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Förord 

Hon var en gång tagen under jorden, påstod Brita Pehrsdotter, 
när hon inför rätta måste förklara vem som lärt henne bota sjuk-
domar. Hos de små under jorden hade hon fått kunskap om sjuk-
domsbot. Föreliggande framställning behandlar såväl folklig 
visionsdikt som folklig läkekonst. Den berör även i hög utsträck-
ning väsentliga skeden i några äldre kvinnors liv under 1700-
talets första hälft på Gotland. Deras öden och livsvillkor avspeg-
las i ett antal rättsprotokoll i gotländska domböcker. 

Under mitt arbete har jag fått stor hjälp av många personer och 
jag vill här tacka dem alla. Ett särskilt tack vill jag rikta till chef 
och personal vid landsarkivet i Visby, där jag haft förmånen att få 
vistas under några sommarveckor. Ett speciellt tack riktar jag till 
arkivarien Tommy Sundberg, som bistått mig med värdefulla 
upplysningar och hjälpt mig hitta bland arkivets samlingar. 

Stort tack är jag även skyldig arkivchefen vid Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala, docent Sven Söderström, som tagit 
sig tid att redigera mitt manuskript. Tillsammans har vi förberett 
manuskriptet för tryckning och tillbringat några lärorika dagar och 
kvällar framför en datamaskin, som förefallit besjälad och besatt 
av en egen vilja. 

Slutligen vill jag också tacka min hustru, Bodil Nildin-Wall, 
som under ett par år offrat mycket av sin egen tid för att aktivt bi-
stå mig med arbetet. 
Rute i december 1988 	 Jan-Inge Wall 
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Visionsdikt och blåkullamyt 

Visionsdiktning är en benämning på berättelser, vilka återger en-
skilda personers syner och upplevelser av hinsides belägna värl-
dar, dit människans själ förs efter döden. Det är skildringar av 
dödsriken och av de belöningar och straff som där väntar den 
döde. I Bibelns kanoniska böcker förekommer många motiv och 
skildringar vilka har haft en grundläggande betydelse för 
visionsdiktens uppkomst.' De äldsta kristna visionerna är de två 
nytestamentliga apokryferna som kallas Petrusapokalypsen, från 
andra århundradet, och Paulusapokalypsen, från fjärde århund-
radet. Särskilt den sistnämnda hade stor spridning och kom att 
tjäna som mönster för talrika medeltida visioner. Den redogör för 
Paulus besök i de saligas boningar och för hans färd till helvetet 
och hur han slutligen åter når paradiset. I medeltida varianter av 
denna vision koncentreras framställningen på besöket i helvetet 
och nya motiv infogas.2  

Den episka inledningen till en vision är vanligtvis den att en 
person, en kyrkans tjänare, en adelsman eller en vanlig enkel 
bonde faller i djup sömn eller dvala eller insjuknar svårt. Med-
vetslösheten sägs oftast sträcka sig från en natt till några dygn. De 

1  T. ex. 2 Kor.12:2-4, där Paulus uppger sig ha blivit uppryckt till tredje himlen 
och där fått höra outsägliga ord, sådana ord som inte är lovliga för en människa att 
uttala. Joh.11:1-44, där det berättas om Lasarus, vilken var död under fyra dygn 
men åter väcktes till livet. Luk.16:19-31, där det berättas om den fattige Lasarus 
och den rike mannen och deras upplevelser efter döden. Medan Lasarus vilar i 
Abrahams sköte plågas den rike mannen av eld och törst i dödsriket. Slutligen kan 
framhållas att Johannes uppenbarelse i sin helhet självfallet haft en stor betydelse 
för den kristna visionsdikten. 
2  Gad 1961 s. 97 ff. 
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anhöriga kan ha gett upp allt hopp och betraktat den sjuke som 
död, när han återfår medvetandet och redogör för sin upplevelse i 
de dödas riken. I tidiga visioner kan berättaren uppge att han 
färdats till hinsides världar i vaket tillstånd med både kropp och 
själ. 

Djupt skakad redogör visionens huvudperson för hur han 
hämtats av en ledsagare vilken fört honom till himmel, skärseld 
och helvete, och hur han på de olika orterna sett de dödas själar 
glädjas eller plågas. Ofta läggs tonvikten i skildringarna på att 
framställa helvetets fasor, där helvetesbrunnen med sin brinnande 
eld väntar alla kättare som för evigt står utanför den gudomliga 
n åden.3  

I nordisk folktro förekom sedan heden tid föreställningar om 
människans håg. Det var en benämning på den inneboende 
kraften hos en individ och avsåg hennes inre psykiska aktiviteter 
som känslor, mod, sinne och tankar. Hågen eller vården som den 
också kallades var människans alter ego och ansågs kunna vara 
verksam på egen hand. Lättast hade den att frigöra sig om 
människan var försänkt i djup sömn eller dvala. Kvinnor och 
män, som troddes besitta övernaturliga krafter och egenskaper, 
tänktes själva kunna frigöra sin håg från kroppen och färdas fritt i 
tid och rum. Under sådana färder låg kroppen till synes livlös på 
det ställe där hågen lämnat den. Det sades också att hågen kunde 
bli så stark att den tog hamn och materialiserade sig i skepnad av 
ett djur eller i en människoliknande gestalt. 

Föreställningar om håg och hamnskifte förekommer i samband 
med schamanism. På konstlad väg försätter sig schamanen i extas 
och låter sin ande lämna kroppen för att färdas till okända världar 
i skiftande gestalt och uppträda i skepnad av än fågel, än fisk, än 
fyrfotadjur. Närstående schamankonsten är den form av operativ 
magi som förekom i förkristen tid i Norden under benämningen 
sejd. Den kunde avse skadegörelse riktad mot en bestämd person 
eller vara utförd i syfte att vinna kunskap om framtiden. Före- 

Om visionsdikt se KLNM. Visionsdiktning; Moe 1927; Strömbäck 1946, 1976; 
Gad 1961. 
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Bild 1. Helvetesgap. Enligt Bibeln skapade Gud himmel, hav och jord. Han ska-
pade också underjorden dit Lucifer och de fallna änglarna störtades. Djävlarna 
skulle till helvetet samla de onda människorna efter deras död. I en serie bilder 
vilka visar Guds skapelseverk finns även denna av helvetesgapet med dess djävlar. 
Ännu finns det inga själar att släpa ned i underjorden. Valvmålning från omkr. 
1440 i Ärentuna kyrka, Uppland. Söderberg 1970 s. 9. (Foto S. Hallgren) 
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ställningar om håg och hamnskifte har haft betydelse för den 
medeltida vision sdiktens sj älsfärder och uppfattningen att 
trollkunniga kunde färdas genom luften. När kristendomen kom 
med sitt själsbegrepp och sin förkunnelse om ett hinsides liv och 
om själens färd till riken som fanns bortom döden, sammanföll 
den nya läran med de äldre föreställningarna, vilket innebar att 
den med lätthet kunde godtas och vidareutvecklas.4  

Visioner förekom inom medeltida predikan och brukades som 
exempel. Kyrkans lära om himmel och helvete, om de rättfärdigas 
belöning och om de syndfullas straff, var väsentliga temata för 
prästerna.5  Paradisets härlighet och de obeskrivliga plågorna i 
underjordens helvete skildrades i detalj både i ord och bild. Tal-
rika kyrkmålningar från senmedeltiden visar de himmelska nej-
derna och helvetesgapet. 

I ett antal visioner förekommer gengångare, som återvänder 
efter döden för att varna sina släktingar eller vänner för de straff 
de utsättes för i skärselden på grund av begångna synder. Fler-
talet berättelser med gengångare som budbärare skildrar plågorna 
i skärseld och helvete och endast få har något att säga om salig-
heten i himlen. Ett mycket omtyckt och brukat exempel, som 
innehåller motiv från folkdikt, handlar om en munk som lockas 
bort från sitt kloster av en sjungande fågel. Han tror sig lyssna till 
fågelns underbara sång från morgon till kväll, men när han åter-
vänder till sitt kloster har det gått 300 år. Det är en liten del av 
evigheten som Gud i sin nåd har låtit honom varsebli (AT 471 A). 
Ett annat välkänt exempel berättar om en okänd åldring, som 
kommer som gäst till ett bröllop och som tack därför bjuder 
brudgummen till att besöka sig. Denne följer med till de saligas 
boningar, där han tror sig vistas en dag. Hemkommen finner han 
att det förflutit 300 år och att hans slott under de gångna 

4  Strömbäck 1935 kap. III—IV; 1976 s. 17 f. — Föreställningar om håg och 
hamn har levt kvar i traditionen över 1800-talet. De kommer stundom oförändrade 
till synes i protokoll från trolldomsprocesser. Wall 1977 s. 56 ff.; 1978 s. 128. 
Jfr Ginzburg 1987; Klaniczay 1987 s. 213 ff. där schamanistiska föreställningar 
diskuteras. 
5  Gad 1961 s. 97. 
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århundradena omformats till ett kloster (AT 470).6  Framställ-
ningarna har levt kvar i folkminnet och med tiden omformats till 
folkliga berättelser. Motivet med tidens omärkbara gång i andra 
världar återfinns stundom även i bergtagningssägner.7  

Från senare sägentradition välkända motiv förekommer också i 
visionen om den fallne ängeln, som är återgiven i en av Gotfred 
af Ghemens andaktsböcker från år 1509. Den handlar om en bis-
kop som tar med sig en olärd präst i örtagården och där säger till 
denne: »Här vill jag bedja. Gå du längre bort och bed du med!» 
Den unge prästen gör som han är tillsagd och faller på knä och 
beder. Då hör han under sig i jorden en ande, som spelar på 
hackbräde och gläder sig. På prästens fråga vem han är, svarar 
anden: »Jag var en ängel i himmelen och blev utstött när Lucifer 
föll ned, men jag fick mitt hackbräde med mig, eftersom jag just 
var ifärd med att lova Gud. Säg mig nu, då du är präst, har du 
lärt, om jag kan få nåd och komma in i himmelriket?» Prästen 
svarar: »Det kan du aldrig!» Anden brister då i gråt och slår sön-
der sitt hackbräde. När prästen senare berättar härom för bisko-
pen, går denne tillbaka till platsen där anden finns och säger till 
honom att han nog skall få nåd och bli fri all sin sorg. Anden 
svarar: »Då vill jag sätta ihop mitt strängaspel igen och spela tills 
yttersta domen.»8  

Av särdeles intresse är en berättelse om en underjordisk färd, 
som återges i Saxos Gesta Danorum.1 verkets första bok omtalas 
i Haddings saga denna vision som även rymmer motiv från 
folklig diktning. En vinterkväll kommer till ett ställe, där Hadding 
vistas, en kvinnlig varelse upp genom golvet vid härden och hon 
har i sin hand gröna örter. För att utröna var det under vintertid 
finns grönska, följer Hadding henne ned i underjorden. På en 
upptrampad stig går färden länge genom mörker och tät dimma 

6  Gad 1961 s. 118, 256 ff.; Hammerich 1933; Grundtvig 11854 s. 108 f. — 
Bakom berättelsernas tidsmotiv återfinns kristendomens bibelord: »Ty tusen år 
äro i dina ögon såsom den dag som förgick i går; ja, de äro såsom en nattväkt.» 
Ps. 90:4. 
7  Feilberg 1910 s. 103. 
8  Gad 1961 s. 259; Strömbäck 1963 s. 84. 
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och han kan urskilja några män i purpurklädnad. Långt om länge 
når de öppen, solig och grönskande mark och där växer de örter 
som den kvinnliga varelsen haft i sin hand. Sedan kommer de till 
en flod med en virvlande ström där vapen av olika slag väller 
fram. Över floden leder en bro, som de går över, och på den 
motsatta stranden ser han härar, vilka kämpar mot varandra. Det 
är, säger hans kvinnliga ledsagare, män som fallit för svärd och 
som nu utför en skuggkamp och fäller varandra som en spegling 
av sina bedrifter i livet. Slutligen når de en mur och denna kan 
den kvinnliga varelsen inte ta sig över, hur hon än försöker. Då 
river hon huvudet av en tupp, som hon haft med sig, och slänger 
den över murens krön. På den andra sidan får tuppen åter liv vil-
ket framgår av att den gal högljutt.9  

Inledningsmotivet, att ett övernaturligt underjordiskt väsen i ett 
boningshus kommer upp genom golvet vid eldstaden, när det 
söker kontakt med en människa för att framföra ett bud eller 
uträtta ett ärende, förekommer i senare folktro och folkdikt i både 
dansk och gotländsk tradition.10  

Män och kvinnor av allmogeklass, som tagit starkt intryck av 
prästernas predikningar om syndastraff och helvete, framträdde 
också stundom som visionärer och predikade bot och bättring. 
Kyrkans lära kunde även sammanföras med djupt rotade folkliga 
trosföreställningar om färder till de övernaturligas visten och om 
intagningar i berg och kullar. Visioner och framställningar om 
andra hinsidesvärldar än de dödas förekom. 

En sådan folklig visionär var verksam under de sista årtiondena 
av 1500-talet inom Västerås stift. Han hette Jöns Andersson och 
kom troligen från Rasbo socken i Uppland, när han under 1580-
talet gav sig ut på vandring för att för folket berätta om sina syner 
och upplevelser. Som predikant och tiggare drog han genom 
stiftet och manade till bot och bättring enär världens undergång 
var nära förestående. 

9  Saxo 1981 s. 62. 
1° Se t.ex. Grundtvig 1946 nr C7, C20; Säve 1959 nr 74, 100; Snöbolun 1897 s. 
341. 
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Bild 2. Enligt Petrusapokalypsen utmättes den syndfulles straff efter syndens 
beskaffenhet. Smädaren hängdes i tungan över flammande eld. Målning från slutet 
av 1400-talet av Albertus Pictor i Härnevi kyrka, Uppland. (Foto S. Hallgren) 

2-899016 
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Av de sparsamma notiser som finns bevarade i ett fåtal hand-
lingar framgår det att Jöns Andersson hade sagt sig ha varit in-
tagen hos trollen i berget under tre års tid. Trollen hade vridit 
sönder hans händer och fötter som straff för att han hade ätit kött 
på onsdagar och fisk på fredagar. Han hade sagt sig aldrig kunna 
äta vare sig kött eller fisk därefter utan endast bröd. Efter sin vis-
telse hos bergtrollen kom han till helvetets förgård och kunde där 
genom en gallergrind se in i själva helvetet. Han hade fått betrakta 
de straff som väntade syndare i skärselden och slutligen hade han 
fått se den onde. Vid denna syn hade han förlorat medvetandet tre 
gånger, men Jesus hade då själv kommit och väckt honom ur 
dvalan. Frälsaren hade talat till honom och uppenbarat för honom 
kommande händelser, vilka skulle föregå världens undergång. 

Av det kortfattade sammandrag som finns bevarat av Jöns An-
derssons profetia framgår att han blandat ålderdomlig folktro med 
kristet katolska föreställningar om skärseld, helvete och paradis. 
Apokalypsens drake liknade enligt honom folktrons hjulorm: en 
orm stor och lång som en timmerstock, med förmåga att bita sig i 
stjärten och som ett hjul rulla åstad för att fördriva både männi-
skor och djur.11  

Jöns Andersson kallades lögnare och bedragare av sin samtids 
prästmän. Folkliga visionärer sågs ej med blida ögon av kyrkans 
tjänare. Under medeltidens slutskede tilltog misstron mot 
människor, vilka sade sig ha haft uppenbarelser och upplevelser 
av hinsides världar. Berättelser om besök hos övernaturliga väsen 
eller ledsagade färder till himmel och helvete gav upphov till 
misstankar om avfall från den rätta läran. Den som sade sig ha 
varit i helvetet kunde anklagas för att vara kättare och djävuls-
dyrkare. 

I sina efterlämnade anteckningar ger Johannes Bureus en del 
sporadiska uppgifter om en dylik trolldomsprocess, vilken fick 
återverkningar inom hans egen familj. Den första härrör från den 

11  Kopiesaml. I. volym 540 s. 167-169. RA. — Handlingen är daterad av Nils 
Ahnlund till Johan III:s tid och troligen från något år på 1580-talet (Ahnlund 
1924 s. 26). Se även Sandblad 1942 s. 217 ff. och Strömbäck 1946 s. 62 ff.; 1951 
s. 307 ff. 
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30 december år 1601, då Bureus noterar att en gammal kvinna i 
Vassunda socken skall ha berättat, att hon under natten varit led-
sagad till såväl himmel som helvete. Tillsammans med sin bror 
hade Bureus uppsökt personer, vilka hade nära kontakt med 
kvinnan som uppges ha hetat Marit, och hört vad de hade att säga 
om hennes upplevelse. Den 10 januari nästföljande år antecknar 
Bureus att kvinnan åter varit borttagen och det förefaller som om 
allt flera hade börjat tala om dylika färder. Den 25 oktober år 
1602 skriver han: »woro de tu l förhör som sade sig hafva waridt i 
Helfvetet och him. (och min broder Jonas utstruket).» Några 
dagar därefter fängslas Bureus svärfar och den 8 november 
antecknar han: »Den dagen som Blasius Brijta i Ala i Wassunda 
strektes för thet hon hade sagt sigh waridt i Himelen och helfwe-
tet... s.d. blef (Martinus Johannis min Swär och sträkt utstruket) 
efter de helvetes quinnome skulle hafva bekent på honom at han 
hade instrueret dem.» Slutligen anger han den 15 januari år 1603 
att »samma dagh blefve 2 mijne Svärer dödhe, Martinus halshug-
gen i Stockholm på Stortorget, den andre Erik Root satt död i 
Vpsala.»12  

Den kristna myten om människor, vilka avfallit från den enda 
rätta och sanna tron och svurit trohetsed till Satan, har utbildats 
under en lång period, som sträcker sig från de första århundra-
dena e. Kr. och fram till senmedeltiden.13  Motiv och påståenden 
av vilka en del tidigare hade brukats mot såväl judar som kristna 
kom att ingå i den hets, som först riktades mot katharer och andra 

12  Bureus 1886 s. 240 ff. 
13  Folklorister definierar vanligen begreppet myt som en prosaberättelse, vilken 
förklarar världens ursprung, uppkomsten av olika folkslag eller sedvänjor etc. 
Den mytiska tiden är avlägsen, myten är normalt del av en inte längre levande 
religion och har ingen plats i någon religiös rit. I föreliggande studie använder 
jag emellertid ordet myt för att beteckna även en levande tradition, där myterna 
utgör grunderna för religionen och ingår som integrerade delar i riten. De-
finitionen ansluter i huvudsak till religionshistorikern Mircea Eliade (se t. ex. 
Cosmogonic Myth and »Sacred History». s. 137 ff. 1984). — Blåkullamyt avser 
således en, främst bland svenska teologer under de århundraden troll-
domsprocesserna ägde rum, levande föreställning om hur människor avfallit från 
den kristna läran, tjänat djävulen och dyrkat honom vid blåkullamöten. Det är en i 
förhållande till kristendomen inverterad myt som självfallet inte har haft någon 
förankring i en verklig trosutövning utan endast existerat i en kristen tankevärld. 
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kätterska sekter, vilka kritiserade en kyrka i förfall och sökte sig 
egna vägar. Under senmedeltiden, när kyrkan inriktade sig på att 
utplåna avfällingar och kättare, fogades de äldre ryktena och 
påståendena om barnamord, kannibalism, sexuella utsvävningar 
med inslag av homosexualitet och incest, uppväckande av demo-
ner och djävulsdyrkan till uppgifter om kättarnas påstådda 
hemliga sammankomster om nätterna i otillgängliga trakter. 

Kättare uppgav under förhör i OrMans år 1022, att de hade 
änglavisioner när de var uppfyllda av den Helige Ande och då 
kunde förflyttas ögonblickligen från ett ställe till ett annat. Dessa 
luftfärder med änglars bistånd är de första antydningarna om de 
trollkunnigas förmåga att med demoners hjälp färdas genom 
luften.14  

Anklagelserna överfördes även till de kättare, vilka beskylldes 
för att vara trollkunniga, och under senmedeltiden förelåg en 
inom kristendomen etablerad myt om människor, vilka ingått pakt 
med Satan och frivilligt låtit sig besättas av onda krafter, om 
nattliga färder till svarta mässor, sabbatsfirande och djävuls-
dyrkan. Tidigt infogades också i den judiskt-kristna demonolo-
gien äldre folkliga föreställningar om kvinnliga väsen, vilka fär-
dades om natten i våldsamma jakter i skyn över skog och mark i 
sällskap med hedniska gudinnor, och om trollkunniga, vilka 
kunde behärska väder och vind och på övernaturligt sätt stjäla 
nyttan av sina grannars arbete. Folkliga föreställningar om över-
naturliga väsen uppmärksammades och det fastslogs att demoner 
som succubus och incubus kunde ha köttsligt umgänge med 
människor.15  

De kristna länderna var under medeltiden en enhet med latin 
som ett gemensamt språk för de utbildade. Genom teologiska 

14  Russel 1985 s. 86 f. — Ögonblickliga luftfärder över längre avstånd med Guds 
och änglars hjälp omtalas dock redan i Bibelns kanoniska och apokryfiska 
böcker. Apg. 8:39-40; till. t. Dan. 3:36-39. 
15  En utförlig redogörelse av förloppet lämnas av J. B. Russel i dennes fram-
ställning Witchcraft in the Middle Ages från år 1972. Hänvisningar här till 
paperbacksupplagan 1985. Jfr Ankarloo 1971 s. 48 f.; se även Witchcraft in 
Europe 1100-1700. A Documentary History. ed. A. C. Kors & E. Peters. 1972 
och Häxornas Europa 1400— 1700. ed. B. Ankarloo & G. Henningsen. 1987. 
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Bild 3. Trollkvinnor som färdas på raka, kvast och brödspade till ett möte med 
djävulen. Han delar ut den smörja som ger dem förmåga att färdas i luften. Målning 
från slutet av 1400-talet av Albertus Pictor i Yttergrans kyrka, Uppland. (Foto S. 
Hallgren) 

skrifter spreds föreställningarna om de försvurna och deras akti-
viteter över kontinenten och nådde allmänheten genom predik-
ningar. Myten koncentrerades till sabbaten och de riter som där 
utfördes. När den återges i rättshandlingar följer den i regel ett 
bestämt mönster. I förhör och vittnesmål upprepades framställ-
ningar utan någon större variation. Avvikelser och individuella 
uppfattningar förekommer endast i detaljer. De berörda hade 
tidigare hört talas om vad som tilldrog sig under sammankomsten 
och de anklagade var tvingade att återge vad de hört berättas i 
bekännelser för att undgå tortyr. I korthet kan uppgifterna om 
sabbaten sammanfattas sålunda: 

Sabbaten äger rum främst på Valborgmässoafton eller på S:t 
Hansafton eller vid de stora kristna högtiderna pingst, påsk och 
jul. Den hålls i regel på toppen av ett berg dit trollfolket — del-
tagarna är dock främst kvinnor — färdas genom luften på ett djur 
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eller redskap. Ibland nämns även en korsväg eller en kyrkogård 
som mötesplats. Satan beskrivs sällan enhetligt utan har många 
gestalter. Han kan uppträda som en mörk och blek man eller i 
gestalt av ett djur. Det är vanligt att han utrustas med attribut som 
hovar, horn och svans. Ofta sägs han ha en skrämmande skep-
nad. 

Vid sabbaten dyrkar deltagarna Satan som sin gud och hyllar 
honom som mästare och herre. Nya deltagare svär honom tro-
hetsed och gamla förnyar sin pakt. Paktens innebörd är den, att 
kvinnan överlämnar sin kropp och sin själ till Satan och lovar att 
utföra hans onda gärningar på jorden, i utbyte mot att hon får 
förmåga att utföra trolldomshandlingar med vilka hon kan skaffa 
sig makt och rikedom. Av Satan får hon också ett horn med den 
salva med vilken hon skall smörja det hon rider på till sabbaten. 
Stundom sägs hon erhålla en speciell djävul som skall hjälpa 
henne att utföra sina illdåd. Efter det att pakten är sluten märker 
Satan kvinnan med ett stigma diaboli och därefter vidtar den 
svarta mässan, vilken har den kristna mässan som förebild, men 
utförs bakvänt och till Satans ära. Efter mässan följer ett gästabud 
med mycken mat och dryck. Någon fast utbildad tradition om 
måltiden föreligger inte, stundom sägs maten bestå av läckra rätter 
och stundom sägs den innehålla endast orenlighet och kväljande 
djur. Efter måltiden vidtar dans till musik och här som annars 
görs allt bakvänt. Deltagarna dansar med ryggarna mot varandra. 
Under sabbaten har Satan och hans djävlar sexuellt umgänge med 
alla deltagarna — män som kvinnor. Något större nöje bereder 
detta dock inte deltagarna enär Satans famntag beskrivs som kalla 
och smärtsamma. Sabbaten avslutas med en sexuell orgie där 
könsumgänge förekommer utan hänsyn till ålder, kön eller 
släktskap.16  

När myten om de till Satan försvurna människorna som samlas 
till sabbat når Norden är osäkert. Det förekommer dock motiv 
inom det senmedeltida kyrkmåleriet i mälarlandskapen, som 
framvisar hur trollkvinnor färdas till ett möte med djävulen på 

16  Alver, Bente 1971 s. 33 ff. 
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raka, kvast och brödspade och av denne mottar smörja i medförda 
horn.17  Från slutet av 1500-talet föreligger myten uttalad i 
handlingar från trolldomsprocesser. 

Motiv från folktro och folkdikt om troll och underbyggare har 
sammanförts med berättelser om förskrivningar till djävulen och 
om kättarnas sammankomster och hemliga möten. Enligt 
traditionen ansågs det möjligt att en ond människa under sin 
livstid eller efter sin död kunde övergå till att bli ett troll. Redan 
under sin levnad kunde hon både psykiskt och fysiskt omformas 
och successivt anta ett trolls sinne och utseende. Föreställningen 
återfinns i samband med de stora trolldomsprocesserna under 
1600-talet i norra Sverige. Den människa som avfallit från den 
kristna läran och försvurit sig till den onda makten övergick 
delvis till att bli ett tro11.18  Benämningar som trollpack och 
trollfolk förekommer i handlingar vilka berör trolldomsväsendet. 
Det påstods också att vissa personer med särskild kraft eller 
förmåga kunde se vilka människor det var som egentligen till-
hörde trollen. För dem kunde de försvurna inte dölja att de hade 
lämnat den kristna gemenskapen. Dylika anlitades stundom av 
präster för att i samband med gudstjänst peka ut vilka av 
församlingsborna som ingått förbund med den onde. Liksom de 
egentliga trollen bergtog barn och vuxna och lämnade skenbilder 
eller bortbytingar i hemmen, utökade trollfolket sin krets genom 
att förleda barn och föra dem till sina sammankomster för att 
fostras till anhängare och djävulsdyrkare.19  

De beskrivningar, som förekommer av helvetet i samband med 
vittnesmål och bekännelser i 1600-talets nordiska troll-
domsprocesser, har i en del fall hämtats från visionsdikt, vilken 
säkerligen nått både vuxna och barn genom predikningar. I en 

17  Wall 1977 s. 60. 
18  Ordet troll har när det förekommer i tidiga nordiska källor en vid innebörd. 
Någon skarp gräns mellan egentliga troll och gengångare eller mellan troll och 
djävul förekommer inte. Benämningen brukades till synes om alla slags väsen 
som var fientligt inställda till människan (KLNM. Troll). I senare muntlig 
tradition använder stundom sagesmännen ordet troll på ett likartat sätt för att 
beteckna såväl gengångare som andra övernaturliga väsen. Jfr nedan s. 94. 
19  Wall 1987a s. 102 ff., 108. 



24 

process i norska Finnmarken år 1663 uppges sålunda en liten 
flicka ha berättat följande: 

Samme Dag, noget derefter, kom (Fanden) ind tu l hende i en Mands Lig-
nelse, som var sort og havde Horn paa Knaerne. Paa hans Hander og 
Födder havde hand Klöer samt sort Hatt og sort Skiag; og atter tilspurgte 
hende, om hun vilde tiene ham, hvortil hun indtet vilde svare. Da spurgte 
hand igien, om hun vilde tiene ham, saa skulde hun faae Penge. Da sagde 
hun Ja. Da sagde hand, at hun skulde vare ham fölgagtig udi Helvede. Og 
hun da efterkom hans Begiering og fulgte ham i Helvede. Og Veijen var 
meget lang. Og som hun kom udi Helvede, saae hun et stort Vand, som 
brandte Tid i, og Vandet söd. Og der laae fuldt med Folk i Vandet og 
mange nasegrus og söd udi Vandet. Hvor da Fanden havde en Iern Pibe, 
som hand blaste hd af og sagde, at hun skulde nyde det samme. 

Dem havde Fanden en Fleske-Skinke, som hand stak i forommeldte 
Vand og toeg den strax op igien. Da var den söden. Og beretter hun, at 
dette Vand laae i en Dal, som var sort omkring. Og de Folk, som var i 
Vandet,var baade Qvindes og Karle-Folk og raabte ligesom Katte.2° 

Flickans uppgifter om en lång, ledsagad färd till en dal som rym-
mer en kokande sjö full av syndare är av allt att döma hämtade 
från ett referat av en vision.21  

Samma iakttagelse kan lätt göras vid ett närmare studium av 
protokoll från de svenska så kallade stora norrländska proces- 
serna under åren 1668-1677, vilka påbörjades i Älvdalens soc-
ken i Dalarna. Redan i de inledande förhören och de första rätte-
gångarna förekommer inslag, vilka indikerar att det förekommit 
ett kraftfullt agerande från en eller flera präster, vilka kan ha 
åstadkommit något av en väckelse i bygderna. Det förefaller som 
om särskilt kyrkoherden Lars Elvius hade varit en krävande och 
fanatisk själasörjare.22  Det var han som tog fasta på de beskyll- 

20  Rutberg 1918 s. 63 f. 
21  Jfr Alver 1971 där författaren i samband med en noggrann genomgång och om-
värdering av källmaterialet till Draumkvtedet på s. 135 argumenterar mot teorin att 
dess förebild varit medeltida skrivna visioner och framhåller en annan möjlighet. 
»Spor ein så kvar dei som har dikta strofene har fått inspirasjonen og kunnskapen 
frå, så kan ikkje eg finna anna kjelde enn kyrkja. Der kunne ein få hoyra om 
menneske som hadde vore i den andre verda og sett korleis det var der, at vonde 
gjerningar i dette livet ville få konsekvensar for det neste tilvzret 	» 
22  Laurentius Petri Elfvius — Lars Pedersson — var född i Älvdalen den 6 juli 
1624 och avled den 22 november 1696 i Orsa. Han var son till kyrkoherde Petrus 
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ningar en pojke utsatte den tolvåriga fosterflickan Gertrud Svens-
dotter i Älvdalens socken för. Pojken påstod att han en gång hade 
sett henne gå på vattnet över älven när hon vallade getter och det 
syns vara inledningen till trolldomshysterin. Gertrud Svensdotter 
kom från Lillhärdals socken i Härjedalen och var sedan några år 
boende i Älvdalens socken hos några äldre släktingar. Hon togs 
vid pingsttiden 1668 i förvar av länsman och förhördes 
upprepade gånger av denne och Lars Elvius. Några protokoll 
fördes inte vid dessa utfrågningar. 

Enligt de uppgifter, som Gertrud Svensdotter lämnade vid 
rannsakning i september månad det året, skulle hon först ha blivit 
indragen i gästabudsresoma då hon var i sjuårsåldern strax efter 
det att Lars Elvius besökt hennes hemsocken och predikat 
därstädes. Det skulle också ha talats mycket om trollkvinnor vid 
julottan föregående år. Gertrud Svensdotter lämnade i sin skild-
ring av gästabudsplatsen vid olika tillfällen under tingsrannsak-
ningen indirekta uppgifter om vad som hade hänt vid de tidigare 
enskilda förhören under kyrkoherdens ledning. Så t.ex. sade hon 
vid ett tillfälle, att en annan flicka som också tagits om hand av 
myndigheterna skulle ha klagat för Satan, att befallningsmannen 
vid fjärdingstinget hade försökt få henne att bekänna genom att 
sätta handbojor på henne och därefter hänga upp henne på väggen 
i dem. Den här formen av tortyr var vanlig i de efterföljande 
förhören, och det finns ingen anledning att betvivla att flickan 
verkligen blivit utsatt för denna plåga. För flera av de förhörda 
var Satan lik prästen i Älvdalen och hette Lars. Satans hustru och 
barn hade också samma namn som kyrkoherdens anhöriga.23  

Det ställe till vilket trollfolket samlas för samvaro och möte med 
djävulen kallas för Blåkulla. Namnet har en nedsättande betydelse 
och det förefaller som om det främst har brukats av rättens 
ledamöter. Anklagade och vittnen berättar om färder till gästabud. 

L. Sudermannus i Älvdalen. Hans nit i samband med rannsakningarna uppmärk-
sammades vid sammanställningen av trolldomskommissionens rapport och an-
fördes som en fördel vid senare tjänstetillsättning. Ekström 1971 s. 613. 
23  Urtima tingsrannsakning i Älvdalen den 7 sept. 1668, Laga tingsrannsakning 
i Mora 10 dec. 1668, österdalarnas dombok 1668. ULA; Kröningssvärd 2 1972 s. 
51. 
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Ordet gästabud har i dalmål betydelsen bröllop och av deras 
berättelser framgår att resan tänktes gå till en gård där en 
storslagen fest ägde rum. Av intresse är att de laster, vilka be-
skrivs i skildringarna, är de samma som påtalats i utkomna 
disciplinstadgor.24  Det är ett liv i sus och dus som skildras och de 
rättrogna vänder sig mot de synder som åberopas. Flärden 
betonas kraftig. När Satan beskrivs som en man i granna kläder 
med en hatt som hade många slags färgade, brokiga band, så är 
han en företrädare för de flärdfulla. Hans gård är stor och vacker 
och målad och har en ståtlig, målad port. I gästabudssalen står ett 
stort bord som rymmer mängder av folk och bredvid finns en 
kammare med uppbäddade sängar som har fina, helt krusade 
lakan. Prakt och ståt fattas ej och där förs ett syndigt leverne med 
mat och dryck i överflöd, med dans och musik, med spel och lek 
och inte minst med hor och lättsinne. Den mörka bilden av gäs-
tabudsgården kommer främst till synes efter de upprepade 
förhören och när bekännelserna tvingats fram.25  

Jämförs de uppräknade lasterna som tillskrivs avfällingarna 
med de synder som senare väckelsepredikanter åberopar framgår 
det att de helt överensstämmer. Trolldomshysterin förefaller till en 
början vara en väckelse på avvägar och kan liknas med den i 
Lillhärdal ett århundrade senare26  eller med de på sin tid beryk- 

24  Ett samband föreligger med de från centralt håll påbörjade försöken att komma 
tillrätta med seder och bruk vilka ansågs olämpliga och förekom hos 
befolkningen. Härmed avsågs främst att sexuella förbindelser inleddes före det att 
äktenskapet välsignats av präst, att det förekom lek och upptåg i samband med 
bröllop, dop och begravning, att dans, musik och sång förekom vid bröllops-
färden till kyrkan etc. Under de första åren av 1660-talet utkom bland annat ord-
ningar om högfärd i klädedräkt, om överflöd vid gästabud samt om eder och sab-
batsbrott. De var nu för första gången inordnade i ett sammanhängande system 
och det ålåg lokala ämbetsmän och präster att se till att de efterföljdes. Ankarloo 
1987 s. 254 f. 
25  Urtima tingsrannsakning i Älvdalen den 3-13 sept. 1668, österdalarnas 
dombok 1668, ULA; Kröningssvärd 3 1972 s. 53 f., 57 f. 
26  Genom stränga och uppbyggande predikningar, genom kraft och nit och med 
flit bedrivna kommunions- och husförhör försökte komministern Mårten Thun-
borg under 1760-talet komma till rätta med syndigt leverne, som främst ungdomen 
sades ägna sig åt och som ansågs ha urartat till osedlighet. Den väckelse som kom 
till stånd genom hans brinnande övertygelse övergick till en fanatisk rörelse. 
Thunborg själv var övertygad om att den tilltagande ondskan och guds- 
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tade josefsdalsfärderna i Gagnefs socken och Mockfjärds kapell-
församling år 1858.27  Det förekommer också rikligt med 
eskatologiska inslag i de redogörelser, som sägs komma från 
vittnande barn. Barnaförandet uppges få fortgå med Guds vilja, 
enbart för att trolldomsväsendet skall uppenbaras och bot och 
bättring skall ske, enär undergången är nära förestående. För sina 
gäster predikar djävulen också härom och han låter dem bygga 
stora stenhus, där de skall vara i lust och glädje efter slutstriden. 
Stundom sägs djävulen även ha en präst och framställningarna 
bär prägel av föreställningar om Antikrists predikningar för 
människorna i den yttersta tiden. 

Barnen skyddas i Blåkulla av vita änglar, vilka hindrar dem 
från att göra som Satan säger, och de omtalar för barnen att re-
sorna inte skall pågå så länge till och att »dett vore dem 
[trollpackorna] tillåtet för högfärden skull barnen att föra, på det 
sådant igenom dem skulle blifva uppenbarat». Vid djävulens 
tillhåll på jorden är både himmel och helvete nära och barnen förs 
av ledsagare till dessa båda ställen.28  

Den 14 juni 1668 hölls det förhör med ett antal av de beskyllda 
vid Älvdalens ordinarie fjärdingsting. Befallningsmannen Johan 
Arfvetzson lät sammanställa de förhördas uppgifter och berät-
telser vilka var präglade av visionsdikt. Gertrud Svensdotter skall 
ha sagt att: 

fientligheten innebar att den sista avgörande striden var nära förestående. Nu 
skulle vilddjuret dräpas, den babyloniska skökan brännas och Lammets sista strid 
utkämpas. Rörelsens ledning övertogs dock av en bondhustru Karin Olofsdotter, 
vanligen kallade Bång-Karin, och fick en exalterad karaktär. Hon berättade om 
syner av djävulen i den skepnad han hade när han avbildades, som hon uttryckte 
det, och hennes upplevelser inspirerade andra till övernaturliga möten med den 
onde. En innehållsrik redogörelse för denna väckelse återfinns hos C.J.E. Has-
selberg i dennes synodalavhandling Norrländskt fromhetslif på sjuttonhundra-
talet. 
27  Den trolldomstro, som fanns i området, kom till fritt utlopp under den väck-
else, som läsarprästen Robert Blumenberg medverkade till. Ett stort antal män-
niskor i Gagnef och Mockfjärd var helt övertygade om, att trollkvinnor om natten 
på djur och föremål färdades till ett möte med djävulen och förde deras barn med 
sig. Djävulens tillhåll sades vara i en dalgång, som kallades Josefsdal och färderna 
dit benämndes josefsdalsresor. Wall 1987a. 
28  Kröningssvärd 3 1972 s. 59 ff. 
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när hon kom till blåkulla, hörde hon huru ther pep och gnall, i en kam-
mare, hvar aff the som tillstädes voro dantzade och ju större gnall ther war, 
ju meer the ther dansade och sprungo, enär gnyn och gnallet något sachtade 
sigh, sade thin onda att han skulle gå åstad och ställa harpen, tager mz sigh 
en stoor järngaffel och stoppar under siäle hufvuden, som Giertrud them 
kaller, och i kammaren syntes intet annat än röda eelder och logan 
— — — den 2 Iuny nästförledne tå haffver henne förekommit (i loka-
byn:) en ung hviit man, förmanar henne att hon skulle alting bekiänna om 
sigh, såsom och uppenbara sedan the andra hon der medh sig fört hafwer, 
quorum nomina enumerata. Då skulle hon omsider få bliffva hoos hoonom 
och dhe små barnen, som hon mz sigh fört hafr skola vara hennes stoora 
Wittnen när denne Händelsen kommer fram och skulle dhe mz Giertrud ut-
tryckia Sanningen öfr heela landet, Wille dhe då icke bättra sigh, då skulle 
komma stoor hunger och svält i landet, Dhe gambla sade han stå på 
helfvetes brädd, men the unga stå ännu på vägen. 

En flicka som var nio år gammal och hette Anna Eriksdotter frå-
gades ut vid samma tillfälle. Hon sade sig ha lärt trolldom av 
Gertrud och av henne blivit förd till Blåkulla. I sammanställ-
ningen noteras: 

att tå hon var i blåkulla haffwer hon sedt himmelrijket, och der säger hon 
war mycket wackert, då kommer där in en wacker puer och förer henne i en 
kammer der hon får see i en groop e,eld, och huru ynkligen der pjnades, och 
den onde står medh en järngaffi och stoppar neder siälarne, då wille dhen 
onde taga och stoppa henne nedher, tå kommer den wackra gossen och 
hielper Anna och tager i then ondes huffwudh och wille stoppa honom 
neder, så tager han emot sigh medh Eldgaffi så att han icke kom aldeles 
neder ... 

En pojke vid namn Erik Eriksson, som uppges vara femton år 
gammal, lämnade en utförlig skildring av hur han blev bortryckt i 
skogen vid en fäbod. Hans redogörelse är av särskilt intresse då 
den är en visionsdikt med inslag av en regelrätt träta mellan en 
representant för himlen och en företrädare för helvetet. 

Erich Erichson ... berättar att han för ett åhr sedan, när han gick wall mz 
sind faders boskap, skedde att han om en dagh vidh pass klockan 3 effter 
middag kommer på honom såsom en tungh sömn, lijka såsom han hafr 
dånat och blef 2 gångor försökt, den 3 gången for han upp i wädret och 
kommer till infernum, och wiste han icke huru han diit kom, der får han 
ser Giertrud mz the små barnen hon mz sigh fördt hafr, de der förestå, och i 
en kammer, får han see Helfvetit, och der neder uti ware folk, och en stor 
stege, på hvilken folket wille uppkliffva, men fullo dock strax tillbake 
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igen ther sammastädes syntes en stoor och förtreffeligh eeld brinna, i 
hvilken folket badade pepo och gnello grufveligen, räckiandes up sina 
händer, och intet Wyste han huru han kom derifrån, några dagar der effter 
war han i faboderna. Slungeboda benämt, tå folket soffve kommo till 
honom 2 karlar, den ene medh hvijt skjorta om sin lijff medh ett band 
ombundit mycket wacker påseende, så att det ske,en aff honom. Den andre 
stygg och Svart hade en lång tunga utur sin hals, och gräsligen grinade. 
Den deijeliga karlen suckade och greet deröfr, att then elaka haffver så 
många menniskior förstört, han befalte gossen att han, skulle kungiöra 
hvadh han sedt haffver. Och den unga och vackra karlen sade, iag haft ett 
skönare och wackrare rijke, ähn den onde haffver, hvilket tu haffver sedt. 
Den onde sade Jag haffr ett rijke, Heela Werlden haffwer iagh snart under 
migh både små och stora. Den vakra karlen sadhe, Gudh haffver ett större 
och skönare rijke, och kan medh sitt minste finger kullslå alt titt rijke och 
tigh medh. Och när en Menniskia haffwer wahrit i 100 åhr i Gudz rijke, 
tycktes thet allenast wara en dagh, men i Helffvetit eller i titt rike så 
tyckes han wara för honom 100 Åhr. 

Ock then wackra karlen befalte gossen att han skulle förmana bamsens 
föräldrar, att the skulle hålla sina barn hårdt under rijset och Gudz fruchtan, 
emedan the ännu woro på wägskildna, förr än the komma till sjelffwa 
Helffvetit. Detta uppenbarar han för sin moder, att hon skulle hålla hans 
Syster Anna then och Giertrud bedragit haft, thi och modren försökte på 
sin syster Anna så att hon haffwer måst bekiänna att hon war aff Giertrud 
förförd. De gamble sade han om the icke snart besinna sigh, så ähro the så 
långt framkomne, att the kiänna röken aff helfvetis loghe. Nu Nyligen för 
14 dagar sedan haffver hon och sedt denna vackra karlen i förbemälte 
fäbodar, och sagdt att Giertrud skulle föra mz sigh så många barn, på det 
hon skull wara dess wittnes förare. The små lindabamen skulle hon 
(:Giertrud:) Lage medh sigh, på det att the föräldrar som Gudfruchtige woro 
skulle 'neer fråga efter the,e barnen (:sadhe han:) äro ännu upptagne aff Gudi 
till nåder men om icke öffverheeten wille haffva straff öffwer the gambla, 
att the kunde besinna sig sielffwe sin galenskap, så warder Gudh 
kommandes mz hunger och svält öfr heela landet, och är ännu litet igen aff 
nådennes tijdh, och när detta wore straffet skulle satan nederliggia i 3 dygn 
och sedan biuda till att upstå igen, men äntligen blifve nederslagen medh 
sitt anhang och aldrig mehra upkomma igen.29  

Vid tingsrannsakning den 8 september förhördes åter de in-
blandade och lämnade likartade redogörelser. Erik Eriksson skall 
då ha berättat att en man, som liknade en präst i svarta kläder, 

29  Svenskt Historiskt Magazin 1849 s. 24 ff. 
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först hade kommit till honom där han var i fäbodarna. Den 
svartklädde mannen hade försökt förleda honom. Erik sade sig ha 
blivit rädd och gråtande avvisat detta. Därefter hade han fallit i 
dvala och blivit förd till helvetet. 

Uthi en Cammar hade han kommit (på hwadh sätt wiste han inthet), 
hwarest han sågh en stoor grop full medh Eeldh, dher nakot folk gingo på 
en stege, och då dhe kommo öfwerst på stegen föllo dhe tillbaka neder 
igen. Uthaff dheras händer dröp blodh, men eldh war öfuer all kroppen, 
pepo och låto ynkeligen, huru han kom uth dhedan wiste han icke heller. 

När djävulen inte framställs som den grant klädde frestaren, 
beskrivs han gärna av de förhörda som en direkt motsats till den 
prålige, som en allvarsam svartklädd man som liknar en präst. 
Den svartklädde mannen är Eriks ledsagare till den hinsides 
världen, dit han mot sin vilja förs och får beskåda gästabudet i 
djävulens sal och de plågade i skärseld eller helvete. Motivet med 
de övernaturliga väsendenas träta återfinns också liksom 
tidsmotivet inom visionsdiktningen. 

Den vite säger sig ha gudomlig makt att störta djävulens rike 
och manar till bot och bättring. Erik skall föra ett bud från himlen 
till de inblandade i processerna. Här liksom i andra sammanhang 
sägs att barnaförandet till Blåkulla sker med Guds tillåtelse och 
med den avsikten, att barnen skall kunna vittna mot de äldre 
trollkäringarna så att dessa skall kunna oskadliggöras. Sker ej så 
skall nöd och hunger följa. De eskatologiska inslagen framträder 
även här, när den slutgiltiga striden sägs vara nära förestående. 

Erik hade även uppgett att han hade förmåga att se troll-
käringarna, när de var osynliga för andra, och sade sig ha sett när 
de kom för att hämta hans syster. När folket förliden vår hade 
samlat barnen som de trodde var anfäktade till en vakstuga, hade 
Erik sett hur Satan kommit in och antagit den sovande flickans 
gestalt, medan flickan själv for ut genom dörren. Erik blev då så 
betagen, uppgav han inför rätten, att han inte kunde tala förrän 
dagen därefter och då uppenbarade han vad han sett. Han 
berättade även, att han om kvällarna sett när trollkäringarna for 
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B id 4. Vid urtima tingsrannsakning i Älvdalen den 5 sept. 1668, anförde en 
sextonårig flicka när hon förhördes, att hon, sedan hon kom att färdas med 
trollfolket, intet hade hört i kyrkan av sång eller predikan, förutom när det talades 
om den rike mannen och Lasarus. Det förefaller som om just denna berättelse med 
sina skilda dödsriken haft betydelse för barnens uppfattning om hinsides världar. 
Illustrationen från 1510 års Parisutgåva av Malleus Maleficarum. (Foto 
Bibliothque Nationale) 
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åstad norrut, och flest hade han sett flyga iväg under den gångna 
vintern.30  

I den relation som kyrkoherden i Mora, Elof Skragge, sam-
manställde rörande trolldomsväsendet i Österdalarna anförs bland 
annat också följande om djävulen: 

Han vijsar dem himmelrijket och helfvetet, himmelrijket för dem som 
tjäna honom, men helfvetet för dem androm; I helfvetet vijsar dem en stoor 
diefvul, liggandes som en stoor drake i Elden, bunden medh stoora kiädior, 
säijandes om dhe bekiänna, skall han släppa den löös, och då heela Sverige 
skall stå i fahra. Der hoos vijsar dem en brinnande groop, deruthur dhe höra 
jämmerligen pijpa och gnijsla.31  

Det är av betydelse att konstatera, att föreställningar om att det vid 
Blåkulla även finns en himmel eller änglakammare, som stället 
kallas, och ett helvete i form av en brunn av eld eller en brinnande 
grop existerar tidigt och omtalas redan i förhören i Älvdalen 
1668.32  I efterföljande processer i de norrländska landskapen 

30  Urtima tingsrannsakning i Älvdalen den 8 sept. 1668, österdalarnas dombok 
1668. ULA. 
31  Kröningssvärd 3 1972 s. 60. 
32  Jesper Swedberg uppger i sin levnadsbeskrivning, att han i tolv årsåldern hade 
en övernaturlig upplevelse i form av en uppenbarelse eller drömsyn. Upplevelsen 
skulle således härröra från år 1665 då Swedberg var elev vid Falu skola. Han tyckte 
sig ha kommit till en högt belägen ort, där det fanns en byggnad bestående av två 
enheter förbundna med en gemensam förhall. Där samlades många människor, 
både vuxna och barn. I förhallen fanns det ett kar med vatten och vid detta stod 
Frälsaren. De människor vilka skulle få komma till himmelriket tvådde han och 
visade in i rummet till höger. De övriga drev han ifrån sig och in i rummet till 
vänster. Frälsaren tog honom och förde honom in i himmelriket. Där hörde och 
såg han förunderliga ting som ingen människotunga kan uttala och ingen ängel 
beskriva. 

När domen var förrättad och överstånden tog Frälsaren honom vid handen och 
förde honom till de fördömdas boning och djävlarnas tillhåll. Det var ett mörkt 
och ohyggligt rum. Där dansade de fördömda i ring i en frånstötande dans. De 
slängde benen upp åt ryggen och utförde otuktiga åthävor under tjut och skrän. 
Besökaren såg också mitt i rummet en stor, rund och mycket djup grop med en 
brand av eld och svavel. En het låga slog upp mitt i gapet. I denna eld plågades 
och pinades de fördömda, som med all sin kraft försökte att komma upp därifrån. 
De drevs tillbaka med eldgafflar och stöttes åter ned i avgrunden. I denna del av 
byggningen fanns också en högt belägen avdelning med en predikstol, där en 
vederstygglig man iförd en stor vid hatt predikade. Han talade till de fördömda och 
till de orena andarna och hans ord var vedervärdiga. Frälsaren tog åter Swedberg 
vid handen och uppmanade honom att tacka sin Gud för att han inte tillhörde de 
fördömdas skara och förde honom tillbaka till de utvaldas boning. (Wetterberg 
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intar de vita änglarna en given plats i barnens redogörelser, och 
präster och domare är osäkra på hur dessa egentligen skall 
uppfattas. De finner änglarnas uppträdande besynnerligt, då de 
inte hindrar barnen från att deltaga i den otukt som förekommer, 
utan nöjer sig med att slå maten ur deras händer och därtill upp-
manar dem att inte utföra arbeten under torsdagskvällen. 

Barnen öser ur egen fatabur, som är fylld med motiv från 
folktro och från både katolsk och protestantisk kristendom, och 
deras berättelser tillkommer delvis genom tvång. När Gertrud 
Svensdotter vid ett tillfälle påstår, att åskan börjar gå när troll-
käringarna är på väg så att de måste skynda sig undan, är denna 
utfyllnad hämtad från folktron och föreställningen att trollen jagas 
och dödas av åskan. De vita änglarna och änglakammaren är 
däremot uppkomna ur en äldre kristen föreställning om 
skyddsänglar och har nära samband med visioner.33  Barnen är 
väl förtrogna med den tradition, som finns i det samhälle, där de 
vuxit upp. De är inskolade både i folktro och i kyrkans före-
ställningsvärld, vilket också medför att de blir trodda när de be-
rättar, men stundom tar deras omogenhet överhand och de be-
tonar fel aspekt eller anför en i sammanhanget felaktig före-
ställning. Protokollen från förhören är troligen delvis tillrättalagda 
så att egendomligheter undanskyles. I andra handlingar kan de 
framstå i all sin naivitet. 

Det finns en skrivelse som tillkommit under 1670-talet bevarad. 
Den är troligen uppsatt av friherre Gustaf Rosenhane, som var 
ordförande i en kunglig kommission över trolldomsväsendet i 
Västernorrland, och den kallas »Berättelse om the hwijta änglarna 
i Blåkulla».34  I sammanställningen redovisas såväl barnens 

1941 s. 47 ff.) 
Jesper Swedbergs redogörelse är av intresse eftersom den framstår som en 

vision av en tillvaro efter döden, vilken har en utformning och ett innehåll, som i 
allt väsentligt överensstämmer med de vittnesmål barn avlade i de troll-
domsprocesser vilka tog sin början år 1668. Är den autentisk och rätt placerad i 
tiden förebådar den de kommande utsagorna och visar hur mottagliga barnen var 
för religiös påverkan. 
33  Om änglar som personliga skyddsväsen och om änglabäner se KLNM och där 
anförd litteratur. 
34  Friherre Gustaf Rosenhane var president i Dorpats hovrätt och häradshövding i 

3-899016 
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berättelser om upplevelser av Gud Fader och änglar som 
omgivningens reaktioner på barnens uppgifter och påståenden, att 
de skulle vara utsända som budbärare till traktens människor av 
en högre makt. Sammanställningen återges här i oavkortat skick, 
då den som inget annat dokument åskådliggör och framvisar 
sambandet mellan de olika källor som barnen brukar när de 
fabulerar. 

Thesse [de vita änglarna] hållas före wara gode af alla barnen som förde 
blifwa, och en deel af Prästeme sampt alt gement folk. The råda barnen till 
att bekiänna sig att de föras till Blåkulla, bedia them intet lyda the swarta 
Karlame, lära them afton- och morgonböner, Troon och Tijo Gudz bud 
som dessförutan intet hafwa kunnat. 

The hwijta hafwa sin Cammar på högra sijdan i Blåkulla, där äro bänkar 
alt omkring, hwitt taak, wäggar och hwijta tilljor. Der synnes Gud i en 
lång grå kiortell fordrat med gyllenduk, hafwer lijtet grått skiägg, lijk H:r 
Olof i Moo; han ropar barnen till sig och säger: kommer hijt, i ären mine 
barn. 

Änglarne slå altijd maten uhr händerna på barnen, att de icke skole äta, 
stå under Predikostolen när där predikas. The hafwa sött wijn att gifwa 
folket dricka, som komma till dem i deras Cammar, men thet dricka, som 
the få i stora gästebudz Sahlen smakar intet wähl. 

The gråta mycket, när de see barnen äta i gästebodet, att tårarna tillra 
uthför kinbenet stoora som ärter, och hafwa the alltijd kläden i händerne att 
tårka them af med, the sucka och jämra sig, och låfwa stor härlighet åt 
barnen om the willja säja alt thet the höra och see, och der till af them, 
alltijd siunges där Psalmer, både Juul- och Påskapsalmer: som oftast, 
Fröjda tijgh tu Christi Brud. Wälsignat wari Jesu nampn etc. 

Änglarna hafwa mäst alla lijnkläder, korta tröjer och trånga stackotta 
byxer; Andra hafwa långa hwijta Mässesärkar, hwijta mössor med swart 
brähm, men kloor på föttren, ludna om knän, på händren äre och klor, thet 
te icke see, utan att handen synnes uthom hwijta kiortelen el:r byxerna. 
Somblige hafwa wingar och flyga omkring. 

The sända bud med barnen, att intet skall arbetas om Torsdagsqwällar, 
intet brukas stora myssor, krusade tröjearmar etc. att intet skall sälljas dyrt 
tobak, tet Ländzmannen i Moo wiste mig berätta samma dag som iag kom 
dijt wara skedt den 30 Martii. 

Uppland. Han var helt övertygad om trolldomsväsendets verklighet. I en kom-
mentar till Lorenzo Magalottis skildring av Sverige under år 1674, utgiven år 
1912, anför Carl Magnus Stenbock att skrivelsen om de vita änglarna troligen är 
uppsatt av Rosenhane. Magalotti 1986 s. 125. 
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I Söderhampn och sochnerna der omkring talas om inga tijender, mer än 
om hwad som hafwes för händer i hwijta Cammaren, meena sig göra Gudz 
änglar en stor tienst, och warda derföre afhåldne af alt folk; allenast hafwer 
Borgmästaren Carl Larsson swarat en gång en hop med barn som kommo 
till honom med änglarnes befallning att han intet skulle sällja så dyrt to-
bak, att han wijste them, barnen till Helfwetis, han sålde intet dyrare än 
thet galt, och syndade intet der med, han wiste wäl theras förälldrar wara 
the samme, som mäst tobaket kiöpte. 

Men hustrurna i Söderhampn woro intet så wäl betänkte när de finge 
bud af änglarna, att de skulle bränna up sine myssor, så kunde de intet an-
nat giöra af them, än kasta dem på elden. 

I hwijta Cammaren synnas många af dem, som för någre åhr sedan äro 
döde blefne, lijka som och många döde i kiättelen, hwilken står i stora 
gästebudzstugun med blå låga uti, så att nu så wil locus Purgatorii som 
Inferni menes wist wara igänfunnen, thet alla Curiosi måtte hafwa lust till 
att see. 

Till att stadfeste folket i Tron, så hafwa änglarne kunnat nu för otta 
dagar sedan låta ske i många menniskiors åsyn, att en poike i Norala sokn 
haf:r kastat up en orm, den han haf:r fått i sig i Blåkulla, för det han hade 
emot dhe hwijtas förbud ätit af den maten, som de swarte hade gifwit 
honom, och fått honom ifrån sig, för det han sedan nekade äta. 

En flicka i samma sochn, som alldrijg hade lärt läsa, eller want något 
lärder af Gudz ord af någon menniskio, befans oförmodeligen kunna heela 
Catekesin utan till, och när hon tillfrågades hwaräst, och af hwem hon 
hade så snart kunnat lära, swarade hon, af ingen annan än de hwijta i ängle 
Cammaren. Hwilket om så länge wara skulle, kunde hända, att Scholarne 
här efter intet så mycket besöktes, utan heller Blåkulla, der de icke allenast 
lära gratis per compendium, utan och i staden förgifwa något åth 
Scholx'mästaren, få dricka sött wijn och höra den liufliga änglasången.35  

Sammanställningen har i sin avslutning en ironiserande ton, som 
förefaller vara avsiktlig. Det innebär emellertid inte att dokumentet 
som helhet skall tolkas så, att dess utformare ställt sig tvivlande 
till alla uppgifter som redovisas i det. En del av prästerna och 
allmänheten uppfattade barnens uppgifter om änglarna och deras 
möte med Gud som sanna, medan andra i rättegångarna 
inblandade ämbetsmän ansåg att de härrörde från djävulens 
apspel. Några insåg säkerligen också liksom borgmästaren Carl 
Larsson att barnen for fram med lögn och bedrägeri. Särskilt 

35  Rålambska saml. 4:o nr 82. KB. 
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förvillande var det för prästmännen att änglarna sände bud till 
människorna att upphöra med arbete på torsdagskvällar. Ett 
sådant arbetsförbud hade inget stöd i kristen tradition utan 
betraktades som en hednisk sed. Det var dylika uppgifter hämtade 
från folktron, som kom en del präster och domare att tvivla på 
änglakammaren och dess himmelska väsen. 

Barnen berättade om himmel och helvete. De hade sett bekanta 
avlidna personer på båda orter, och i helvetet straffades de döda 
för sina synder i den blå lågan. Änglarnas budskap till männi-
skorna var att de skall undvika högfärd och flärd och bränna sina 
eleganta kläder som var ett uttryck därför. 

De anknöt också till en mycket vanlig folkmedicinsk 
sjukdomsförklaring om orm i magen, när de berättade om pojken, 
som genom att lyda änglarnas påbud att inte äta maten i 
gästabudssalen, blev befriad från ett sådant levande kräldjur han 
haft i sin magsäck. Föreställningen att ormar kunde ta sig in i 
människor och fortleva i deras inälvor är mycket gammal och 
känd sedan tiden före vår tidräkning. Det är i medeltida berättelser 
om heliga män och kvinnor vanligt, att de tillskrivs förmåga att 
tvinga kräldjur att lämna de människor som plågas av dem. I 
folktro och folkdikt föreligger likaledes ett stort antal uppgifter 
och berättelser om personer, vilka fått ödlor eller ormar som 
parasiter i magsäcken.36  Uppgiften om flickan som med hjälp av 
änglarna lärt sig hela katekesen utantill ansluter till berättelser om 
barnpredikanter. Sådana förekommer stundom i samband med 
väckelser.37  

Visionsdiktens betydelse inom follcreligiös mystik framkommer 

36  Även skolmedicinen ansåg fram till mitten av 1800-talet att människor kunde 
få kräldjur i sig, när de drack förorenat vatten eller sov utomhus med öppen mun. 
Först därefter stod det klart att ormen ej skulle kunna överleva i en människas 
magsäck, då den andas med lunga. Reichborn-Kjennerud 1924 s. 5 ff., 1944 IV s. 
63ff.; Tidskrift 1921 s. 1005 ff. — Sedan 1700-talet har berättelser om människor 
med ormas i sig fått stor spridning genom notiser i tidningar och magasin. 
37  Pape 1949 s. 72-94. — Himmelsfärder omtalas även av barn i samband med 
anklagelser om trolldom under 1700-talet. Se t. ex. ting i Flundre härad den 21 
januari år 1704 § 11. Flundre härads dombok 1704. GLA. 
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även i andra sammanhang.38  Syner av helvetets fasor och 
himmelens härlighet omvittnas ännu under 1800-talet av lands-
bygdens befolkning.39  Uppmärksammad och välkänd är tradi-
tionen om den så kallade kloka pigan i Vallåkra. Hon hette Anna 
Jönsdotter och var född år 1820 i Norra Vallåkra by i Fjärestads 
socken i Skåne. Enligt sin moder skulle hon alltid ha varit frisk 
ända tills hon en höstdag år 1837 insjuknade och var som död. 
Hon låg kall och orörlig i sängen och hjärtat hade upphört att slå. 
Någon andedräkt kunde inte förnimmas och hennes närmaste 
anhöriga hade givit upp allt hopp. De hade redan börjat ägna 
hennes kropp de första omsorger som iakttas vid dödsfall, när 
hon återvände till livet. När hon vaknade ur sin dödssömn 
berättade hon om en ängel, som kommit och fört henne till både 
helvete och himmel och även låtit henne besöka en andevärld, där 
osaliga själar var dömda att vistas för en tid som straff och 
rening. 

Anna Jönsdotters redogörelse följer de gängse beskrivningarna 

38  I sina efterlämnade anteckningar berör Johannes Bureus kortfattat uppgifter om 
den så kallade Kumlapigan, en prästdotter som sades vara besatt av onda andar. Vid 
tre tillfällen uppgavs hon under hösten år 1627 ha varit död och sett Guds 
härlighet. Hon påstod att änglar kommit till hennes undsättning och genom 
henne predikade änglarna och talade till folket. (Bureus 1886 s. 242 f.) Hennes 
fader Johannes Laurentii, kyrkoherde i Kumla, lämnade en noggrann redogörelse 
till konsistoriet för sin dotters sjukdom, vilken han sade vara orsakad av att hon 
på något märkvärdigt sätt fått i sig ett antal onda andar. Biskop och präster ansåg 
denna hemsökelse vara av djävulen och ett exempel på dennes verksamhet bland 
människorna. Karlson 1871 hl. s. LIII f., 1899 h4. s. CCLX f. — Bland folkliga 
extaspredikanter under 1700-talet återfinns Lisbetta Isacsdotter — Solvarvs-
ängeln — från Tidersrums socken i Östergötland. Hon insjuknade år 1750 sjutton 
år gammal och blev sängliggande under resten av sitt liv. Under sin sjukdom sade 
hon sig ha blivit upplyst och intagen av en himmelens ängel. Bakom ständigt 
fördragna sparlakan predikade hon som denna ängel bot och bättring och gav 
upphov till en fanatisk rörelse i trakten. — Mycket omtalad var även den på 1770-
talet framträdande pigan Katharina Pehrsdotter från Hardemo socken i Närke. Hon 
sade sig tidigt ha fått uppenbarelser och sett himlen öppna sig och en ängel stiga 
ned. Först efter en svår sjukdom började hon nitton år gammal att predika i 
huvudstaden. Hon kallades för »den predikande pigan». Pape 1949 s. 76 ff. 
39  Linderholm 1931. — En jämförelse kan även göras med de redogörelser som 
föreligger i nutiden under benämningen ut-ur-kroppen-upplevelser och nära-
döden-upplevelser. I dessa återfinns fenomen som frisjäl, färder till andra världar, 
skildringar av paradis och helvete samt möten med döda personer och högre 
andliga väsen. Se t. ex. Sabom 1982 och Moody 1988. 
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av himlafärder såtillvida att himlaresan, vilket är den folkliga 
benämningen på dylika mystiska upplevelser, följer en bestämd 
färdplan. Med en ledsagares hjälp är målet att nå himmelen, men 
dessförinnan måste ett kortare eller längre besök göras i helvetet. 
Färden går sällan i motsatt riktning och det är ovanligt att enbart 
en av lokaliteterna besöks. 

Omedelbart efter sitt uppvaknande skulle Anna Jönsdotter ha 
berättat om sin transcendentala upplevelse för de närvarande vid 
sjukbädden. Vid ett senare tillfälle upprepade hon den inför 
Luggude häradsrätt, och inblandade personer vittnade och styrkte 
hennes uppgifter. 

Kort före mikaelitiden skulle hon en dag ha känt sig illamående 
och haft huvudvärk varför hon gick till sängs vid sjutiden och 
slumrade in. När hon efter någon timme vaknade till, stod vid 
hennes säng ett väsen i mänsklig gestalt. Det var en himmelens 
ängel. Flera personer i grannskapet underrättades om denna 
sällsamma händelse och de kom tillstädes och vakade över henne 
under natten. Hon föll nu åter i sömn eller dvala och var såsom 
död för ett par timmar. Under denna tid hade hon färdats till både 
helvetet och himlen, och på det förstnämnda stället hade hon sett 
djävulen omgiven av sina onda andar. Några detaljer därifrån 
kunde hon inte återge. Djävulen, sade hon, hade mänsklig gestalt 
och var svart, knotig och ful. Han låg bunden. I himlen skulle 
hon ha sett Gud och hans omgivning och senare av sin ängel fått 
veta, att hennes kallelse var att bota sjuka på jorden genom 
handpåläggning. Av ängeln hade hon lärt några speciella verser. 
Enligt tillförlitliga uppgifter skulle Anna också, innan hon fördes 
inför rätten, ha påstått att hon även hade besökt ett tredje ställe, 
som hon kallade andevärlden. Där hade hon träffat avlidna, vilka 
hon känt igen och samtalat med. Andarna hade sagt sig vara 
dömda att sväva mellan himmel och jord under ett visst antal år 
som straff för begångna synder. Härom nämnde hon intet inför 
rättens ledamöter. Möjligen hade hon av sina beskyddare blivit 
avrådd att beröra en sfär, vilken kunde uppfattas som en skärseld 
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och alltför mycket avvika från en protestantisk lära.40  
Stor uppmärksamhet rönte också under en kortare tid vid mitten 

av 1800-talet en tioårig pojke, som hette Säl Pehr Andersson och 
var från Älvdalens socken i Dalarna. År 1858 avslöjade han att 
han hade en övernaturlig förmåga och var synsk. I början av året 
hade en ängel kommit till honom i sömnen och fört honom till 
helvetet och himlen. Sedan hände det upprepade gånger, att han 
föll livlös i dvala och då av sin ängel fördes till utomjordiska 
platser. Han uppgav sig kunna avgöra om hans medmänniskors 
själar var rena eller inte och besöktes av många oroliga, vilka 
fruktade för sin tillvaro efter döden. Säl Pehr såg med sin ängels 
hjälp ett ljus kring de rättrogna och ett mörker kring de fördömda. 
Han sades kunna se människornas inre och avslöja fördolda 
gärningar och synder. Av sin ängel hade han fått i uppgift att 
predika bot och bättring samt varna för villfarelser. 

Under samma år pågick, som tidigare nämnts, i främst Gagnefs 
socken och Mockfjärds kapellförsamling, de så kallade resorna 
till Josefsdal. Barnen sade sig vara förda av äldre kvinnor till ett 
djävulsmöte och fostrades till trollfolk. En stor del av befolk-
ningen trodde fullt och fast på färderna och många uppges ha 
besökt Säl Pehr med sina barn, för att denne skulle avgöra om de 
var delaktiga i trolldomsväsendet.41  

Trosuppfattningar om troll och bergfolk kom till en viss del att 
prägla beskrivningar av djävulens boplats på jorden. Äldre än de 
påstådda färderna till gästabud är sägner och memorat om 

40 Pape 1949 s. 15 f., 58 ff. 
41  Norlin II 1858; Wall 1987a s. 113. — I traditionsmaterial förekommer även 
uppteckningar om personer, vilka sagt sig ha varit i helvete och himmel. I P. A. 
Säves samlingar från Gotland återges en sådan med följande lydelse: En piga i 
Lärbro plägade stundom falla i vanmakt och ligga såsom död. När hon skulle 
vakna, så rörde hon alltid först på högra benet och högra armen. Hon var grufligt 
törstig: men så länge hon icke fick dricka, kunde hon tala om allt hvad hon sett i 
himmelriket, der hon varit. Der, sade hon då i syne, satt hustrun, som haft två 
märmer, mellan dem begge, och mannen mellan sina två hustrur, och alla deras 
barn suto rnidt framför dem på guld-stolar. Ett barn blef födt denna natt och kom 
straxt i himlen; och dit in kom också en fattig gumma. — Men en ond och elak 
kärring stod midt ute för himmelens dörr, der Sancte Pehr står i rock och bälte samt 
med ett papper i handen med deras namn på som skola komma in i himmelen. Säve 
1959 s. 294 f. 
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bergtagning. Till långt fram i tiden accepterade både lärd och 
olärd att det var möjligt att människor och djur kunde bergtagas. 

Den i många sammanhang klarsynte läkaren Urban Hiärne, 
som var en av de krafter, vilka påvisade orimligheterna i troll-
domsbeskyllningarna och medverkade till att de stora processerna 
avslutades år 1677, hade en stark no på djävulens förmåga och på 
trollkunniga människor. Denna sin tro behöll han även efter 
processernas upplösning, när det blivit fastslaget att de vinnande 
barnen ljugit och anklagat oskyldiga. Berättelser om bergtagning 
ansåg han i flertalet fall vara uppkomna genom inbillning och 
förvillade sinnen. Han var dock inte beredd att helt förneka att 
sådana kunde äga rum, vilket framgår av följande utsaga: 

Doch kan jagh icke så aldeles neka at Gudh vndertiden tilstäder sådana onda 
troll den machten öfwer menniskor, så at de stundom kunna föra dem in i 
berget, derigenom så myckit meer at warna oss för säkerhet, och medelst 
en trolig morgon- och afton-böön befalla oss i den högsta Gudz beskär-
melser.42  

Berättelser om bergtagning följer delvis samma mönster som 
visionsdiktens redogörelser för färder till hinsides världar. Även 
här rör det sig om en resa till en värld, som vanligen är stängd för 
människan. En människa kan återkomma från de övernaturligas 
tillhåll och berätta om deras riken och boplatser. Hos trollen finns 
det praktfulla salar och ett överflöd av mat och dryck. Den 
människa som låter sig förledas att äta av trollens mat förblir 
genom denna handling för alltid i deras våld. Välsignar den 
bergtagne det framsatta eller nämner Jesu namn förvandlas födan 
till oaptitliga rätter bestående av grodor och ormar. 

Även en djävulsförskrivning sker, när det gäller barn och 
kvinnor, genom att trollkvinnan eller djävulen bjuder den som 
avsäger sig kristendomen något att äta. Med denna föda bekräftas 
övergången och människan blir besatt av den onde. Guld och 
silver i trollens värld kan för en kristens öga te sig som spånor 
och skräp. Månget barn som förhördes under trolldoms-
processernas tid plockade fram dylika föremål och sade att de var 

42  Hjärne 1706 s. 260. 
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belöningar utdelade av djävulen. I sägenvarianter kända från 
1600-talet och framåt förekommer motivet att människor under 
nätterna — sig själva ovetandes — förs till tronens bostäder och 
där blir satta till att arbeta.43  Denna form av bergtagning sägs 
stundom, i senare tradition, kunna ske därför att de berörda inte 
läst sina böner innan de gått till vila. 

Att tron på trollens förmåga att bergtaga genom tiderna varit 
stark, beror givetvis på det faktum att både barn och vuxna 
kommit vilse i skog och obygd. När de inte återfunnits kan det ha 
förklarats med att de blivit bortrövade av övernaturliga väsen. Det 
förekommer även att personer, vilka varit försvunna under en 
kortare tid, vid sin återkomst förklarat att de varit intagna i berg. 
Huruvida de verkligen av hunger och matthet själva kan ha 
uppfattat sig som utsatta för ett övernaturligt skeende är sällan 
möjligt att i efterhand avgöra. 

Det föreligger i äldre handlingar många uppgifter om bergtag-
ningar. I en del fall ifrågasatte myndigheterna att påståendena var 
korrekta. I Torneå domsaga hölls laga sommarting den 17 juli år 
1604 i Torneå socken och då diskuterades en uppgift om 
bergtagning. En man hade varit ute i markerna på arbete och när 
han sent om aftonen fick tid till mat, kom till honom ett spöke, 
som sade sig vara en människa och påstod sig vara insatt i ett 
berg därintill för sina missgärningars skull och oförmögen att 
själv ta sig ut. Denna händelse gav upphov till ett rykte, att en 
namngiven man skulle vara orsak till att människan ifråga blivit 
intagen i berget. Rätten fann inget skäl eller bevis för att ryktet 
talade sant, utan det blev istället fastställt att samma man, som 
skulle ha visat sig i spökets hamn, hade dränkt sig när han gått 
genom svag is.44  

En berättelse om en bonddotter från Tuna socken i Hälsing-
land, som vid flera tillfällen hade sagt sig varit bergtagen, åter- 

43  Tuneld 1960 s. 93 f. 
" Fristedt 1970 s. 57 f. — Liknande uppgifter om spöken, vilka påstås ha haft 
avlidnas gestalter och samtalat med människor, föreligger från andra delar av 
landet. Av myndigheterna förklarades ofta dylika uppenbarelser vara utsända av 
djävulen. Se t. ex. Berg 1882 s. 233 ff. 
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finns hos 0. J. Broman i dennes Glysisvallur. Under året 1693 
skulle hon ha varit försvunnen under några dagar och så även 
under sommaren påföljande år. För sina föräldrar hade hon be-
rättat att hon varit borta i Långgärdsberget, där det fanns en stor 
sal »ther många skinande Personer såto, och sig wäll plägade». 
Själv hade hon nekat till att äta maten och därför blivit utsläppt 
igen. Fram mot hösten det året hade hon klagat för sina närmaste 
och sagt, att nu måste hon snart iväg på en färd igen och hon 
fruktade att hon inte skulle komma åter från denna. Så skedde 
också. När hon en dag gick till skogen efter ved kom hon inte 
hem. De sökte efter henne men fann enbart hennes hopsamlade 
börda på en sten. Hennes försvinnande väckte stor uppmärksam-
het. Det hölls allmän bön och lästes upp kungörelser i tre 
församlingar och skallgång anordnades. Föräldrarna skulle också 
ha vänt sig till flera som hade kunskaper om den övernaturliga 
världen. Dessa hade påstått att flickan var bergtagen och befann 
sig i det förut nämnda Långgärdsberget. Vid sökandet brukades 
böner, sånger, klockor, tuppar, förfrågningar och annat. En präst 
deltog klädd i mässskrud, med kalken i ena handen och 
mässboken i den andra. Han försökte också medels besvärjelser 
få den unga kvinnan frisläppt från trollen. Tre år senare skulle 
någon ha funnit resterna efter flickans kropp på berget. 

En annan piga från Högs socken hade, enligt Broman, varit 
borta i tre månaders tid utan mat och dryck och kommit åter. Hon 
var fortfarande i livet, när Broman noterade detta, varför han 
avstod från en närmare redogörelse. Det är, framhåller han, 
sockenprästerna som bör anteckna sådana händelser i kyrko-
böckerna.45  

Det hände emellanåt att sockenpräster, som Broman anvisade, 
verkligen tecknade ned händelser, vilka tilldragit sig i socknarna 
och upplevts som säregna eller egendomliga. I en handling från 
Hörsne socken på Gotland, har pastorn därstädes, Petrus 
Ronander, infört en lång avskrift av ett förhör som prosten Nicol. 
Neogard år 1705 höll med en piga i samband med en visitation i 

45  Broman 1 1911-49 s. 326 f., 830 f. 
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socknen. Handlingen, som hade formen av en dagbok, är 
förkommen, men förhöret omnämns av Carl Gustaf Hilfeling i 
anteckningar från en resa på Gotland år 1801. Hilfeling hade till-
gång till dagboken och refererar kortfattat ur denna. Förhöret 
hade avsett: »en Piga, Trinka, eller Catharina Olufsdotter, at höra 
hennes berättelse, om det hon säger sig waret under jorden då 
hon förledne den 16. Jan: om aftonen blef ur sin tjenst borta och 
kom ej igen förrän den 19. ejusdem sent då alla woro gångne til 
sängja etc. etc. etc.»46  

Uttrycket att ha varit under jorden innebär enligt gotländsk 
tradition detsamma som att ha varit nedtagen till de små under 
jorden. Detta är en form av bergtagning. Direkta motsvarigheter 
föreligger inom andra områden, där föreställningar om under-
jordiska väsen finns.47  

46  Hilfeling 1801 s. 52. GUB. Hilfeling uppger, att uppgifterna är hämtade från 
Hörsne kyrkobok. Enligt landsarkivet i Visby är de numera förkomna hand-
lingarna närmast att betrakta som dagboksanteckningar. 
47  Om bergtagning och föreställningar härom se Feilberg 1910. — Ett antal 
sägner från 1600-talet om bergtagning återges i Bureus 1886 och Tuneld 1934, 
1960. 



Sjukdomsvållare 

Under tidiga stadier av människans historia förekom allmänt 
trosuppfattningen att en del sjukdomar och själsliga rubbningar 
var förorsakade av sjukdomsandar, vilka var onda väsen som 
tagit den sjukes kropp i besittning. Föreställningen har funnits 
inom de flesta kulturer och länge levat kvar i en eller annan form. 
Ett övernaturligt väsen eller en övernaturlig makt kunde, enligt 
folktron, sända en sjukdomsande till en människa som straff för 
ett begånget brott. För att den angripne skulle botas och befrias 
måste sjukdomen drivas ut ur hans kropp med hjälp av kraftmedel 
eller genom att kroppen gjordes till en oangenäm boplats. Trod-
des det onda komma från ett övernaturligt väsen eller en högre 
makt måste brottet sonas och offer erläggas. Inom lokalsamhäl-
lena fanns det också under dessa stadier specialister, som till-
skrevs övernaturliga gåvor och uppträdde som botare och befri-
are. De troddes ha förbindelse med andeväsen vars bistånd de 
kunde utverka eller ha kunskap om riter eller så kraftfyllda be-
svärjelser, att de själva kunde övervinna och betvinga de onda 
andarna, som måste foga sig efter deras vilja och lyda deras be-
fallning. 

Sådana trosuppfattningar var kända också inom den antika 
världen och särskilt sjukdomar som var svårförklarliga eller upp-
visade frånstötande drag tillskrevs gärna onda andar, vilka trod-
des ha tagit sig in i de sjukas kroppar. Föreställningen fanns 
också inom judendomen och upptogs av kristendomen, där den 
manifesterades i Nya Testamentet. Här framstår det nära samband 
som enligt dåtida folktro fanns mellan sjukdom och besatthet. 
Jesus uppträdde enligt evangelierna som sjukdomsbotare och 
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exorcist, och han ansågs också stundom av åskådarna själv vara 
besatt och få sin kraft från en ond ande.1  

Allvarlig sjukdom och död har alltid varit skrämmande för 
människan. Den avlidne kunde utgöra ett hot mot de efterlevande 
och fruktan för genfärd var stark. Utmärkande för nordisk, för-
kristen gengångartro är att den döde anses ha en kroppslig exis-
tensform. Som en levande död eller som ett likspöke — med spår 
av dödssätt eller tillvaro i graven — hemsöker gengångaren de 

'levande och sprider sjukdom och död. Det är ett skräckväsen i 
gestalt av ett lik eller troll som vill skada de levande. Enbart ett 
möte med detta väsen troddes kunna förorsaka sjukdom, då 
gengångare ansågs vända tillbaka för att dra andra efter sig i 
döden. Särdeles farligt ansågs det vara att möta gengångarens 
blick. Det var främst personer, vilka redan i livstiden hade upp-
visat ett elakt och ondskefullt sinneslag eller haft frånstötande och 
demoniska karaktärsdrag, som troddes kunna komma åter efter 
sin död för att plåga människorna. 

Redan i förkristen tid lades den största vikt vid att följa hävd-
vunnet skick vid begravning av den döde. Förekom det någon 
ringaktning eller något regelbrott riskerade de efterlevande, att 
den döde återkom som en hämndlysten skräckgestalt. Någon fast 
utbildad och enhetlig föreställning om de dödas vistelseort fanns 
inte i det förkristna Norden. Skilda föreställningar levde sida vid 
sida och övergick delvis i varandra. Enligt en del var graven den 
dödes hemvist och det var av stor betydelse att liket var utrustat 
och försett med sedvanliga gravgåvor vid jordfästningen. Det 
fanns utan tvivel föreställningar om att den avlidne hade en fort-
satt tillvaro under jord och sten och i äldre traditioner kan det 
förekomma inslag, vilka tyder på släktskap med närliggande 
naturmytologiska föreställningar om underbyggare och vättar.2  

För den kristna människan under medeltiden var det väsentligt 
att vara väl förberedd inför döden. En from önskan var att få 
skiljas från livet i ett ögonblick av frid och försoning med sin 

1  Matt. 12:24, Mark. 3:22, Luk. 11:15, Joh. 7:20, 8:48. 
2  KLNM. Döden och de döda. 
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Gud och sina medmänniskor. Det var själens tillstånd vid dödens 
inträde, som var helt avgörande för vad som skulle hända den i 
evigheten. Den största olycka, som kunde drabba en människa, 
var att möta en ond bråd död och avlida utan präst och nådeme-
del. En människa, som gick i döden utan att ha biktat sina synder 
eller bekänt begångna brott eller försonat sig med sina ovänner, 
kunde få svårt att finna ro i graven.3  

Enligt kristen tradition under medeltiden lämnade själen krop-
pen i dödsögonblicket, vilket var bevakat av såväl änglar som.  
djävlar. Vad som sedan ansågs hända med själen, enligt den 
medeltida kristna läran, framgår bland annat av det mycket 
spridda och även till medeltidsdanska och fornsvenska översatta 
verket Elucidarium el. (E)lucidarius vars tredje bok behandlar 
detta ämne. Själarna delades in i två huvudgrupper, vilka be-
nämndes de rättfärdiga och de orättfärdiga. De rättfärdigas själar 
omhändertogs av änglarna, som förde dem till olika orter, nog-
grant graderade alltefter hur människorna i livet kunnat följa 
budorden och verka som kristna. De som var fullkomliga nådde 
omedelbart till det himmelska paradiset, medan de som var enbart 
rättfärdiga leddes till ett jordiskt paradis eller kanske snarare till en 
andlig glädje. De rättfärdigas men ofullkomligas själar fördes till 
ett angenämt vilorum, medan de som brustit i mycket och upp-
skjutit sin bot och bättring, av änglarna överlämnades för en 
kortare eller längre tid till djävlar för att straffas och renas i eld 
och plåga. 

När en orättfärdig och syndfull människa uppgav andan samla-
des under rop och skrik vid dödsbädden ett otal fasansfulla 
djävlar, vilka ryckte själen med sig och störtade denna i hel-
vetesgapet. Helvetet sades vara uppdelat i tvenne plan, i ett övre 
och ett nedre helvete, varav det övre utgjordes av världen härnere 
med dess pinor och det undre av ett andligt rum med en eld som 
aldrig slocknar beläget längst ner under jorden. I helvetet 
plågades själarna och de plågor de utsattes för motsvarade de 
synder de begått i livet. 

3  KLNM. Dödsberedelse. 
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Bild 5. Frossarnas straff i helvetet framställt i Le grant kalendrier et compost des 
Bergiers, tryckt i Troyes 1496. Syndarna tvingas äta ormar, paddor och grodor. 
Det är samma oaptitliga föda som bjuds vid häxsabbaten. (Foto Bibliotheque 
Nationale) 

De rättfärdigas själar kunde när de så önskade uppenbara sig 
för de levande både i sömn och vaka. Med änglars eller helgons 
tillåtelse förmådde själar, vilka befann sig i skärselden, visa sig 
för vänner och släktingar och framföra budskap eller böner om 
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hjälp till frälsning från plågorna, eller för att omtala att de sonat 
sina synder och fått frid. Däremot gavs själar i helvetet aldrig 
någon möjlighet att återvända och visa sig för efterlevande. Om 
någon i drömmen eller i vaket tillstånd uppsöktes av en sådan 
själ, var det en djävul, som iklätt sig dennes gestalt och bedrog 
människan. Djävlarna ansågs ha förmåga att visa sig som män-
niskor eller skräckväsen. De kunde hämta sina skepnader ur 
luften eller ikläda sig de osaligas kroppar.4  

Inom den katolska och protestantiska kristendomen i vårt land 
kom de här kortfattat återgivna tankegångarna att föras vidare och 
diskuteras. För en renlärig protestant förekom ingen skärseld och 
han hade en annan syn på själarnas tillvaro efter döden. Folket i 
allmänhet bevarade i sin tradition föreställningar från olika ske-
den. I kyrkans framställningar fann traditionsbärarna stöd för 
uppfattningen att de döda kunde komma åter som gengångare. 

Över stora delar av Sverige förekommer i äldre tid benäm-
ningen gast på genfärden efter en osalig människa, som ej vill 
stanna i sin grav efter döden. Ordet gast är belagt i yngre forn-
svenska och är möjligen ett lån från östfrisiska, jfr tyska Geist 
ande och engelska ghost ande, spöke.5  Under medeltiden, på-
verkat av kristna föreställningar, bör ordet ha fått det betydelse-
innehåll som återfinns i sentida folktro. Det förekommer i tidiga 
bibelöversättningar och har nått ut över ett stort område.6  I södra 
delarna av landet är gast den vanligaste benämningen på den 
osalige som sprider sjukdom och olycka bland de levande. 

Benämningen gast kunde beteckna ett dödsväsen, som härrörde 
från en osalig död, som begravts på kyrkogården, eller från en 
person, vilken ljutit en ond bråd död på havet eller i ödemarken. 

4  KLNM. Döden och de döda. 
5  SAOB Gast. 
6  I Jes. 34 enl. 1540-41 års bibel »Tå skola ther trull och spökelse löpa hwar om 
annan / Och en gast skal möta then andra / Elffuor skola ock haffua ther herberghe 
och finna ther roo», 1703 års bibel »då skola der troll och spöken löpa hwar om 
annan, och en gast skall möta den andra; elfwor skola ock hafwa der herberge, och 
firma der ro», 1878 års bibel »Och vildkattor skola der möta ulfvar, och den ena 
gasten skall ropa till den andra», 1917 års bibel »och gastar ropa där till varan-
dra». 
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Bild 6. De kättjefifflas straff i helvetet. De kvävs i eld och svavel enligt framställ-
ningen i Le grant kalendrier et compost des Bergiers. Troyes 1496. (Foto Biblio-
thque Nationale) 

Enligt folktron kunde den döde enbart vara verksam under 
dygnets mörka timmar och måste, om han ej hann åter till sin 
viloplats innan dagen grydde, stå osynlig och stilla tills mörkret 
åter föll. En sådan död kallades för daggast eller dagståndare och 

4-899016 
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troddes orsaka svår sjukdom, om någon gick emot eller kom nära 
den. Förmådde en uppdagad gast gå även under den ljusa tiden på 
dygnet sades den vara det värsta död mans mot en människa 
kunde få. I senare tradition har gasten inom vissa områden fått 
drag av ett naturväsen och möjligen har detta samband med de 
bibeltexter i vilka beteckningen förekommer. Gasten har av-
personifierats och kommit att anta skepnaden av en obestämd död 
eller av ett demoniskt väsen i skog och mark, som bringar sjuk-
dom och död.7  En mera speciell innebörd har benämningen gast 
fått i mellersta Sverige där den främst avser genfärden efter ett 
mördat odöpt barn eller ett fördrivet foster. Den betydelsen före-
kommer även i enstaka fall i landskap söder härom. Vanligen 
benämns dock det mördade barnets gengångare för mörding eller 
myling i sydöstliga delar av landet.8  

Den i särklass vanligaste sjukdomsförklaringen, som återfinns 
inom traditionen om folklig läkekonst, är att den sjuke hade varit i 
kontakt med de döda och deras värld. I södra delarna av landet är 
benämningen gast allmän på gengångaren, och det ansågs att den 
som råkade möta en sådan kom att insjukna. Sjukdoms-
benämningar som förekommer är trollkram, gastkram, gastnyp, 
gastgrepp och liknande, och de betecknar en rad sinsemellan 
skilda sjukdomar.9  Det förefaller dock som om särskilt feber-
sjukdomar varit framträdande i sammanhanget. Under ett uppe-
håll i Lenhovda socken i Småland på en av sina resor år 1741 
noterar Carl von Linné följande: 

Ifrån påvedömet hava de kvar ett sätt att kurera Febres Ephemeras: när 
någon får rysning, därpå hetta, bliver liksom sönderslagen i kroppen, blö-
der näsblod eller hostar blod, som allt påstår ett par dagar, tror gemene man 

7  Jfr af Klintberg 1973 s. 34 ff. 
8  af Klintberg 1973 s. 15 f.; Pentikäinen 1968 s. 161 ff.; Atlas 11.1 Karta XIX—
XXI; Atlas 11.2 s 94-101. — Om genfärd och gast se även Hagberg 1937 kap. 
XXII—XXX. 
9  Vid ärkebiskop Abraham Angermarmi beryktade räfst som drabbade Linköpings 
stift år 1596 straffades ett flertal personer, vilka kunde läsa över sjuka och signa 
för gastakram och gastawredh mycket hårt och dömdes att slita ris. Holmström 
1901 s. 12, 114, 130, 144, 152. — I senare tradition har benämningama stundom 
även överförts till att beteckna sjukdomar vilka ansetts vara vållade av andra 
övernaturliga väsen. 
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att den blivit gastakryst och kurera honom med bortläsande ...10  

Hylt&i-Cavallius beskriver sjukdomssymtomen i Wärend och 
Wirdarne med orden: »Den som ... blir gastakramad eller gasta-
kryst, får häftig sjukdom, med rysning och qväljningar och stun-
dom med blå fläckar på kroppen.»11  Liknande framställningar 
förekommer i ett stort antal uppteckningar från främst södra 
delarna av landet. I Ordbok över Laumålet på Gotland förklaras 
ordet gast-gripen sålunda: 

Gastgripän blai han el. ha, sum kåm äut för någ galä pa de väisä, att de sag 
äut pa kruppän, såsum någän had tat pa dum me a hand, u de blai galä u 
kåm ti värk u gick hul pa ättar fingri, där sum di had blitt tagnä pa me 
handi, u de drog ihop dum u så där. Ja, kalar pa sjöän ällar daim sum bräu-
kar strandi, var de värst förä, u de händäd tält [ofta], att di blai gastgripnä 
förr i värdn. 

Föreställningar om samhällsväsen, vilka lever i närheten av 
människorna som underjordiska, finns från hela Sverige och från 
Finlands svenskbygder. Dessa väsen benämns vanligen vättar, 
bolvättar, underbyggare eller de underjordiska. Motsvarigheter till 
sådana underjordiska varelser finns även i andra kulturers tra-
ditioner och är kända från stora delar av västerlandet. De beskrivs 
som små varelser vilka lever i samhällen och familjer. Familjerna 
omfattar såväl män som kvinnor, barn och åldringar. Lämnas de 
ifred av människorna och behandlas med respekt är de oförargliga 
och fridsamma, men utsätts de för obehag eller närgångenhet 
straffar de den oförsiktige genom att sända sjukdom till fridstöra-
ren. För att inte skada eller störa sina underjordiska grannar måste 
människorna främst vara försiktiga med vad de slänger eller häller 
ut på gårdsplanen och på marken. Hett vatten och lut skadar de 
små. Träck och urin förstör deras trevnad. Enligt folktro och 
folkdikt kunde otur i stall och ladugård förklaras med att 
byggnaderna var uppförda rakt över de underjordiskas boningar, 
så att urin från hästar och kor silade ned över dem. Det föreskrevs 
även att ingen skulle förrätta sitt tarv eller urinera utomhus utan att 

lo Linne 1962 s. 41. — Jfr J. Ihre i framställningen De superstitionibus från år 
1750 del I s. 61 som dock främst synes stödja sig på Linnes uppgifter. 
11 Hylten-Cavallius 1 1863-64 s. 466. 
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dessförinnan att spottat för att skydda sig. Ingen fick hälla ut hett 
vatten eller annat som kunde skada utan att först ha förvarnat de 
små att akta sig. 

Det nära grannförhållandet mellan människorna och de under-
jordiska belyses i skilda sägentyper. En av dessa handlar om en 
kvinna, som hämtas till de övernaturligas värld för att bistå en av 
deras kvinnor, vilken ligger i barnsäng och har en svår förloss-
ning. Som tack för sitt bistånd får hon, när hon skall återvända till 
sin egen värld, en näve hyvelspån eller liknande, som när hon 
nått sitt hem visar sig vara guld- eller silverföremål. I en redaktion 
av den här sägentypen sägs att kvinnan som hämtas tidigare lovat 
barnsängshjälp till en padda eller groda. Enligt traditionen skulle 
de underjordiska stundom anta dessa djurgestalter, när de visade 
sig ovan jord. Det berättas också om människor som blivit in-
bjudna till barndop hos sina underjordiska grannar.12  

Närstående de underjordiska är också trollen. Någon enhetlig 
gräns mellan de väsen, som i traditionen kallas troll, och andra 
vättar föreligger inte. Trollens boplatser sägs dock vara belägna 
längre bort från människornas i skogar och berg och de beskrivs 
inte alltid som små varelser. Trollen troddes förr kunna bergtaga 
både människor och djur och figurerade oftast i samband med 
trosföreställningar om bortbytingar.13  

En särform av de underjordiska kan älvor sägas vara. Det är 
väsen vilka främst förbinds med dans och musik. Föreställningar 
om deras dans har förts samman med ringformiga bildningar i 
gräs, vilka kallas för älvdanser och sägs vara farliga ställen att 
beträda. Älvorna har också uppfattats som sjukdomsalstrande 
väsen och särskilt ansetts vålla hudskador och utslag. Barn som 
sov oroligt och grät om natten troddes vara plågade av älvor.14  

12  Christiansen 1958 nr 5070; Liungman IV 1961 nr 804 Förlossningshjälpen, 
nr 805 Dopet hos vättar; Atlas 11.1 Karta X; Atlas 11.2 s. 58-64. 
13  Feilberg 1910; von Sydow 1935 s. 142-147; Liungman IV 1961. 
14  Om älvor och älvdanser skriver Urban Hjärne under 1700-talets första år så-
lunda: »At sådana Elfwar wisserligen finnes til (ehwad de ock måtte wara för slags 
Creatur) och at de hålla sina dansar, der om må ingen twifla, warandes ganska 
många, som desse medh sine ögon sielfwe hafwa sedt. Jagh går förbij otalige an-
dra händelser, som länge sedan kunna wara skedde ... nämnandes nu widh detta til- 
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I gotländsk tradition förekommer benämningen de små under 
jorden eller enbart de små som benämning på vättefolket, vilket 
troddes leva under människornas hus och gårdar eller i ängar och 
hagar under stenar och rösen. Vättefolket tänktes bestå av varel-
ser, småväxta som barn och i huvudsak lika människorna. När de 
förflyttade sig ovan jord troddes de kunna dölja sig i virvelvindar, 
men vanligen tänktes de dra fram under jord på sina färder. De 
har förbundits med dans och musik och så kallade älvringar har 
sagts vara spår efter deras springdans. Främst har de dock upp-
fattats som sjukdomsalstrande väsen, farliga att förtörna. En 
människa, som kom dem för nära genom att sitta eller ligga på 
marken, utan att först ha slagit kors för sig eller spottat i 
profylaktiskt syfte, kunde insjukna. Sjukdom satte de även på 
den som kom in i en virvelvind eller förorenade på marken, utan 
att först ha tänkt på att skydda sig, och sjukdom drabbade den 
som slog ut hett vatten utan att varna. Deras vedergällning tog sig 
främst form av olika hudåkommor. Hudsjukdomar och hastigt 
påkomna allergier, vilka gav upphov till värk, rodnader och klå-
da, troddes ofta ha kommit genom de underjordiska som blivit 
förargade. 15  

fälle allenast en; hwilken sigh tildragit här i Stockholm för 17. ihr sedan, näml. 
Anno 1685 i Maijo, och Gångedags Måndagen i skymningen: En skrifware går 
den gatan som löper ifrån Styckgiutare huset vp åth Brunckeberg, och då han kom 
vp emot kullen af berget, widh det yttersta huset, som der är i vpgången på högra 
handen, ropade fokket och warnade at han ingalunda måtte gå fram, vthan hålla 
stilla. Men som han tyckte at det icke galt sigh, ey heller vptog det för någon sin 
warning, går han wägen ända fram tu l öfwerst vppå kullen ... där får han då see 8. 
stycken små Personer danza i en ring, hållandes hwarandra vthi handen. Alla wore 
de klädde i sijda kläder, swarta af ansichtet, men håret war krijt hwitt, hängiande 
rakt neder, warandes desse intet öfwer 6. qwarter långa. I det han nu seer der vppå, 
blijr han hastigt kastad vthför berget, at det rasslade i den lösa klapuren, och blef 
tillijka så sönderkrossader och kramader, at han spottade blodh, och lät dagen der-
efter kalla til sigh Capellanen i Sanct Maria Församling Herr Peder Strandel ... tog 
HErrans Nattward, och förtälde honom hela denna handeln, och kort derefter dödde. 
Detta haar berörde Herr Strandel samma morgonstund berättat, då han den gången 
slöt sin andra Gångedags predikan, för en Hög person i Kongl. Hofwet, som migh 
denna handeln så omständeligit haar medhdeelt. Hiärne 1706 s. 183. — Föreställ-
ningar om underjordiska varelser fanns som synes vid den här tiden även hos de så 
kallade högre samhällsklasserna. De underjordiska betraktades som empiriska 
väsen vilka existerade i människornas närhet. 
15  Snöbolun 1897 s. 336; Palmenfelt 1978 s. 9-22. 
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En sjukdom är en krissituation i en människas liv. I gången tid 
fanns ingen eller ringa möjlighet för folk i allmänhet att kunna få 
hjälp av en skolmedicinskt utbildad läkare vid allvarlig sjukdom 
eller olycksfall. Flertalet var hänvisade till de egna kunskaperna 
om sjukdomsbot eller till de talrika folkliga specialister som fanns 
i så gott som varje socken. I varje gård eller familj fanns det per-
soner, vilka hade en viss kunskap om de vanligaste, regelbundet 
återkommande sjukdomarna och god hand med sårskador. En 
och annan läsning eller signelse som kunde skydda människor 
och djur hade de flesta hört talas om eller själva prövat på. När 
det gällde sjukdomar, där de egna kunskaperna i sjukdomsbot 
inte räckte till, eller sådana, som kunde tänkas härröra från över-
naturliga väsen eller trollkunniga människor, sökte man råd och 
hjälp hos någon med större erfarenhet av dylika ting. De folkliga 
botarna, män och kvinnor, fanns runt om i landet i stort antal och 
ansågs kunna bota både folk och fä och förjaga sjukdomsdemo-
ner. En del av dessa kunde sökas vid alla sjukdomar, medan an-
dra hade specialiserat sig på en eller ett par åkommor. Ett stort 
antal botare ansågs vara trollkunniga och ha förmåga att även 
sända sjukdomar på sina ovänner och utföra andra trolldoms-
handlingar. De söktes ofta av personer vilka blivit bestulna för att 
peka ut tjuven och skaffa tillbaka stöldgodset, eller anlitades i an-
dra frågor som krävde svartkonst för att lösas. 

Folkliga botare har funnits sedan urminnes tid i Norden, men 
det finns liten kunskap bevarad om de sjukdomsförklaringar och 
botemetoder som tidigt förekom. Verbal magi kommer ofta till 
synes i den äldsta nordiska diktningen, men formler för att bota 
sjukdomar saknas nästan helt, vilket torde bero på att det ej fun-
nits anledning att omnämna dylika i den heroiska litteratur som 
föreligger. Den kristna kyrkan vände sig tidigt mot de folkliga 
botarna, vilka jämställdes med trollkunniga. En ledande svensk 
teolog under 1300-talet — magister Mathias — anförde i sin 
predikohandledning Homo conditus, vilken redigerades någon 
gäng under tiden 1330-1350 i Linköpings stift, tankar mot vill-
farelse och vidskepelse hos folket. Han fördömde tron på tomtar 
och den utbredda tron på ödet, liksom användandet av besvärjel- 
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ser och trollkonster i syfte att uppnå materiella förmåner.16  I 
samband med det senare anförde han: 

Nonne vides, quanta dyabolus facit ...? Nonne per incantaciones recedit ab 
hfis, quibus prius nocuit, et videntur sanari? Nonne corpora mortuorum 
ingreditur et videtur ea facere rugire et ambulare? Nonne, sicut quidam 
dicunt se vidisse, intrant quedam corpora a maleficis mulieribus consuta in 
modum vtrium, et lac de armentis alienis congerunt?17  
[Ser du inte, vilka ting djävulen utför ...? Drar han sig inte tillbaka från 
sådana som han tidigare skadat, och de se ut att bli friska genom besvär-
jelser? Träder han inte in i de dödas kroppar och tycks få dem att yla och gå 
omkring? Träder de [han]18  inte in, som några påstår sig ha sett, i vissa 
kroppar som liknar säckar och som sytts av trollkvinnor, och samlar 
mjölk från grannarnas boskap?] 

Magister Mathias vänder sig mot sjukdomsbot med hjälp av 
läsningar, mot tro på gengångare eller gast och mot tro på 
tjuvmjölkande väsen som självständiga varelser. Bakom samtliga 
företeelser finns djävulen och det är således med djävulens hjälp, 
som de folkliga botarna till synes har framgång med sina kurer. 

Liknande tankegångar framförs i Sixlinna thrOst, en religiös 
uppbyggelseskrift, som översattes från lågtyska och anpassades 
till svenskt bruk under förra hälften av 1400-talet i Vadstena 
kloster. Bland de djävulens villor som förleder människorna åter- 
fmns även folklig sjukdomsbot. Här anförs att: 

Thu skalt ey lata thik mz liff bota, eller annan lifia, Thu math wel lake-
dorn taka then som engin willa eller wantro blandas vthi, Thu skalt ey spa 
ellir lata spa, thu skalt ey lata thik meta mz bast eller rodhum thradh eller 
mz nokro andro, Thu skaft ey wax eller bly lata ofwir thik gyuta...19  

Den folkliga medicin som existerade under medeltiden brukade 
metoder vilka är välkända från senare århundraden. I den korta 

16  Piltz 1974 s. 54 ff. 
17  Piltz 1974 s. 55. 
18  Säkerligen avser magister Mathias, att det är djävulen, som träder in i de ut-
sända föremålen och ger dem rörelseförmåga. Avsikten är att visa, vilka konster 
djävulen tillgriper för att förvilla människorna och det är i det närmaste orimligt 
att antaga, att det skulle vara de av djävulen intagna döda kropparna, som ansågs 
träda in i skinnsäckarna. Möjligen föreligger här ett tidigt avskrivningsfel, så-
tillvida att intrat ändrats till intrant. Ett nasalstreck kan ha tillkommit av miss-
tag. Wall 1977 s. 86. 
19  Henning 1954 s. 24 f. 
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notisen omtalas att mäta för sjukdom med band eller tråd. Mät-
ningar kunde utföras på olika sätt, men samtliga hade det gemen-
samt, att resultatet utföll olika, när de utfördes ett varierande antal 
gånger — vanligen tre— om sjukdomen var vållad av ett över-
naturligt väsen. Att stöpa för sjukdom eller smälta bly över en 
sjuk i ett kärl med vatten var en annan mycket vanlig diagnos- och 
botemetod. Av de figurer som den stelnande smältan bildade an-
sågs det möjligt att utröna varifrån det onda kom. I senare tradi-
tion har metoden stundom gett namn åt de kvinnor som före-
trädesvis brukade den. De kallades ofta för smältgummor eller 
stöpkäringar. 

En äldre benämning på en kvinna som utgav sig kunna bota 
sjukdomar och hade rykte att besitta trolldomskunskaper var 
lifkona. Förleden lif- är densamma som i verbet lövja (fsv. lifia) 
med betydelsen bedriva trolldom, läka, bota.20  Medan signeri 
betecknar en renodlad verbal magi, anger ordet lövjeri dess ope-
rativa motsvarighet, som krävde kraftfulla tillbehör såsom mull 
från kyrkogårdens gravar, likdelar från avrättade personer eller 
ben från multnade döda, oblat och nattvardsvin, skrap från kyrk-
dörr och kyrkklockor, örter och växter plockade under vissa be-
stämda tidpunkter etc. 

Även om det inte var tillåtet att utöva dessa former av vidske-
pelse, enligt vare sig kyrklig eller världslig rätt, förefaller det som 
om myndigheterna vanligtvis såg mellan fingrarna med verk-
samheten, såvida ingen formell anmälan förelåg. I trolldoms-
processer anklagades inte i första hand män och kvinnor som 
uppträtt som botkunniga. Det hände dock att de tingfördes och 
dömdes för sina gärningar. Stundom innebar deras bekännelser 
att de tvingades medge att de även försvurit sig åt den onde, vilket 
var kätteri och ett brott som medförde dödsstraff. 

20  SAOB lävja. 
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Syster gick till graven... 

Nils Larsson Neogard, präst i Nygarn och Gammelgarn, klagade 
den 8 maj år 1681 vid en visitation i Östergarns socken på 
Gotland över att det i församlingen fanns några, vilka var be-
nägna att tillgripa vidskepelse och övertro. De lät en gammal 
kvinna, som kom till dem från Norrlanda socken, signa deras 
garn och fiskeredskap. I församlingens närvaro blev detta bruk 
offentligt förbjudet och de som därefter hyste käringen skulle 
anges för överheten. Vid visitation i Gothems socken den 10 maj 
under samma år, omtalades också käringen från Norrlanda, som 
hade anlitats av folket till att signa förestående arbeten och fiske. 
Kyrkvärdarna fick i uppgift att driva henne från socknen nästa 
gång hon kom dit.1  

I konsistoriets protokoll för den 20 januari år 1687 noteras att 
herr Peder Briant i Levide anför, att folket där på orten satte sin 
tro till sådana, som allmänt kallades för »lijffolk», vilka sade sig 
kunna bota frånvarande sjuka, om de endast finge ett plagg att 
läsa över. En sådan boterska, sade han, skulle uppehålla sig i 
Västergarns socken. Det fattades beslut om att hon skulle angivas 
för ståthållaren.2  

Under slutskedet av 1600-talet fanns det av allt att döma ett 
stort antal botare på Gotland och prästerna på ön såg med oblida 
ögon på deras verksamhet. Andra myndighetspersoner förefaller 
ha varit mera benägna att acceptera deras utövning. Huvuddelen 
av botarna synes ha varit kvinnor och många av dem anlitades 

1  Visby domkapitels arkiv. ViLA. 
2  Visby domkapitels arkiv. ViLA. — Betr. uttrycket »lijffolk» jfr ovan s. 56. 
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också i ärenden som krävde insikter i svartkonst. De var enligt 
stadgan om eder och sabbatsbrott skyldiga till handlingar vilka 
kunde rubriceras som vidskepelse, signeri, spådom, lövjeri och 
trolldom. Det fanns även anledning att befara att de avfallit från 
den rätta tron och närmat sig mörkrets makter och djävulen. Det 
var prästernas uppgift att utröna och beivra om någon bröt mot 
stadgans påbud och dra skyldiga inför rätta. 

Ett sådant mål föreligger vid laga ting i Endre den 6 nov. år 
1688, då kyrkoherden i Väskinde socken anklagade en kvinna vid 
namn Ingeborg Jonsdotter från Visby stad för sjukdomsbot ute på 
landet. 

Ingeborgh Jonsdåtter anklagades af Kyrkioheerden i Weskinde för Trulldom 
och Signerij at hon brukadt widh Klockare Hustrun i Broo, som legat fast 
heele Sommaren Sjuk, och Ingeborgh öfwer henne läst och signat. Inge-
borgh swarade at hon bunnit ett Trååd om den sjukes hustrus bein, och 
brukat örter, men intet wiste Nampn på Örterne, sade at hustrun hade want 
uti ellak fång. H:r Jacob Dedechind berättade att hon hos månge sigh lätt 
bruka til Menniskior och Booskap, och hade want hoos Hanns Bläsingz. 
Hon tilstodh att hon brukat en trådh för Torr Wärk och Gudz Ordh. H:r 
Past. berättade att Klockare hustrun hade sagt at hun medh åthskillige åt-
häfwor signerij brukat. Kyrkioheerden upnembde hwilke hon sigh hoos 
brukat Eekes och St. Bläsingz til Booskap och Menniskior. Det hon eij 
beneka kunde, uthan tilstodh at läkia folck medh örter, som hon kokar. 
Förordnades Tingzdom:n Olof Krokz och Nemdemän Thomas Åby och 
Pe,er Norbys at reesa til Klockare Hustr. Maria i Broo och förfråga hwad 
remedier Ingri Jönsdotter til hennes sjukdom brukade, och där om berätta 
till Borgmästaren i Wijsby, emedan hon där boendes är, och tillsades hon 
Finskia Ingeborg, att där hon någonsin finnes uthe på landet, och en slijkt 
bedrägerij förträdes, att hon straxt skall fasttagas och föras i Käijsaren.3  

Ingeborg Jonsdotter från Visby hade, enligt kyrkoherdens upp-
gifter, besökt både hans egen och närliggande församlingar, där 
hon hade anlitats av folk på namngivna gårdar för att bota både 
människor och djur. Klockarhustrun i Bro socken, som hela 
sommaren hade haft besvär med sitt ben, hade hon botat med 
hjälp av en tråd och örter. Vad dessa hade för namn visste hon 
inte, men hon plockade och kokade dem för att bruka till läke- 

3  Gotlands norra domsagas dombok 1688. ViLA. 
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Bild 7. Carta von Gottlant Anno 1646. (Foto Lantmäteriverket. Gävle) 
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dom. Klockarhustrun hade, enligt Ingeborg, råkat i elakt fång och 
där fått sin sjukdom. Det innebar att värken inte betraktades som 
naturlig, utan ansågs kommen från ett illasinnat väsen eller en ond 
makt. Någon närmare beskrivning av hur hon gått till väga eller 
någon redogörelse för hur hon signat lämnade inte Ingeborg vid 
tinget. Ledamöter av rätten förordnades därför att resa till Bro 
socken för att närmare utröna hennes förfaringssätt. 

Ingeborg var anklagad både för signeri och trolldom men 
släpptes på fri fot med uppmaning att inte lämna staden och ge sig 
ut på några vandringar för att bedraga och utge sig för att kunna 
bota. Trotsade hon detta påbud skulle hon gripas och placeras i 
landsfängelset Kajsartornet i Visby stadsmur. På ett ställe i pro-
tokollet kallas den anklagade för finska Ingeborg, vilket förmod-
ligen beror på en missuppfattning, då hon med stor säkerhet kan 
sägas vara barnfödd i Småland. Det vanliga epitetet till hennes 
namn var lilla. Möjligen kallas hon här finska eftersom hon var 
bosatt vid Finntrappan i Visby, vilket framgår av handlingar från 
en senare process. 

De anförda händelserna infaller under en tidsperiod, när det 
karolinska enväldet strävade efter en kyrklig uniformitet, sam-
tidigt som den religiösa splittring, vilken kom att bli utmärkande 
för de efterföljande århundradena, redan hade påbörjats. År 1689 
cirkulerade på Gotland Kungl. Kanslikollegii brev av den 16 
augusti 1688, i vilket det anges att Nicol. Rubens av konungen är 
tillsatt såsom Censor librorum över riket i dess helhet och upp-
manas till hämmande av förargliga böckers införande och tryc-
kande. I brevet förmanas prästerna att tillkännage å konsistorium 
om de påträffar dylika böcker. Den 21 juni år 1704 klagade 
superintendenten på Gotland, Israel Kolmodin, i konsistorium, 
att borgarna i Visby ville förbjuda skolans så kallade hörare att 
predika, och »att det kommit därhän, att somlige sade: helvetet är 
försvunnet och djefvulen uppbrunnen.» 

Vid prästmöte under följande år upplästes brev utställda av K. 
Maj:t med varningar om »svärmerier och falska läror» och det 
framhålls att särskilt resande studiosi i Tyskland kunde bli utsatta 
för påverkan. Vidare föredrogs också brev från ärkebiskopen och 
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Bild 8. Matthias Schilders karta över Visby stad och slott från omkr. 1700. (Foto 
Kart- och bildsektionen. KB, Sthlm) 
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skrivelse från general-superintendenten J. Fr. Mayer med lik-
nande innehåll och tillagda förmaning, att noga akta för svärmare 
och deras skrifter, vilka med lätthet kunde nå Gotland genom 
sjöfarten.4  

Det gotländska prästerskapets uppdrag att förhindra en fram-
växande frireligiös rörelse, vilken främst var företrädd av pietis-
men, sammanföll delvis med deras strävan att beivra folkliga bo-
tare och avfällingar, som av djävulen frestades att sätta lit och tro 
till vidskepelse och till att bruka trollkonster. I konsistoriets pro-
tokoll för den 4 oktober år 1705 noterades: »wid detta tilfälle blef 
ock talat om Ingeborg trullkånan här i staden, som haar botadt 
dem som want gastgripna, menandes sig dermed intet ondt 
giordt.»5  Här åsyftas en trolldomsprocess i Visby som påbörja-
des under försommaren detta år och som kom att fortgå fram till 
början av år 1707. En av de direkta orsakerna till att processen 
inleddes, förefaller ha varit en pågående kampanj mot frireligiösa 
och svärmare som främst varit inriktad mot böcker och skrifter, 
vilkas innehåll kunde uppfattas som avvikande i förhållande till 
den rätta lärans påbud. Den som först anklagas är den ovan 
nämnda boterskan Ingeborg Jonsdotter, som fortsatt sin praktik i 
sin bostad på Eista-Klint i Visby. 

Det höglänta området mot landsidan innanför ringmuren i 
Visby kallas allmänt för Klinten.6  Den del av Klinten som åter-
finns mellan Norderport och Österport betecknades på ett kartar-
bete av Matthias Schilder från år 1696-97 som Österklint. Om-
rådet var i huvudsak obebyggt och bestod norrut av gräsbevuxen 
hedmark som brukades till bete. Söder därom fanns även inhäg-
nade åkrar. I anslutning till Österport och något längre norrut vid 
själva klintkanten förekom en viss bebyggelse. Det sistnämnda 

4  Lemke 1868 s. 45 ff. Jfr Anjou 1866 s. 562 ff. 
5  Vid tillfället ifråga avhandlades ett ärende som rörde ett bondfolk som rest ett 
gårdskors för att få en bättre boskapslycka. I konsistoriets i Visby protokoll 
föreligger inga ytterligare uppgifter om kvinnan, som av prästerna kallades troll-
konan Ingeborg. Visby domkapitels arkiv 1705. ViLA. 
6  Namnet förekommer redan på Georg Brauns karta från år 1598. Under 1700-talet 
förekommer i officiella urkunder namnformer som Eista-Klint, Eigsta- och 
Eigesta-Klint. Casserstedt 1986 s. 9. 
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området bestod av nio stycken mindre trästugor med kålgårdar. 
Två av dessa återfanns alldeles söder om och i direkt anknytning 
till Kyrktrappan. De övriga sju var uppförda söder om Finntrap-
pan. 

Under 1700-talet kallades Finntrappan också för »Tjuvtrap-
pan». Uppför denna fördes brottslingar från stadens domstol för 
att straffas vid kåken som var uppförd på Klinten. Deras skrik vid 
piskning och risslitning var här mindre störande för stadens bor-
gare. I stugorna på klintkanten bodde nästan enbart änkor och 
ogifta kvinnor och deras bostäder var säkerligen av det enldaste 
slag. Det föreligger en beskrivning av huset närmast Finntrappan 
från år 1827. Stugan av trä bestod enbart av ett rum och saknade 
förstuga. Det fanns invändigt inget loft och eldstaden utgjordes av 
den berghäll på vilken huset var uppfört. Röken fick leta sig ut 
genom ett rökhål i taket. Stugan var vid tillfället ifråga inte värd 
rivningskostnaderna.7  Det är tänkbart att byggnaden fanns upp-
förd där drygt hundra år tidigare och även om så ej är fallet ger 
beskrivningen anvisning om de mycket primitiva förhållanden 
som då rådde. 

Det var på tomten närmast ovanför Finntrappan, som Ingeborg 
Jonsdotter bodde. I den förteckning som upprättades till stads-
kartan finns angivet för tomt nr 310 »Ingeborg Jöns Dotter. Een 
stugo på Österklint med een Kåhlgård». En oklarhet föreligger 
dock. I förteckningen anges även en kvinna som enbart kallas 
Lilla Ingeborg. Om hennes bostadsförhållanden sägs »Een stugu 
uti gl. stadz Courtegarde hoos Norderport» med angivet nr 299.8  
Tomt nr 299 finns inte utsatt på något bevarat exemplar av kar-
tan.9  Förmodligen åsyftas en och samma kvinna och dubbelteck-
ningen är en av de felaktigheter som förekommer i arbetet. Den 
anklagade lilla Ingeborg Jonsdotter skulle enligt rättshandlingarna 
ha varit bosatt på Klinten, och vid ett tillfälle anges att hennes 
bostad var belägen nära trappan som leder till kyrkan. Hon 

7  Fritzell 1981 s. 136 f.; Casserstedt 1986 s. 9 ff., 80 f. 
8  M. Schilder, Visby stad: geografisk avmätning 1696-97; J. Fineman, Visby 
stad: beskrivning över tomter 1696-97. Lantmäteriet i Gotlands län. Visby. 
9  Lantmäteriet i Gotlands län. Visby; Lantmäteriverket. Gävle; RAGU. Visby. 

5-899016 
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Bild 9. Matthias Schilders karta över Visby stad med angivande av samtliga tom-
ter från år 1696-97. Beskuren. (Foto Lantmäteriet i Gotlands län. Visby) 
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Bild 10. Delförstoring av Matthias Schilders karta över Visby. Ingeborg Jons-
dotter tomt nr 310, Margaretha Kuskes tomt nr 312, Bohl Mattsdotter tomt nr 
216. 



68 

skulle även inneha en kålgård. Det har bara funnits en trappa från 
Klinten till kyrkan, och i närheten av den i ett av husen vid 
Finntrappan bodde den Ingeborg Jonsdotter som var skriven på 
tomt nr 310. Hon delade bostad med sin dotter och sitt barnbarn, 
men hade eget hushåll. Dottern uppgav vid ett tillfälle att hon 
sammanbott med sin moder i omkring tjugo år.1° 

Ingeborg Jonsdotters släktingar var till en början också miss-
tänkta för djävulskonster men kom att framträda som vittnen mot 
Ingeborg och fängslades inte. Däremot drogs två andra kvinnor in 
i processen: en äldre granne till Ingeborg vid namn Margaretha 
Kuskes, och en medelålders skepparhustru som hette Bohl 
Mattsdotter och var bosatt vid Strandgatan nere i staden. 

Senvåren år 1705 var kall och regnig på Gotland och i mitten 
av maj månad vållade stormar med snö och hagel stor skada på 
kreatur och gröda. En ostadig väderlek följde och det onormala 
vädret fördes på tal när människor råkades. 11  En av de sista 
dagarna i maj månad gick en kvinna vid namn Lisbeth Larsdotter 
från Hemmungs i Sanda socken in till Visby för att söka bot hos 
lilla Ingeborg Jonsdotter på Eistaklint. Hon hade drabbats av 
heshet, kände sig yr och befarade att hon var förgjord. Följande 
hände enligt Lisbeth Larsdotters utsaga i förhör inför kämnärs-
rätten den 1 juli år 1705. 

Hon hade kommit till staden om aftonen och först begett sig till 
sitt nattkvarter, som var ett ställe vid namn Grågans, beläget 
alldeles innanför den södra stadsporten. Därefter gick hon upp till 
Klinten och till den stuga där lilla Ingeborg bodde tillsammans 
med sin dotter Cathrina Zachariasdotter och dotterdotter Ingeborg 
Håkansdotter. Hon framförde sitt ärende och lilla Ingeborg skulle 
ha lovat att hjälpa henne, om hon också kom åter tidigt nästa 
morgon. 

10 I protokollen från rättegångarna stavas Ingeborgs efternamn på skilda sätt. Jag 
har valt att använda formen Jonsdotter, vilken synes vara den oftast brukade. Vid 
det inledande förhöret uppges den anklagade vara »lilla Ingebor Jonsdotter på 
Eistaklint». 
11  Hilfeling 1801 s. 51 f., efter Ronanders anteckningar för år 1705; Hilfeling 
1799 s. 105, efter Trogillides ministerialbok 1675-1725. GUB. 
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Efter att ha suttit en stund gick Lisbeth Larsdotter ut i förstugan 
och lossade bandet om sitt hår och duken hon hade för munnen. I 
denna hade hon bundit in de pengar, som hon skulle betala lilla 
Ingeborg med. När hon stod där ute hörde hon ett egendomligt 
samtal mellan Cathrina och hennes dotter Ingeborg. Hon påstod, 
att hon hört att Cathrina ville sända dottern till hennes sängplats 
nere i Grågans om natten, för att utföra någon trolldomshandling. 
Ingeborg hade dock kommit med invändningar och hänvisat till 
att Lisbeth skyddat sin bädd mot sådant. Hon gick så åter in i 
stugan och ville ge penningarna till lilla Ingeborg, som nekade att 
ta dem ur hennes hand, och uppmanade henne att kasta dem på 
golvet. Hon gjorde så, varefter lilla Ingeborg tog upp dem. Där-
efter fick Lisbeth Larsdotter sätta sig på en stol och lilla Ingeborg 
läste en formel över henne och utförde vissa rithandlingar. För-
modligen var avsikten härmed i första hand att ställa diagnos och 
utreda varifrån sjukdomen härrörde. Tidigt nästa morgon skulle 
Lisbeth Larsdotter åter infinna sig och då skulle själva boten 
vidta. 

Lisbeth Larsdotter började därefter ett samtal med Cathrina 
Zachariasdotter om väderleken och det obehag den förde med sig. 
Cathrina skulle då ha sagt, att vädret hade de för sina synders 
skull och det skulle bestå fram till S:t Hans dag. 

Cathrina Zachariasdotter skulle därefter för Lisbeth Larsdotter 
ha berättat om en man, som alltid svor att alla djävlar kunde ta 
honom, när något gick honom emot. En gång gick han över en 
bro och föll då i vattnet. Han skulle då ha skrikit: »Far alla de 
djävlar i våld» och då kom djävulen och bröt halsen av honom där 
i vattnet. 

Den här berättelsen stod i en bok som Cathrina ägde och som 
hennes dotter kunde läsa ur. Hon bad sin dotter att hämta boken 
och visa den för Lisbeth Larsdotter. Lisbeth fick boken i sina 
händer och läste i den åtta små punkter, som stod före en predi-
kan. Sedan tyckte Lisbeth Larsdotter, att det i denna predikan 
stod, att deras gud hette Muliant och var vacker och välskapad. 
Hon frågade varifrån de fått boken och Cathrina svarade, att den 
hade hon köpt av sin syster och den kom långt bortifrån och hade 
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kostat en hel del. Hon ansåg den boken bättre än mången av de 
böcker som prästerna ägde. Mot detta yttrande sade sig Lisbeth ha 
invänt, att hon inte trodde att präster ägde sådana böcker. 
Cathrina, som själv inte kunde läsa, hade då svarat att hennes 
dotter ofta läste flitigt i den. Både hon och andra som hade sett 
den uppskattade den mycket. Lisbeth Larsdotter hade då förmanat 
henne och sagt, att det var stor synd att en så ung människa fick 
läsa i den boken, eftersom där ej stod någon kristlig lära. Därmed 
lämnade hon huset och gick till sitt natthärbärge. 

Följande morgon, mellan fem och sex, gick hon åter som 
överenskommet var till kvinnorna på Klinten. Hon gick tyst in i 
stugan och när de frågade henne varför svarade hon med ett tale-
sätt och sa: »När någon talar til mig, så swarar Jag.» Hon åsyf-
tade det samtal hon sade sig ha hört, när hon stod i förstugan 
föregående kväll. Cathrina skulle då ha sagt: »I har sådan glädie. 
Eder Gudh har gifwit Eder sådan glädie, hwarföre gån I så 
tyst?... Wij har fått een stoor sorg i Natt, i går hade I sorg, då 
hade Wij glädie; nu i dag ha wij fått sorg, ok nu har I glädien; Wij 
arme stakare, Wij troo intet på den Gud, som I troo uppå.» Lis-
beth Larsdotter hade då frågat: »Hwarföre wille I icke troo på den 
samme Gudh, som Wij troo uppå?» Cathrina hade svarat: »Neij: 
Wij har wår Gudh, Wij kan intet dölja för Eder, att Wij äre 
skyldig til det elaka Wäder, som nu är. I är densamma, som skall 
oppenbara Oss, men det wil jag bedja; I skal intet säija om den 
booken, som I läste uthi i Aftes; kan skie, där kom någon annan, 
som wil gifwa Oss Penningar för samma book.» 

När hon fått höra detta, framhöll Lisbeth, så hade hon för dem 
återgett en berättelse om hur djävulen hade tagit en hustru och fört 
henne till helvetet och hur illa han där hade hanterat henne. De 
båda äldre kvinnorna skulle då ha börjat gråta och jämra sig och 
sagt: »0 Gudh bättre Oss; skulle wij lijda så ondt efter Wår död!» 
Därefter bad de Lisbeth Larsdotter, att hon skulle komma åter till 
dem följande söndag, men hon vände sig istället till myndighe- 
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Bild 11. Bebyggelse vid och ovanför Finntrappan enligt en teckning av M. G. 
Anckarsvärd från år 1828. Det är inte otänkbart att den delvis härrör från början av 
1700-talet. (Foto Waldemar Falck) 

tema och angav de tre på Klinten.12  
Under förhören med de inblandade den 1 juni framkommer det 

att Ingeborg Jonsdotter och hennes släktingar under natten efter 
det att Lisbeth Larsdotter lämnat dem verkligen varit mycket 
rädda. Något som inte nämns i handlingarna förefaller ha inverkat 
på dem. Jag förmodar att orsaken till rädslan är meningsutbytet 
mellan Lisbeth Larsdotter och Cathrina Zachariasdotter, tillsam-
mans med det faktum att Ingeborg Jonsdotter tidigare ställts inför 
rätta för signelse och trolldom. Hon var anmäld till stadens 
borgmästare och det var också inför denne som de inblandade nu 
först hördes. Något protokoll fördes ej, men det förekommer 
hänvisningar i senare rättshandlingar till erkännanden vid det 

12  Enligt Lisbeth Larsdotter i förhör inför kämnärsrätten den 1 juni 1705. — Pro-
tokoll från de inledande förhören med de anklagade förvaras särskilt från dom-
boken under Rådhusrättens och magistratens Akter 1705-1708. ViLA. 
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förberedande förhöret. Det uppges att Ingeborg Håkansdotter 
skall ha vittnat, att hennes mormor var trollkunnig och kunde 
mjölka kniv, samt att hon förledne Sankt Valborgsnatt hade fär-
dats till ett blåkullamöte tillsammans med en annan äldre kvinna 
vid namn Margaretha Kuskes. Det finns orsak att förutsätta, att 
Ingeborg Håkansdotter, som var på sitt tjugonde år, under på-
tryckningar tvingades till dessa erkännanden. Efterhand tillstod 
även Cathrina Zachariasdotter att hennes mor var skyldig till 
anklagelserna. 

Det var i äldre tid en allmän föreställning att den trollkunnige 
kunde bruka sin svartkonst till att framkalla otjänlig väderlek och 
till att stjäla matvaror. Föreställningen att trollkunniga kvinnor 
med hjälp av besvärjelser och magiska handlingar kunde beröva 
kreaturen deras mjölk är av hög ålder. I trakter där boskapssköt-
sel var av betydelse förekom tron att en trollkunnig kunde mjölka 
kor på avstånd genom olika föremål som knivar och stickor.13  

De båda som vittnade mot Ingeborg Jonsdotter gick fria från 
misstankar, men Margaretha Kuskes eller Kuske-Greta, som hon 
genomgående kallas i handlingarna, fängslades och förhördes 
inför kämnärsrätten den 20 juni. Ingeborg Jonsdotter hade då 
redan hörts inför den lägre rättsinstansen vid fyra tillfällen och på 
grund av målets dignitet hade det därefter överförts till magis-
traten och rådstugurätten. Den 27 juni överfördes även målet mot 
Margaretha Kuskes till den högre rättsinstansen. Ytterligare en 
kvinna fängslades i början av processen. Hon hette Bohl Matts-
dotter och var angiven av Ingeborg Jonsdotter. Efter att hon varit 
fängslad i arton veckor inleddes förhör med henne inför 
kämnärsrätten den 9 november 1705. Förhören med de inblan-
dade fördes växelvis inför kämnärsrätt och rådstugurätt i 

13  Föreställningarna omtalas bl. a. i Malleus Maleficarum från år 1487, vilket var 
en handbok och exempelsamling för häxjägare sammanställd av de båda domini-
kanerna Heinrich Institor Krämer och Jacob Sprenger. Den kallades ofta Häx-
hammaren och utkom i ett stort antal upplagor. — I svenska trolldomsprocesser 
anklagades ofta kvinnor för att ha brukat knivmjölkning. Vid rättegångar anmo-
dades i ett flertal fall beskyllda att visa prov på denna färdighet. Se t. ex. Gothe 
1943 s. 21. 
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Bild 12. En berättelse om hur djävulen hämtar en död trollkvinna till helvetet och 
dess plågor var vanlig under senmedeltiden. På det här tyska träsnittet från 1400-
talet rycks kvinnan från båren och slängs upp på hästryggen iförd sin liksvep-
ning. (Foto Bibliothque Nationale) 
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samband med att de inkallades som vittnen mot varandra. Den 
sista handlingen i processen är daterad 23 januari 1707. 

Ingeborg Jonsdotter var född och uppvuxen i Mönsterås soc-
ken i Småland. Hon säger vid ett tillfälle, när hennes ålder förs på 
tal, att hon kan minnas när det ringdes över salig konung Gustaf. 
Hon bör således ha varit i minst tre- eller fyraårsåldern, när 
Gustaf 11 Adolf avled år 1632 och nära åttio år gammal, när hon 
nu anklagas. Vid sexton års ålder bodde hon fortfarande i sitt 
föräldrahem och gjorde dagsverken tre dagar i veckan vid en 
herrgård, som förmodligen låg relativt långt från hennes hem. 

I sin tidiga ungdom hade Ingeborg Jonsdotter en övernaturlig 
upplevelse. När hon en gång skulle gå över en spång, blev hon 
vilseförd av en gast. Hon hade blivit vill och irrat omkring och 
kommit en halvmil fel. Gasten hade skrattat åt henne, när hon inte 
fann vägen. Vid ett annat tillfälle berättar hon också, att hon vid 
denna ålder gick till en herrgård och gjorde dagsverken. Troligen 
var det på hemvägen efter en arbetsdag, som hon kommit vilse 
och trott sig möta en gast, eftersom hon uppger att hon fått lära en 
signelse, som hon kallar död mans mot, att bruka om hon skulle 
ansättas av gastar under hemfärden. Säkerligen fick hon vandra 
ensam i mörker mången kväll och natt genom skog och obygd. 
Läsningen hade hon väl bevarat i minnet och brukade den sedan 
för att hjälpa andra. 

Det förefaller som om hon redan som ung kom till Gotland. 
Hon hade tjänat piga hos kyrkoherden i Havdhem herr Clas 
Mårtensson i 14 års tid, och hon hade sedan hon kom till Gotland 
fött minst två barn, två döttrar, varav den ena delade bostad med 
henne vid tiden för rättegången. När uppgiften om Ingeborg 
Jonsdotter förekommer i domboken från år 1688, bör hon ha 
varit omkring sextio år gammal. Hon hade varit verksam som 
botare under så pass lång tid, att hon var välkänd och företog 
vandringar ut på landet för att bedriva sin verksamhet. Hon anli-
tades för att bota både människor och djur.14  I samband med an- 

14 En Ingeborg Jonsdotter omtalas redan den 16 mars år 1665 i konsistoriets pro-
tokoll. Orsaken härtill var att denna kvinna hade blivit fördriven från Endre soc-
ken av pastorn därstädes, »derföre att hon hafwer förhulpit Bödlens hustru tul 
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klagelsen år 1705 företogs en husrannsakan i hennes hem och då 
beslagtogs redskap och salvor, vilka hon brukade vid sjukdoms-
bot. Även efter det att hon blivit angiven för borgmästaren före-
faller det som om hon bedrivit sin verksamhet relativt öppet. I 
varje fall hade vid ett tillfälle en av stadens rådmän anlitat henne. 
Hon hade säkerligen ingen annan möjlighet att försörja sig utan 
levde på det ringa arvode hon fick av hjälpsökande. 

Ingeborg Jonsdotter var inte läskunnig och det var inte heller 
hennes dotter, men barnbarnet kunde läsa och i stugan fanns 
böcker. De äldre kvinnorna var stolta över den färdighet, som den 
unga Ingeborg hade med bokstäverna. Hennes läsförmåga 
demonstrerades för besökare. Vid husrannsakan beslagtogs 
tvenne böcker: en psalmbok och en bok som uppgavs heta 
Morsus Diaboli. Enligt angivaren Lisbeth Larsdotter skulle det ha 
funnits en tredje bok. Ingendera av de två, som framvisats i rätts-
salen, var den hon hade läst i under sitt besök. Möjligen hade hon 
rätt. En närmare undersökning visar att den omtalade boken 
Morsus Diaboli måste ha varit en utgåva av Nicolaus Helduaderus 
teologiska arbete Morsus Diaboli: Eller Den bittere sandhed, om 
Judas Ischarioths Christi Forrxders Compagni oc Gildehus...15  

Verket behandlar med utgångspunkt från åttonde budet förtal 
och svek. Den störste förrädaren och baktalaren är djävulen och 

grafwen». Konsistoriet fann att pastorn herr Hans hade gjort orätt när han förvi-
sade henne om hon inte hade haft något annat samröre med bödelshustrun. Inge-
borg uppmanades att skaffa intyg från rådstugan att hon endast hjälpt till att be-
grava bödelshustrun och inte umgåtts med henne medan hon var i livet (Visby 
domkapitels Arkiv. ViLA). Det är sannolikt att handlingen åsyftar den Ingeborg 
Jonsdotter, som senare anklagas för sin botarverksamhet i staden ooch dess om-
givningar. 
15  Verket som trycktes i Köpenhamn år 1629 föreligger i två kända skilda utgåvor 
och i en svensk översättning av Nils Krook från år 1674. I Morsus Diaboli åter-
finns inte den sedelärande berättelsen om mannen som åkallade djävulen och fick 
halsen avbruten. Ej heller omtalas Muliant, som av de anklagade sägs ha varit en 
kristen ädling, vilken förekom i en berättelse. En tredje bok kan således ha fun-
nits och blivit undanstucken. Eftersom enbart huvudtiteln Morsus Diaboli nämns i 
rättegångshandlingarna är det ovisst om dansk eller svensk utgåva avses, även om 
det förstnämnda synes troligast. — Närmare uppgifter om författaren, prästen och 
astronomen Niels Heldvad lämnas i H. V. Gregersens biografi från år 1957 över 
denne. 
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efter honom i rang Judas Iskariot. Författaren ger förutom exem-
pel på svek och förräderi från både Gamla och Nya Testamentet 
också dylika från antik och nordisk historia. Han framhåller att 
människan alltid är utsatt för förtal, och att detta är ett grovt brott, 
värre än de flesta andra hon kan råka ut för. Helduaderus påtalar 
emellertid som en tröst att den kristna människan är skyldig att 
lida för sin tro och att saligheten efter döden väntar den utsatte 
medan förrädare och baktalare däremot är predestinerade för hel-
vetet. Av intresse är att det i Morsus Diaboli förekommer ett av-
snitt som redogör för ett gille där djävulen sitter vid huvudbordet 
tillsammans med Judas, sofister och kättare etc. Gilleshuset är 
beläget högt uppe på ett berg och består av en stark fästning. 
Framställningen om gästabudet och andra förekommande berät-
telser om djävulen och ogudalctiga har tydligen starkt påverkat de 
av allt att döma mycket gudfruktiga kvinnorna i huset på Klinten. 

Ingeborg Jonsdotter uttrycker sig ofta genom ordspråk och 
talesätt. När hon i början av processen fortfarande har mod och 
kraft kvar, har hon för avsikt att inte redogöra för mer än nöd-
vändigt om sina aktiviteter som botare och ej heller tillstå några 
beskyllningar om trolldom. Denna sin avsikt förmedlar hon med 
orden: »Nålen är än inte kommen på ml.» När hon efter lång tids 
hårt fängelse och tortyr inser att hon måste ge upp, uttrycker hon 
sin vanmakt med stävet: »Många hundar blir harens död.» 

Lisbeth Larsdotter besökte lilla Ingeborg och bad om råd för att 
hon hade svårt att tala och kände sig yr. Hon berättar inför käm-
närsrätten om besöket. 

Sedan när Lissbeth wille till Ingebor gifwa Penningar, wille hon dem eij 
taga af hennes hand, uthan hon skulle kasta dem neder på Gålfwet, det 
Lissbeth giorde, ok tog Lille Ingebor dem sielf up. Satte Lissbeth sig 
neder på een stool wid spijsen, ok tog Lille Ingebor en Sax, ok bånd, ok 
läste sachteligen igenom Saxöglett öfwer båndet, ok hörde intet mehr, än 
desse Ordh: Syster gå tu l grafwen, ok wecker up käre brodren sin; mehr 
hörde ok förstod hon intet. Sedan sade Ingri til Lissbeth; nu skal iag slå 
Herrans Wälsignelse däröfwer på mitt wijs: hade något emellan fingrene, 
Tumlingen ok Peekefingret, ok korssade hon medh, säijandes: I Nampn 
Faders, Sons ok helge Andes: men hwad hon hade emellan Fingerne, såg 
Lissbeth intet. 
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Bild 13. Titelsida i Morsus Diaboli. Boken kom att få en avgörande betydelse för 
anklagelsen om djävulsdyrkan och var en av anledningarna till trolldomsproces-
sen i Visby under åren 1705-07. (Foto GUB) 
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Cathrina Zachariasdotter som var åsyna vittne till sjukdomsboten 
redogör inför rätten för händelsen. 

Lissbeth skolat sagt, iagh är förgiortd: Då swarade Cathrina; aldrig kan 
någon blifwa förgiort, som på Gudh fruchtar, ok därföre badh iag Lissbeth, 
läsa i denna book. 
Q. Om Cathrina fått Penningar? Swarade, Neij; men hennes Moder tog 

Penningar därföre, hon botade henne på sådant sätt: at hon hängde een 
Sax på bröstet för Lissbeth, blåsade igenom Saxen, ok lass öfwer 
henne, ok slött detta medh Wälsignelse i den Nampn Gudz Faders, 
Sons, ok den helge Andes. 
Om hon kunde efter denne cur tala redeligare än tilförene? 
Talte något bätter, efter hon war hees, tackandes Gudh, att hon fick nu 
läsa lijtet; hon har icke i långt Tijdh kunnat läsa så wäl. 

Förehöltz Cathrina: hwarföre hon sade til sin Moder: Där har I all skulld 
til. Jag har så tijt sagt ok bedit Eder, I skulle intet bruuka sådant? 
R. Ja hade ofta beedt henne, skulle intet bruuka sådant. Tillstodh, hennes 

Moder bruukt det til små barn, som want i Ont Wäderfång: Men hon 
intet befattar sigh därmedh. 

Ingeborg Håkansdotter redogör för den rädsla, som funnits hos 
de tre efter det att Lisbeth Larsdotter lämnat dem på kvällen, och 
om metoder hon sett sin mormor bruka när hon tagit emot sjuka. 

Hwad det war för Sorg, som MoorModer ok Moder omtalt, dhe haft om 
Natten? 
MoorModer war redd, de sågo något om Natten, ståendes en Spökelse 
för Sängen, ok war MoorModer redder att Lissbeth skulle röija henne. 
huru hennes MoorModer brukar, när hon botar folck? 
har ett Tråd, medh 3 Knutar på, dä mäter hon folcket medh, trenne 
gånger; är det Manfolck, blifwer Tråden lång; är det Qwinnfolck, blifwer 
den stakkot. Har sedan en Sax, där skulle de spytta igenom trenne 
gånger, medh Saxen. 
Hwad hon me,enar därmedh? 
Moormoder säger, det skall så wara. 
Huru gammal Ingeborg är? 
På tiugunde Åhret. 
Hwad hon läser? 
bruuker samma Ordh: Syster gick til Grafwen etc. säger sedan; böger 
Eder Hiertan til Gudh, ok annammer Wäls[ig]nelsen, ok läser Wälsig-
nelsen, som den bruukas i Kyrckian. 
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Om Moormoder kan något mehr? 
Ja; kan see det på Miölcken, hwad den feeler, ok bootar medh Ström-
ming, Flugerönn ok Hwijtlöök. 

Under natten hade kvinnorna haft en övernaturlig upplevelse av 
ett varsel i form av en gestalt, som visat sig vid mormoderns bädd 
och bådat kommande olycka. Spänningen, som uppstått efter 
ordbytet mellan Lisbeth och Cathrina, och det tidigare hotet om 
fängelse hade aktiverat latenta föreställningar och möjliggjort en 
vision. 

Ingeborg Håkansdotter hade en viss kännedom om de metoder, 
som hennes mormor brukade, när hon ställde diagnos och 
botade. Hon påstod, att mormodern mätte den sjuke tre gånger 
med en tråd med tre knutar. Hon visste också att hennes mormor 
kunde utröna vad som fattades en ko genom att se i mjölken och 
visste vad för ingredienser som ingick i botemedlet. En viss lär-
dom hade hon fått och mormodern hade förklarat att det skulle 
vara på det sättet. När denna år 1688 anklagades, nämndes i 
protokollet kortfattat, att hon skulle ha använt en tråd, men där 
sades att hon bundit den om benet som värkte. I det fallet ingick 
tråden i sjukdomsboten. 

Under den fortsatta rannsakningen kallades Ingeborg Jons- 
dotter in och tillfrågades om hon botat Lisbeth Larsdotter. Hon 
tillstod detta men nekade till att ha hängt saxen på henne. 

Huru den bönen är Syster gick til Grafwen? 
Hon läser den för dem, som äre Gastgripen; har mångom hiulpit medh 
denne bön; ok lyder bönen således: 

Syster gick til Grafwen, 
Weckte up kiäre broder sin, 
eller ästu lijten, 
som döde folck har grijpit, 
til Twärböte will iag möte, 
med Sax, Ring ok Kiortelgijra, 
där wil iag mina heela böter böta, 
innan dagen dages, 
innan diure re,eser, 
innan fogel sine Wingar skaker: 
i Nampn Gudhz Faders, Gudz Sons, ok thens helge Andes, 
Amen. 
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ok läser sedan Herrans Wälsignelse öfwer them. 
Om hon booskap bootar? 
Det är intet ont, hwad jag brukar, det äre krydder. 
Om hon kan något för hästar? 
Ja, om dhe komma något uthur laget, kan iag läse i laget igen, hwad 
cre-atur det är. 

Q. Hwad den är för en bön, hon då läser? 
Gamble Ingeborg förwägrade sig aldeles, den bönen at läse. 

Om tog Penningarne up af Gålfwet, som Lissbeth säger, att hon moste 
kasta på Gålfwet? 
wara intet sant, ok alldrig skiedt. 

Vid ett senare tillfälle den 6 juni tillfrågades Cathrina Zacharias-
dotter om hon inte hade kunskap om den formel, som hennes 
moder läste över de sjuka, och svarade då att hon aldrig hört den, 
eftersom hennes moder alltid läste den så tyst. 

Att Ingeborg Jonsdotters verksamhet varit känd av en del 
myndighetspersoner framgår av ett vittnesmål, som avläggs vid 
det här tillfället av rådman Hindrich Funck. Han hade själv anlitat 
henne för att få hjälp med ett sjukt sto. Orsaken till att det ibland 
sågs mellan fingrarna med botarnas verksamhet var säkerligen 
den, att även samhällets ledande personer om så skulle behövas 
ville ha tillgång till deras tjänster. Oftast fanns ingen annan hjälp 
att tillgå i en krissituation. 

Efter Rättens begiäran inkom Rådhm. H:r Hindrich Funck, som denne 
gambla Ingeborg sade op i Ögonen att då hon skolat boota hans hoppe, 
som fått skada, hade hon strykadt hästen på Manken ok sagt; Tacken I 
Gudh; det har want eder meent, men hoppen har fått det. Ingeborg wille i 
förstningen intet kenna honom, men efter hans omständige påminnande, 
änteligen tilstod hwad H:r Funck på henne uthsagt hafwer. 

Under de inledande förhören tillstår Ingeborg Jonsdotter, att hon 
botat sjuka i de fall där hon är överbevisad. Under följande förhör 
tillstår hon att hon botat barn för ont väder och slutligen lämnar 
hon inför biskop och präster, borgmästare och rådmän vid ett 
rättssammanträde en fullständig bekännelse för sin botarverk- 
samhet och redogör kort därefter detaljerat för den. Hon är då 
nedbruten av de svåra förhållandena i fängelsehålorna och hårt 
ansatt av stadens präster, främst genom superintendentens 
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adjunkt — den under sin tid ökände Pehr Krxklingius.16  Innan 
jag redogör för dessa förhör finns det anledning att närmare be-
handla anklagelserna om blåkullafärd och knivmjölkning. 

16 Superintendent på Gotland var vid den här tiden Israel Kolmodin, mest känd 
som psalmist och diktare till »Den blomstertid nu kommer» (nr 474 i 1937 års 
psalmbok). Även om superintendent var den officiella titeln förekommer benäm-
ningen biskop allt som oftast i handlingar från denna tidsperiod. — Domkyrko-
adjunkten Pehr Krxklingius uppges ha varit en oregerlig och trätosam man och i 
fylleri ovettig mot superintendenten. Lemke 1868 s. 72. — När Ingeborg Jons-
dotter först fängslades placerades hon i Lambrecht -tornet men överfördes efter en 
tid till Kajsaren. Lambrecht-tomet har även kallats Strandtornet, men är mest känt 
under namnet Kruttornet. Kajsaren byggdes samtidigt med den äldsta muren och är 
en blandform mellan profanhus och försvarstorn. Båda tornen brukades som fäng-
elser. 

6-899016 



Hålan under jord 

Ingeborg Jonsdotter angavs för trolldom och djävulsdyrkan. 
Hennes dotterdotter förmåddes vittna, att hon sett mormodern 
flyga till ett blåkullamöte sistförlidna valborgsmässa tillsammans 
med en annan gammal kvinna vid namn Margaretha Kuskes. Hon 
skulle även ha sett hur mormodern en gång satte knivar i väggen 
och mjölkade en ko. Ingeborg Jonsdotter nekade enträget men 
torterades under förhören vid rådstugurätten svårt och tvingades 
sålunda bekänna, men tog så snart hon undsluppit plågorna till- 
baka sitt erkännande. Hon förefaller inte ha haft några större 
kunskaper om den blåkullamyt som prästerna var väl förtrogna 
med, vilket gör hennes uppgifter intressanta. Då hon tvingades att 
svara på frågor anpassade hon sina svar efter sin egen referens- 
ram och återgav uppgifter från folktron. 

Ingeborg Jonsdotter förhördes inför rådstugurätten den 5 juli år 
1705 och utfrågades om sin färd till Blåkulla. Hon berättade, att 
hon förts dit av Kuske-Greta, som kommit och gripit tag i henne, 
när hon en morgon gått ut från sin tomt, nedanför trappan där 
man går till kyrkan, för att kasta sitt vatten. När rätten inte godtog 
hennes besked, att hon gått dit till fots, måste hon rätta sig efter 
deras uppfattning och säga att hon flugit dit på en käpp. Kuske 
hade farit av med henne. 

hwart hon for af med henne? 
weet intet hwar det war, elliest war det intet för wacker ort. 
hwad det wore för någre inne i den orten? 
der war intet mycket gott inne, der wore Kuska Gretas PuttEnglar. 
hwar Kuska Greta satt? 
fremst wid bordet. 

Q. hwem som satt hoos henne. 
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R. Puken satt hoos henne. 
om de åto? 
kunde intet så noga märkia, efter hon war förblendat, och stod bakwijd 
dörren. 
om där war mycken sorl der inne? 
Ja, at der war stor sorl. 
om de taltes något wid der inne? 
at de mumlade, men kunde intet förstå eller sanssa hwad det war. 

förehöltz at hon måtte want så wäl wjd sitt förnuft då som nu. hon nekade. 
H:r Pär Krxklingius här wjd inkom och då han hörde detta hennes nekande 
förmälte han, at hon sagt för honom i fengelset at hon haft sit förstånd när 
hon war i blåkulla, men när hon for der i från ell:r for dijt, war hen intet 
wäl wed sig et qvasi in exstasi. — — — frågades om blåkulla färden, hwad 
hon giorde der nu senast wallborgmässa? 
R. at hon giorde der intet, Kuska Greta hade fördt henne dijt. 

om der war dör der hon kom in? 
där war ett hol in. 
om der war ett hus? 
at det war en kula. 

— — — 
Q. huru de såge ut som wore i blåkulla? 
bekiende at de sågo illa uth, deras been sågo ut som små kieppar, lijka 
som de woro smorde med tiära. 

hwad de giorde? 
de buro sig galet åstad och foro rundt omkring som ett rockehiul. 
huru den andra kroppen såg ut? 
at de intet wore skickade efter menniskio skapnadt, de wore små och 
hade stumpotta armar, mehr sade hon sig intet kunna hugsa.1  

De varelser, som Ingeborg beskriver i sin redogörelse, har sin 
förebild i traditionen om de små under jorden. Den klargör hen-
nes uppfattning om hur dylika väsen kunde se ut: ben som käp-
par, svarta som om de vore tjärade, korta armar och liten kropp. 
Stället, där de vistas, är en kula och där far de runt omkring, som 
hjulet på en spinnrock. Någon dörr fanns inte till deras viste utan 

1  Putt kan i gotländsk dialekt beteckna färgen svart och ordet kan då utläsas svart-
änglar. I sv. dial. och även i ä. nsv. kan ordet putt avse helvetet eller avgrunden. 
SAOB putt. — Måhända åsyftar Ingeborg och rätten de svarta katter som 
Margaretha Kuske hade och som betraktades som djävulska. Se nedan s. 104. — 
Ordet hugsa betyder minnas. Rietz hugsa. 
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endast ett hål. Hon blir tagen dit, när hon bryter mot en av folk-
trons normer, som anger att man inte får förorena på marken. Det 
finns en viss logik i hennes svar och det framgår att hon är nödd 
att tillgripa traditionella föreställningar, när hon mot bättre vetande 
är tvingad att svara. Förhörsledaren förväntade sig däremot en 
redogörelse som överensstämde med den teologiska blåkulla-
myten. Vid ett senare tillfälle, när hon åter ansätts att lämna en ut-
förligare beskrivning av det ställe hon besökte, jämför hon det 
med ett marknadsstånd, där de dansade, sprungo och lekte. Vär-
den där var en ande. Rätten är mycket intresserad av hur Satan 
egentligen såg ut och nöjer sig ej med mindre än en noggrann be-
skrivning av denne berömdhet. I rådstugurättens protokoll för 
den 15 juli 1705 noteras: 

Förehades åter Ingeborg Jonnsdotter til examen och frågades, hwad hon och 
de andra sidst gjorde i blåkulla? hon rysade wid frågan, men wille intet be-
kienna. 
Q. huru Satan såg ut i blåkulla? hon rysade, och sade at han såg illa ut. 
Rätten urgerade wetta hans egentl:e utseende. hon bekiände, at han såg ut 
som en raggoter hund, men i näsa och mun som en menniskia, dok intet 
alldeles så skickad, hade förskrekeliga stora ögon och liusgrå ferg, benen 
woro stakota, och fötterna som Russehoof med klor på, war kort til Statur 
och gick ralcer på fötterna, hade labbar som en kut med klor på, och en 
liten tafs h:v i rumpan, hade långt grått hår, såg ut som på de pasota hun-
dar, hade en stor knyppel framman i pannan. 
Q. om han hade kläder på sig? tilstod at han hade en lång råck på. 

hwar han war när de kommo dijt? 
at han låg som på en benk. 
huru han tog emot dem? 
de andra fegnade han, men henne intet. 

Alt annat som der kunde wara passerat, wille hon intet bekiänna, utan sade 
sig intet sedt eller weta. 

Ingeborg Jonsdotter var också angiven för magisk mjölkstöld. 
Hon skulle kunna mjölka kor på avstånd genom ett par knivar. 
Rådstugurättens ledamöter såväl som stadens präster lade stor 
vikt vid att utreda denna trollkonst. Andra trollkonster berördes 
överhuvud taget inte, med undantag av att utfrågama ville få 
Ingeborg att tillstå, att hon smort sig med en salva som fanns i ett 
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horn. Uppenbarligen misstänkte de att innehållet i hornet var den 
häxsalva, som påstods ge trollkvinnor förmåga att färdas genom 
luften. Den anklagade framhöll dock att hornet innehöll hennes 
skosmörja. 

Ingeborg Jonsdotter nekade i det längsta enträget till beskyll-
ningen för knivmjölkning men torterades, tills hon erkände att 
hon lärt konsten. En stor del av förhören behandlade denna hen-
nes förmåga, som präster och ämbetsmän var fullt övertygade om 
att hon besatt. Vid ett tidigt tillfälle i processen hade några kvin-
nor listat sig in i fängelset för att tala med Ingeborg och få reda på 
varför hon var fasttagen. I en attest redogjorde de senare för 
samtalet, som delvis hade handlat om knivmjölkningen. Attesten 
föredrogs vid kämnärsrätten den 21 november 1705 och i den 
framhålls: 

Att om Aftonen då stadzwägaren Berent Weler war brudgumme, de want 
upp i Kaijsaretornet hoos Ingeborg, ok frågat, hwarföre hon skulle sittia i 
fängelse? Hon swarat: Sij, hurudana mine händer see uth, igenom den 
martering, iag är worden pijnat, så moste jag bekenna mehr, än jag weet. 
Då de swarat; det hon eij mehr bekenna skulle, än hennes samwett wiste, 
hwarken på sig, så myckit mehre på någon annan. Hwartil hon straxt 
swarat, at hon hafwer mehr bekennt, än hon någon sin kan bestå; slagit sig 
för Bröstet, medh en full Ånger, seedt up i himmelen; ok därjämpte suttit 
medh en liten Sticka uti sin hand, ok sagt sålunde: de will, at iag skall 
molka knifwar; som iag bär migh åth medh denne stilcken: bedyrat ok 
högeligen swurit, att hon det aldrig kan, eller giordt. Men hwad något 
smått signnerij, som att bota några små Siukdomar, har hon intet nekat. 

Rådstugurätten nöjde sig inte ens med att hon bekände, att hon 
hade lärt trollkonsten att mjölka genom föremål utan krävde, att 
hon skulle ge prov på denna sin kunskap. I sin förtvivlade situa-
tion försökte Ingeborg Jonsdotter undkomma deras begäran 
genom att hänvisa till att denna form av tjuvmjölkning endast 
fungerade under valborgsmässodagen men blev ej trodd. Gång 
efter annan återkom såväl kämnärsrätten som rådstugurätten till 
knivmjölkningen. På Gotland var trollpackoma verksamma under 
valborgmässodagen uppgav Ingeborg, men i hennes barndoms 
hemtrakter i Småland var de i farten under skärtorsdagen. Hennes 
undanflykter hjälpte inte, utan rätten krävde att hon skulle ge 
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Bild 14. En trollkunnig kvinna mjölkar genom skaftet på en yxa, som hon slagit i 
väggen. I bakgrunden syns den ko från vilken mjölken kommer. Föreställningen 
var allmän under trolldomsprocessernas tid. Bilden förekommer i Johannes Geiler 
von Kaisersbergs Die Emeis... från år 1516. (Foto KB) 

prov på tjuvmjölkningen och gav henne fritt tillstånd att genom 
knivar mjölka en ko, som hon själv fick välja oberoende av vem 
som ägde den. Enligt rätten fortsatte hon dock att trilskas då hon 
hävdade, att hon ej hade de föremål vilka krävdes för trollkons-
ten. De fanns i hennes hem gömda i husväggen. Rätten beslutade 
då att hon skulle följas hem av två rådmän för att hämta det hon 
behövde. När de återkom meddelade de att Ingeborg lurat dem. 
Det fanns inget undanstucket i väggen och de hade inte lyckats få 
henne att visa någon tjuvmjölkning.2  

Under förhören erkände Ingeborg under tortyr, som även ut-
fördes inför sittande rätt, men tog tillbaka sina medgivanden när 
hon lämnades i fred. Hennes dotterdotter hade uppgett att hon sett 
henne tjuvmjölka och med tiden förmåddes även hennes dotter 

2  Rådstugurättens protokoll den 12 juli 1705. ViLA. 
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Cathrina tillstå, att hon en gång kommit på sin mor när denna 
hade satt knivar i väggen för att mjölka. 

Ingeborg Jonsdotter bearbetades träget under ett par månader 
efter det att hon fängslats. Någon blomstertid upplevde hon ej 
under denna sommar. Förutom förhören inför de båda stadsrät-
tema besöktes hon i sitt fångtorn av präster, och då särskilt av 
den tidigare nämnde Pehr Krxklingius, som sökte få henne att 
bekänna. Den 9 september utfrågades Ingeborg Jonsdotter ånyo 
inför rådstugurätten och när hon ej kunde svara tillfredsställande 
hände följande: 

Kl. 2: Efter middagen opkom hans högwyrdighet H:r Biskopen, med sig 
hafwandes Probsten Mag: Nicolaum Sepelium och Stadz Cappellanen H:r 
Nils Höök, tillijka närwarande Borgmestaren Bengt Dyring, och 2:ne 
Rådmän Gabriel Hansson och Joachim Klockman; Då H:r Biskopen lät 
förekomma Ingeborg Jönsdotter, och henne alfwarl:n förmante, at besinna 
sig utur Satans tienst och tänkia på Himmelen; lät henne läsa Fader wår 
etc. Barmhertige Gud etc. waka öf:r oss etc. Tron. sedan frågade henne, om 
hon tror at en Gud är til? Ja. 

om gud är barmhertig? 
Ja. 
om han råder öf:r Satan? 
Ja. 
om det bättre at tiena Gud än Satan? 
Gud bewara henne ifrån at tiena Satan. 
om hon icke tient Satan? 

Tilstod, men wara dertil förförd af elacka menniskior. förehöltz at hon sielf 
bekiendt, at hon tiendt Satan, brukat Satans konster, och want i Satans 
Compagnie. 

Gud förlåte dhe ellacka menniskior som förfördt henne. 
förmantes at bekienna Sanningen och sina Synder så blifwer Gud henne 
nådelig, och hon kan bli salig. Biskopen lät siunga en och annan Psalm 
för henne, lät och läsa några böner emot Satans raserij och anfechtningar. 
Biskopen förehöll henne at hon som är en så gammall menniskia måtte nu 
wel ledas wid Satans Tienst. 
Q. om hon want i blåkulla? 
Tilstod, men want förd dijt. 

hwar det war? 
Sig intet weta. 

Q. om det war dag el:r natt? 
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R. det war skympt. 
huru Satan såg ut? 
som en stor hund. 
om hon gick dädan? 
at de folade henne på dörr.3  

hon förmantes at intet fruchta för satan, som Christus öfwerwunnit, utan 
med frij bekiennelse entlediga sig ifran Satans tienst. 
Q. om hon brukat signerij? 
Tilstod, men intet til onda. Dottren hust Chatharina Zachrisdotter förehöll 
henne, at hon ofta rådt henne at låta blifwa sådant. hwar til hon intet swa-
rade, hon råddes på alt sätt at bekiänna uti hwad måhl hon tient Satan, och 
lofwades henne all god förplägning. hon tilstod nu som förr at hon brukt 
signerij. 

hwem som lärdt henne molcka? 
at det war en som dödde i Lamberstornet. 

Q. om hon icke brukt sine Knyten och annan Trullskap at skada någon 
med som hon haft widrigheet til? 

nekade, wijstes henne sine Knyten, och frågades hwad hon brukar dem tir 
bekiende att hon brukar slijkt för Gastar, och kallas Döda mans mot, och 
läser der wijd, och om de skadde intet äre komne för trull, då är banden 
lijka långa, men äre de komne för trull, så skier det, at om det är mankiön, 
så blijr knuten längre, men är det qvinkiön, så blir knuten kortare, dock 
flyttia sig intet, utan wid läsande bönen som brukas reciterade hon, och 
lyder således: 

Syster gick til grafwa, 
wächte up kiere broder sin, 
el:r ästu lijten, 
som döda folk har gripit 
til twärböta, wil iag tig möta, 
med Sax ring och kiortilgyra, 
där wil mg mina hela böter böta, 
innan dagen dagas, 
innan diure reser 
innan fogel sina wingar skakar, 
i nampn Gudz faders, och Sons, och thes H. Andes amen. 

Det förehöltz henne, at detta är ijdel widskeppelsse, och missbrukas illa 
Gudz nampn. Det nekade hon till, och tyckte intet så ihlla wara. henne 
wijstes 2:ne af sina Kieppar, af hwilka hon en till sig tog. 

3  Verbet fola har betydelsen avfärda, föra undan och då vanligen på ett mindre ar-
tigt sätt (Rietz fola). Ingeborg Jonsdotter sade sig således ha blivit utslängd. 
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Q. huru hon brukar den samma? 
hon satte den emellan benen. 

om hon bede Gud bewara sig ifrån Satan? 
Ja wist beder Gud bewara sig i från diefwulen; och diefwulens gier-
ningar, och diefwules menniskior. 

Biskoppen förehöll henne, at hennes Knyten, Signerij och annat mera är 
diefwules giemingar. Biskopen fan nödigt wara, at oftast besökia henne, at 
föra henne på goda tankar, och wil biskopen opställa en bön som dagl:n 
brukas skall. hon tilfrågades om Knijfmolkningen, men wille intet fritt ut 
bekienna derom. hennes dotter förehöll henne med tårar och betygade, at 
den Tijd hon kommit öf:r henne, när hon hade molkat Knijf, och hon hade 
tiltahlt henne derföre, hade hon önskat många tusende dieflar i henne. öns-
kade at hon heller hade wrijdit halsen af henne strax hon kom af hennes 
lijf, än hon skulle lefwa denne dag och wara ett wittne emot henne. hon 
frågades widare, hwem som lärdt henne molka? bekiende att en gumma 
som dödde i Lamberstornet hade lärdt henne det, och twijade henne, wijstes 
henne 2 gambla Knijfwer. Ingeborg sade at gummans war blankare, och 
slog intet Jesu kors deröf:r. 
Q. huru gumman bar sig åth när hon lärde henne? 
hon wijste med Knijfwarna och drog på dem, hade och wäl sedt munnen gå 
på henne, men wiste intet hwad det war. 
Q. huru ofta hon brukt denna Knijfmolkningen? 
bekiende at hon allenast brukat den ene gången, som hennes dotter dotter 
Ingeborg Håkansdotter bekiändt. 

huru mycket det war hon feck? 
en Pege11.4  

och wijstes henne en liten gammal Kruka som här i Rådstugun fins, den 
hon kiendes wid at hafwa uptagit mjölken uti. 

om hon icke tilstår, at hon tient diefwulen? 
Ja Gud bättre så wist. 
om han icke want faslig för hennes ögon? 
Ja, och fasade der wid. 

hon klagade, at der kommer så många elaka tankar för henne, och är alt så 
galit för henne i fengelset, och bad om bättre fängelse. Swarades om hon 
fritt ut wil seija sanningen, så skall hon få bettre fengelse. 
Q. om icke Satan har hållit til med henne? 

4  Substantivet pegell avser ett danskt rymdmått ptegl som rymmer 1/4 pot om 
0,968 1. 
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R. med dottren som är borta har han haft tilhålld, men om sig wille hon 
intet ut med. 

Doteen Cathrina bekiende, at hon sedt diefwulskap i deras stugu, och stådt 
för sängen hos Modren. Wijdare frågades Ingeborg, när hon först lärdt at 
bruka det diefwulskap hon kan? bekiände, at när hon i sin ungdom skulle 3 
dagar i wekan wara wid herregården hemma i Småland, hade de lärdt döda 
mans mot at bruka i hemresan emot gastar. 
Q. hwar hon fått det blå öga senaste wallborgzmässa Natt? 
sade at hon fallit i grufwan och stödt sig, men dottren bekiende, at hon 
sagt för henne, at hon fått det där hon war. 
Q. hwar hon war senaste wallborgzmessa natt? 
hon sade sig want i Kåhlgården. 
ändtel:n bekiende hon, at hon föllgt af med Kuska, Kuska rijdit före, och 
hon efter, ty hon wiste ingen wäg. hon klagade at hon har sådan swår 
samwettz agg, och klappade sig för bröstet. Dottren förmante henne at hon 
skulle alt hwad hon wet, fritt ut bekiena at hon kunde slippa sin wånda, 
hon war otolig öf:r sig sielf, och sade sig ha så ondt för bröstet. Rätten 
förmante än widare at hon skulle bekiänna, så skulle hon slippa sitt 
fengelse. 

om der wore någre för henne i blåkulla? 
Ja der wore många Gud bättre, 

berättade, at där war skympt inne och kunde intet wäl see, och hörde alle-
nast at de mumlade, blef och intet stort fägnad, utan måtte stå i dörwrån. 
Borgmästaren sade henne, at hon skal få wara i Stadztienarens stugu til 
måndagen, dock med det förord, at hon här flest skal utan någon widare den 
ringaste tresko fritt ut bekienna alt det hon wet och giort hafwer, annars 
skal hon komma i wärre fängelse. 



Med sax, ring och kjortelgira 

Ingeborg Jonsdotters respekt för kyrkans överhuvud på Gotland 
och för prästerna var stor och hon satte också, som den gudfruk-
tiga kvinna hon var, tro till deras löften om själens frälsning och 
bättre förhållanden i fängelset, där hon nekades föda och kläder 
till skydd mot fukt och kyla. Hon var också så svårt torterad att 
hennes mentala hälsa var i fara, och hon var fysiskt sjuk och 
plågades av kramper och värk i bröstet. Efter biskopsförhöret er-
kände hon villigt vid förhör den 13 september att hon varit för- 
fallen till Satan och brukat signeri. Hon redogjorde också för den 
sjukdomsbot hon övat. Protokollet lyder: 

Förehades åter Ingeborg Jönsdotter tu l examen och förmantes at utseija uti 
hwad måhl och måtto hon tient Satan och brukat sine elaka konster. hon 
tilstod at hon tient den leda Satan och fallit ifrån sin Gud, tilstod och at 
hon brukat signerij, och brukat der tu l Gudz ord, läste sin wanliga diefwul-
ska bön, hwar uti Gudz H: namn missbrukas. förmantes än widare at fritt 
ut bekienna sine elaka konster och twija ut Satan. hon twijade ut Satan, 
och bekiende wid föreställande, at Jennslefwen har hon brukt i så måtto, at 
när några sökt henne, som want i ondt fång, så har hon i ber:de slef smäl-
tat 3: slagz bly. N1:n af skutne kulor, fönsterbly och klädesbly /:hwilka 
3:ne slag fantz uti en hennes skinpåse här widh Rådstugun:/ hafwandes hon 
låtit samma smeltade bly löpa genom ett saxöga öfwer wattn, och lijka 
som de blifwit angripne, så finnes det i blyet. denne smeltning sade hon 
sig hafwa itererat 3:ne gångor, och när de hengt samma bly på sig, ha de 
blifwit hulpne, bekiende at när siukdomen är naturlig, så har blyet sitt 
wanliga utseende, men när någon want i ondt fång, då får blyet menni-
skioskapnat. opwistes henne sine knyten, och frågades, hwar hon brukat de 
små trästickor och swafwel til som fins uti det ena knytet? bekiende at hon 
gifwit dem tu l at röka sig med som want för trull, och skole de lägga 
smediepinnar på den dehl som skadd är, och röka sig med det andra. 
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hwad trästickorna äre för trä utaf? 
af flogerön. 
hwad sjukdom sådant skal brukas före? 
för trull som löper hem. och måste de bruka Jesu nampn dertil, och den 
wanliga bönen, Syster geck til grafwa etc. 
hwar hon brukat den mixtur til af bröd hwitlok och flogeröns trä som 
fantz uti andra knytet? 

bekiende at hon gifwit koor det in, som intet kunde få kalfwen ifrån sig, 
och när det skedt, har hon blifwit af med kalfwen, och när hon gifwer 
sådant in, blifwer det strax bättre med koon, bekiende och, at när hon 
gifwer kon sådant in, brukar hon der wid desse orden. jag gifwer dig in til 
bota i Jesu nampn, wistes henne et been af en gås, och frågades, hwad hon 
brukar det til? 

at hon brukar det för dem som ha krampen, at hengia på dem uti grönt 
band ell:r silkestråd. 

Q. hwad hon brukar för ord här wijd? 
bekiende att wid allt det hon gifwer folk til att bruka så adhiberar hon Gudz 
ord och Jesu nampn. 

hwar hon brukat smörjan til uti det lilla hornet, som wistes henne? 
hon brukat det för rosen och dem som haft färlan och består samma 
smörja af hwitlök, bärnsten och tiära, och hulpit många der med, men at 
hon betient sig der af til at smörja sig med, wille hon intet tilstå. 

Det löfte som Ingeborg Jonsdotter fick om förplägnad och om ett 
bättre fängelse var av ringa värde. Trots sina bekännelser blev 
hon återförd till fångtornet och även i fortsättningen vägrad mat 
och skydd. Hon och andra anklagade nekades underhåll under 
förevändning att de inte hade bekänt och blivit dömda. Ett förhör 
som hölls den 13 december med Ingeborg Jonsdotter inför råd-
stugurätten avslutades med att skrivaren noterade att »... wijdare 
frågade och sökte Retten utforska om molkningen, men fan henne 
mycket trög och wijdrig, at de intet kunde få mera weta af henne, 
hwarför befalltes gewalldigern at åter bortsettia henne i tornet, 
och intet låta henne njuta någon förplägning». 

I de båda förhören i september lämnade Ingeborg utförliga 
redogörelser för sin verksamhet som botare. Tillsammans med 
uppgifter från tidigare utfrågningar ger de en god bild av den 
tidens sjukdomstro och folkmedicin. Ingeborg Jonsdotter botade 
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både människor och djur. Hon var själv helt övertygad om att 
hennes botemedel var verksamma och att de hade hjälpt många. 

För att utröna varifrån sjukdomen kom ställde hon diagnos 
genom att mäta eller stöpa över de sjuka. Metoden att mäta den 
kroppsdel, som ansågs vara angripen av sjukdomen för att här-
leda var den kom ifrån, var allmän inom folklig läkekonst. Det är 
dock sällan den beskrivs så utförligt som i protokollen från den 
här processen. Genom att iakttaga mätresultaten från tre mät-
ningar ansåg sig Ingeborg kunna avgöra inte enbart om skadan 
kom från en gast, utan också huruvida den gasten härrörde från 
en död man eller kvinna. Hon mätte med ett band på vilket hon 
hade tre knutar. Blev bandet längre utan att knutarna ändrat sig 
var sjukdomen från en avliden man, blev bandet kortare var den 
från en avliden kvinna. Uppstod ingen skillnad vid de tre mät-
ningarna var sjukdomen att betrakta som naturlig. Den läsning 
som Ingeborg Jonsdotter anför i samband med mätningen är unik 
i nordisk tradition och ger ett ålderdomligt intryck. 

Även metoden att stöpa bly över den sjuke för att ställa diagnos 
var vanlig inom folklig läkekonst och redan av hög ålder under 
1700-talet.1  Den tillgick på det sätt som Ingeborg säger. Botaren 
smälte bly i en järnslev och hällde i kallt vatten som kunde finnas 
i ett kärl placerat över den sjuke. Av det ljud som uppstod, när 
smältan nådde vattnet, eller av smältans form, när den stelnat, ut-
läste botaren varifrån sjukdomen var kommen. Det är också van-
ligt att diagnos- och botemetod sammanfaller. Ingeborg lät den 
sjuke bära det stelnade blyet som botemedel. Även i det här fallet 
är beskrivningen mera fullständig än vad som är vanligt i yngre 
källor. Ingeborg Jonsdotter smälte tre sorters bly: bly från kulor, 
bly från fönster och bly från klädesplagg. Tre gånger smälte hon 
och hällde smältan genom en saxögla i vatten. Hade smältan när 
den stelnat form av en mänsklig gestalt var sjukdomen över-
naturlig och kom av att den angripne hade varit i ont väder eller i 
ont fång. Förmodligen avses härmed att skadan härrörde från 
underbyggarna eller från en gast. Vid ett tillfälle anger hon be- 

1  Jfr ovan s. 55 f. 
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nämningen gastgrepp på sjukdomen. I senare gotländsk tradition 
avser uttrycket att ha varit i ont ellerfult väder stundom att perso-
nen ifråga hade mött de små under jorden när de färdats i virvel-
vindar.2  I andra fall avses att något osynligt obestämt ont i luften 
förorsakat skadan. 

Vid flera tillfällen säger sig Ingeborg Jonsdotter som bot ha 
rökt med trä och svavel för personer vilka varit utsatta för ont 
väder eller råkat ut för troll. Rökning ansågs förr vara ett univer-
salmedel mot onda makter. Det är en ålderdomlig och vida spridd 
metod att fördriva smitta och sjukdom. Så sent som under 1700-
talet förekom det att myndigheter påbjöd rökning i samband med 
pestepidemier. Inom folkmedicinen förekom olika ämnen för 
rökning, men vanligast var dock svavel, som gav en frän, stic-
kande rök. Utmärkande var att röken skulle vara både stark och 
kraftig för att skrämma och driva bort de onda väsen, vilka plå-
gade människan.3  Stickor av flygrönn hade hon brukat mot troll 
som löper hem.4  Med beteckningen troll avses här, liksom ofta i 
gotländsk tradition, en gengångare. Troll som löper hem avser en 
avliden som återvänder till hemmet från graven, och därför läste 
Ingeborg också död mans mot som skydd för de utsatta. En död 
släkting som inte ligger stilla är ett farligt väsen för de efterle-
vande. 

I sitt hem förvarade Ingeborg i horn och krukor olika salvor 
hon tillrett och brukat i sin verksamhet. Hon smorde för en del 
sjukdomar. Smörjning är delvis en magisk sjukdomsbot, såtill-
vida att den salva som anbringas skall innehålla beståndsdelar 
vilka är skyddsmedel och har stark lukt. Detta läkemedel brukade 
hon emot rosen — en benämning på värkande svullnader som 

2  Erlandsson 1923 s. 240. 
3  Jfr Tillhagen 1977 s. 121. — Den stora betydelse som smörjning och rökning 
har haft inom folkmedicinen beror på att dessa metoder omtalas i Bibeln och i 
Gamla Testamentets apokryfiska böcker. Jfr nedan s. 162 not 10. 
4  Flygrönn kallas telningar av rönn som växt på murar, stenar eller i trädstammar. 
Dylika ansågs allmänt förr besitta en magisk kraft och brukades ofta som 
skyddsmedel mot övernaturliga väsen. Se t. ex. C. Säve i Gotländska blomster-
namn... (1845), där det anges att många vid mitten av 1800-talet fortfarande ansåg 
ved från flygrönn vara ett av de starkaste trollmedlen. 
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Bild 15. På den plats där Klinttorget nu ligger fanns tidigare kåken. Bilden visar 
den spöpåle som stod där under tiden 1790-1850. Teckning av PÅ. Säve, 1840-
talet. (UL JB ) 

ofta förekom i samband med förkylningar och feber. Benäm-
ningen torde komma från den röda färg som är utmärkande för 
rossvullnad. I salvor för ros förekom ofta tjära. Den som Inge-
borg Jonsdotter brukade hade som beståndsdelar bärnsten, vitlök 
och tjära, vilket tyder på att hon vid dess beredning följt ett 
vedertaget recept för rossalva.5  Salvan kom också till bruk för 
den som haft färlan. Benämningen kan åsyfta att Ingeborg Jons-
dotter hjälpte och smorde de personer, vilka utsatts för spöstraff 
vid kåken på Klinten. Den förekommer emellertid också som ett 
sjukdomsnamn för ryggvärk.6  

5  FSF VII.5 s. 101 ff.; Tillhagen 1977 s. 259. — Med benämningen ros kan även 
andra hudsjukdomar avses. Se härom främst Reichborn-Kjennerud III 1940 s. 56 ff. 
6  Den 1 augusti år 1682 förhördes ett par kvinnor i sockenstugan i Grötlingbo, 
vilka med trenne knivar, bröd och salt hade försökt bota den enas ryggvärk och 
överföra den på en hund. 1 samband härmed namngavs en boterska i Eke socken 
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För att bota för kramp använde Ingeborg ett ben från gås, som 
skulle hängas i ett grönt band eller i en silkestråd kring halsen. 
Sjukdomsnamnet kramp kan avse plågsamma muskelsamman-
dragningar och andra mera vanliga muskelsjukdomar, men efter-
som Ingeborg Jonsdotter säger sig bruka en amulett mot den är 
det i det här fallet säkerligen fråga om epilepsi. Epilepsi kallades 
ofta för enbart kramp, och det var mycket vanligt inom folkmedi-
cinen att förse den drabbade med en amulett i form av ett ben eller 
liknande taget från ett djur.7  Säkerligen avses i protokollet bröst-
benet från en gås och det kan förutsättas att färgen på bandet 
knappast kan ha haft någon betydelse. 

Torr värk kan beteckna både gikt och reumatism och är ett i 
Norden vanligt förekommande sjukdomsnamn på dessa åkommor 
och på värk i kroppen var den än sitter. Den bot som föreskrives 
är ofta växter av främst släktet Thalictrum. Dylika kallades också 
törvcerksgrces, iktegräs, torrverksört eller liknande av folket.8  
Ingeborg Jonsdotter sade sig binda en tråd om det sjuka benet och 
bruka örter som hon inte kunde namnge mot torr värk, som 
kommit av att den angripne hade varit i elakt fång. Därtill läste 
hon Guds ord. 

Ingeborg Jonsdotter använde också örter till bot och dessa kal-
lade hon själv för kryddor.9  I protokollet från år 1688 uppges 
hon ha sagt att hon läkte folk med örter som hon plockade och 
kokade. Några namn på dessa kände hon inte till. Även om så var 
fallet hindrar det inte att det var bestämda växter hon sökte. När 
örter och växter brukades inom folkmedicinen, var deras art dock 
ofta av mindre betydelse jämfört med den förmodade kraft de fick 
vid bestämda magiska eller heliga tidpunkter på året eller av den 
växtplats de hade. Bruket att samla växter under midsom- 

som enbart brukade läsa ferlden ut. Tofftenius anteckningsbok 1680-1740. 
Grötlingbo kyrkoarkiv (avskrift). ViLA. — Färla är ett straffredskap och ordet 
härrör från latinets ferula. SAOB färla. 
7  Reichbom-Kjennerud V 1947 s. 58 ff. 
8  Reichbom-Kjennerud IV 1944 s. 116 ff.; Lyttkens II 1908-11 s. 989 f. Jfr 
nedan s. 178 f. 
9  Med kryddor avses i gotländskan starkt luktande örter eller växter. 
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marnatten och på ställen som kyrkogårdar och galgbackar är 
genomgående i uppgifter om folklig läkekonst. 

I de inledande förhören hade Ingeborg även tillstått att hon 
kunde läsa i lag, men hade vägrat att återge den formel hon därvid 
brukade. Det var främst vid vrickningar och ledbesvär som en 
sådan formel återgavs samtidigt som botaren försökte lägga till-
rätta. Hon botade såväl hästar som kor när de var förgjorda och 
hon kunde se på mjölken vad som fattades en ko. För att råda bot 
på en ko i sin hade hon en blandning av strömming, trä från 
flygrönn och vitlök. Kunde en ko inte släppa kalven gav hon som 
bot i Jesu namn in en blandning av bröd, trä från flygrönn och 
vitlök. Som synes innehåller hennes olika botemedel till stor del 
samma beståndsdelar. Liksom många andra botare gav sig Inge-
borg Jonsdotter stundom ut för att veta mera än andra och ha 
kännedom om den övernaturliga världen. Att den förgörning som 
träffade rådman Funcks märr var avsedd för honom själv kunde 
hon konstatera omedelbart. Det är också helt i överensstämmelse 
med traditionen att Ingeborg nekade att ta pengar ur handen på 
den hjälpsökande. Om botaren skulle lyckas i sin gärning fick den 
hjälpsökande inte tacka eller beröra betalningen i sitt tal. Avgift 
skulle erläggas, men det skulle ske på ett diskret sätt. Ofta ansågs 
det också att avgiftens storlek korresponderade med botens 
effektivitet. 

Den läsning som Ingeborg lärde i sin ungdom för att kunna 
skydda sig mot gasten, när hon i kväll och mörker skulle gå hem 
från sina dagsverken på herrgården, är som tidigare framhållits 
unik. Någon variant av den finns inte i de samlingar som förelig-
ger. Läsningen tillhör de episka eller berättande formlerna, där en 
händelse omtalas och skall verka som en besvärjelse genom att 
den återges.1° Den handlar om en kvinna, som uppsöker sin av-
lidne broders grav och väcker upp den döde för att komma till 
rätta med sjukdom som härjar. Tredje versen innehåller en oklar-
het då orden »eller ästu lijten» något bryter mot övrig text. 

10  För exempel på nordiska signelser och besvärjelser se främst Bang 1901-
1902; Ohrt I o II 1917-1921; Linderholm 1927-1939; af Klintberg 1965; 
Grambo 1979. 

7-899016 
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Landsarkivarie Richard Steffen har tidigare i tryck återgett och 
analyserat läsningen i en uppsats kallad »En trollformel ur 
hedendomen» i Svenska landsmål år 1928. Han anser att det eller 
som förekommer är oklart och kunde tyda på att något gått för-
lorat, men finner inte någon ofullständighet i vare sig vers eller 
innehåll. Det tu liten som följer uppfattar han som ett tilltal till en 
varelse under jord och då till en av de små, vilka han anser bör 
uppfattas som dödas andar. Traditionen om de små under jorden 
har varit starkt rotad på Gotland, framhåller Steffen, och anför att 
så har varit fallet även i sen tid. Med avseende på svårtolkade ord 
framhåller han följande: 

tvärböte, dubbla böter; fsv. twJr, tvcer, i sammans. vanligen twxböte; 
kjortelgira 'kjortelflik'; is!. geiri, fht. Oro, »vinkel, vinkel- eller triangel-
formet stykke, i sxrdeleshed kile, som er indsat, indfx1dt i et klxdning-
stykke» (Fritzner); sv. dial. gere, kilformigt stycke' (Rietz); skörte-gere. 
djure,... Ordet torde böra uppfattas såsom kollektiv.., motsvarande isl. 
i sammansättningarna bjarndfri , rauddYri 

Enligt Steffen, har man uppfattat formeln så, att system väcker 
upp sin döde bror i syfte att förmå honom sluta hemsöka de 
levande. Brodern får då förmodas vara den förste av ett antal av-
lidna personer. Det är han som har »gripit döde folk». Orsaken 
till genfärden skulle vara den att brodern i graven ej fått med de 
sedvanliga gravgåvorna, vilket systern vill gottgöra genom 
dubbla böter." Det bör i sammanhanget framhållas att läsningen i 
fråga härstammar från Småland, och att det inte förefaller som om 
Ingeborg Jonsdotter skulle ha omformat densamma och anpassat 
den till gotländsk folktro. Om det är underbyggare som åsyftas, 
avses inte de gotländska naturväsendena utan deras motsvarighet 
på fastlandet. Jag tror dock ej att så är fallet, utan att orden »eller 
ästu lijten» åsyftar den döde, som avlidit i späd ålder. Gengång-
aren kan ha ansetts vara en myling eller bamgast. Böterna skall 
erläggas om natten, vilket uttryckligen anges och upprepas tre 
gånger: innan dagen dagas, innan djuret reser sig, innan fågeln 

11  Steffen 1928 s. 5 ff. — Senare forskare är inte som Steffen benägna att uppfatta 
underbyggare som de dödas andar, utan de betraktas allmänt såsom naturväsen. Se 
ovan s. 51 ff. 
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sina vingar skalcar.12  Twärböta kan ha betydelsen »dubbel bot» 
och de i formeln uppräknade föremålen kan vara de medel, som 
behövs för att ställa diagnos och bota den sjukdom som gast-
greppet innebär. 

I de inledande förhören med kvinnorna som var inblandade i 
sjukdomsboten på Klinten, vilken kom att bli den direkta orsaken 
till trolldomsprocessen, redogör fyra personer för vad som skulle 
ha inträffat. Tre av dessa var direkt inblandade men den fjärde 
hade inte varit inne i stugan under själva sjukdomsboten.13  

Lisbeth Larsdotter från gården Hemmungs i Sanda socken på-
står, att hon först fick slänga de penningar hon hade med sig för 
att betala Ingeborg Jonsdotter på golvet, eftersom boterskan inte 
ville ta emot dem ur hennes hand. Hon fick därefter sätta sig på 
en stol vid spisen. Ingeborg Jonsdotter tog fram ett band och en 
sax och läste sakta och stilla genom saxöglan över bandet en for-
mel. Hon kunde endast höra och förstå de inledande orden som 
var: »Syster går till graven och väcker upp kära broder sin.» Där-
efter sade Ingeborg »nu skall jag slå Herrens välsignelse däröver 
på mitt vis» och gjorde ett korstecken. Hon höll då något mellan 
tummen och pekfingret, men vad det var kunde Lisbeth inte se. »I 
Faderns, Sonens och den Helige Andens namn» sade Ingeborg 
därvid. 

Cathrina Zachariasdotter som var närvarande och åsyna vittne 
till botakten redogjorde något annorlunda för hur denna skulle ha 
utförts. Hon sade att hennes moder hade tagit en sax och hängt på 
Lisbeths bröst. Genom saxens ögla hade hon blåst och sedan 
hade hon läst över henne. Modern hade avslutat det hela med väl-
signelsen i treenighetens namn. 

Ingeborg Håkansdotter hade inte varit inne i stugan när Lisbeth 
kom dit, men hon var väl insatt i sin mormoders botemetoder och 
visste att omtala, att denna brukade mäta folk för att utröna om de 
varit utsatta för gast. Var så fallet brukade hon en sax genom vil- 

12  Den sista metaforen för gryningen förekommer även i Draumkvmdet där den 
lyder: då fuglane skoke vengjir (Moe 1927 s. 199; jfr Alver 1971 s. 94). Det före-
faller sannolikt att den varit vanlig inom folklig diktning. 
13  Ovan s. 76 ff. 
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ken den angripne trenne gånger skulle spotta. Så skulle det vara, 
enligt mormodern. 

Ingeborg Jonsdotter förnekade att hon skulle ha tagit emot 
pengar som ersättning för sin hjälp. Hon ville inte heller vidgå att 
hon hängt saxen på Lisbeths bröst, men tillstod att hon läst över 
henne och återgav den formel hon brukat. 

De tre närvarandes utsagor skiljer sig delvis från varandra och 
annat vore inte att förvänta. Det är ett vanligt förekommande 
fenomen, att personer inblandade i en upprörande händelse upp-
fattar denna på skilda sätt, när de i efterhand skall redogöra för 
den. Lisbeth Larsdotter var rädd och misstänksam när hon an-
lände till stugan på Klinten. Ingeborg Jonsdotter var tidigare till-
sagd av myndigheterna att upphöra med sin verksamhet och hade 
ett hot om fängelsestraff hängande över sig. De inblandades upp-
fattningsförmåga var påverkad av den psykiska spänning som 
rådde i stugan under den aktuella kvällen. Ingeborg Jonsdotters 
rädsla var så stark att den tog sig uttryck i en övernaturlig upp-
levelse i form av ett varsel under natten. Lisbeth Larsdotter kom 
under kvällen att misstänka att kvinnorna på Klinten var avfäl-
lågar och djävulsdyrkare. 

Lisbeth Larsdotter förefaller inte ha uppgivit, att Ingeborg 
hängde saxen på hennes bröst och Ingeborg förnekar att så var 
fallet. Det vore annars en metod att bota helt i analogi med tradi-
tionen. Lisbeths sjukdom satt i bröst och hals. Magisk blåsning är 
en av de äldsta kända botemetoderna. Den förekommer även i 
katolsk kristendom i samband med exorcism vid dopet, då präs-
ten manar ut en oren ande från barnet och tre gånger blåser på det. 
Sjukdom som troddes komma från de underjordiska och från 
övernaturliga väsens andedräkt botades ofta genom just magisk 
blåsning. 

De samstämmiga uppgifterna i redogörelserna är av betydligt 
större intresse än de särskiljande. Att blåsa och spotta genom en 
saxögla är ett mycket kraftfullt medel inom folkmedicinen. Spott 
är ett skyddsmedel. Saxen är ett eggverktyg av stål med vassa 
spetsar. Det skarpa och det vassa är skyddsmedel och så är även 
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stålet, vilket tredubblar saxens magiska egenskaper.14  I senare 
folktradition förekommer uppgifter om att den botkunnige mätte 
den sjuke för att utröna om denne var gastgripen.15  En annan 
förekommande, och i Västergötland allmän metod, var att ta en 
sax och lägga den i ett handkläde som viktes dubbelt. Därefter 
rullades klädet ihop kring saxen och fördes tre gånger motsols 
runt den sjuke. Under natten skulle rullen ligga under den sjukes 
huvudkudde och om saxen morgonen därefter, när rullen veckla-
des upp, låg fri var det onda vållat av en gast och möjligt att 
mota.16  Sax, ring och kjortelgira omnämns i den formel, som 
Ingeborg Jonsdotter alltid läste över de gastgripna, och de före-
målen borde också ha haft betydelse för henne i hennes utförande 
av riterna. Är det dessa föremål hon använder när hon skall ställa 
diagnos och bota? Tre föremål nämns av Lisbeth Larsdotter: 
saxen som ligger på bandet och det ting, som Ingeborg håller 
mellan tumme och pekfinger, när hon slår korstecknet över de 
andra. Lisbeth Larsdotter skulle komma tillbaka tidigt nästa mor-
gon. Skulle saxen ligga på bandet under natten och skulle dess 
läge på morgonen utvisa om Lisbeth var gastgripen, eller skulle 
bandet brukas till att mäta Lisbeth med följande morgon för att 
säkerställa en diagnos och medverka till boten? Båda alternativen 
förefaller mig möjliga och överensstämmer var för sig till viss del 
med ritualen i den formel som Ingeborg Jonsdotter återger. 

14  Det förekommer två olika typer av saxar: sax med korsande skänklar och fing-
eröglor och den s. k. ullsaxen med bygel. Eftersom saxögla nämns i protokollet 
så förefaller det som om det var en sax av förstnämnda typ som brukades. I andra 
sammanhang omtalas ullsaxen som ett verktyg vilket kunde brukas i syfte att av-
slöja fördolda ting. Saxen är ett redskap som kvinnor enligt traditionen brukade 
både som skyddsmedel och hjälpmedel vid svartkonst. I dylika sammanhang mot-
svarar den mannens kniv. I samband med traditioner om det mördade barnet har 
saxen en särställning som hinder för genfärd. 
15  Från Blekinge föreligger en uppgift om hur en botkunnig ställde diagnos för en 
sjuk kvinna genom att mäta henne med en oskållad ullgarnsända. Av olika mätre-
sultat kunde hon utläsa att sjukdomen härrörde från ett möte med en död. Hon for-
made därefter garnet till en ring och spottade tre gånger fram och tre gånger till-
baka genom den. Sedan tog hon en sax och förde den lika många gånger igenom 
ringen. Slutligen band hon garnet om den sjuka kvinnans ben och det skulle ut-
göra en del av boten. Wigström 1887 s. 415 f. 
16  Tillhagen 1977 s. 306 f. Jfr nedan s. 160 f. 



Uppenbarelser under jord 

I en stuga av trä med kålgård uppe på Klinten bodde också 
Margaretha Kuskes på tomt nr 312, enligt den under åren 1696-
97 upprättade planen över staden. Hon kallas i protokollen van-
ligen för Kuske-Greta och var en till åren kommen kvinna, som 
kände sig sjuk och svag, och sparade pengar för att kunna köpa 
in sig hos Hel. Giestes (Helgeands) Hospital. 

I samband med förhör angående sin mormoders botarverksam-
het och trolldomsrykte hade Ingeborg Håkansdotter angivit också 
Margaretha Kuskes för att vara trollkvinna och färdas till 
Blåkulla. Vid husrannsakan i hennes stuga hade rätten funnit en 
del undanstoppade små knyten med mindre penningbelopp. Den 
utspridda förvaringen förvånade och ansågs egendomlig, men 
Margaretha Kuskes förklarade att hon lindat in slantarna i papper 
till små knyten efterhand som hon samlat dem. På en fråga om 
hon också hade pengar undanstuckna under golvet svarade hon 
med orden: »Neij, de må gierna söke dem där, ok taga bort, 
tilläggandes: Gudh bewara mig, dem så bortgöma för godt folck, 
at iag sedan skulle löpa efter dem när iag är död.»1  Uttalandet 
avslöjar en stark tro på uppfattningen, att den som i livstiden 
gömt undan dyrbarheter, kommer att bli osalig. Från sin grav 
kommer hon åter som gast för att söka efter och vaka över sina 
skatter. 

1  Kämnärsrättens protokoll den 22 juni 1705. ViLA. Jfr Törners saml. fr. 1700-
talet nr 598/600: »Man måste intet stoppa i springor någonting el. giömma, ty då 
går man efter sin död och spökar dereffter: at se effter det.» 
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Det förefaller som om rätten misstänkte att de många små be-
loppen härrörde från ersättning för sjukdomsbot. Det förelåg en 
stark misstanke att Margaretha Kuskes skulle ha lärt sig bota av 
Ingeborg Jonsdotter. Båda förnekade dock att de var närmare be-
kanta med varandra. De hade bott i samma grannskap och sett 
varandra på gatan men aldrig umgåtts. Margaretha Kuskes upp-
gav, att de pengar hon samlat kom från små gåvor hon fått av 
vänliga människor. 

Ingeborg Jonsdotter förnekade, att hon skulle ha angivit 
Margaretha Kuskes för trolldom. Hon hade inte beskyllt henne 
för någonting, men det hade däremot Margarethas granne Chris-
tian Sadelmakare gjort, eftersom han hade påstått att Margaretha 
Kuskes hade satt sjukdom på hans hustru. Hon hade enligt Inge-
borg rykte om sig för trolldom både i staden och på landet. Ut-
sagan bekräftades av andra. Margaretha Kuskes hade ansetts vara 
trollkunnig och ha förmåga att sända sjukdom och olycka på dem 
som gjorde henne emot. 

Kuske Gretha förehöltz allt detta; men swarade: Christus Jesus skulle wara 
hennes Wittne, att hon är oskyldig; ok skulle nu giöra Tekn på henne, om 
hon är skyldig därtil. förehöltz henne, att när någon giör henne emoth, 
hotar hon att dhe skole få Olycke därföre, som man ok förnummit wid 
Jacob Hindrichsons bodedräng, förty att han satt een soopeqwast för henne, 
ok han sedan brutit sitt been: hon swarar aldrig wara sant, at hon det 
giordt.2  

Det förekom under den tid som processen fortgick inga be-
skyllningar mot Ingeborg Jonsdotter, att hon skulle ha förgjort 
någon människa eller verkat i ont syfte, med undantag av Lisbeth 
Larsdotters anklagelse att de tre på Klinten skulle vara ansvariga 
för den dåliga väderleken. Den allmänna meningen var snarast 
den, att lilla Ingeborg satt oskyldigt fängslad. Hon ömkades och 
flera personer försökte lindra hennes plågor genom att föra in mat 
och brännvin till henne i fängelset. Samma välvilja förefaller inte 
ha omfattat Margaretha Kuskes. Hon tycks ha varit illa sedd och 
det är möjligt att hon verkligen hade bedrivit någon form av 

2  Kämnärsrättens protokoll den 20 juni 1705. ViLA. 
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svartkonst mot ersättning. Troligare är dock att hon utnyttjat sitt 
rykte och utövat tiggeri. Kanske hade hon även anlitats som 
boterska. Hon förefaller liksom Ingeborg Jonsdotter egentligen 
ha varit en mycket gudfruktig kvinna. I samband med husrann-
sakan noteras, att hon i sin ägo hade sju eller åtta vackra, andliga 
böcker. 

Ett flertal personer vittnade mot Margaretha Kuskes. Bland 
dem fanns stadsfiskalen Jöns Orre som berättade: 

att Kuske Gretha kom gångandes medh een Käpp i handen, ok ett stoop; då 
Orres hustru satt på bordet, ok hade spinråcken för sig på bänken ok spann, 
såg hon denne Margretha, ok spytte; säjandes för sig sielf: Pfuy! din 
diäfwel, du war wärdt, att sitte där, som lilla Ingeborg nu sitter: ok i 
detsamma fick hon ett sting i skuldren, lijka som een hade stungit henne 
medh een knijf: ok stodh denne Margretha inne hoos henne straxt, in i 
stugun, ok begiärde låna een Qwastastaka: Då Orres hustru swarat Neij; 
hade ingen, iag lånte den bort i Morges fil min Moder. swarade Margretha: 
När pläger i wara så moth migh? låner mig Eder Qwastkäpp: hade Orres 
hustru swarat, Neij, hade ingen. hade Margretha swarat igen: Så låne mig 
een annan käpp: men fick ingen; då hon bortgångit. 

Rätten fann sig även föranledd att fråga Margaretha Kuskes, var-
för hon hade svarta katter och vad dessa katter förmådde göra 
under påsknatten. Dess ledamöter ville också gärna veta vad hon 
menade med att vilja låna kvastkäppar hos en ärlig man på 
torget.3  

Under de fortsatta förhören tvingades Ingeborg Jonsdotter till-
stå att Margaretha Kuskes var en trollkvinna. Hon påstod nu att 
Margaretha var hennes läromästare och att hon av henne mot sin 
vilja blivit förd till Blåkulla. Margaretha Kuskes förnekade all 
kännedom om sjukdomsbot och trolldom och sade sig ej ha för 
avsikt att tillstå något om det så skulle kosta henne livet. Käm-
närsrätten insåg att den inte kunde få henne att bekänna och över-
förde målet till rådstugurätten för vidare utredning och dom. 

Under hösten satt Margaretha Kuskes fängslad och förhördes 
regelbundet inför de båda stadsrätterna. I sitt fängelse besöktes 

3  Kämnärsrättens protokoll den 27 juni 1705. ViLA. 
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hon även av adjunkten Pehr Krxklingius som försökte få henne 
att tillstå och bekänna det hon anklagades för. 

Vid en extra ordinarie sammankomst den 15 december 1705 lät 
rådstugurätten kalla Pehr Kraeklingius för att denne skulle över-
vara ett förhör med Margaretha Kuskes. När prästmannen an-
lände lät han meddela rätten, att det nära rådhuset bodde en äldre, 
sjuklig änka, som hade mycket att berätta om den anklagade. Då 
hon var bunden vid sängen kunde hon inte närvara i rådhuset, 
och rätten beslöt därför att ett par rådmän skulle följa Pehr 
Krxklingius för att höra henne i hemmet. Kvinnan, som var änka 
efter Olof Rot, hette Margaretha och berättade att hennes namne 
och hon en gång blivit osams om några korvar. Kuske hade då 
hotat henne och sagt att hon skulle få pölsa nog vad det led. Kort 
därefter hade Kuske kommit in till henne med ett kålblad i 
handen. Änkan Margaretha hade visat henne på dörren och även 
följt henne ut till porten i gatan för att se till att hon kom iväg. När 
hon skulle gå in igen hade hon fått se att kålbladet låg kvar på 
gården bredvid brunnen. Hon hade då sagt till sin dotter att slänga 
ut det på gatan efter Kuske, vilket flickan gjorde. 

Efter denna händelse blev hennes dotter angripen av sjukdom i 
armarna, som blev alldeles fulla av knutor och bölder. Hon blev 
själv också efter denna händelse alldeles fördärvad i kroppen och 
förlorade helt hälsan. En tid därefter hade hon gått upp till 
Margaretha Kuskes en morgon och mött henne, när hon varit på 
väg till bönen. Hon bad henne då om tillgift, om hon hade gjort 
henne något emot, och om att Kuske skulle läsa en god bön för 
henne i kyrkan. Två slantar hade hon haft med sig och den ena av 
dem hade hon lyckats stoppa i kläderna på Kuske men inte den 
andra. Kuske hade svarat henne och sagt »som du har gjort, så 
må du ha» och gått ifrån henne. Margaretha Rots tillstod också att 
hon hade besökt Kuske i arresten och hotat henne, att hon skulle 
gå till landshövdingen och klaga, om Kuske inte såg till att hon 
blev frisk igen. Efter det besöket hade hon känt sig något bättre. 

Margaretha Kuskes nekar till att ha hotat Rots änka men med-
ger, att hon besökt henne och att hon då hade ett kålblad, som 
hon tagit från gatan i handen. När hon blev bortmotad, slängde 
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hon kålbladet på gården, men menade inget ont därmed. Det är 
också riktigt att Rots änka hade kommit till henne både på Klinten 
och i arresten och bett henne om att få sin hälsa åter. Det yttrande 
som tillskrivs henne kunde hon inte neka till men sade att det inte 
var i elak mening. Hon hade inte gjort henne något ont och kunde 
därför inte göra henne frisk igen. 

Margaretha Kuskes förnekade alla beskyllningar fram till den 
14 mars 1706. Hon var då helt nedbruten av de svåra förhållan-
dena i fängelset och av den tortyr, som säkerligen hade före-
kommit. Inför rådstugurätten bekänner hon enligt protokoll som 
följer. 

förehades nu åter Kuske Greta til examen, uti H:r Pär Krxklingii bijwaru, 
under hwilket förhör hon gebärdade sig mycket illa, stod lijka som hon 
wore stlypad, och gaf sig jämmerliga; klagade öf:r en hustru som bodde 
wid österport, som fördt henne uti detta rychtet, men namnet kunde hon 
intet seija. Med inquchitionen bekände hon, at den tijden hon tiente hos 
Majoren Thranäus här på slåttet, hade hon want i trägården wid blekfagan, 
at bleka lärft om sommaren, och då blifwit ryckt neder under Jorden, och 
fått där uppenbarelse om många Menniskiors skada, och huru de skulle få 
boot derföre, särdeles berettade, at hon fick uppenbarelse om Majorens Son 
Jacob, at han skulle få skada på Borggården, och at de skulle göra kalt bad 
til honom, deraf han skulle blifwa bettre, det hon ock hade tilredt åt 
honom, och haft sin wärkan; hade ock hulpit Bergsköldt som i lijka måtto 
fått sin skada wid slåtzporten. hon bekiende ock, at hon sedt det i 
uppenbarelsen, at Margreta Rotz fick sin skada wid sin gatubro; och at 
Jacob Hendrichssons Samuel föll öf:r ett hank ell:r diefwulskap. 

huru hon kunde få den uppenbarelsen om Samuel, efter han då intet war 
född? 
at hon fåt den uppenbarelsen om honom, at anten han war född, eller 
skulle födas, skulle den skada som han feck ändå henda honom. bekiende 
ock, at hon fått uppenbarelse om handelsm. Erich Jönssons hustru, at 
hon skulle få skada i barnsnöd. 
hwarigenom hon hulpit henne derföre? 
genom Gudz ord och sine böner. 
hwad hon brukat för böner? 
brukt Fader wår etc. och den want kraftig nog. 
hwad hon brukat för ordeformer i sin bön til hennes botande? 
med den Psalmen Jesus uppå Korset stod etc. har hon botat henne, och 
när man brukar den bön med andacht, kan man fördrifwa alt ondt der 
med, kan ock dermed bota alla andra. 



107 

hurulänge hon war borta under Jorden? 
en natt och en half dag. 
huru det såg ut der nedre? 
at hon för dess faseliga och underliga skickelse intet kunde utsegat, 
dock bekiende hon at där döptes barn nedre, och mycket sällsamt passe-
rade, och den som döpte barn, såg faslig uth, där wore mycket smått 
folck nedre, där war ock en hustru nedre förr, som warnade henne, at hon 
intet skulle äta el:r dricka, ty om hon thet hade giort, hade hon intet 
kommit op igen, den samma hustrun hade hon sedan sedt, och heet 
Sandberg, samma dag hon hustrun n. foor herifrån bort tu l Königzberg. 
hwad den hustrun som warschaunde henne under Jorden, at intet äta eller 
dricka, sagt tu l henne, wid afskedet der ifrån? 
sagt at hon skulle taga några hyfwelspånor med sig, dem hon gifwit 
henne, hwilke hon sedan förnummit wara dyrbara saker, och fick dem til 
en förähring och wartecken at hon där want, men hon nöt dem intet, 
utan Majorens Lön. 
huru hon kom ned under Jorden? 
at hon suttit och h:v. låtit sitt wattn, då Jorden öpnat sig under henne, 
och blef så nederrycht. 

Q. hwem det war som uppenbarade henne under Jorden, hwad som hända 
skulle? 

bekiende at det war en Ande, som sådant uppenbarade henne. 
tilfrågades Kuska om Sal. Tunbindaren Erich Jöransson, hwar han feck sin 
bräcklighet? 
bekiende at han war uti ont spor, där spöker want, och feck där sin bräck-
lighet. Wijdare frågades hon om M:r Otto Bangz Sal. hustru, hwar hon 
feck sin brecklighet, at hon så lenge låg til seng och qwaldes? bekiende, at 
hon feck sin skada uti sitt fähus, en afton efter solens nedergång, genom et 
krank, som war der inne för henne, och wille giöra henne skada, war ett 
dödt krank och låg wid båset under brädet, der hon klef öfwer, war dijt 
kommit derigenom, at en skreddare som het Hans Olsson och blef sedan 
död ute på Landet, hade intet fått sin förtiente Lön, och derföre hotat wid 
sitt afsked derifrån, at de skulle få fehl derföre, hade efter sin död tilbracht 
henne denna skadan. 

Om Otto Bangz koo, som lijkaledes blef förolyckad, dog före el:r efter 
ben:te hustru? 
at hon menar den dog efter hustrun. bekiende at kon dödde i samma stall 
och båås, som hustrun feck sin skada uti. 
Om det war lijka krank, som skiedde kon och hustrun? 
att det war något skarpare för hustrun. 

Q. af hwad tilfälle kon feck den skadan? 



108 

bekiende, at det kom derutaf, at en Granlagzdreng Olof ben:d kom at leta 
efter höns i fähuset, hwarest et qwinfolck war inne för honom, som för-
wandlat sig uti en groda, hwilken han slagit med en grep. märkeligit är det, 
at hon herwid jemmerligen gaf sig öf:r sitt bröst 

hwad det qwinfolck het som förwandlat sig i grodan? 
at hon heet Botwij och bodde i Weskinde sochn i en backstugu, är nu 
död. 
hwad hon brukade tu l at göra kon illa med? 
hade bundit en Näbbmus, naglar och fiogrön uti ett knyte, och lagt det 
för koon, war diefwulskap. särdeles berättade hon om samma Botwij, at 
hon tient hos en Prest i Wall och då brukt samma Näbbmus deremot at 
hon intet skulle blij hafwande, således at hon sydt den uti sin kiortelfåll, 
och så lenge hon hade den deruti, kunde hon intet få barn, ehuru wäl hon 
uti 4 åhrs tijds höll tu l med en achte Man, men 5:te åhret skuro 
Prestepigorna näbbmusen utaf kiortelfållen för henne, och då wardt hon 
hafwande, wille då giöra af med sig, men Presthustrun afhindrade det. 

Q. hwad ord denne Butwij brukt derwid, när hon lade knytet ifrån sig? 
Kuska bad at de för Christi skull intet wille fresta henne; swarade äntel:n at 
de som bruka slemma konster weta sådant 

Om hon icke alt detta, som hon nu berättat, wärkel:n sedt har i sin 
uppenbarelse? 

hon gaf sig jemmerligen och bad Retten för Christi dyra död och pijna 
skull at de wille låta blifwa henne, måtte heller taga lijfwet af henne, än 
som de så plåga henne. Rätten urgerade på swar. hon sade, I har annat i 
sinnet med mig, och wille intet uth med swar. äntel:n bekiende hon, at alt 
det hon sagt och berettat, hörer Gudh til, och har intet lugit. det repeterades 
för henne alt hwad hon sagt; och tilstod at hon sedt det altsammans i sin 
uppenbarelse. Wijdare frågades, hwar hon stod, när hon såg, at drengen 
slog Grodan med Grepen? 

at hon stod neder under jorden och såg det 
Q. hwad drengen sade, när han slog tu l grodan? 
det wille hon intet bekienna. 
Q. om hon som giorde koon skada, hade ställ orden före hon lade knytet 

bort, eller efter det war bortlagt? bekiende at hon stelt orden före. 
om hon kan giöra det gått, som andra giort skada? 
kan intet mer än giöra en god bön derföre. 

hon blef åter bortsatt tu l wijdare. 

Margaretha Kuskes bekännelser har sannolikt tillkommit under 
tortyr inför sittande rätt. Tvingad att lämna uppgifter, som till- 
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fredsställer rättens ledamöter och stiftets präster, tillgriper hon 
uppgifter från folktro och sägner. Det är händelser vilka hon själv 
hört talas om och som hon uppfattat som sanna. Av det sätt på 
vilket ledande frågor ställs, förefaller det som om hon tidigare 
varit tvungen att lämna en liknande redogörelse. Den som ställer 
frågorna till henne har också kännedom om de sägner vilka hon 
anspelar på i sin redogörelse. Hon betraktas som en trollkvinna 
och torteras för att erkänna sig skyldig. Säkerligen har de besök 
hon haft i fängelset av Pehr Krxklingius och dennes enskilda 
förhör med henne haft betydelse för utformningen av hennes be-
kännelse. 

Margaretha Kuskes har tidigare haft anställning hos en major 
Thanäus vid Visborgs slott och berättar att hon en sommardag 
skulle bleka lärft i trädgården och då blev nedtagen under jorden.4  
Den direkta orsaken till hennes färd under jord var den att hon 
hade satt sig att urinera. Enligt folktron begick hon därmed ett 
normbrott genom att hon förorenade och utsatte de underjordiska 
för obehag. Nedtagningen under jord är en sanktion för 
normbrottet. En direkt jämförelse kan här göras med Ingeborg 
Jonsdotters redogörelse för den påstådda orsaken till hennes färd 
till hålan med de små egendomliga varelserna. Efter det att hon 
hade satt sig att kasta sitt vatten blev hon borttagen. Margaretha 
Kuskes uppger att hon vistades en halv dag och en natt hos de 
underjordiska och att deras visten ej kunde beskrivas enär de var 
skrämmande och egendomliga. Där fanns gott om smått folk och 
mycket underligt hade passerat. När hon närmare måste ange vad 
hon upplevt, säger hon att där döptes barn och anspelar på 
spridda sägner om barnafödande och barndop hos de små under 
jorden. Margaretha Kuskes fortsätter sin tvungna redogörelse 
genom att återge ett par andra sägenmotiv. Det skulle ha funnits 
en annan kvinna därnere, som hade varnat henne för att äta och 

4  Visborgs slott började byggas under 1400-talet innanför stadsmuren i sydväst 
och var under några århundraden en mycket stark befästning. Efter det att Danmark 
år 1645 fått avstå Gotland till Sverige intogs ön åter år 1676. När danskarna för 
andra gången tvingades lämna ön år 1679 sprängde de slottet i luften. 
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Bild 16. Visborgs slott. Ur Eric Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna. (Foto 
GUB) 

dricka. Hade hon gjort det hade hon aldrig kommit upp igen. 
Denna kvinna hade också till avsked, när Margaretha skulle åter-
vända, gett henne några hyvelspån att ta med sig. Dessa hade 
ovan jord visat sig vara dyrbarheter.5  

5  En var, av en sägen om en nedtagning under jord lyder, enligt en uppteckning av 
P. A. Säve, sålunda: En Bond-hustru, som var barnmorska, låg en natt vaken och 
det var half-ljust i rummet. Då kom en liten man af de »undar-boniska» upp vid 
spis-trappan och beklagade sig för granns-mor, att, när hon kastade gryt-skummet 
bort, så rann det ner på hans hustru och barn. Hon svarade då, att det var för illa, 
och lofvade att ej göra så mer; och för öfrigt ville hon gerna vara sina grannar till 
tjänst som hon ej förr vetat af. Hon kunde nu förstå hvarföre hennes pigor länge 
varit modstulna och sömniga i deras arbete och att det på en tid ej varit någon 
välsignelse i huset. — Gubben bad henne då att genast vara så god och komma till 
hans hustru, som skulle föda barn. — »Jo», svarade hon; och var snart nere hos de 
små folken. Der såg hon nu sina egna pigor sofvande stå i bara särken och mala: 
hon klippte ett märke i deras särkar. Vid afskedet, sedan hon hjelpt den lilla 
hustrun, som låg i sängen, och det lilla barnet var tvättadt, fick hon till betalning 
en hop hyfvel-spånor. — När hon åter väl var hemma, var det ännu natt; men 
några af spånorna, hon tagit vara på, voro då blefna till granna silfver-skedar, och 
hon fann märkena igen på pigornas särkar. Säve 1959 s. 96. — Förbudet att äta 
eller dricka hos de övernaturliga är genomgående i folktro och folkdikt och kan 
även jämföras med den närliggande föreställningen, att en människa kan bli 
besatt genom att äta bjuden mat. En människa som av en trollkvinna förledes till 
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De underjordiska är enligt traditionen sjukdomsalstrande väsen. 
Det är hos dessa, som Margaretha Kuskes säger sig ha fått 
uppenbarelser om hur och varför människor i hennes närhet an-
gripits av sjukdomar och vad som krävs för att åkommorna skall 
hävas. Det är en ande under jorden som uppenbarar för henne vad 
som hänt och vad som skall hända. Säkerligen har Margaretha 
Kuskes som hon uppger i ett fall bistått vid en förlossning och 
med hjälp av böner sökt lindra och underlätta för kvinnan i 
barnsnöd. Möjligen har hon i sin krafts dagar också i andra fall 
anlitats som jordemor. Det är även troligt, att hon tidigare i sitt liv 
försökt bota sjuka personer vid tillfällen när hjälp varit av nöden, 
och då brukat böner och åkallan av en högre kristen makt. Några 
speciella kunskaper förefaller hon dock inte besitta inom folkme-
dicinens område. Den kännedom hon har om hur sjukdom upp-
står torde vara av allmän karaktär. Trollkunniga, döda, spöken 
och djävulskap kan sätta sjukdom på människor och djur. Att ha 
varit i ont spår innebär, enligt hennes utsaga, att någon hade råkat 
passera över ett ställe där en gast gått fram. 

Av särskilt intresse är hennes redogörelse för hur Otto Bangs 
hustru fick sin sjukdom, som vedergällning för utbliven ersätt-
ning för utfört arbete. Skräddaren som lurades på lönen hade vid 
sin avfärd hotat med olycka och avled kort därefter. Han åter-
vände som gengångare och utkrävde sin hämnd genom att lägga 
ett sjukdomsalstrande föremål, där husfrun skulle gå fram. Upp-
gifterna om orsaken till den sjuka kvinnans långa lidande och död 
har troligen förekommit som rykten bland folket och på så vis 
kommit till Margaretha Kuskes kännedom. Dylika berättelser har 
tjänat som sociala kontrollelement och verkat hämmande på fres-
telser att bedraga sin nästa. Ett krank är, som det här beskrivs, 
något ont i gestalt av ett dödsväsen eller ett sjukdomsbringande 
föremål bestående av ben från döda och andra trolldomsmede1.6  

att bli djävulsdyrkare invigs i regel genom att denna ger henne något att äta eller 
dricka. Först därefter förs hon av sin läromästare till ett djävulsmöte. 
6  Krank som beteckning på genfärd i betydelsen något ont, brukas även i en be-
rättelse från Edsvära socken, Vgl. Linnarsson II 1950 s. 299 f. Jfr Rietz krankt. 
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Kon som hade dött hade fallit offer för en trollkunnig kvinna. 
Kvinnan skulle ha varit i fähuset, när en dräng från granngården 
kommit för att leta efter höns där. Hon skulle då ha förvandlat sig 
till en groda, och drängen skulle ha slagit grodan med en grep. 
Den trollkunniga kvinnan hade därför lagt ut ett förgöringsknyte 
för kon. I knytet fanns en död näbbmus, naglar och flygrönn. 

I samband härmed återger Margaretha Kuskes ytterligare en 
sägen hon hört. Den trollkunniga kvinnan hette Botvi och bodde i 
Väskinde socken. Om henne hade det berättats att hon haft ett 
förhållande med en man under flera års tid, när hon tjänade hos 
prästen i Valls socken. Hon hade undgått att bli havande genom 
att hon sytt in en död näbbmus i sin kjortelfåll. De andra pigorna i 
prästgården hade under det femte året av hennes otukt tagit sig för 
att henne ovetandes avlägsna näbbmusen, som förhindrade 
havandeskap, och då hade hon genast blivit med barn. I sin för-
tvivlan häröver ville hon taga sig av daga. Det förhindrades dock 
av prästfrun. 

När Margaretha Kuskes återger berättelsen om den förgjorda 
kon och trollknytet, tror uppenbarligen flera av rättens ledamöter 
och utan tvivel protokollföraren helt på hennes uppgifter och fin-
ner det märkligt, att Margaretha Kuskes i samband härmed klagar 
över bröstsmärtor. De anser, vilket framgår av de följande for-
muleringarna i protokollet, att det var Margaretha Kuskes själv 
som var den trollkunniga som förvandlat sig och blivit slagen. 
Hon ansätts för att erkänna att så är fallet och ber att hellre genast 
bli avrättad än utsättas för flera plågor, men hennes böner och 
hänvisningar till kristendomens gudom lämnas utan hänsyn. 

Efter sin avlagda bekännelse återfördes Margaretha Kuskes till 
fängelset. Den 6 juni fördes hon åter inför rätten. I sitt fängelse 
hade hon under tårar bedyrat för prästen Pehr Krxklingius, att 
intet av det hon bekänt var sant. När hon förhördes den 14 mars 
hade hon varit helt från sina sinnen. Under jorden hade hon aldrig 
varit. 



Många hundar blir harens död 

Den tredje kvinnan som blev indragen i trolldomsprocessen hette 
Bohl Mattsdotter och var förmodligen född och uppvuxen i Visby 
stad. Hon angavs av Ingeborg Jonsdotter. I ett av de första för-
hören med Bohl Mattsdotter tillfrågades hon om hon kunde 
namnge någon som hon växt upp tillsammans med och uppge 
vem som varit hennes skolmästare. Hon nämnde två av sina 
lärare och sade sig också ha läst fram för prosten i Burs socken 
herr Johan Lutteman. Denne var stadskaplan i Visby under åren 
1667 till och med 1682. Bohl Mattsdotter bör således ha varit 
kring femtiårsåldern vid tidpunkten för trolldomsanklagelsen. 
Hon hade gift sig sexton år gammal och hennes man var skeppa-
ren Jacob Strijd. Enligt stadskartan ägde han ett stenhus med 
gårdsrum vid Strandgatan på tomt nr 216 och en kålgård på Nor-
der Fiskareholmen. Bohl Mattsdotter eller Bohl Strijds, som hon 
kallas i protokollen, kunde hänvisa till ett flertal personer, vilka 
kunde intyga att hennes vandel varit god. Bland dem fanns också 
kämnären Johan Reinike som framhöll, att hon alltid varit gud-
fruktig och hållit sig till Guds ord. 

Till skillnad från de två andra anhållna kvinnorna var Bohl 
Strijds tämligen välbärgad. Hon hade man och vuxna barn i sta-
den, kunde leja ut arbeten och brukade silverföremål i vardagslag. 
När Ingeborg Jonsdotter talade om henne nämnde hon vid något 
tillfälle att hon var tjock, men för övrigt sägs inget om hennes 
utseende. Under sin fängelsetid uppträdde Bohl Strijds betydligt 
kraftfullare än sina systrar i nöden. Vid ett tillfälle omtalades, att 
hon regelrätt skällt ut superintendentens adjunkt Pehr Krxk-
lingius och haft åtskilliga synpunkter på den bevisföring som 
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denne och de båda rättsinstanserna i staden tillgrep. Hon var inte 
som de två äldre fattiga kvinnorna kuvad och det förefaller som 
om hon, trots att hon satt fängslad under likartade förhållanden 
som dessa, inte i samband med förhör utsattes för någon direkt 
tortyr. Bohl Strijds tillhörde en annan samhällsklass och hon hade 
en man som försökte ingripa för att hjälpa henne, vilket förefaller 
ha haft en viss verkan. Hennes vakter gav henne vid några 
tillfällen stora friheter, vilket troligen hade samband med att hon 
liksom Ingeborg Jonsdotter av gemene man ansågs oskyldigt 
fängslad. Bohl Strijds berövades friheten av den orsaken, att hon 
försökt underlätta för Ingeborg Jonsdotter under den första tid, 
som den gamla kvinnan satt plågad och uthungrad i Lambrecht-
tornet. 

För att lättare kunna avtvinga den för trolldom fängslade Inge-
borg Jonsdotter bekännelse berövade domstolen henne allt 
underhåll. Hennes dotter Cathrina Zachariasdotter sökte bistå sin 
mor med mat och brännvin, men var själv så fattig att hon inte 
förmådde det. Hon bad då andra om hjälp. Det framkommer att 
någon gett Ingeborg brännvin för att lindra hennes smärtor efter 
den misshandel hon varit utsatt för, och det hade påträffats bröd 
och korv hos henne i fångtornen där hon förvarades. Följande 
utdrag ur protokollet redogör för hur Ingeborg Jonsdotter tvingas 
ange Bohl Strijds inför rådstugurätten den 5 juli år 1705. 

hwem den war som gifwit henne den grynkorf, och det hwetebröd, som 
man funnit hos henne i Kejsaren? 
det war en god wän. 
hwad det war för en god wän? 
det war en god menniskia. 
hwad det war för en god menniskia? 
det war ett qwinfälk. 
hwad det war för ett qwinfälk? 
det war en piga. 
hwars piga det war? 
det war et qwinfälk. 
hwad war för ett qwinfälk? 
det war en hustru. 

Q. hwad den hustrun heet? 
det wille hon intet bekienna. 
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Q. hwem det war som gaf henne brenwijn genom rört när hon satt i 
Lamberstomet? 

treskades mycket och wille intet uth der med, endtel:n när hon blef något 
klemd med handklofworna, bekende hon, at det war Splitz hustrus Mor, 
hennes man är en skieppare och bor under wijd stranden. Rätten urgerade at 
hon skulle nämpna hustrun, som gifwit henne korfwen och hwetebrödet i 
Keijsaren. 
Hon sade at den samma som gaf henne brenwijnet i Lamberstornet, gaf 
henne och korfwen och hwetebrödet i Keijsaren. 
äntel:n bekiende hon at hustrun heter Bol Strijdza. Detta besannade ok H:r 
Pär Krxcklingius, at hon tillförende bekient för honom i fengellset. 

Den 8 juli utfrågades Ingeborg Jonsdotter åter om de matvaror 
hon fått. Rätten ville veta varför Bohl Strijds varit så omtänksam. 
Ingeborg Jonsdotter påstod då, enligt protokollet, att orsaken till 
att Bohl Strijds givit henne mat och brännvin var den, att även 
hon tillhörde trollfolket. Hon uppgav också att Bohl skulle ha 
förgjort sin svägerska, Christen Jacobssons hustru, så att denna 
blivit förlamad. Vidare uppgav hon att hon själv hade besökt Bohl 
Strijds och botat hennes barn och barnbarn för ont väder. Skep-
parhustrun skulle också den sistförlidna valborgsmässan ha varit 
med till Blåkulla, där Ingeborg känt igen henne. 

Angivelsen fick till följd att Bohl Strijds fängslades och för- 
hördes inför såväl kämnärsrätt som rådstugurätt. Den 9 november 
noteras att hon varit berövad friheten i 18 veckor den nästföljande 
lördagen. Under november månad år 1705 förhörs hon 
upprepade gånger inför kämnärsrätten. Hon tillstår den 14 
november, att hon givit Ingeborg Jonsdotter brännvin, eftersom 
hon som andra hyst medlidande med den gamla fängslade kvin- 
nan och velat lindra hennes plågor. Hon berättar öppet hur det 
gått till. En kvinna vid namn Greta hade kommit till hennes dot-
ters hus. Eftersom dottern var änka hade hon själv befunnit sig 
där och då hade den besökande kvinnan sagt: »Dhe har satt in ok 
pijnt Ingeborg i dag, att hon är heel machtslöös», och hon bad 
henne att ge åt Ingeborg en sup brännvin. Dagen förut hade Greta 
och hennes svägerska givit henne litet. Det hände, uppgav Bohl 
Strijds, att hon av barmhärtighet försökte att hjälpa fångarna i det 
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närbelägna tornet.1  Greta, som var dotter till Baltzar Knutson, var 
anmodad att vittna inför rätten och redogöra för händelsen. Hon 
berättade, att när hon kommit från sin väv och skulle gå till blek-
platsen, hade hon passerat under Bohls dotter Cathrinas fönster. 
Då skulle Bohl och Cathrina ha ropat in henne till sig, och Bohl 
skulle ha sagt att hon ville ge Ingeborg en tår brännvin. Det tyckte 
hon att de kunde göra. Bohls andra dotter, som kallades Gret-
chen, hade under tiden kommit dit med en silverbägare vilken in-
nehöll brännvin och ett stycke bröd. Tillsammans gick de sedan 
till fångtornet och på vägen anslöt sig till dem halta Penilla och 
Thomas Mörby. Själv hade hon blivit stående i gången och visste 
inte på vad sätt Bohl fått in brännvinet till Ingeborg. Baltzars 
Greta förnekade att hon och hennes svägerska skulle ha givit 
Ingeborg alkohol, utan påstod att hennes svägerska enbart efter-
skänkt betalningen, när Ingeborgs dotter Cathrina ville köpa av 
henne. När hon stod i gången hade hon hört hur Bohl sagt till 
Ingeborg: »Weet I något mehr än Gudh hörer till, så bekenner, ok 
låter intet pijna eder kropp, kunne I än blij Gudz barn.» 

Bohl Strijds tillstod att hon sagt detta. Hon vidhöll sina tidigare 
uppgifter och hänvisade till gevaldigern Melcher Melchersson och 
dennes son, vilka kunde intyga att de båda andra kvinnorna hade 
varit i fängelset dagen före hennes besök. En av de båda var 
närvarande och bekräftade att så varit fallet. Greta hade kommit, 
berättade Bohl, gråtande till henne och sagt, att de hade pinat och 
plågat Ingeborg så att hon låg helt maktlös i Lambrechttornet, och 
bett henne att ge Ingeborg en tår brännvin. 

Efter förmaningar från rätten att endast säga sanningen tillstod 
Greta eller Margareta, som hon egentligen hette, gråtande att det 
var sant att hon bett Bohl hjälpa Ingeborg. Bohl Strijds redo-
gjorde också för de svårigheter hon hade med att få in brännvinet 
till Ingeborg i fånghålan. Öppningen i dörren var inte tillräckligt 
stor, för att hon skulle kunna räcka in silverbägaren, och hon 

1  Att föra mat till behövande fångar var vid den här tiden ett uppskattat barmhär-
tighetsverk som utövades av många. Fångarnas underhåll kunde bekostas på 
skilda sätt: av det allmänna, av angivaren-målsägaren, av fången själv eller hans 
anhöriga. Levander 1975 s. 168 f. 
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Bild 17. Lambrechttornet eller Kruttornet där Ingeborg Jonsdotter satt inspärrad 
under processens inledningsskede. Teckning av P.A. Säve, 1851. (Foto UUB) 

hade misslyckats med att ge Ingeborg vätskan med en sked. Hon 
hade fått vända om och gå ut igen, och sedan hade halta Penilla 
fått låna ett rör av en barnflicka som stod på en gård med ett fång 
sådana i famnen. Genom att sticka in röret till Ingeborg genom 
dörren hade hon lyckats ge henne spriten. Att hon skulle ha gett 
den fängslade bröd och korv efter det att hon flyttats till Kaj saren, 
förnekade Bohl Strijds. 

För att framtvinga bekännelser om trolldomsbrott tillgrep 
rådstugurätten tortyr.2  Det pinomedel som främst brukades under 
processen i Visby var så kallade handldovar av trä eller järn. De 

2  I dansk rätt var tortyr lagfäst sedan 1500-talet. Rättsläget var annorlunda i Sve-
rige och stadganden om tortyr saknades eller också förbjöds sådan uttryckligen. 
Trots detta förekom tortyr under både 1600- och 1700-talet i samband med troll-
domsprocesser. I en del fall skedde det på initiativ av KM eller hovrätt. Det före-
kom även att underrätter som inte hade befogenhet att bruka detta extraordinära 
bevismedel ändå tillgrep det och dolde övergreppen i de protokoll som sändes in 
till övervakande instanser. Ankarloo 1971 s. 258 ff. Jfr Levander 1975 s. 137 ff. 
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användes på så vis att de lades över den förhördas fingrar och 
spändes med kilar eller skruvar. Handklovarna hade samma 
funktion som tumskruvar och pressade sönder fingrarna. 

Fångarna var också placerade i ohälsosamma, fuktiga och kalla 
utrymmen. De bestods inget underhåll, vilket var orsaken till att 
flera personer olovandes förde in mat och dryck till Ingeborg 
Jonsdotter. Svälten var en del av tortyren och vid rättsförhand-
lingarna sägs uttryckligen ifrån att den förhörda Ingeborg skall 
vara utan föda tills hon bekänt. När Marcus Baltzars änka 
Cathrina den 28 november tillstår, att hon givit brännvin till Inge-
borg berättar hon också, att Ingeborgs dotter kommit gråtande till 
henne och sagt, att hennes mor inte fått något till livs sedan före-
gående fredag och att hon själv inte hade något att ge henne. Bohl 
Strijds begär underhåll hos borgmästaren men får till svar, att det 
kan hon inte få något förrän dom föreligger. De privata mattrans-
porterna skedde med fångvaktarens, Melcher Melchersson och 
dennes familjs kännedom. De tillhörde de många som var bekanta 
med de inspärrade och ansåg i varje fall att Ingeborg och Bohl var 
oskyldiga till det påstådda brottet. 

Vid ett förhör den 21 november inför kämnärsrätten framhöll 
Pehr Kraeklingius, att Ingeborgs dotter Cathrina hade kommit till 
honom och uppgivit, att Bohl Strijds hade lämnat sitt fängelse och 
besökt hennes mor. Bohl Strijds tillstod detta och berättade att 
hon, när hon hade varit nere i gången under trappan och förrättat 
sina behov, på uppvägen hade mött gevaldigerns dotter. Denna 
hade uppmanat henne att gå in och se hur Ingeborg nu såg ut. 
Hon hade gjort som hon blivit uppmanad. Stanken i det kyffe där 
Ingeborg satt inlåst var så vidrig, att hon varit tvungen att hålla ett 
kläde för näsan, vilket gjort att Ingeborg inte känt igen henne. 
Hon hade frågat henne hur det stod till och Ingeborg hade då 
svarat: »Det har så kommit sig; många hundar är haarenes död.» 

Den 28 november förhördes Bohl Strijds åter angående be-
skyllningen för trolldom. Ingeborg Jonsdotter fördes in för att 
vittna mot henne och tillfrågades om hon kunde bevisa, att Bohl 
Strijds var trollkunnig. Det sade hon sig inte kunna och det påpe-
kades då för henne, att det var hon som sagt att Bohl var en av de 
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värsta trollkvinnorna. Ingeborg vidhöll att hon intet visste om 
Bohl. Det framhölls då åter, att det var hon som inför rådstugu-
rätten hade sagt att Bohl Strijds var en djävulsmänniska. Hon 
anmodades nu att bevisa sitt påstående. Ingeborg Jonsdotter för-
klarade, att hon angett Bohl Strijds »därföre att hon bleef så illa 
medhfaren». Kämnärsrättens ledamöter ville inte förstå vad hon 
åsyftade, utan frågade om det var Bohl som farit så illa fram med 
henne. Ingeborg framhöll då att det inte hade något med Bohl att 
göra, för om henne visste hon inget annat än gott. Hade hon sagt 
något annat om henne så bad hon om förlåtelse. Därefter blev hon 
stående ett slag och tänkte och sedan fortsatte hon och sade, att 
den gången som Bohl gav henne brännvin så fick hon en agg till 
henne och denna sitter ännu i. Orsaken därtill skulle ha varit att 
hon i sitt omtöcknade tillstånd inte hade förstått hur Bohl fått in 
alkoholen till henne. Därefter hade hon blivit mycket illa behand-
lad. Vad hon avser är förmodligen att hon torterades för att ange 
vem som hjälpt henne med underhåll. 

Under det fortsatta förhöret tog Ingeborg Jonsdotter tillbaka 
alla sina beskyllningar mot Bohl Strijds, trots att kämnärsrätten 
gjorde envetna försök att få henne att bekräfta de bekännelser hon 
avlagt inför rådstugurätten. Den lägre rättens ledamöter måste ha 
varit medvetna om att bekännelserna tillkommit under tortyr men 
verkar vara helt blockerade för logiskt tänkande. Med avseende 
på uppgifter om blåkullafärden noteras följande frågor och svar. 

Mehr har hon sagt för Rådhstugu Rätten, att Bohl sidstleden Walborgz 
Natt want medh i blååkulla? 
R. beware henne Gudh för Sathan ok sådan fahrt, ok weet intet däraf. 
Ingeborg tilfrågas; Om det är sant, att Bohl want medh på blååkulla? 
R. beware Gudh! Weet däraf intet, har hon sagt något, weet hon intet, har 

hon sagt något, så må Gud löne henne därför. 
Emedan hon sagt, att Bohl haft sine hwardagzkläder på, om så sant 
wore? 
Gudh bewara mig, där kommer jag intet uth medh. 
Emedan hon bekennt, att [hon] want i blååkulla sidste Walborgz messe 
Natt, har hon fuller oftare want där, huruledes hon kom dijt? 
Må dee weta som där want, hon har intet want där. 

Q. Om icke andra fleera där want medh henne? 
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hon påstår nekandet, ok att intet want där, ey heller weet Att Bohl want 
där, eller någon annan. 
Kunde alltså denna Rätten intet något wijdare uthrätta wid denne frågan. 
Ingeborg förehöltz, att hon sagt, att Bohl lagat Maaten, ätit ok druckit det 
besta, dantzat ok sprungit. 
R. har hon sagt det; har hon want ett skarn däruthi, ok Gudh skulle förlåta 

henne denna synd. 
Om hon då aldeles nekar, att Bohl want på blååkulla medh henne, som 
hon sagt? 
Ja men; ok nekar aldeles. 
Af hwad skiähl hon nu nekar? 
hwad hon intet seedt har ok weet; kan hon intet säija. 
hwarmedh hon bewijsar, att Bohl gifwit henne hwete brödh ok Pölse i 
Käjsaren? 
Om hon skulle ligga död, weet hon intet, hwarmedh hon dett skall be-
wijsa säjandes; Jag weet intet, hwad jag stundom säger. 

Det fanns en uppenbar avsikt hos stadens styresmän att fångarna 
skulle behandlas illa. Ingeborg Jonsdotter bönar förgäves inför 
biskop och präster, borgmästare och rådmän om ett bättre 
fängelse den 9 september. Hon är då sjuk och har svåra smärtor i 
bröstet. Hon lovas bättre förhållanden om hon bekänner. Hon 
tillstår flertalet av anklagelserna och hon redogör i detalj för sina 
botemetoder, men när hon av biskopen tillfrågas om hon haft 
sexuellt umgänge med Satan vill hon inte tillstå detta. Efter några 
dagar i stadstjänarens stuga förs hon tillbaka till sitt gamla fäng-
else. Den 9 november inställs ett förhör med Bohl Strijds i käm-
närsrätten av den orsak att Ingeborg Jonsdotter är för svag för att 
kunna höras. De svåra förhållandena och tortyren hade fullstän-
digt förstört den gamla kvinnans hälsa. Efter december månad 
omnämns hon inte i några av mig kända handlingar. Det råder 
knappast någon tvekan om att hon måste ha avlidit av den be-
handling hon utsatts för. Hon hade plågats och pinats till döds av 
stadens styrelse och prästerskap. Hon undfick aldrig någon dom. 

Vid förhandlingarna den 28 november 1705 ställde skepparen 
Jacob Strijd en förfrågan till kämnärsrätten. Han krävde besked 
om på vad grund hans hustru Bohl Matsdotter hade fängslats. 
Något svar kunde rätten inte lämna utan hänvisade honom till 
magistraten. Han begärde då »extractum protocolli af heela Ran- 
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sakningen» och hänvisades åter till magistraten. Han begärde då 
att hans hustru skulle slippa ut ur fängelset mot »caution», eller 
att hon åtminstone skulle få flytta över i arrestkammaren eller in-
hysas hos gevaldigern. Åter hänvisades han till magistraten. 

Kämnärsrätten ansåg sig inte kunna komma längre i sina förhör 
med Bohl Strijds utan hänsköt hennes sak till magistraten för 
dom. Den 18 december hämtades Bohl Strijds till rådstugan och 
fick sin dom uppläst inför öppna dörrar. Domen infördes aldrig i 
protokollet men bör ha inneburit att hon försattes på fri fot. 

Margaretha Kuskes hölls fängslad över hela nästföljande år. 
Den 18 juni 1706 diskuterade rådstugurätten anklagelserna mot 
henne och fann det lämpligast att översända rannsakningen till 
kungliga hovrätten för ett utlåtande. I skrivelsen påpekas även att 
den åtalade alltid har haft ont rykte och varit misstänkt för häxeri. 
Alla har varit rädda för henne. 

I ett brev, daterat den 24 november 1706 och undertecknat 
Gabriel Falkenberg, anlände hovrättens svar ställt till borgmästare 
och råd i Visby stad. Det framhålls i skrivelsen, att det åvilat 
borgmästare och råd att efter lag döma den för signeri och troll-
dom anklagade Kuske-Greta och antingen fria eller fälla henne. 
Därefter skulle rannsakningen ha översänts till hovrätten. Målet 
återsändes dock ej, då hovrätten tog hänsyn till att Kuske-Greta 
hade suttit så länge fängslad, att hennes hälsotillstånd var dåligt 
och att hennes fängelsetid ytterligare skulle förlängas, tills 
rådstugurätten äntligen skulle kunna komma till ett domslut. 
Eftersom rannsakningen inte tydde på att den anklagade skulle 
vara skyldig, och eftersom det hon bekänt var orimligt och hon 
själv därtill hade återtagit sin bekännelse, hemställde hovrätten att 
hon genast skulle försättas på fri fot för denna gång.3  Den 23 
januari år 1707 lästes hovrättens svar upp i rådstugan i Visby 
varefter Margaretha Kuskes frigavs. 

3  Brev 24 nov. 1706. Svea Hovrätts arkiv. RA. 
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Pigan under jord 

Vid ett tillfälle under förhören med Ingeborg Jonsdotter sade hon, 
när hon var tvungen att tillstå att hon tjänat Satan, att så har även 
andra gjort och att hon i Gothem är hennes överste. Omedelbart 
därefter påstår hon dock, att det är Bohl Strijds som är hennes 
överste inom trolldomsväsendet. Vad hon egentligen menade med 
hänvisningen till en trollkvinna i Gothem framgår inte av hand-
lingarna.' Bohl Strijds förefaller inte ha haft någon anknytning till 
socknen ifråga. Det kan vara en ren tillfällighet att det i just Got-
hems socken under första hälften av 1700-talet bodde en mycket 
beryktad botkunnig kvinna vid namn Brita Pehrsdotter. Även om 
så är fallet, finns det ett annat intressant samband mellan troll-
domsprocessen i Visby under åren 1705-07 och de processer, 
vilka fördes mot Brita Pehrsdotter eller Brita Björns som hon 
vanligen kallades som gift och änka, under åren 1722 och 1737-
38. 

Präst i Gothems socken var under de åren kyrkoherden Niclas 
Lutteman (Nils Johansson Lutteman f. 1676). Han tillträdde 
tjänsten där den 1 juni 1708 och innehade den till sin död den 1 
juni 1742. Hans far, Johan Lutteman (f. 1641), var under några 
årtionden i slutet av 1600-talet verksam som stadskapellan i Vis-
by. Bohl Strijds uppgav vid ett förhör att denne Johan Lutteman 
var hennes konfirmationspräst och som sådan kom han att bli in-
direkt involverad i processen. Johan Lutteman gifte sig år 1669 
med en dotter till kyrkoherden Rasmus Nilsson Krxklingius. En 
son till denne var den Pehr KrxIdingius (f. 1662), som i egen-
skap av domkyrkoadjunkt hade en framträdande ställning under 

1  Rådstugurättens protokoll den 12 juli 1705. ViLA. 
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visbyprocessen.2  Åldersskillnaden mellan Niclas Lutteman och 
Pehr Krxklingius var obetydlig, och deras släktskap bör ha gett 
dem åtskilliga tillfällen att diskutera vad som framkommit om 
trolldom och sjukdomsbot vid förhören med kvinnorna i Visby. 

Under år 1720 påbörjades en trolldomsprocess i Värmland, där 
ett antal kvinnor hade anldagats för att ha avfallit till Satan och 
företagit blåkullafärder.3  Med anledning härav utfärdade Kungl. 
Maj:t en skrivelse daterad den 17 januari 1722, vilken bland andra 
tillställdes domkapitlet i Visby. I skrivelsen anbefalls åtgärder för 
hämmande av trolldom, häxeri och vidskepelse. Det framhålls att 
trolldomsväsendet till stor del berodde av att enfaldiga människor 
inte hade tillräckliga kunskaper i kristendom och därför föll offer 
för en stark begärelse till mörkret och den ondes verk. Därför 
skulle prästerna bedriva kristendomsundervisning med stor nit 
och ta reda på om någon i deras församling var inblandad i troll-
domsväsendet eller brukade signeri, lövjeri och vidskepelse och 
därmed missbrukade Guds namn och förargade de rättsinniga. De 
skulle också efterforska, vilka det var som tog hjälp av dylika 
personer, och anmälan skulle ingå till kronobetjäningen. En för-
summelse härvid skulle betraktas som tjänstefel och bestraffas. 

Den 6 mars ankom skrivelsen till Visby och sändes på cirkula-
tion i stiftet. Kyrkoherden i Gothem, Niclas Lutteman, hade att 
följa instruktionen och anmäla den beryktade boterskan som levde 
och verkade i socknen.4  

Brita Pehrsdotter var troligen född år 1667 i Gammelgarns 
socken på östra Gotland. Hon hade haft tjänst på ett flertal gårdar 
och vistats i Gammelgarns, Norrlanda och Gothems socknar, 
innan hon år 1690 gifte sig med båtsmannen Jöns Björn och blev 

2  Lemke 1868 passim. 
3  Elva kvinnor på Näset i Värmland anIclagades. En tolvårig flicka hade sagt, att 
hon fördes till Blåkulla av en kvinna vid namn Elin Ericksdotter. Under processen 
utpekas denna såsom ledare för traktens trollkvinnor. Uppgifter från den inledande 
tingsrättegången kom att spridas i form av en folkbok kallad: Tillförlitlig 
Berättelse om Den Ryktbara Trollpackan Kapten Elins förmenta Resor till Blå-
kulla och Bekantskap med Djefwulen. Skriften fick stor spridning och i senare 
tradition förekommer namnet kapten Elin i talrika sägner om trolldom. 
4  Sandberg 1949. 
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bofast på den sistnämnda orten. Hon blev tidigt änka och ingick 
troligen sitt andra gifte år 1704 med båtsmannen Pehr Biörn. 
Denne avled omkring år 1718. Två gånger anmäldes Brita 
Biörns, som hon kallas i protokollen, av sin sockenpräst för sin 
verksamhet som botare. Första gången stämdes hon till Gotlands 
norra härads sommarting år 1722 i Allekvia tingshus i Endre 
socken. Innan Brita Biörns fördes inför tinget begärde rätten ett 
utlåtande om hennes leverne och insikter i kristendomen av 
kyrkoherden Lutteman, som enbart hade goda vitsord att lämna. 
Brita Björns levde fridsamt och vänligt, gick ofta i Guds hus och 
infann sig i rätt tid till den heliga nattvarden och hade försvarliga 
kristendomskunskaper. Protokollet från förhören med Brita 
Biörns vid det tillfället har följande lydelse. 

Den 22 maj: 
Uti den af Körkioherden i Gothem Sochn Ährewördige och Wällärde H:r 
Nicolaus Lutteman i anledning af Hans Kong!. Maij:ts under d. 17 
sidstl:ne Januarij till Consistorium afgångne bref först angifne och seder-
mera af Häradshöfdingen å Embetes wägnar instembde och uptagne sak, 
angånde en qwinsperson, Brita Biörens wid namn, som efter bem:te 
körkioherdens angifwande i uppenbart rychte komen är, kunna, så när- som 
frånwarande, bota allahanda sjukdomar, för hwilken orsak hon ok af alle-
handa slagz folk anlåtas, instelte sig åfwannnamnbde Enkia Brita Biörns, 
och föreholtz henne, hurusom Rätten war i erfarenhet kommen, at hon åt-
skillige siukdomar currera kunde, hwarföre hon och nu blef anbefall at ut-
nemna hwilka siu[k]domar dhe samme äre som hon bota kan? 
R. Sig ingen siukdom bota kunna, utan allenast läsa i lag. 
Q. Hwad det är? 
[R.] när någon brutit någon lem uhr leed. 
Q. hwad ord de äro som hon dertill bruka månde? 
Hon teeg der till stilla och swarade intet. Rätten förmante henne säija dem 
och sådant intet förtiga, då sade hon at desse ord äro de ord som hon derwid 
läsa plägar: 

Han gick sin wäg fram der mötte honom Jesus altzmächtig är han, 
i led och i lag på S:te Staffans dag. 

om hon inga flera ord der wid brukar? 
Neij. 
af hwem hon desse orden lärdt? 
af en gammal Man, som bodde till Unsarwe i Halla. 

Q. Hwad han heet? 
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R. Jacob. 
af hwad tillfälle hon kom at lära denna konsten af honom? 
hon hade brutit sitt been och sökte honom om hielp, efter hon hört at 
han sådant bota kunde. 
om han då lans högt så at hon det höra kunde? 
Ja. 
om hon desse ord straxt lärde då han dem allenast en gång nämbde? 
Ja 
om benet då wardt godt? 
Ja. 
Huru gammal hon då war? 
sig det intet minnas kunna. 

Rätten befalte henne tänkia efter, för huru lång tid detta skiedt, då swarade 
hon att hon war 40 Ålir gammal wid pass. 

om hon den tiden war gift? 
Neij, hon tiente den tiden till Hugrepz i gammelgaren. 
huru lång tid det är sedan hon gift wardt. 
32 åhr sedan hon första gången tredde i ächtenskap. 
Om hon denna konsten kunde långt förrän hon blef gift. 
at hon sig det intet påminna kan, ändtelig sade hon at det war långt förr. 
huru gammal hon nu är? 
5 och halftredje stig, det är 55 Åhr.5  
huru lång tid hon efter hon detta lärdt, sielf begynte det at öfwa. 
hon kan det intet minnas. 
huru länge sedan det då wara månde, sedan hon detta at practicera be-
gynte? 
10 och å 12 Åhr sedan. 

Rätten föreholt henne at denna räkningen intet gick i hop eij heller kom 
öfwerens med hennes ålder? 
R. hon kan detta intet så noga minnas. 
Nämbden tillspordes om de hördt något talas om denna Jacob till unsarfwe, 
eller om de kiände honom? då några af de äldsta upstodo och berättade at de 
kiändt honom, hafwa och hördt sådant tahl om honom godt, som hon be-
rättadt, men at Brita Biörns då kunde wara 40 Åhr gammal, som hon före-
gifwer, sade de wara omögeligt, emedan han för mycken lång tid sedan 
döder är. 
Brita Biörns tillfrågades om hon någon på detta sätt curerat? 

5  Ordet stig betecknar ett äldre svenskt mått, som kan omfatta ett antal av tjugo, 
gotl. stäig betydelsen tjog, Hellquist stig; Rietz stäig. 



129 

R. Ja det sker efter handen sedan de twetta sig med bränwin och lägga 
humbla derwid. 
om hon wiste huru många. 
sade sig det ej så just kunna eherhrindra sig, men elljest hafwer hon 
många lagat. 

blef till i morgon utwist och anbefalt at sig då åter inställa. 

Den 23 maj: 
Andra dagen inkallades åter Brita Biörns och på tillfrågan tillstod alt dhet 
hon dagen tillförne sagt hade men om tiden wiste hon nu som då intet at 
gifwa någon wiss underrättelse. 

om hon någre flera sjukdomar bota kunde? 
Ja, hon brukar och at bada dem som elljest sjuka äro med S:te Johannis 
krydder. 
hwad det är för krydder? 
allahanda slag som wid den tiden på åhret stå på markenne. 
hwem henne det lärdt. 
det har hon sielf upfunnt, och dessutan gifwer hon dem och Theriac in.6  

Mera sade hon sig intet weta. Rätten förmante henne säija om hon något 
mera wiste, men hon nekade aldeles tertill. Rätten förhölt henne at och 
rycktet gick det hon kunde curera de sjuka när de allenast sina kläder till 
henne föra låta, och frågade henne på hwad sätt det skiedde? 
R. de som willja sökia bot för de sjuka, föra kläderna med sig när dhe dit 

komma och sedan de för henne hafwa berättat hwad dem fattas, säger 
hon hwad dhe bruka skola. 
om de då nödwändigt skola föra kläderna med sig? 
de föra dit dem. 

Rätten förmante henne bekiänna sanningen och tillsporde henne ytterligare, 
om hon intet kan bota dem som sjuka äro, med mindre de skola föra deras 
kläder till henne? 
R. de föra dit dem med sig och sedan säger hon dem hwad de bruka skola. 
Q. om hon behåller kläderna? 
[R.] Neij, de taga dem hem med sig igen. 

om hon kan bota den sjuka så framt hon intet får deras kläder. 
när de föra kläder medh sig säger hon dhem bot för sjukdomen. 
om hon curerar dem straxt? 
Neij hon underwiser dem allenast hwad de bruka skola. 

6  Teriak benämns ett universalläkemedel som innehåller ett stort antal bestånds-
delar. 

9-899016 
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Rätten befalte henne taga afträde till i morgon, och at Prophosson 
emellertid skulle hafwa henne i actwardning. 

Den 25 maj: 
Dagen efter inkallades åter Enkian Brita Biörs och förmantes at bekienna 
sanningen hwad hon med dhe sjukas kläder giör? om hon af kläderna kan 
wetta hwad sjukdom det är? om hon frånwarande kan bota de sjuka, när hon 
allenast får deras kläder? eller om hon dem intet currera kan med mindre de 
före kläderna till henne? 
R. de taga kläderna med sig och seija hwad dem siukom fattas och då säger 

iag dem derföre bodt. 
om de föra kläderna tillbaka igen? 
Ja. 
om hon intet kan bota flera siukdomar. 
iag har nu sagt alt det iag wet och mera kan iag intet. 

Rätten sade sig hade fåt förnima at hon och en sjukdom som flygelden 
kallas cuntra kan, och frågade henne om det icke så war? 
R. Ja. 

hwad det är för sjuka? 
När de små under jorden hafwa giort någon skada. 
om hon och gienom läsande botar denna. 
Ja. 

Q. hwad ord hon der till brukar? 
hon wille wäll i förstone dem intet giärna nämbna men sedan Rätten henne 
alfwarsamt dertill förmante sade hon sig desse ord deröfwer läsa pläga. 

Jag läser ut flugälden 
i kött och blod i menniskians kropp 
i tre nambn Gudz Faders, Sons och Helge and, 
uth uth Flugeld 
iag bandt dig flugeld 
i tre nambn Gudz Faders Sons och helge and. 

detta sade hon läser hon 5 å 6 gånger och sedan smörjer hon den sjuka med 
Grädda och witlök. 
Q. hwem henne denna bön lärt[?] 
[R.] hon war en gång tagen under jorden till de små, och hoos dem war en 

piga som henne den lärde. 
hwad det är för små? och hurudana de se uth? 
hon kan så noga intet minnas huru danna de woro eller huru de sågo 
uth, efter som hon den tiden war ganska ung. 
om de woro skapade som Menniskior? 
Ja, men de woro små och wid pass en alen långa. 
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huru de woro klädda? 
at de gingo med gula kläden, och woro manfolken klädde med tröjer och 
byxor, men Qwinfolken med kiortlar och triör. 
hoos hwem hon den tiden war? 
hoos Båtel Hangar i Gothem. 
på hwad sätt hon blef borttagen. 
hon war gangen i fähuset till at miölka korna, och wiste så intet utaf 
sig för än hon war hoos dem nedre under jorden. 
huru hon kunde wetta at hon war under jorden? 
Pigan som war der nedre hoos dem sade henne det. 
om der war liust nedre? 
Ja. 
huru länge hon der war? 
hon kan det intet minnas, eljest war det några dagar. 
hwad hon der gjorde? 
intet annat än gret och ropade, emedan som de små henne slogo och 
nepo. 
hwad de då giorde. 
de söngo och dantzade, men under sielfwa dantzen slogo och nöpo dhe 
altid henne. 
om hon fick någon mat hoos dem. 
de bödo henne wäl både mat och dricka, men efter Pigan som hoos dem 
war henne sådant förbudit hade, tog hon det intet emot, ty Pigan hade 
henne underrättadt at så länge hon intet åt eller drack hoos dem hade de 
ingen macht med henne. 
om hon hörde dem nä[m]bna Gudz heliga nampn? 
neij. 
om hon hade någon ro om nätterna? om De små hon omtalar då såfwo? 
om hon kunde giöra någon åtskilnad på dag eller natt? 
hon hade ingen mo, ty både natt [och] dag plågade och slogo the henne! 

Q. huru många the woro. 
[R.] wijd pass en stig eller 20 stycken. 

om hon intet åkallade Gud, emedan hon der nedre war? 
Jag ropade och bad Gud och min frelsare Christum at han mig der ifrån 
jälpa skulle. 
om den Pigan hon omnämbnar war en af deras slag? 
Neij, hon berättade för mig sade hon at hon på samma sätt som iag war 
dit kommen. 
hwad hon het? 
det wiste hon intet. 
huru länge hon der want? 
eij heller. 
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om intet Pigan lärt henne något mera. 
Ja, hon lärde mig ok huru iag skulle kunna probera och weta, om de 
små hafwa tillfogat de siukom något eller eij. 
på wad sätt hon det proberar? 
Man giör en lycka och leger der uti en sax, är det nu så at de samma 
hafwa macht med någon, så draga de samma sax ut och läger den åfwan 
på lyckan, och deraf kan man wetta om de dett giordt eller intet.7  
om hon intet mera af Pigan lärde? 
neij. 
huru och på hwad sätt hon ifrån dem kom? 
Pigan halp henne opp, och fölgde henne uppå jorden. 
om Pigan då blef uppe qwar eller måste tillbaka igen? 
dett wiste hon intet, ty sedan hon föltt henne opp, förswan hon. 
om de små wiste deraf när hon upp kom. 
sig det intet wetta. 
på hwad ställe hon kom tillbaka upp? 
på samma ställe som hon blef borttagen i fähuset. 
hwad hennes husbonde sade när hon kom tillbakars? 
han frågade mig hwarest iag want, och iag berättade honom det samma, 
som iag nu sagt hafwer. 
om husbonden än lefwer? 
han är länge sedan död. 
om några andra som på den tiden i gården tiente och det hördt nu lefwa. 
det wet hon intet. 
när hon begynte at öfwa denna konsten? 
på samma tid som iag begynte med den andra. 
huru länge sedan det är? 
för 12 Åhr sedan. 
hwad hon giör med de siukas kläder? 
de föra dem dit och säga mig hwad dem siukom fattas och så gifwer iag 
dem råd. 
om det då icke är onödigt at föra dem dit? 
Ja, intet ber iag dem derom. 

utwistes till i morgon, och befalltes Prophossen hafwa på henne upsende 
att hon intet går bort. 

7  Ordet lycka har ett flertal betydelser (SAOB lycka). Ett band med en löst åtdra-
gen knut med en ögla, lätt att lossa kan kallas för ett band med en lycka och jag 
förmodar att det är en sådan knut som Brita Biörns avser. Möjligen lade hon enbart 
bandet löst omkring saxen. Förmodligen skulle sax och band därefter viras in i ett 
kläde eller tygstycke och det var deras inbördes förhållande när de togs fram igen 
som skulle visa om de underjordiska vållat skadan. Jfr ovan s. 101. 
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Den 26 maj kallades Brita Björns åter inför rätten och tillfrågades, 
om hon kunde bota någon mera sjukdom, vilket hon förnekade. 
En granne till henne hördes också, och han redogjorde för hur det 
dagligen kom folk till Britas stuga, för att söka bot från sjuk- 
domar. Britas son Olof Jönsson, som med sin hustru bodde i 
moderns stuga, utfrågades även om moderns aktiviteter. Därefter 
vände sig rätten direkt till Brita Björns och ville, att hon skulle 
redogöra för vad hon gjorde med de sjukas kläder. 

[R.1 hon stöper bly öfwer dem, och är det så, at de små hafwa tillfogat dem 
skada, kan det synas, ty då syns som et hufwud i blyet, och så lager hon 
dem, men är det andra sjukdomar, wijser hon bort dem, ty då kan hon 
dem intet bota. 
af hwem hon detta lärdt? 
af ingen, utan at hon det sielf upfunnit. 
huru hon kunde upfinna sådant sielf, och at hon det af någon måtte 

hafwa lärdt? 
at den pigan som war hoos de små henne det lärde. 
om hon intet flere siukdomar bota kunde. 
Neij, nu weet hon intet mera at bekiänna, än hon redan giort hafwer. 

Rätten tillsporde henne ord ifrån ord om alt det hon tillförende hwar frågat 
om, hwartill hon nu som förr swarade, så at Rätten eij heller kunde wist 
blifwa underrättadt enär hon at läsa i lag lärdt hade. Ändteligt frågade Rät-
ten henne om hon ingen hade någon skada tillfogat? 
R. Neij, Gud beware mig derifrån, ty hwarken hafwer iag det giort, eij hel-

ler wet ing det at giöra. 
huruwida hon i sin Christendom war för sig kommen? 
sig kunna Luteri Lilla Catechismum, då hon och i trones articlar och 
Herrans bön Examminerades, och wiste temmelig der uti gifwa besked 
ifrån sig. 
om hon eij någon gång med menniskornas afsagde fiende diefwulen, talt 
hade, eller om hon eij kunde förmärkia, at den Pigan om hwilken hon 
berättadt want hoos dem under jorden, wara en ond ande? 
hon kunde eij annat finna, än at det war en menniskia, helst emedan 
hon beklagade sig öfwer dhen olychan, i hwilken hon war rokad, at hon 
måste blifwa hoos dem. 
om hon eij såg at de denna Pigan nöpo och slogo äfwensom de henne 
giorde? 
det såg hon intet, men altid war hon bedröfwad. 

Omsider förmante Rätten henne alfw[ar]samt, at wid Gud och sin Salighet 
frit ut tillstå och bekiänna, om hon någon förening och förbund med satan 
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giort hade, eller om hon icke i hans namn och med hans tilljelp botade de 
sjuka, som henne sökte, emedan det ännu kunde wara tid at komma till en 
san ånger öfwer sina stora Synder, och således få ärfwa Himmelen och dhen 
ewiga saligheten, men ifall hon der uti ännu framhärdade, och i dhenna sin 
synd än ytterligare beståndande blef, måtte hon giöra sig försäkrad, at hon 
som et diefwuls barn i synden döö och sedan i alla ewiga tider med alla 
ogudachtiga och orena Andar plågas skulle, emedan dhet och mycket bättre 
för henne wara månde at här utstå dhet timmerliga straffet, som hon dher 
igiönom kunde förtiänt hafwa, än till ewig tid af dieflarna i helfwetet 
plågas. 
R. hon kan wid sig och sin Frälsare Christum med trygt samwete seija at 

hon dhen leda diefwulen aldrig talt el:r med hans tillhielp någon botadt, 
uthan allenast enfalligt brukat dhe böner som hon nu upnämt och 
ingenting mehra dher med wettadt. 
om hon då trodde at hennes böner woro så kraftige el:r at inga andra, så 
wähl kunde läsa som hon, efter dhe altid skulle söka henne. 
hon rådde intet dherföre at fålck så kom till henne. 
om hon då intet nu kunde finna huru illa hon dherutinnan giordt, i dhet 
hon så fåfängt missbrukat Gudz och dhen heliga Trefaldighetz nampn, 
och om hon dhet intet ångrade? 
Ja, och bad Gud at han för Christi skull wille henne dhenna sin synd 
tillgifwa och förlåta, bad och at Rätten henne dhenna gången med et 
mildt öga wille anse, utlofwandes hädanefter giärna wille sig bettra, och 
aldrig dhenna syndiga konst oftare öfwa och bruka. 
om dhe siuka då måste tro innan dhe friska blefwe at dhessa hennes 
böner dhem till helsan förhielpa skulle. 
dher till har hon dhem aldrig hwarcken bedit el:r förmant. 
om hon då intet kunde el:r nåntin hafwa skadt någon Menniskia el:r 
Creatur, som sådana gemenl:n pläga kunna. 
Nej aldrig, ty dhet har hon aldrig hwarcken wettadt el. giordt. 

— Nämbden tillfrågades, om dhe aldrig sådant om henne hördt? 
R. sig aldrig hafwa hördt at hon någon skadat. 

Efter noga övervägande dömde rätten Brita Biörns för att hon 
botat sjukdomar och därvid missbrukat den heliga treenighetens 
namn i de två formler hon återgett. Rätten var tveksam till upp-
giften, att hon lärt formeln hon brukade när hon »läste i lag» av 
den sedan länge döde Jacob till Unsarve i Halta, men fann att 
hennes påstående delvis styrkts av äldre män i nämnden, vilka 
hört rykten om att den namngivne skulle ha varit verksam med 
sjukdomsbot. Att hon skulle ha varit tagen under jord och där lärt 
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sig stöpa och läsa över sjukdomar, bedömde rätten däremot som 
mindre trovärdigt. Denna hennes påstådda upplevelse kunde inte 
bero på annat än en svaghet eller sjuka, noteras det i protokollet, 
eller också var det en djävulens illusion och bedrägeri hon råkat ut 
för. Då det inte fanns något som tydde på att Brita Biörns skulle 
ha skadat vare sig människa eller djur med sina konster, och 
eftersom hon ångrade dem och sade sig ha handlat i enfald och 
aldrig mera skulle bruka sådant, dömde rätten henne efter stadgan 
om Eder och Sabbatsbrott av den 17 okt. år 1687 till att plikta 
med åtta dagers fängelse på vatten och bröd.8  

Rättens ledamöter trodde inte på Brita Björns redogörelse, men 
hon visste att lägga sina ord väl och eftersom hon hade goda vits-
ord och ingen framfört något, som kunde tyda på att hon brukat 
svartkonst i mening att skada folk och fä, ansågs hennes enfald 
och ånger äkta liksom hennes försäkringar om att hon skulle 
upphöra med denna syndiga verksamhet. 

8  Gotlands norra domsagas dombok 1722. ViLA. 



Cajil är den förste... 

Efter avtjänat straff återupptog Brita Björns sin verksamhet men 
iakttog stor försiktighet för att undgå att åter ställas inför rätta. Det 
är föga troligt, att hon hade några andra möjligheter till sin för-
sörjning, och hon lyckades under en följd av år undvika att bli 
tagen på bar gärning med sjukdomsbot. Slutligen skedde det 
dock, eftersom den nitiske kyrkoherden anmodat hennes grannar 
att hålla uppsikt över besök till hennes stuga. Två av kyrko-
herdens medhjälpare fick tidigt på morgonen en dag under som- 
maren år 1737 se, att en främmande kvinna stod och talade med 
Brita Biörns utanför hennes stuga på vägen. Brita Björns son-
hustru försökte varna sin svärmor och få henne att gå in igen, när 
hon förstod att denna var iakttagen, men det var för sent. De båda 
männen grep boterskan och den främmande kvinnan, som hette 
Beata och kom från Gurpe i Kräklingbo socken, och släpade iväg 
med dem till prästgården. Förgäves försökte Brita Björns att be-
veka männen att inte föra henne till kyrkoherden, då hon var väl 
medveten om vad som skulle följa. Hennes föraningar besanna- 
des och den 14 oktober år 1737 anmodades hon att svara för sina 
gärningar inför domkapitlet i Visby. Följande noteras i protokol- 
let. 

Inkom Pastor i Gothum H:r Nils Lutteman, berättandes, at han på sit 
Embetes wägnar, ej kunnat underlåta, at angifwa den för signeri rycktbara 
hustrun, som fans i hans församl:g. [i marg. Brita Björns i Gothum, an-
gifwen för signeri.] — — — 

huru gammal hon war. 
70. år, och nu want Enkja i 20. år. 
om dhet är sant, at så månge söka henne om hielp. 
Ja. 
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hwad hon får för sit omak af them, som söka henne. 
Somlige gifwa 1 styfwer, somlige bröd, eller annat hwad the hafwa. 
Hwad för folk söka henne. 
Sjuke. 
huru hon curerar sjukdomar, och huru hon af en duk, eller något annat 
kläde, som bärs ifrån den siuka, kan weta hwaraf sjukdomen härrört. 
Curerar med krydder och örter: Men til det senare wille hon intet swara. 
huru hon kan weta på hwad rum och sätt the blifwit sjuke. 
Jag tiente i Hangare i Gothum och blef på mit 10:de ålders år, då jag 
satt och miölkade i fähuset, sent om en afton, nedtagen i jorden, och 
kom ther intet up igen, för än efter 3 dygn. Imedlertid wiste ingen 
hwarest jag war, til des jag omsider fans igen i skogen. 
Om ther inne war mera folk. 
allenast en piga ifrån Westergarn, hwilken sade at jag intet skulle äta 
eller dricka: ty om jag smakar något, slipper jag aldrig ut. Så har gådt 
med mig, sade hon, och har jag nu want här inne i 1 1. år, och kan ald- 
rig komma här ifrån, widare än jag måste gå ut på jorden och miölka 
boskap i husen, och bära mjölken hit neder fil thessa små Elfwar här 
äro. Sedan berättade hon, Brita Björns, at under then tiden hon war ther 
inne, låg hennes kropp hemma i sängen, och ingen kunde se annat, än 
hon war död, beropandes sig på Olof Aurunds i Norrlanda och hans wit- 
nesbörd, som sedt och känt hennes kropp liggia i sängen, kall som en 
is, til thes hon på tredie dagen, när själen kom igen, begynte qwickna 
och få lif. 
om the små intet talade något med henne. 
Nej. utan med pigan talade jag, ej eller förstod jag theras språk. 
huru stora hon tyckte the woro. 
Somlige större, somlige mindre. Ingen större än 2. alnar: men wel 
mindre än 1. aln. 
hwad the giorde. 
ingenting. 
hwad the åto. 
fisk och doppade brödbitar i dricka. 
hwad hon lärde ther nedre. 
the lärde mig ingenting, utan pigan. 
hwad pigan lärde henne. 
när någon blef skadder eller sjuk och skickade et kläde til mig, lika 
mycket hwad för et, allenast han brukat thet på sin kropp, så skulle jag 
stöpa theröfwer med bly. Om siukdomen är af the små så bli fwer många 
hufwuden; men om then är af Gasten, blifwer allenast ett. Emot siuk-
domen af the små, skal brukas allehanda krydder och linfrö: men om 
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then war af Gasten, skulle brukas Trehakelsse i warmt dricka at swettas 
på. 
Kanske then pigan tog eder med sig ner. 
Ja, och ibland fölgdes wi åt up och neder: men på slutet fick jag aldeles 
bli uppe. Jesus ske lof. 
om hon ännu brukar stöpa öfwer kläde. 
Nej. utan jag ber dem giörat sielf. 
om hon icke, utan at stöpa öfwer klädet, kan theraf strax se, hwad 

sjukdom thet är. 
Nej. 
om hon ock kan se af klädet om the skola dö eller ej. 
Nej. 
om hon kan läsa ormgadd ut. 
Ja. Ichten med, men giör thet aldrig mer. 

Q. huru hon läste gadden ut och hwad bön hon thertil brukade. 
I förstone wille hon intet gierna på, dock sade hon sedan: 

Cajil är den förste och Regela är hans hustru: 
ut du ormetand, ut du ormetand, 
den fleckote, 
ut du ormetand, ut du ormetand, 
den grå och den blå, 
ut du ormetand, ut du etc. 
den gråfleckote och den blåfleckote, 
ut du orme[tand] etc. 
den brunfleckote, 
ut du ormetand, ut du ormetand. 

hwar med hon sluter thenna bön. 
I trij namn: Gud Faders Söns och thens H. Andes. 
huru hon bär sig åt när hon läs. 
der som ormetanden sitter, stryker jag fram och tilbalca med et strå och 
då faller gadden i watnet, som jag har i et ämbare nedanföre. 
af hwem hon lärt detta. 
af en Hustru som het Giertrud, Lars Listes mor, hwilken en gång läste 
gadden ut på mig. men nu är hon död. 
huru hon läser för Ichten. 

Ichten ut, ichten ut, 
i trij namn Gud Fader, Söns och H. Andes. 
Ichten utur ögat 
i trij namn. G[ud] F[aders] S[ons] och H. A[ndes]. 
Gud giöre ögat klart från ichten och alt otyg 
i trij N[amn:1 G[ud] F[aders] S[ons] och H. A[ndes]. 
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ut du icht, ut du icht, 
i trij N[amn:] G[ud] F[aders] S[ons] och H. A[ndes]. 
Gud welsigne ögat klart 
i trij N[amn:] G[ud] F[aders] S[ons]  och H. A[ndes]. 
ut du icht, ut du icht 
i Jesu namn, giör ögat klart 
i trij N[amn:1 G[ud] F[aders] S[ons] och H. A[ndes]. 

och då faller ichten bort efter hand. 
huru länge sedan hon läsit bort ichten. 
Intet sedan den hustrun från Kräklingebo war hos mig. 
Om hon hade ichten. 
Nej. Jag giorde ingen ting wid henne, sedan den tiden har jag ingen 
konst brukat, utan aldeles aflofwat. 
om samma bön läses öfwer boskap, som är ormhuggen, som öfwer 

folk. 
Ja. 
Huru tandwerck läses bort. 

Jag stilte tandwercken, jag bandt tandwerken 
i trij namn Gud Faders, Söns och H. Andes. 
Gud stille tandwerken, 
i trij N[amn:] G[ud] F[aders], S[ons] och H. A[ndes]. 
Gud binde tandwercken 
i trij namn G[ud] F[aders], S[ons] och H. A[ndes]. 
Gud tage bort tandwercken 
i trij N[amn:] G[ud] F[aders], S[ons] och H. A[ndes]. 
Gud bandten, Gud stiften, Gud tog bort tandwercken 
i trij N[amn:] G[ud] F[aders], S[ons] och H. A[ndes]. 

huru hon bär sig åt när hon läser. 
hon wisade det på sig sielf och sade: Så sätter jag et finger med afwog 
hand på tanden som werker. och för icht holles fingrarna på pannan på 
den sjuka, så at flathanden skygger öfwer ögonen, hwilket hon äfwen 
wel på sig sielf utwisade. 
huru hon botar boskapssiuka. 
det kan jag intet. 
huru boskapslycka förwerfwas. 
det wet jag intet. 
huru miölken förloras. 
de kunde achta sin miölk och intet spilla henne på jorden, så fick de wel 
beholla sin miölk och ingen fick macht med henne. Eljest om de få se 
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bieren, när han holler på at di kon, så kan de ta strumpebandet och kasta 
öfwer honom, så får de se hwad det är, och mjölken spricker ur honom. 

Emedan hon alt jemt nämde Jesu namn, nästan wid hwart ord, och somlige 
mente, at så länge thet sker, skulle ingen få rätt på henne, ty frågades hwad 
hon mente thermed. 
R. Hwad skal jag mena. — — —1  

Ungefär ett halvår senare kallas Brita Björns till att svara inför 
vintertinget med befolkningen på norra Gotland i februari månad 
år 1738. Hon förhörs där ingående om sin verksamhet och om 
den påstådda färden under jord. Hennes uppgifter avviker på åt-
skilliga punkter från vad hon sagt inför domkapitlet under före-
gående år. Protokollet från tinget är av särdeles intresse, enär hon 
nu lämnar nya ingående upplysningar inför rätten om sina bote-
metoder och även tillstår att hon lärt sig bota och lärt en del av 
sina formler av en släkting i Norrlanda socken. Nu förhörs även 
det vittne, som hon har uppgivit kände till att hon en gång i sin 
barndom varit tagen till de små. Protokollet har i utdrag följande 
lydelse. 

den 21 Febr: 
S:D: företogs, i anledning at venerandi Consistorii Remihs af den 14 
Octobr: 1737 som jämptes wähllofl. Landzhöfdinge Ämbetets skrifwelse 
till Häradz Rätten den 17 Januarii 1738 med Rätten communicerad blifwit, 
dhet af Kyrkioherden i Gothem Ährewyrdige och Wällärde H. Nils 
Lutteman i Wähl bem:te Consistorio angifne måhl, ang:de dhet signerin 
båtzmansänkian i Gothem, Brita Björns benämbd uthi lång tid skall brukt 
hafwa för hwilcken orsak många, som siuka äro henne sökia skola, 
hwarföre hon ock i Consistorium till förhör inkallad want; då bem:te 
änckia förekallades och tillspordes, om hon Brita Björns heter. 
R. ja. 

huru gammal hon är? 
70 Wir. 

wid hwilckjen ålder hon tämmerl:n frisk syntes wara, och är et qwinfolck 
af medelmåttig längd. 

om dhet sant är, at hon af sjukt folck så ofta besökt blif:t? 
nej, intet nu nyl:n 

Q. huru länge sedan dhet då är? 

1  Visby domkapitels protokoll den 14 okt. 1737. ViLA. 
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R. dhet är wist 3 el:r 4 åhr sedan, sade ock, at folck som oftast på stora 
wägen reser, hwilcka tala till hos henne, dhem hon eij från sig skiuta 
kan. 
om hon frågar efter, hwarest dhe hemma äro? 
somlige hafwa sagt, hwarfrån dhe woro, men somliga intet. 
om hon kan utnämbna någon, som hos henne want? el:r hoo dhen 

sidsta want, som henne besökt? 
hon kan intet minnas nampn på någon, emedan dhet så länge sedan är. 
hwad dhe hos henne giöra? 
dhe söka bot för siukdomar. 
hwad för siukdomar hon bota kan? 
hon kan läsa i lag och för Jckten. 
om hon flera siukdomar hela kan? 
ormetanden kan hon ock läsa uth, och för bröstwärck brukar hon kryd-
der. 

Q. om hon eij läsa kan öf:r tandwärck? 
dhertill hon i förstone nekade; Men sedan Rätten henne förestälte, at hon 
dhet i Consistorio bekiändt hade, sade hon, at om hon dhet tillförende 
kunnadt, så har hon nu glömt bort dhet samma. 

om hon kan läsa öf:r dhe små under jorden el:r elfwar? 
emot dhem brukar hon allenast krydder. 
huru dhen bönen lyder, när hon läser i lag? 
dhen minnes hon intet. 
huru hon läser öf:r ichten? 

jag bandt ichten, jag stilte ichten af dhetta klara ögat 
i trij nampn, Gud Faders, Sons och Heliga Andes, 

hwilcket hon 2:ne gånger brukar läsa. 
Rätten befalte henne än en gång läsa dhet samma. Då hon sade: 

jag bandt ichten, jag stilte ichten at ögat kunde blifwa klart 
i trij nampn, Gud Faders, Sons och Heliga Andes. 

om hon altid brukar samma ordesätt? el:r hon läser som hon sielf tyc-
ker? 
hon brukar altid dhet samma. 

Henne förestältes, at hon dhen samma bön icke allenast nu, wid dhet hon 
dhen 2:ne gånger läst, i några ord ändradt, uthan ock, at dhen annorlunda 
lyder, än dhen hon i Consistorio läst hafwer. Dher till hon swarade: at dhet 
alt dhet samma wara lärer. 

huru hon brukar läsa uth ormetanden? 

Cajel är dhen första man, och Regala är hans hustru, 
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uth du ormetand, uth du ormetand, 
dhen fläckota, 
uth du ormetand etc, 
dhen brandfläckota, 
uth du ormetand etc, 
dhen blanckskallota, 
uth du ormetand etc, 
dhen rödskallige, 
uth du ormetand etc, 
dhen swarta, 
uth du ormetand etc, 
dhen blå 
uth du ormetand etc, 
dhen brunfläckota, 
uth du ormetand etc. 

på hwad sätt hon dhenna bönen sluter? 
at hon intet annat säger, än hon nu sagt. 

Omsider, på Rättens förmaning at säja sanningen, sade hon, at dhet skier i 
trij nampn, Gudz Faders, Sons och H: Andes. 

hwad dhe orden Cajel och Regela betyda? 
Cajel war ormen och Regela hans hustru. 
huru hon brukar läsa öf:r bröstwärck? 
dher öf:r läs hon intet, uthan brukar krydder dherföre. 
huru hon läser öf:r tandwärck? 

jag bandt tandwärcken, 
jag stilte tandwärcken, 
jag dref och las uth tandwärcken 
i trij nampn, Gud Faders, Sons och H: Andas, 
dhetta läser hon 2:ne gånger, sedan säger hon, 
Gud bandt dhen, Gud stilte dhen och Gud dref uth tandwärken 
i trij nampn, Gud Faders, Sons och H: Andas. 

[Q.] Huru dhen bönen lyder, som hon läs öf:r dhe små under jorden? 
R. dher till brukar hon ingen bön, uthan allenast krydder, hwarom hon 

underrättar dhem som siuke äro och henne sökia. 
om hon intet brukar stöpa el:r smälta bly öf:r dhe siuka? 
dhet brukar hon intet nu. 
huru länge sedan dhet är, at hon dhet brukt haf:r? 
3 el:r 4 åhr. 

Q. huru hon då bär sig åth? 
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R. när någon kom till henne at söka both, så sade hon, at dhen samma 
straxt skulle resa hem, och smälta bly öf:r dhen siuka, då wiser dhet sig 
i blyet om dhe små hafwa skadadt dhen samma. 
huru dhet wisar sig när dhe små giordt skadan? 
då synes i blyet många pigger el:r hufwuden, men om gasten dhet 
giordt, så wisar sig i blyet som en gast med et hufwud. 
huru gasten seer uth? 
dhet wet hon intet uthan då wisar sig allenast et hufwud. 
om hon botadt någon, som want skadad af Gasten? 
hon har allenast sagt dhem bruka linfröö, bad och allehanda krydder, 
något af hwardhera slaget, så wähl emot gasten som dhe små. 
huru hon bär sig åth när hon stöper blyet? 
dhe låta blyet rinna i watn öf:r dhen sjuka, och har hon altid sagt dhem 
som henne sökte, at dhe skulle stöpa bly hemma öf:r dhen siuke, men 
hon har sielf dhet intet många gånger giordt. 
om hon låtit föra dhen siuka till sig? 
nej. 

Q. om icke då dhen siukas kläder till henne föres? 
Dher till hon i förstone sade, intet nu, men förr hafwa dhe, sade hon sedan, 
fördt dhem till henne, at hon skulle stöpa öf:r dhem. 

om dhet nödwändigt war, at dhen siukas kläder till henne föras skulle? 
at hon allenast stöpt en gång el:r twå öf:r dhen siukes kläder, eljest har 
hon altid sagt dhem stöpa hemma. 
hwad för kläder man skulle stöpa öf:r? 
dhet war en liten duk, som hon sidst stöpte öf:r. 
hwars dhen war? 
dhet minnes hon intet, ty dhet är så länge sedan. 
om dhet war lika mycket, hwad kläder dhe stöpte öf:r hemma? 
hemma stöpa dhe öfwer dhen siuka, men när dhe burit till henne något 
kläde, som dhen siuka dragit på sin kropp, så sade hon hwad örter och 
krydder dhe bruka skulle. 
om hon någon utnämbna kan, som af henne el:r dherigenom är botad 
worden? 
hon minnes dhet intet, eij el:r kan hon någon nampngifwa, emedan dhet 
är länge sedan. 
huru hon sig förhåller, när hon läser bort ichten? 
hon stryker under läsandet med en finger på dhet ögat som är sjukt, och 
då går ichten bort efter handen. 
hurudana åthbörder hon brukar, när hon läser öf:r tandwärck? 
hon sätter, medan hon läser, läkefingret med rätt hand uthan på ansich-
tet på dhen tand som wärker. 

Q. om hon säja kan, at hon någon för ichten el:r tandwärck botadt? 



144 

R. nampngifwa kan hon ingen, men eljest har hon många lagadt. 
Protocollet uplästes och tillstodz. Saken upskiötz till i morgon. 

Den 22 Febr: 
Åter inkallades änckian Brita Björns och tillspordes, huru länge hon änckia 
want? 
R. i 20 åhr. 

huru hon läser i lag? 
i Jesu nampn, jag gick wägen fram, 
i lid och i lag på dhen samma dag, 
på S:te Staphans dag i lid och i lag. 
Wår Herre Jesus gick wägen fram, 
i lid ock i lag på samma dag 
i Jesu nampn. 

om hon eij läs mehra? 
jag gick wägen fram, 
i Gud Faders, Sons och H: And, 
i lid och i lag på samma dag, på St. Staphans dag. 

Rätten befalte henne läsa bönen öf:r ichten, dhet hon giorde på samma sätt 
som i går. Sammaledes befaltes hon, at läsa bönen öf:r ormetanden, 
hwilcket hon ock med samma ord giorde som i går, allenast fårgoma 
blefwo nämbde dhen ena om dhen andra, och när hon dherom tillspordes, 
sade hon, at när hon allenast nämbner fårgorna, som ormar pläga hafwa, så 
är dhet lika mycket. 

huru hon bär sig åth, när hon läser uth ormetanden? 
hon stryker allenast med handen under såret dher ormetanden sitter. 
om hon då något i handen haf:r? 
anten hon har et stråd el:r något annat i handen, och stryker dher med, 
så gitter han wähl gå uth. 
om hon får see tanden? och huru dhet skier? 
hon sätter et kärl med watn under dhen siuka, och dher i faller gadden. 
huru dhen se,er uth? 
som en tagg på törne. 
om hon altid brukar en ock samma bön dher wid? 
ja, men för ichten brukar hon olika böner, emedan dhen är trij slag. 
huru då dhe öfriga böner för ichten lyda? 
at hon brukar alt dhetsamma. 

Rätten förmante henne läsa alla böner öf:r ichten, emedan hon nu nyss 
sade, dhen samma wara treggin handa, och at hon särskild bön till hwart 
slag haf:r: Men hon sade, at hon eij mehra än en bön dher till brukar. 
Q. hwem henne lärdt, at läsa i lag? 
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R. en hustru till Liste i Norlanda sochn, som het Gärtrud, och som för 
många åhr sedan död är, dhet ock Nämbdem. Olof Bengtebingels sade 
sant wara. 
Af hwem hon Lärdt bönen för ichten? 
af samma Gärtrud, som war hennes faster dotter, hon lärde henne ock 
läsa uth ormegadden, då Brita en gång sielf blef ormhuggen. 
om Gärtrud ock tillika underwiste henne, hwem Cajel och Regela 

woro? 
ja, hon sade, at Cajel war sielfwa ormen, och Regela war ormens maka. 
huru hon lärde läsa bort tandwärken? 
dhet lärde henne en hustru till Wibby, som också Gärtrud het, och nu 
död är. 
hwad bön hon brukar emot elfwar el:r dhe små underjorden? 
emot dhem läser hon ingen bön, uthan säger allenast dhem som henne 
sökia, at dhe skola bruka krydder och linfröö. 
hwem henne dhet lärdt? 
dhen tid hon tilläte till Hangre i Gothem, war hon Påsktiden en qwäll i 
fähuset och skulle miölka, men medan hon satt och miölkade, blef hon 
nedtagen i jorden. 
om hon såg hwem henne nedtog? 
nej, hon wiste intet dheraf, förän hon kom dit ned, dherest hon war i trij 
dygn. 
hwar uthaf hon dhet wetta kunde, at hon så länge i jorden war? 
hennes husbonde Båtel Hangre sade dhet för henne, när hon kom till-
baka. 
om han nu lefwer? 
han är för lång tid sedan död. 

Q. hwarest hon kom tillbaka upp? 
i förstone sade hon, at hon dhet eij wiste, men sedan berättade hon, at dhet 
skiedde i samma fähus, i hwilcket hon borttagen blef. 

om hon eij wiste hwem henne nedtog el:r huru dher med tillgick? 
dhet wet hon intet, men när hon kom i jorden, fick hon see en piga, 
som på samma sätt war nedtagen uthi Wästergarns sochn. 
om hon wet hwad hon het? 
nej. 
om hon talte med samma piga? 
ja, hon warnade ock Brita, at hwarcken äta el:r dricka dher, ty om dhet 
skier, sade hon, får hon blifwa dher qwar, så som henne händt är. 
om hon dher då något åth el:r drack? 
nej. 

Q. Om pigan för henne sagt, huru länge hon dher undre want? 

10-899016 
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i förstone sade hon sig dhet eij wetta, men dherefter utlät hon sig, at pigan 
för henne berättadt, dhet hon dher want i 18 el:r 19 åhr, ty hon kan dhet eij 
rätt minnas, men då henne förehållit blef, at hon i Consistorio berättadt, 
dhet pigan skolat sagt, at hon dher i XI åhr want, swarade Brita, längre war 
dhet w'ähl, och berättade pigan, at hon eij kunde komma från dhem, 
aldhenstund hon dher ätit och druckit. 

hwad pigan el:r hon i jorden giorde medan dhe dher under woro? 
intet, men i blandt kom pigan up på jorden. 
hwad hon dher giorde? 
hon har berättadt för Brita, at hon då miölkte miölck af boskap åth 

dhessa elfwar. 
om hon talte med dhessa små, medan hon dher war? 
nej, ty hon förstod dhem intet. 

Q. huru stora dhe woro? 
Dhet hon nu utwiste, och woro dhe största 5 qwarter ongefähr, men som-
liga sade hon want mindre. 

hwad dhe hade för sig? 
dhet wiste hon intet. 
hwad för kläder dhe brukte? 
dhet minnes hon intet. 
hwad dhe åto? 
dhet wet hon intet. 

här på blef henne föreställ, hwad hon om dheras mat i Consistorio berät-
tadt, neml:n at dhe åto fisk, och doppade brödbetar i dricka, men hon sade 
sig eij sedt dhem äta eij el:r wiste hon hwad dhe åto. 

om hon något lärde, medan hon under jorden war? 
pigan som dher war lärde henne, at bruka krydder och linfröö, när dhe 
små hade skadadt någon, och då skulle nödwändigt föras till henne något 
af dhen siukas kläder, dher öf:r hon bly stöpa skulle, hwaraf kunde hon i 
blyet see, om dhe dhen siuka skadadt hade, ty då syntes blyet småpiggot 
och med många hufwuden, och dher före skulle dhe bruka krydder och 
linfröö; men hade gasten tillfogadt dhen sjuka skadan, syntes allenast et 
hufwud, och dherföre skulle brukas Theriack och bränwin, dhermed dhe 
smörjas skulle. 

Rätten förestälte henne, at hon i Consistorio sagt, at för gasten skulle 
brukas Theriack och wannt dricka, at swetta på, Brita sade, at dhet skulle 
dhe taga in, men med bränwinet skulle dhe twättas. 

huru många gånger hon smält bly öf:r dhe siukas kläder? 
allenast 2 el:r 3 gånger. 

Q. om kanskie pigan tog henne ned i jorden? 
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R. dhet wet hon intet, men up halp hon henne. 
Rätten förehölt henne, at hon dhet likwähl i Consistorio berättadt, dhet till 
hon swarade, at hon dhet eij wet. 

om hon någon gång under dhe 3 dygn hon dher under war, uppå jorden 
kom? 
hon war 2 gånger uppe med pigan. 
hwarest hon då war? 
i Hangre Mus. 
hwad hon dher giorde? 
pigan war uppe och miölkade Hangre koor. 
hwarföre hon då icke språng från pigan? 
hon kunde eij komma från pigan, ty hon hölt i henne. 
om dhe af mjölken dher nedre åto? el:r hwad dhe med dhen giorde? 
dhet wet hon intet. 
om hennes husbonde saknade henne under dhen tid hon borta war? 
ja, och hade sökt efter henne. 
hwarest hennes kropp war, medan hon borta war? 
kroppen war dher med. 

dherpå förestältes henne, at hon i Consistorio sig utlåtit, at under dhen tid 
hon i jorden war, låg hennes kropp hemma i sängen, och at ingen kunde 
annat see, än hon war död, och at Olof Aurungz sedt och kiänt hennes 
kropp liggia i sängen, kall som en is, till dhess hon på 3:die dagen, när 
själen kom igjen, begynte qwickna och få lif: 
Hwar till hon swarade, at Olof Aurungz ännu skall kunna intyga dhet 
samma, som hon i Consistorio sagt, hwarföre be. Rätten ordres utgaf, at 
Olof Aurungz i morgon wid tingz Rätten sig inställa bör. Brita Biöm till-
spordes, huru gammal hon war, när hon borttagen blef? 
R. 10 el: 11 åhr, men minnes eij wist. 

huru gammal hon war, när hon begynte bota dhem som af dhe små 
skadde woro? 
at hon då wid pass war på 20:de åhret. 
om hon ock wid samma tid begynte at bota dhe andra siukdomar? 
ja. 
om hon uthan at stöpa bly öf:r kläderna, kan see om gasten el:r dhe 
små hafwa slcadadt dhen siuka? 
Nej. 
om hon kan see om dhen siuka skall döö el:r eij? 
Nej. 
om hon brukar samma bön öf:r boskap, som öf:r menniskior, när dhe 
ormstungen blifwa, och hon dhem bota skall? 
Ja. 
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om hon kan curera andra boskapz sjukdomar än ormbett? 
nej. 

Henne förmantes at uprichtigt säja, om hon wist wet sig hafwa botadt 
någon med dhessa sina böner? 
R. at läsa i lag har hulpit. 

hwem dhet hulpit? 
dhensamma är nu död: men eljest har hon läst et been i lag på et bo-
skap, som blef godt. 
hwars boskap dhet war? 
dhet war båtzmannen Biörns koo. 

Och som båtzmannen Olof Biörn i dag tillstädes war uthi et måhl, dhenna 
änkian ang:de, så blef han inkallad och tillspord; om han låtit Brita någon 
gång läsa öf:r sin koo? 
R. dhet är aldrig skiedt. 
Brita Biörns sade, at han wid samma tillfälle eij hemma stadder war, uthan 
at hustrun bedt henne läsa öf:r benet på koen. Båtzmannen Björn sade, dhet 
hans koo aldrig brutit sit been fördärfwa. Brita förmantes säja sanningen, 
om Olof Biörns hustru dher om bedt henne? och hon dhet giordt? 
R. at hon allenast drog benet på koen och bandt krydder dherwid, men hon 

las eij dheröfwer. 
om dhet sant är? 
ja, hon las intet öf:r koen. 
om hon då kan nämbna någon, som hon med dhen bönen hulpit? 
hon kan intet nampngifwa någon, emedan dhet är så länge sedan skiedt. 

uplästes och widkiändes. 
Den 23 Febr: 
S: D: inkallades åter Brita Björns och tillfrågades, hwad hon plägar få af 

dhem som henne om bot sökia? 
R. somliga gifwa henne en styfwer och somliga et bröd. 

om hon sig påminna kan, hwad nampn dhen pigan hade, som under 
jorden war? 
dhet wet hon intet, men at hon war kommen från Wästergarns sochn 
sade pigan för henne. 
om hon menar, at hennes kropp legadt hemma i sängen, medan hon i 
jorden war, aldhenstund hon säger sig dher kunnadt see, tala, gå och 
jämbwähl under dhen tiden want med pigan i Hangre fähus? 
hon wet intet, hwad dhet war för slag. 

Dherpå inkallades Olof Aurungz, och tillspordes huru gammal han är? 
R. 68 åhr. 
Q. om han kiänner Brita Björns? 
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Bild 18. Kajsartornet, ett av stadens fångtorn vid tiden kring år 1700. Gotlands 
fornsal. (Foto T. Carlson) 

R. ja. 
om han wet, at hon någon gång af dhe små i jorden want borttagen? 
dhet wet han intet, men under dhen tid hon war till Hangre, war hon en 
gång mycket sjuk. 
huru länge sedan dhet är? 
han war då ongefähr 10 åhr gammal. 
om han såg el:r wet, at hennes kropp dhen tiden låg som död och kall 
som is? 
dhet wet han intet, men mycket sjuk war hon dhen gången, mehra sade 
han sig om henne eij wetta at berätta, afträdde. 

Länsmannen Wäl:e Thomas Kahl, som nu tillstädes är, berättade sig hafwa 
hördt, at Brita Björns för en tid sedan botadt en, som gasten skadadt, och at 
hon kunnadt sagt, dhet gasten stod under en giärchgård, då han skadan 
giorde: Brita på tillfrågan härom swarade: at dhet syntes i blyet, då hon 
dhet stöpte, at gasten hade stådt under tunen. 
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hwaraf hon dhet see kunde? 
dhet wiste sig så i blyet. 
huru länge sedan dhet är? 
för 4 Mr sedan. 
hwarest dhensamma hemma war? 
dhet wet hon intet. 

Länsm. tillspordes, om han wet, hwad dhet war för en? 
R. han har allenast hördt talet, men wet eij hoo dhet war. 
Brita Biörn tillfrågades, om hon iblandt dhe små i jorden kunde giöra 
någon åthskillnad på man och qwinfolck? 
R. nej. 

huru många hon dher såg? 
7 el:r 8 stycken. 
om dhe ock födde barn dher nedre? 
dhet wet hon intet, ty dhe woro allesamman små. 
hwad dhe giorde, medan hon dher war? 
dhet kan hon eij säja, ty hon såg dhem eij giöra något. 
hwad för mat dhe dher hade? 
hon såg ingen mat. 
hwarföre då pigan förmante henne, at hon eij skulle äta el:r dricka 

medan hon dher war? 
dhe hade något på en talrick, men om dhet war bröd el:r fisk wet hon 
intet, och dhet bödo dhe henne, ändtel:n utlät hon sig, at fisk war wist 
på talricken, men om dher war bröd med, kan hon eij säja. 
hwarest hon kom up uthur jorden? 
i samma fähuset till Hangre, dherest hon blef borttagen. 

Henne förestältes, at hon i Consistorio sagt, dhet hon blef igenfunnen i 
skogen: Men hon sade sig kommit up i Hangre fähus. 

om hon kan curera sjuke boskap? 
hon läste en gång öf:r et boskapz been. 
hwars boskap dhet war? 
hon sade dhet i går, men dher på sade hon straxt, at hon eij las dher öf:r, 
uthan eljest botade dhet. 
huru många slag af ichten gifwes. 
trij slag. 
om hon brukar någon särskild bön för hwart slag? 
nej, hon brukar dhen, som hon förr sagt. 
om hon wet på hwad sätt man kan få boskapz lycka? 
dhet wet hon intet. 
huru kona mista mjölken? 
dhet kan hon eij säja. 
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Rätten förehölt henne, at hon dhet lickwähl i Consistorio sagt, då hon 
sade, at dhe kunna achta mjölken, och intet spilla henne på jorden. Efter 
hon i Consistorio nämbt biören, så tillspordes henne, hwad dhet är för 
slag? 
i förstone sade hon sig dhet eij wetta, men sedan sade hon at dhet war 
pukens, satans, tyg. 

huru dhen seer uth? 
dhe säja, at han är skapad som en katta. 

Q. huru man kan få fast dhensamma? dhet hon wähl i förstone sade sig eij 
wetta, dock sade hon omsider, at hon hördt säjas, at om dhe kasta 
strumpeband öf:r henne, så få dhe see, hwad dhet är för slag, och då spyr 
biären mjölken uthur sig, som hon af boskapen sugit i sig. 
af hwem hon dhet hördt? 
dhet kan hon eij minnas, ty dhet har hon hördt för lång tid sedan. 

Protocollet uplästes och tillstods. 

Den 27 Febr: 

för hwem hon sidst las uth ormetanden? 
för hwem dhet war wet hon intet, men för 4 åhr sedan las hon sidsta 
gången dhen uth. 
hwem hon med ordet Cajel menar som hon i dhenna bön brukar? 

hwilcken hon kallar sielfwa ormen och dhen första man, om hon icke 
under dhet nampnet förstår dhen ormen, som kom wåra första föräldrar at 
synda? och i dhen H: Skrift kallas dhen gambla ormen, som är sielfwa 
diefwulen? 
Jesus beware mig dherfrån. 

— — — 
hwem hon under dhet ordet Regela förstod, om hon icke dher med ment 
sig sielf, som så länge Hänt diäfwulen? 
Jesus beware mig dher från. 

Och emedan hon så wähl i Consistorio som ock under hela dhenna ransak-
ningen så ofta nämbt Jesu heliga nampn, så tillspordes henne, hwad hon 
dher med mente? 
R. hon ber dhet wår Herre skall hielpa henne.2  

2  Gotlands norra domsagas dombok 1738. ViLA. — År 1949 skrev landsarkivarie 
Arnold Sandberg en artikel i Gotlänningens julnummer om den botkunniga Brita 
Björns utifrån de här återgivna rättsprotokollen. Protokollen från 1722 och 1737 
har till stora delar publicerats av Ragnar Bjersby i hans avhandling Traditions-
bärare på Gotland vid 1800-talets mitt, 1964. Av protokollet från tingsförhand-
lingarna år 1738 återges emellertid endast ett fragment. De av Bjersby publicerade 
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Eftersom det ej heller vid denna rättegång framkom något, som 
skulle tyda på att Brita Biörns hade kunskaper om direkta 
häxkonster, och ingen heller påstått att hon kunde sätta ont på 
människor och djur, så dömdes Brita Björns till att böta 30 daler 
silvermynt eller i brist på medel till tolv dagers fängelse på vatten 
och bröd. Domen fastställdes av Svea hovrätt den 21 oktober 
1738 och Brita Biörns som givetvis inte förmådde erlägga några 
böter fick undergå fängelsestraffet. Över 71 år gammal fick hon 
tillbringa tolv dagar i december månad det året i landsfängelset i 
tornet Kajsaren i Visby östra stadsmur.3  

protokollavsnitten citeras efter denne av Bengt af Klintberg i hans uppsats 
»Hejnumkärringen», 1980. 
3  Gotlands norra domsagas dombok 1738; Sandberg 1949. 



Att probera med sax och stöpa med bly 

Tillsammans ger de tre dokument, som föreligger från de skilda 
förhören med Brita Biörns, en tämligen utförlig bild av hennes 
verksamhet som boterska. De avspeglar också en dåtida tro på 
sjukdomsalstrande väsen. Brita Biörns uppfattning om sjuk-
domar, hennes diagnos- och botemetoder, är på intet sätt origi-
nella. Det är gamla beprövade och traderade bruk inom folkmedi-
cinen. Under rättegången 1722 var Brita Biörns ovillig att er-
känna något annat än sådant som rätten redan hade kännedom 
om. Gång efter annan bedyrade hon att hon uppgett allt hon kan 
och brukar. Självmant syns hon endast berätta om färden under 
jord. Med tydlighet framgår det av protokollet att hon inte är san-
ningsenlig när hon besvarar rättens frågor. Det är inte egen-
domligt att rätten fann det mindre trovärdigt, att Brita Biörns som 
mycket ung skulle ha lärt sig läsa i lag genom att lyssna till en 
gammal botare, som handskats så vårdslöst med sina kunskaper, 
att varje hjälpsökande fått tillgång till hans läsningar, inte heller att 
den helt förkastade hennes uppgifter om att hon lärt sjukdomsbot 
under jorden. Handlingen ger intryck av att hon försöker skydda 
de människor, som sökt henne för att få hjälp, och den eller de 
personer som ursprungligen traderat kunskaper om folklig sjuk-
domsbot till henne. Det är anmärkningsvärt att det enda namn på 
någon person som tagit emot hennes tjänster, som hon uppger vid 
de skilda förhören, är båtsmannen Olof Biörns. Denne var en av 
de två män, vilka tog fast henne och Beata Gurpes, och tvingade 
dem till prästgården. För övrigt sade hon sig ha glömt eller ej haft 
kännedom om vad hennes besökare hetat. Uppger hon överhuvud 
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taget några namn så är det på döda personer. Hon tillstår även att 
hon några gånger botat sig själv. 

Vid de senare utfrågningarna redogör hon villigare för hur hon 
lärt sig läkekonst. Det är främst hennes kusin, bondmoran Gert-
rud Zakrisdotter på gården Liste i Norrlanda, som uppges ha 
förmedlat flertalet av de formler hon kan. Hon var betydligt äldre 
än Brita, som i det närmaste var jämgammal med hennes söner 
av vilka den yngste, Lars Nilsson, var född år 1675.1  Gertrud 
Zakrisdotter avled 71 år gammal den 5 maj år 1718 några år innan 
Brita Biörns första gången ställdes inför rätta.2  Gertrud skulle ha 
lärt henne läsa i lag och läsa för ikten samt berättat för henne hur 
hon skulle uppfatta och bruka formeln mot ormbett. Även om 
Brita Björns som ung kan ha fått hjälp av den år 1722 utpekade 
Jacob i Halla, när hon någon gång gjort sig illa, förefaller hennes 
senare uppgift mera tillförlitlig. Genom att undvika att nämna den 
nyligen avlidna släktingen år 1722 besparar hon de efterlevande 
obehag. 

Enligt vad Brita Björns uppger år 1738 skulle hon ha börjat sin 
verksamhet när hon var på sitt tjugonde år, således omkring år 
1687. Det är troligt, att hon fått sina första lärospån av Gertrud 
Zakrisdotter. De läsningar Brita Biörns vid skilda tillfällen återger 
har ingen fastställd form och är, med undantag av läsningen mot 
ormbett, snarlika varandra och mycket enkla till sin konstruktion 
(se sammanställning av formlerna på s. 201 f. nedan). Den 
läsning mot flygeld som återfinns i protokollet från år 1722 är inte 
logiskt uppbyggd och förefaller vara en diktning inför rätten och 
ej någon väl inövad forme1.3  Det är också betecknande att Brita 
Biörns trots upprepade förfrågningar vid rättsförhandlingarna år 

1  Om ägarna till gården Liste se Larsson 1959 s. 62 f. 
2  Död- och begravningsboken för Norrlanda 1718. Gothems kyrkoarkiv. ViLA. 
3  Det förefaller troligt att sjukdomsnamnet flygeld avser bältros (herpes zoster el. 
zoster), vilket är en hudsjukdom med angrepp i nervsystemet. Den visar sig med 
utslag tvärsöver kroppen och längsmed lemmarna. Sjukdomen följer vissa nerv-
banor och angriper oftast enbart en sida av kroppen. — Det förekommer i Norden 
många folkliga benämningar på sjukdomen varav en del innehåller ledet eld. 
Andra åsyftar att den troddes komma från de underjordiska. Se Reichborn-Kjenne- 
rud 	1940 s. 30 ff. 
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1738 enträget förnekar, att hon signar mot sjukdom påsatt av 
underbyggare. För sådan skada brukar hon enbart örter och 
växter med stark lukt samt linfrö. 

Läsningen för ikt återger hon olika när hon anmodas att upp-
repa den. Rätten framhåller, att hon även återgett en tredje variant 
inför domkapitlet, och frågar om hon läser som hon själv tycker. 
Det vill Brita Biörns inte tillstå, men trots detta hennes förnekande 
är det uppenbart, att hon utifrån några fasta och snarlika formule-
ringar vid skilda tillfällen återskapar sina läsningar. Något fast 
förråd av signelser har hon inte. Hennes läsningar har stundom 
närmast karaktär av böner ställda till den kristna treenigheten. I 
dessa böner inflikas besvärjelser och manande ord. 

Ikten är en ögonåkomma och kan vara av tre slag, påstod Brita 
Biörns, och därför finns det också tre olika formler för ikt.4  Hon 
kan dock inte återge mer än en av dem. Inför domkapitlet år 1737 
beskrev och visade Brita Biörns hur hon höll fingrarna på den 
sjukes panna så att flathanden skuggade över ögonen medan hon 
läste. Inför tingsrätten uppgav hon ett halvår senare att hon stry-
ker med ett finger över ögat och ikten skulle då med tiden gå bort. 
Det kan förefalla som om hon inte hade några exakta ritualer utan 
varierade dem efter eget tycke. 

Att läsa för tandvärk hade hon lärt av en kvinna i Gothem och 
då satte hon läkefingret med rätt hand avigt på ansiktet på den 
drabbade medan hon återgav formeln. Tron att de magiska kraf-
terna hos en människa är koncentrerade till hennes händer är av 
mycket hög ålder och vida spridd. Att läkekraften hos en männi-
ska sitter i händerna eller i fingrarna är en följd av denna uppfatt-
ning. Starkast ansågs kraften vara i vänstra handens ringfinger 
som ofta kallas läkefingret. Handlingen skall utföras på ett sätt 
som avviker från det normala och hand och finger hålls därför 
avigt. I samband med sjukdomsbot återkommer ofta tanken, att 
en botande kraft kan överföras till den sjuke medels strykningar 

4  Det är något oklart vad Brita Biörns egentligen åsyftar med sjukdomsnamnet 
ikt. De ögonsjukdomar som vanligen nämns inom folklig läkekonst är skräp i 
ögat, blemma eller hinna för ögat och starr. Jfr FSF VII.5 s. 516 ff.; Tillhagen 
1977 s. 208 ff. 
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och handpåläggelse. I bibeltexter är handpåläggelse ofta omtalad i 
samband med fördrivning av sjukdomsandar, vilket säkerligen 
också påverkat utövare av folklig läkekonst. 

Av protokollet från tinget 1738 framgår det, att Brita Björns av 
sin kusin fått lära sig, att det är viktigt att känna namnen på de 
varelser eller väsen som skall bekämpas och att veta deras ur-
sprung. Ormformeln inleds med orden: Cajel är den förste man 
och Regela hans hustru. Cajel och Regela är de ursprungliga my-
tiska ormarnas namn och från dessa två urfäder härstammar alla 
ormar. Med kunskap härom kan botaren övervinna och fördriva 
det onda som ormens bett innebär och vilket förmodas ha formen 
av en tand. När Brita Björns vid olika tillfällen anmodas återge 
formeln mot ormbett sker det inte ordagrant lika. Hon förklarar, 
att det viktiga inte är att formeln alltid har exakt samma lydelse, 
utan att hon i den uppräkning, som förekommer av olika utseen-
den och färgteckningar på ormar, har beskrivit just den ormen 
som bitit den hon läser över. Efter varje beskrivning av en orm 
manar botaren med dubbla anrop: ut du ormetand, ut du orme-
tand. Under tiden hon läser stryker hon över bettet med ett strå 
eller något liknande och när hon träffar rätt beskrivning faller 
tanden, som hon säger sig fånga upp i ett kärl med vatten. På till-
frågan hur en sådan tand ser ut påstår hon att den liknar en tagg 
från törne. 

Vid ett flertal tillfällen återkom rätten till ormformeln och de 
båda egennamn som förekommer i den. Av de frågor och svar 
som förs in i protokollet, kan utläsas, att det förelåg en väsentlig 
skillnad i andlig beredskap mellan folktrons företrädare och de 
teologiskt inriktade företrädarna för lag och rätt. För Brita Björns 
är det en traderad sanning, att den som känner sin motståndares 
namn och ursprung har ett övertag i kampen och makten att för-
driva det onda, medan den första ormen för rättens ledamöter 
måste beteckna djävulen och ormens maka rimligen avse troll-
kvinnan. Något egendomligt förefaller det, att Brita Biörns stän-
diga åberopande av sin frälsare uppfattas som en form av svart-
konst och ett medel att undgå rättvisan. Anmärkningsvärt är också 
att det traditionella tretalet inte förefaller ha haft någon betydelse 
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för Brita Biörns. Hon manar och läser sina formler en och två 
gånger eller fem och sex. 

De övernaturliga sjukdomsalstrande väsen vilka omnämns av 
Brita Biörns i rättegången år 1722 är de små under jorden. I de 
senare protokollen kallas dessa också för »elwar». När hon stö-
per och det visar sig som ett huvud i smältan är skadan från de 
små, säger hon då. År 1738 påstår hon att ett avbildat huvud i 
smältan skulle betyda att det är gasten som är orsak till sjuk-
domen, medan flera huvuden skulle utvisa att det är underbyg-
garna. Den senare uppgiften är den som överensstämmer med 
traditionen som rör sjukdomsdiagnos med hjälp av smältning eller 
stöpning. Gasten är ett ensamväsen, medan älvorna eller de små 
alltid uppträder som kollektiv. Bilden av en gestalt eller av ett 
huvud utpekar det förstnämnda väsendet och ett flertal figurer de 
senare, enligt tro och övertygelse.5  Det är möjligt, att Brita Björns 
i början av sin verksamhet specialiserat sig på att enbart bota 
skador vållade av de små, för att därefter med tiden utvidga den 
till att även omfatta skador, som uppstått genom kontakt med de 
döda. Det förefaller dock något egendomligt om det skulle ha 
skett så sent som efter år 1722, eftersom gasten uppfattades som 
en mycket vanlig orsak till sjukdom. Förhören då kom emellertid 
till stor del att handla om Brita Björns påstående, att hon en gång 
varit tagen under jord och där lärt sig bota, vilket kan ha haft be-
tydelse för hennes uppgift. 

Denna hennes berättelse om nedtagningen under jorden har 
uppfattats som en redogörelse för en genuin supranormal upple-
velse hon skulle ha haft i samband med en febersjukdom.6  Bengt 
af Klintberg har i sin uppsats »Hejnumkärringen» hävdat, att 
Brita Biörns verkligen var övertygad om att hon varit nedtagen till 
de små under jord. Hon hade haft en personlig upplevelse av 
dessa väsen och denna skulle ha gett henne en särskild status i 
såväl hennes egna som omgivningens ögon, eftersom hon passe-
rat den gräns som skiljer människorna från de underjordiskas 

5  Se t. ex. Törner 1946 nr 46; Hylten-Cavallius I 1863-64 s. 405; Bergstrand 
1932 s. 135 ff. 
6  Bjersby 1964 s. 226; Palmenfeldt 1978 s. 74; af Klintberg 1980 s. 45 ff. 



158 

värld. När hon berättat för sina närmaste vad hon upplevt, och 
denna berättelse därefter kommit i omlopp och inom kort nått 
många i trakten, skulle rollförväntningar ha uppstått hos omgiv-
ningen. Brita Björns själv skulle långt senare ha kommit till klar-
het om att hon ville bli boterska och då fastslagit, att det var som 
tioåring hon fått botargåvan hos de små underjorden. 

Bengt af Klintberg hävdar även, att Brita Biörns utan anledning 
inför rätten 1722 berättar om sin vistelse hos underbyggarna och 
därmed utsätter sig för risken att bli misstänkt för att ha ingått 
förbund med Satan. Trots denna misstanke, framhåller af Klint-
berg, upprepar hon sin berättelse femton år senare vid förhören 
inför domkapitel och häradsrätt.7  

I mångt och mycket kan jag inte dela af Klintbergs uppfattning. 
Jag är långt ifrån övertygad om att Brita Biörns berättelse är ett 
genuint memorat upplevt i en feberdröm. Som jag tidigare visat är 
hennes påstående på intet sätt unikt. Det har förekommit liknande 
redogörelser i tidigare prästförhör och i samband med trolldoms-
processen i Visby under åren 1705-07. Även rättegångarna mot 
Brita Biörns är att betrakta som trolldomsprocesser. Det är 
mycket svårt att utifrån ett protokoll från ett trolldomsmål avgöra 
vad som är en helt frivilligt lämnad upplysning. Däremot före-
kommer det att misstänkta när de inte har något att bekänna åter-
ger välkända sägner som om de vore självupplevda händelser. 
Ingeborg Jonsdotter och Margaretha Kuskes berättade om färder 
under jord för att undslippa tortyr. De baserade sina uppgifter helt 
på folktro och folkdikt. 

Inför tre olika instanser och vid tre olika tidpunkter redogör 
Brita Biörns för sin påstådda färd. Orsaken till att hon ställdes in-
för rätta var ursprungligen att hon misstänktes för samröre med 
djävulen. De uppgifter hon lämnade inför rätten år 1722 var 
kända vid de senare tillfällena. I de senare förhören föreligger så-
ledes ingen frivillighet. Vad hon en gång berättat finns bevarat 
både i minne och på pränt. Det bör även understrykas att Brita 
Björns under tingsdagarna stod under uppsikt av profossen. 

7  af Klintberg 1980 s. 46 ff. 
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Enligt min mening bör Brita Björns berättelse år 1722 uppfattas 
som ett försök att skydda den eller de traditionsbärare och deras 
anhöriga, som förmedlat sina kunskaper om folklig läkekonst till 
henne. Även om hon själv för resan under jord på tal föreligger 
ett indirekt tvång. Hon måste kunna förklara vem som lärt henne 
bota. Rätten vägrar att godkänna hennes uppgifter att hon själv 
utformat sina botemetoder. Den några år tidigare avlidna Gertrud 
Zakrisdotters namn vill hon inte nämna. Då kommer den tradi-
tionella berättelsen i sägenform om kvinnan som besökt de 
underjordiska och fått insyn i deras värld henne väl till pass.8  När 
hon vid de senare förhören för första gången nämner sina sages-
män vid namn har lång tid förflutit och ingen kan skadas av hen-
nes uppgifter. 

Liksom de anklagade kvinnorna i processen i Visby halvtannat 
årtionde tidigare tog sin tillflykt till tro och sägen, när de inte såg 
någon annan råd, så framhöll Brita Biörns, att hon en gång varit 
tagen under jord och där lärt sig att bota dem som skadats av 
övernaturliga väsen. De små under jorden intog vid den här tiden 
en dominerande ställning inom traditionen, och då särskilt som 
väsen vilka kunde vålla vissa hudsjukdomar. De existerade lik-
som gasten som empiriska väsen för dåtidens befolkning och 
endast ett fåtal torde ha ifrågasatt deras förmåga att skada männi-
skorna. Det borde ha fallit sig naturligt för Brita Björns att i sam-
band med att hon tvingades återge formeln för att bota en sjuk-
dom, som ansågs vara vållad av de underjordiska, också hänvisa 
boten till dessa. Hon tillgrep härvid en mycket välkänd berättelse, 
som hon säkerligen hade hört i ett flertal varianter, framställda 
både som memorat och sägen sedan sin barndom. 

Prästförhöret med Catharina Olufsdotter år 1705 i Hörsne soc-
ken, om hennes påstådda flera dygn långa vistelse under jorden 
och hennes berättelse därom, kan knappast ha varit okända för 
Brita Biörns.9  Vad som tilldragit sig i grannsocknen måste ha 
väckt stor uppmärksamhet i Gothems socken och borde särskilt 

8  Se ovan s. 52. 
9  Se ovan s. 42 f. 
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ha intresserat en kvinna, som hade varit verksam med att bota och 
ställa till rätta skador förorsakade av övernaturliga väsen. Under 
detta och nästföljande år förekom också liknande berättelser vilka 
handlade om botkunniga kvinnor i Visby stad. I Brita Biörns 
redogörelse åsyftas samma sägentyp och sägenmotiv som i Mar-
garetha Kuskes bekännelse om färden under jord, där hon av en 
ande fick kunskap om vad som orsakar sjukdomar och hur de 
skall botas. Det förefaller också som om tingsrätten är väl med-
veten om likheterna, när det särskilt frågas efter ett andeväsen 
under jord vid sidan av de små. Liksom Ingeborg Jonsdotter och 
Margaretha Kuskes har Brita Biörns svårigheter att vidareutveckla 
sitt påstående att hon varit nedtagen. Att de underjordiska är små 
till växten och av båda könen framgår av traditionen, likaväl som 
uppfattningen att de hör samman med dans och lek, men i tradi-
tionen förekommer inga närmare redogörelser för hur det såg ut 
där nere hos dem. Sägnerna skildrar händelser i korta ordalag, 
innehåller få detaljer och mera sällan någon ingående miljöbe-
skrivning. 

Genom att hänvisa till pigan under jord undgår Brita Björns att 
ange den eller de som lärt henne sjukdomsbot. Förhållandet blir 
tydligt märkbart, när hon i förhöret år 1722 anmodas att uppge 
vem som lärt henne att probera med sax och stöpa med bly, då 
hennes första påstående att hon funnit på det själv inte godtas. Det 
är självfallet en människa och ingen sägengestalt, som först visat 
henne hur hon med hjälp av en sax lagd i en lycka skulle kunna 
utröna om de underjordiska vållat sjukdom. Samma förhållande 
gäller med avseende på hennes påstående, att det är hennes eget 
påfund att bota med örter. Rätten visste i förväg, att metoderna 
tidigare förekommit och brukats av dem som varit verksamma 
med sjukdomsbot, och hade också uppgifter om att Brita Biörns 
hade praktiserat dem. Brita Biörns tog hjälp av sägner för att 
slippa ange den eller de personer vilka en gång lärt henne bota. 
Hon övertygade inte rätten men fick den att förmoda, att hennes 
påstådda vistelse under jord kunde vara en sjukdomsfantasi eller 
en djävulens villa. 
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Det Brita Biörns sade sig ha lärt under jorden av pigan, som 
var bergtagen hos de små, var i första hand att utröna vilka sjuk-
domar som kom från dessa väsen. Diagnos ställdes med hjälp av 
en sax som lades i en lycka. Om saxen ändrade läge och återfanns 
ovanpå lyckan hade de underjordiska vållat skadan. Pigan skulle 
även ha lärt henne att hon skulle stöpa bly över de sjukas kläder. 
Om smältan av det stelnade blyet hade form av ett huvud skulle de 
små ha sänt sjukdomen. Hon kallade denna för flygeld och sade 
sig av pigan ha lärt en manande formel mot den samt att bruka 
grädde och vitlök på utslagen. I samband härmed påstod Brita 
Biörns att om sjukdomen var av annat slag kunde hon inte bota 
den. Denna hennes uppgift att hon enbart botade för skador vål-
lade av de underjordiska är inte helt övertygande. Det framgår av 
protokollet att hon förmodligen även botade för andra sjukdomar, 
men också att hon inte frivilligt tillstod det minsta och gång efter 
annan hävdade, att hon bekänt allt hon kunde för att därefter stäl-
las mot rättens kännedom om ytterligare kunskaper. Brita Biörns 
ger intryck av att ha varit en förslagen kvinna, som visste att 
balansera mellan sanning och lögn för att om möjligt manipulera 
rätten och undkomma med minsta möjliga påföljd. Uppgiften kan 
dock vara missvisande och enbart innebära, att hon liksom Inge-
borg Jonsdotter och många andra botare skilde på naturliga sjuk-
domar och sådana som de ansåg härröra från den övernaturliga 
världen. 

Ingeborg Jonsdotter fällde ett liknande yttrande då hon sade sig 
inte kunna bota naturliga sjukdomar men väl de andra. Vid en 
jämförelse är det av intresse att konstatera, att de båda kvinnornas 
metoder att ställa diagnos med hjälp av en sax påminner om var-
andra. De botar båda mot de två väsen vilka framträder som de 
vanligaste sjukdomsvållarna i gotländsk tradition — gasten och 
de underjordiska. I handlingarna som berör Ingeborg Jonsdotter 
förefaller det dock, som om hon i första hand ansett att sjukdomar 
kommer från de döda som går igen, medan Brita Biörns företrä-
desvis nämner de underjordiska. Onekligen för detta tankarna till 
det faktum att Ingeborg Jonsdotter i unga år hade haft en upple-
velse av gasten, medan Brita Björns en gång legat i det närmaste 

11-899016 
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medvetslös i en svår sjukdom som förmodligen ansetts vara vål-
lad av underbyggarna. I efterhand hade de båda fått tolkningar av 
sina upplevelser, vilka förefaller återkomma i deras sjukdomsför-
klaringar. 

Brita Björns uppgifter om sin påstådda upplevelse varierar vid 
de tre tillfällen hon förhörs om den. Om hon verkligen själv hade 
trott på sin berättelse hade den haft en fastare utformning. En 
sagesman, som anser sig ha haft en övernaturlig upplevelse och 
återger den, ändrar knappast sina uppgifter nämnvärt, utan med-
delar sina intryck under händelsen även om det går år mellan varje 
gång som den förs på tal. Vid förhören år 1738 lämnade Brita 
Björns helt andra uppgifter om de underjordiska än dem hon 
uppgav år 1722 med avseende på antal, storlek, kön, kläder, 
sysselsättning osv. Hennes svar är vid det senare tillfället motsä-
gelsefulla och svävande. Den del av hennes berättelse som var 
konstruerad utifrån sägenmotiv kvarstår och har delvis utökats 
med detaljer. 

Det kan dock mycket väl föreligga ett samband mellan Brita 
Biörns berättelse och den omtalade svåra sjukdomen hon hade i 
10-årsåldern. Ansågs en människa vara drabbad av sjukdom som 
var sänd från de underjordiska så sades hon under sjukdomstiden 
vara i deras våld. När Brita Biörns låg sjuk under flera dagar, 
uppfattade möjligen omgivningen hernnes svaghet så, att under-
byggarna var orsak därtill. När hon åter blev frisk, kan andra ha 
berättat för henne varifrån sjukdomen kommit. Denna deras upp-
fattning att hon varit i underbyggarnas våld kan hon möjligen ha 
uppfattat så att hon varit nedtagen till dem.1° Det bör också fram- 

Ett liknande sjukdomsfall omtalas vid det ordinarie hösttinget med allmogen 
av Gotlands norra befallning den 13 november 1689 då ett mål, som blivit upp-
skjutet från sommartinget avdöms. 

En hustru i Hangvar hade en dotter, som varit svårt sjuk i fem veckors tid. Hust-
run hade då bett en piga att köra den sjuka med häst och vagn till en äldre kvinna 
vid namn Anna, vilken var bosatt på gården Slängs i Lärbro socken och verksam 
som jordemoder, för att söka bot. För att ingen av männen på gården skulle få reda 
på resan företogs avfärden under predikotid på Maria besökelsedag. Anna skulle ha 
sagt, att sjukdomen var påkommen av »underbyggarena» och hon hade tagit eld-
kol från härden i den sjukas vänstra sko och fört omkring henne. Ingen av de in-
blandade ville tillstå att något annat hade förekommit. Inför rätten förklarade 
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hållas, att det, enligt rättshandlingarna, inte finns minsta antydan 
till att Brita Biörns omgivning skulle ha hört talas om att hon 
skulle ha överskridit gränsen mellan människornas värld och de 
övernaturligas. Hade det funnits ett sådant rykte i trakten skulle 
säkerligen såväl kyrkoherden som nämndemän i rätten ha haft 
kännedom därom. Det vittne hon själv hänvisar till, säger sig 
endast kunna intyga, att hon verkligen varit mycket sjuk en gång i 
barndomen. Att hon varit tagen till de små under jorden kände 
han inte till. 

När kroppen låg livlös och kall som is, berättar Brita Björns, 
hade hennes själ lämnat den och befann sig på annat ställe. Här 
möter den mycket gamla föreställningen om frisjälen som kan 
färdas fritt i tid och rum, medan kroppen ligger till synes död. Det 
är samma föreställning som återfinns inom visionslitteraturen och 
inom folklig religiös mystik.11  

Protokollen ger stundom ett intryck av att Brita Björns talar om 
olika händelser som skulle ha inträffat i hennes barndom. Hon 
säger, att folk letade efter henne under de dagar hon var nedtagen 
och att hennes husbonde slutligen fann henne i skogen, men vid-
håller samtidigt att hennes kropp låg hemma i sängen och att hon 
kom åter upp från jorden i fähuset på gården.Till Brita Biörns 
påstående, att den jordtagna pigan går upp och mjölkar boskapen 
både i fähus och i markerna, föreligger ingen motsvarighet i 
kända sägner. I ett flertal gotländska kyrkor förekommer 
emellertid en bildframställning från medeltiden av en tjuv-
mjölkande kvinna i sällskap med småväxta djävulsliknande 

Anna, att hon därmed inte menat något ont och att hon endast följt Bibeln. Hon 
hade gjort det som ängeln befallt Tobias, att röka med eld för att fördriva onda an-
dar. I protokollet förekommer också en antydan att pigan som körde den sjuka 
också själv skulle ha sökt Anna för att få hjälp med fosterfördrivning. — Rätten 
fann det särdeles allvarligt, att färden företagits under predikotid på en stor helg-
dag och då samtidigt som den sjukas föräldrar låtit be för henne i kyrkan, och ut-
dömde böter till kyrkan och hänvisade de inblandade till att svara för handlingarna 
inför prästerskapet. Pigan, som sades ha gett råd om boterskan och körde den 
sjuka, skulle dessutom sitta en söndag i stocken på kyrkbacken i Hangvar. Got-
lands norra domsagas dombok 1689. ViLA. 
11  Se ovan s. 12 ff. 
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Bild 19. Den tjuvmjölkande kvinnans gärning och straff. Kyrkmålning från 
senare hälften av 1400-talet i Norrlanda kyrka, Gotland. (Foto N. Lagergren, ATA) 

varelser.12  En målning om tre bilder finns i Norrlanda kyrka, där 
man kan se den tjuvmjölkande kvinnans gärning och straff. På 
den första bilden visas hur en kvinna i ett vitt huckle och röd kjol 
mjölkar en ko, som hålls fast av en djävulsgestalt. En annan 
djävul är avbildad bakom kon. På den andra bilden syns en kär-
nande kvinna och en djävul som spyr i kärnan. Slutligen fram-
visas på den tredje bilden hur kvinnan av två djävlar förs till ett 
helvetesgap. Kyrkmålningar av det här slaget kan ha förorsakat 
både individuella föreställningar och lokala traditioner. 

Berättelser om den tjuvmjölkande kvinnan har kanske funnits i 
gotländsk tradition och det är inte omöjligt, att djävulsfigurerna 

12 Dylika framställningar förekommer i Endre, Ganthems och Norrlanda kyrkor. 
En snarlik målning finns i Bäls kyrka och beskrivningar av numera försvunna 
målningar av den här typen finns från Alskogs och Vamlingbos kyrkor. Wall 
1977 s. 27 ff. — Brita Biörns bör ha haft åtskilliga tillfällen att betrakta mål-
ningen i Norrlanda kyrka, som av allt att döma inte var överkalkad under hennes 
livstid. (Muntlig uppgift från fil. dr. Erland Lagerlöf.) 
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Bild 20. Den tjuvmjölkande kvinnan. Detalj. 

Bild 21. Den tjuvmjölkande kvinnan och helvetesgapet. Detalj. 
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har uppfattats som folktrons varelser från underjorden och kvin-
nan på målningen såsom dem närstående. 

Från 1600-talets sista årtionden föreligger ett svar från en pas-
tor i Stenkyrka socken på en förfrågan angående älvdanser. Det 
lyder: »Elfwedantzar finnes ock på Gottland; och hålles före wara 
af Pygmxis. Der de få Elfwebläst, röka de sigh medh Durant så-
wäl som mot annor trulldom.» Av det korta omnämnandet fram-
går, att uttrycket »de små» redan vid den här tiden var allmänt, 
eftersom pastorn ifråga kallar de väsen som ansågs vara orsak till 
ringarna i gräset för »Pygmxis». De skador dessa gav upphov till 
jämställs med den sjukdom som på fastlandet benämns 
»Elfwebläst».13  

Jordemodern Anna från gården Slängs i Lärbro socken kallar 
de väsen som förorsakat sjukdom för »underbyggarena» vid rät-
tegången år 1689.14  Denna benämning förekommer även i sam-
band med ett mål den 25 februari vid tinget efterföljande år, när 
en tragisk händelse som tilldragit sig i Fole socken behandlas. En 
man och hans hustru hade blivit övertygade om att deras van-
skapta och sjukliga son var en bortbyting och följt de råd som 
förekom i sägentraditionen för att få tillbaka sitt rätta barn. Den 
ofärdige sonen lät de på julafton lägga på dynghögen där han frös 
ihjäl. På frågan vem de trodde hade bytt barn med dem svarade 
föräldrarna att: »det måtte fuller wara underbyggiarena och dee 
som boo under Jorden.»15  I senare gotländsk tradition förekom-
mer benämningen underbyggare jämsides med uttrycket de små 
under jorden. 

I sin Rudera Gothlandica från år 1683 återger Haqvin Spegel 
en senmedeltida latinsk besvärjelse som påträffats i ett dokument 
från en gård i Bro socken. Den är ett konkret exempel på besvär-
jelseformler som förekom och brukades av den senmedeltida 
kyrkan och inleds med orden »Conjuro vos Ellvos et Ellvas» med 

13  Hiärne 1706 s. 188. — Om örten som kallas Durant se nedan s. 178 f. 
14  Ovan s. 162 not 10. 
15  Ren. dombok för Gotlands norra domsaga 1690. RA. Målet behandlas utförligt 
av I. Arens och B. af Klintberg i en uppsats kallad »Bortbytingssägner i en got-
ländsk dombok från 1690». Arens 1979. 
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innebörden »Jag besvärjer er alver och älvor».16  Det är föga 
troligt att den tillkommit med avseende på gotländska förhål-
landen men visar att benämningen älva tidigt kan ha varit känd på 
ön. 

I det protokoll som föreligger från förhöret med Brita Björns 
inför domkapitlet år 1737 omtalas de underjordiska vid ett tillfälle 
under benämningen »elfwar». Enligt protokollet är det den 
förhörda som brukar ordet. I protokollet från tinget år 1738 
förekommer ordet ett par gånger och då både i frågor till den 
förhörda och i hennes svar. Det förefaller således som om älvor 
skulle kunna vara en ursprungligare och egentligare benämning 
på de underjordiska. Eftersom de är sjukdomsalstrande är de 
farliga för människor i vissa situationer och deras rätta namn får 
inte nämnas. Benämningar som underbyggare och de små under 
jorden förefaller vara noanamn och förmildrande omskrivningar 
för de stundom lättstötta övernaturliga grannarna. Övernaturliga 
väsen i skog och mark omtalas dock i 1540  11  års och 1703 års 
bibelöversättning i Jes. 34 under benämningen »elwor» i 
samband med såväl troll som spöken och gastar.17  Om det är 
Brita Biörns eller någon prästman som först vid förhöret inför 
domkapitlet nämner älvor är svårt att säga. Förmodligen hade 
samtliga närvarande kännedom om benämningen och dess före-
komst i bibeltext och i tradition på fastlandet. Huruvida den också 
har förekommit i äldre gotländsk tradition är ej möjligt att avgöra. 

I Norden förekom en föreställning, som ofta åberopades i 
trolldomsprocesser. En trollkvinna ansågs kunna tillverka en 
kropp av olika föremål och därefter med hjälp av magiska hand-
lingar och besvärjelser ge liv åt denna sin skapelse. Kroppen fick 
rörelseförmåga och kunde på kvinnans befallning ge sig ut och 
stjäla mjölk. Den sökte själv upp kor på bete och i ladugård, diade 
dem och bar i sin mage hem mjölk eller smörfett. Vid hemkoms-
ten spydde den upp det stulna i sin ägares kittlar eller kärna. 
Tjuvmjölkning med hjälp av ett utsänt objekt är en trolldoms- 

16  Wennersten 1901 s. 178. 
17  Ovan s. 48 not 6. 
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konst, men i traditionen framställs den tillverkade mjölktjuven 
som ett självständigt väsen. Den har gestalt av ett djur eller ett 
rundat föremål och kallas trollkatt, mjölkhare eller bjära och lik-
nande.18  

Brita Biörns sade sig inte ha någon kunskap om hur boskaps-
lycka kunde förvärvas men visste att det är av betydelse att noga 
akta sin mjölk och inte spilla något på jorden. Den trollkunniga 
kvinnans mjölkstjälande väsen, som på Gotland kallas för bjära, 
kände hon till. Fick någon se en sådan bjära, när den höll på att 
dia en ko, så skulle han ta och slänga ett strumpeband över den. 
Bjäran föll då samman och återgick till de beståndsdelar den var 
sammansatt av och mjölken den hade i sig rann ut. 

Vanligtvis anges i traditionsmaterial att det tjuvmjölkande 
väsendet i norra och östra Sverige har utseende av ett nystan eller 
ett klot, men uppgifter om utseende som en katt och namnformer 
som bärkatt och trollkatt förekommer också, främst i äldre hand-
lingar. När kämnärsrätten i Visby såg med misstänksamma ögon 
på Margaretha Kuskes svarta katter och undrade vad de kunde 
uträtta vid påsktiden, är det möjligt, att de hade mjölkstöld i 
tankarna.19  

18  Wall Jo II 1977-78. 
19  Ovan s. 104. 



Tarald och gas tegräs 

Under 1800-talet levde i Hejnums socken två botkunniga kvin-
nor, mor och dotter, vilka båda allmänt kallades för Hejnum-
käringen. Den äldre av dessa hette Greta Olofsdotter Enderberg 
och var född i Gothem år 1746. Hon var sannolikt dotter till Brita 
Biörns son Olof Jönsson i dennes andra giftemål med Pernilla 
Larsdotter. 

Den yngre Hejnumkäringen hette Gertrud Olofsdotter och var 
född den 5 februari 1782 i Greta Olofsdotters äktenskap med 
skolmästaren Olof Enderberg. Hon gifte sig med arbetskarlen 
Carl Fredrik Ahlgren och bodde vid Kyrkebys i Hejnum. Att de 
båda är kända i senare tradition beror till stor del på Th. Erlands-
son, som berättar om dem i sina skildringar av äldre gotländsk 
kultur. Erlandsson hade uppfattningen att det funnits tre genera-
tioner av botkunniga kvinnor i rakt nedstigande led, och i tradi-
tionen antyds, att även den äldre Hejnumkäringen ärvt sin kun-
skap från sin mor.' Arnold Sandberg framförde, när han skrev 
sin artikel om Brita Biörns år 1949, tanken att hon skulle vara 
farmor till den äldre Hejnumkäringen.2  Senare har Ragnar 
Bjersby i sin avhandling om gotländska traditionsbärare vid 
1800-talets mitt genom en noggrann undersökning av de hand-
lingar vilka stå till buds lyckats näst intill säkerställa att så är fal-
let.3  

1  Erlandsson 1923 s. 231. 
2  Sandberg 1949. 
3  Bjersby 1964 s. 210 ff. 
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Den gotländske folkminnesforskaren Per Arvid Säve skriver i 
sina efterlämnade manuskript om den yngre Hejnumkäringen och 
anför uppgifter som han hört av sina sagesmän. Han berättar att 
det i Hej nums socken nära kyrkan bor en gumma, som skulle 
vara klokare än andra botkunniga. Folk av alla samhällsklasser 
från hela Gotland söker henne för att få bot mot sjukdomar eller 
för att få tillbaka stulna eller förkomna ting. De trovärdigaste per-
soner kan intyga hur sannspådd hon är och att hennes sjukdoms-
bot är verksam. Hon behöver endast se ett klädesplagg som den 
sjuke burit för att veta sjukdomens orsak och dess bot. Vanligen 
anser hon, att sjukdomar på människor och kreatur härrör från 
dunster ur jorden och från gastar som blivit dagståndna eller i 
allmänhet från de små under jorden. Boten går till sålunda: den 
sjuke skall vara ensam instängd från solens nedgång under tre 
dygn. En kniv skall läggas innanför dörren på tröskeln som 
skydd. Den sjuke skall dricka ett avkok på rötter och örter, ploc-
kade under en midsommarnatt och blandade med likmull och fli-
sor av ben från döda och likkistor m.m. Signeri och läsningar 
brukas också. 

Gumman, fortsätter Säve, är till sitt väsen fåordig och sibyl-
linskt torr och hon tar en tämligen ringa betalning för sin hjälp. 
Hon besöks i sitt hem av sjuka eller deras sändebud, och hon ger 
sig själv ut på vandringar för att bota och ställa till rätta. Folket 
har ett stort förtroende för henne, men dock säger alla att hennes 
mor var skickligare. 

En bonde från Stenkyrka skulle en gång ha råkat ut för de små 
under jorden och därav blivit sjuk. Han hade då sökt Hejnum-
käringen och denna skulle ha berättat för honom, att hennes mor 
en gång varit nedtagen till de underjordiska. En sommardag då 
hon var ute i markerna kom det en hård vädervirvel, och med ens 
var hon mitt ibland de små och var tvungen att följa dem ned i 
jorden. Hon var borta i många veckor och fick färdas med dem 
där under. Det var då hon blev klok och fick lära sig att bota. 
Under den tid hon var där nere kände hon ingen hunger och åt 
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intet. Det var i Martebo hon blev nedtagen och hon kom upp i 
Fardhem, en sex eller sju mil därifrån.4  

Själv hade P. A. Säve som barn, knappt två år gammal, om-
kring år 1813 blivit behandlad av den äldre Hejnumkäringen i 
Roma prästgård. Det hade berättats för honom att han hade varit 
ett klent barn som inte växte utan endast vantrivdes och skrek. Då 
han länge varit sjuk och inte kunnat botas av de bästa läkare, hade 
hans mor i ångest sänt bud efter Greta Olofsdotter Enderberg. 
Hon hade kommit i skymningen, sett på barnet och strukit och 
fuktat dess lemmar med vatten ur en liten flaska, under det att hon 
mumlat tyst för sig själv. Därefter fick barnet naket och sittande 
på ammans arm genomgå ett halvtimmes långt imbad, som utför-
des på så sätt, att det placerades i ett badkar som noga täcktes och 
tätades med täcken sedan glödgade stenar lagts i vattnet. Den 
stackars amman kunde nära nog ej utstå den starka hettan men 
barnet syntes inte ha lidit därav. Efter denna kur skulle den lille 
Per Arvid ha somnat och sovit gott under starka svettningar för att 
vakna frisk och återställd. Fadern i familjen var ovetande om det 
hela.5  

På grund av sitt stora intresse för tradition besökte P. A. Säve 
själv även Gertrud Ahlgren vid ett flertal tillfällen. År 1865 an-
tecknade han efter att ha träffat och talat med henne, att hon vid 
sina 83 1/2 års ålder fortfarande var rask och kry och att hon 
ständigt i sitt tal och uppträdande lade sig vinn om en viss 
värdighet och självsäkerhet. Hon hade fått sina kunskaper om 
botekonsten av sin mor och missbrukade på intet sätt folkets för-
troende. Hon tog ringa betalt av dem som sökte hennne och levde 
under små omständigheter men »beskedligt och kristligt, städse 
flitigt besökande kyrkan.»6  Gertrud Ahlgren hade i sitt äktenskap 
inga arvingar som kunde övertaga hennes verksamhet, men sedan 
en längre tid tillbaka hade hon och hennes man haft en piga i 

4  Säve 1961 s. 527 f. — Uppgifter efter främst Jacob Wallin. 
5  Säve 1961 s. 529 f. 
6  Säve 1961 s. 529. 
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tjänst som de tagit upp i familjen som fosterdotter. Denna hette 
Maria Eljeridotter Pettersson. 

Fem år senare den 22 augusti år 1870 besökte Säve ånyo Gert-
rud Ahlgren. I sina anteckningar skrev han, att den gamla 
kvinnan som under en så lång tid haft så stort anseende hos så 
många nu var sängliggande på grund av åldern. Hon såg föga och 
var en smula lomhörd men hennes förstånd var det inget fel på. 
Eftersom hon inte längre kunde ta sig upp på vinden, där hon 
förvarade sina torkade växter och andra medel hon brukade vid 
sitt botande, hade hon upphört med sin verksamhet. Vidare fort-
sätter han: 

Hainumma-mor talar gerna om sin mor och berättar om henne, att hon lärt 
(sin konst) i Gothem samt isynnerhet — såsom hon alltid med tårar om-
talade det — hos de »Sma undar jårdi», till hvilka hon var nedtagen samt 
vistades der i tre dygn, hvarefter de kastade henne upp igen; hon ville ej 
tala med dem: de sade om henne, att hon »visste mer än sitt Fader vår». — 

Hon säger om sin botekonst: »Gud låter läkedomen växa på jorden och 
förnuftiga menniskor förakta det icke.» Också botar hon mest med örter, 
som hon plockade sjelf eller köpte af barn, såsom i synnerhet med 
»tarald», kärring-tänder och »gaste-gräs» (Thalictrum Kockii). Hon låter 
stundom den sjuke sitta inne i tre dygn. — »Min hand», säger hon »har 
varit god för alla menniskor; jag kan se sjukdomen på klädet, när de ta' det 
på sig bli de bra med Guds hjelp.» »De bli bättre när jag lägger mina hän-
der på dem.» Hon sade sig »skilt orm från groda»: derföre, »när barna-
qvinna sätter sig i mitt knä, blir det skildt åt». — Visserligen kan gum-
man också »visa igen» stulet gods. Men det är märkligt, att en stygg 
granne, hon har närmast intill hennes stuga, en illa känd karl, verkligen 
skall, såsom hon sjelf sade, när hon en gång var från hemmet på sina 
boteresor i landet, hafva gått in genom fönstret och stulit af henne mer än 
100 daler, som hon aldrig fått igen. — — — [I marg. står talat om ett nytt 
besök hos Hainum-källingi 1873 och vidare:] »Doktorar», säger hon, 
»botar eftar nöit (nytt), men sjaukdomar järo efter gammelt, jag botar efter 
gammelt, jag! »'' 

Om Säve med sina resor till Hejnum hade avsett att dokumentera 
Gertrud Ahlgrens kunskaper om folklig läkekonst, måste han ha 
blivit mycket besviken. Gertrud Ahlgren förefaller inte ha varit 
villig att närmare redogöra för sina metoder. Hon berättar dock 

7  Säve 1961 s. 533 ff. 
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Bild 22. Teckning av Gertrud Ahlgren utförd av P. A. Säve. (Foto UUB) 

att hennes moder Greta Olofsdotter, medan hon vistades i 
Gothem, en gång varit nedtagen till de små under jorden och där 
lärt sig bota. Eftersom modern inte skulle ha talat med de över-
naturliga väsendena måste Gertrud Ahlgren ha avsett att hon lärt 
av någon annan därunder. Även om hon inte nämner någon annan 
människa under jorden är det en sådan som åsyftas. Berättelsen 
om kvinnan, som besökt de underjordiska och där fått kännedom 
om sjukdomsbot, har överförts från Brita Biörns till hennes 
sondotter. Det är troligt, att Greta Olofsdotter med vett och vilja 
övertagit sin farmoders roll och själv påstått, att hon varit i kon-
takt med den övernaturliga världen. Säves uppgifter om Gertrud 
Ahlgrens tårar, när hon berör sin moders färd under jord, före-
faller bekräfta att hon verkligen trodde att den ägt rum. Hade 
modern påstått att så varit fallet fanns det ingen anledning för 
henne att tvivla. Säve kände till att Brita Björns hade varit i förhör 
om en liknande händelse och har antecknat det i marginalen till ett 
av sina manuskript. Det är dock osäkert om -han insett att det 
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förelåg ett släktförhållande mellan henne och de båda Hejnum-
käringarna. Det är främst sägenvarianten som föranlett notisen.8  

I traditionen fanns dock på Säves tid bevarad en berättelse som 
synes återgå på uppgifter, som Brita Björns lämnade vid de till-
fällen hon förhördes om sin nedtagning. I marginalen och neder-
kanten på en sida i manuskriptet där traditioner om Hejnum-
käringen redovisas är tillfogat följande uppgifter. 

Heinum-Kärringens Mors Farmor hade blifvit nedtagen vid Busarfve i 
Gothem att hjelpa en barnsängs-hustru-groda. — — halmstrået, m. m. — 
ej äta något som der bjöds. var der nere 3 dygn: åt intet, blott »vätte sig 
med sina tårar». — Blef klok, lärde sig bota; den första skänk Hon finge 
för bot skulle de bevara i slägten, så länge skulle de, dotter efter moder, 
kunna bota. — Kom så upp 10 alnar från Norrlanda kyrka. Första skänk 
för bot fick hon på Fårö och var en »Träskål med tre öron», som Heinum-
kärringen 1850 [otydligt] visade för Bota-Mor i Alskog och omtalade detta. 
— And. Söderda1.9  

I den variant av sägnen om jordemodern som Söderdal berättat 
för Säve innehar Brita Björns huvudrollen. Det återfinns i den 
också en reminiscens från uppgifterna i rättsprotokollen, då det 
sägs att hon »vätte sig med sina tårar». 

I traditionen berättas stundom sägnerna om förlossningshjälpen 
och om dopet hos vättarna med Hej numkäringen i rollen som 
kvinnan, som hämtas till underjorden. Det framgår då inte om det 
är modern eller dottern som avses. Det föreligger även varianter 
vari det framhålls, att det är en annan namngiven botkunnig eller 
traktens jordemor som måste bistå vid förlossningen.10  Samban-
det mellan sägnerna och de botkunniga kan förklaras med att det 
är hjälp vid en svår förlossning som behövs. Den yngre Hejnum-
käringen hade, enligt vad hon själv uppgett, förmåga att kunna 
bistå vid förlossningar där den havande kvinnan hade svårt att 
föda. Denna färdighet sade hon kom sig av att hon en gång dragit 
en groda ur gapet på en orm. Med detta påstående anknyter hon 

8  Säve 1961 s. 529 not 2. 
9  Säve 1961 s. 528. 
1° Säve 1959 s. 73, 89 f., 96 f. 
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till en allmän tradition. Även Margaretha Kuskes hade enligt sina 
egna uppgifter bistått vid svåra barnafödslar.11  

I Säves upptecknade material omtalas Hej numkäringen och 
hennes bedrifter av ett antal sagesmän. Det förekommer en del 
beskrivningar av hur hon gick tillväga, när hon botade och för-
drev övernaturliga väsen. Uppgifterna är stundom fragmentariska 
eller av sägenkaraktär och tämligen osäkra. Själv vet Säve berätta 
om det imbad han utsattes för som liten, och i ett par andra redo-
görelser föreligger beskrivningar som förefaller vara tillförlitliga. 

Prostmor Brita Romdahl i Öja har berättat att familjen vid tiden 
kring år 1825 sände bud till den äldre Hejnumkäringen för en 
sjuk son, som då var fyra eller fem år gammal. Budet gick med 
en piga som med häst och vagn begav sig till Hejnum med den 
sjukes skjorta. På vägen skulle hon som brukligt var vid sådana 
färder varken hälsa på någon eller tala i onödan. När hon kom 
åter till Öjas prästgård hade hon skjortan med tillbaka, egendom-
ligt vikt och lagd, och med en istucken knappnål. Hon hade också 
med sig tillbaka en strut med torra örter och anvisningar om hur 
botekuren skulle utföras. I tre dygn skulle den pågå och under 
den tiden fick de, som skötte pojken, inte vare sig gå ut ur eller in 
i rummet efter solens nedgång. Över dörren in till den sjuke 
skulle knappnålen fästas och stillhet skulle råda i huset under de 
tre dygnen. 

Kryddorna kokades och den sjuke beströks varje kväll med 
avkoket från huvudet och nedåt. Det resterande slogs ut under 
den sjukes säng. Sedan hölls pojken över en stekpanna i vilken 
de hade lagt tre glödgade hästskor, på vilka det skulle läggas tre 
nypor krut, tre nypor av örterna och tre droppar brännvin. Varje 
kväll under de tre dygnen upprepades denna behandling. Kuren 
medförde ingen bättring, utan den sjuke förblev i sitt mycket då-
liga tillstånd. Han utvecklades inte normalt och kunde inte lära sig 
att tala. Slutligen dog han 28 år gamma1.12  

11  Ovan s. 106. 
12  Säve 1961 s. 530 f. 
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Th. Erlandsson har i sin skildring av de botkunniga i Hejnum 
återgett hur Gertrud Ahlgrens och hennes fosterdotters åsikter om 
läsningars värde vid ett tillfälle gick isär. Det var hans egen far 
som blev vittne till händelsen. Han hade fått värk i en arm och 
begett sig till den botkunniga för att få hjälp. Gertrud Ahlgren 
smorde armen med något fett och gned den länge. Slutligen bör-
jade hon också läsa över den. Hon blev då avbruten av fosterdot-
tern som sade: »Det är gammal torr värk; det hjälper inte att mor 
läser.» Den gamla lät sig inte störas utan fortsatte med sina be-
svärjelser. Hon blev åter avbruten av fosterdottern som envisa-
des: »Det hjälper inte att mor läser.» Då Erlandssons far härvid 
drog på munnen sa botemor barskt till honom: »Jaså, du står och 
skrattar åt mig? Tror du inte jag kan bota dig? Armen skall nog bli 
bra.» Och det blev den också, men det dröjde en tid. Enligt 
Erlandsson misslyckades Gertrud Ahlgren med att överföra sin 
förmåga att bota till fosterdottern.13  

Gertrud Ahlgren hade fått sin lärdom om folkmedicin från sin 
moder Greta Olofsdotter Enderberg. Om dennas mor eller far 
också varit verksamma som botare är ovisst. Det är inte möjligt att 
fastställa att kunskaperna om sjukdomsbot har förmedlats från 
Brita Biörns direkt till sondottern. Det föreligger dock en teoretisk 
möjlighet att Brita Biörns levde så länge att hon kunde överföra 
sin kunskap till Greta i hennes unga år. En jämförelse kan göras 
med Ingeborg Jonsdotter och hennes dotterdotter Ingeborg 
Håkansdotter. Den senare hade innan tjugoårsåldern insikter i den 
botarverksamhet som mormodern bedrev. Hon hade fått en viss 
elementär undervisning om hur diagnos och bot skulle utföras. 
Mormodern hade sagt att så skulle det vara, uppgav hon vid ett 
tillfälle när hon beskrev hur den äldre kvinnan burit sig åt, vilket 
förutsätter en dialog de två emellan. 

I Brita Biörns släkt fanns intresset för sjukdomsbot. Själv hade 
Brita fått de första kunskaperna härom av en kusin, när hon var 
på det tjugonde året. Även om inte hennes son och dennes hustru 
i andra giftet är kända för att ha varit verksamma inom området, 

13  Erlandsson 1923 s. 234 f. 
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Bild 23. Gertrud Ahlgrens bostad på en tomt straxt öster om Hejnums kyrka. Tom-
ten var bebyggd med två stugor och några små uthus. Teckning från 1870 av P.A. 
Säve. (Foto UUB) 

har de haft nära kontakt med Brita Biöms utövning. De har känt 
till och upprätthållit traditionen och kunnat förmedla den till sin 
dotter. Det skall dock framhållas, att det inte förekommer några 
utpräglade överensstämmelser mellan Brita Biörns sjukdomsför-
klaringar och botemetoder och dem som tillskrivs de båda bot-
kunniga i Hejnum. Visserligen ställer de alla tre diagnos efter ett 
klädesplagg, som den sjuke burit, men den metoden är mycket 
vanlig och brukades av ett stort antal botkunniga både på och ut-
anför Gotland. Det var inte alltid möjligt att föra den sjuke till den 
botkunniga. Var vägen lång hade denna också små möjligheter att 
ta sig till den som behövde hjälp. Däremot stöpte varken Greta 
Olofsdotter Enderberg eller Gertrud Ahlgren över klädesplaggen 
som Brita Biörns gjorde. Vad de fått i arv är främst allmänna 
kunskaper om läkekraft i örter och växter under midsommarhel-
gen och en tro på gudomlig hjälp vid angrepp av de döda och de 
underjordiska. Den sjuke tvättades med avkok från örterna. 
Svettkurer förekom även. 

12-899016 
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Enligt Säves anteckningar botade Gertrud Ahlgren främst sina 
patienter med hjälp av en gudomlig kraft som verkade genom 
hennes händer. Hon behövde endast se ett plagg från den sjuke 
för att kunna avgöra sjukdomens art och genom plagget förmedla 
sin läkekraft till den sjuke. Hon använde även örter och då främst 
smällglim (Silene venosa el. Silene vulgaris), som på Gotland 
kallas tarald och i traditionen är fast förbunden med de små under 
jorden, käringtand (Lotus corniculatus) och en växt som Gertrud 
Ahlgren benämner gastegräs. Det sistnämnda gastegräset skulle, 
enligt Säve, vara vad som nu vanligen kallas för stor kustruta 
(Thalictrum majus). 

Från 1600-talets sista årtionden omtalas, som tidigare nämnts, 
en ört under benämningen Durant av en prästman från Stenkyrka 
socken.14  Orant (Dorant, Durant, Torant och Taurant) är enligt 
Wörterbuch der Deutschen Pflanzennamen benämning på växten 
Kleines Löwenmaul (Antirrhinum Orontium).15  På svenskt om-
råde kallas den vanligen för Kalvmule, Kalvnos, Kalvhuvud etc. 
och den har ansetts vara ett medel mot trolldom. Carl von Linné  
avslutar sin beskrivning av örten i Flora Svecica med följande 
fråga: »Varför liknar kapseln så förunderligt en dödskalle?»16  Det 
är troligen just kapselns likhet med en dödskalle som gjort att den 
betraktats som ett kraftfullt medel mot de övernaturliga. Växten 
finns sparsamt på Gotland och det kan vara den som avses under 
benämningen Durant. Helt säkert är det dock inte eftersom be-
teckningen Orant etc. tidigt även uppträder i samband med andra 
växter vilka ansetts skydda mot trolldom.17  Möjligen avsåg 
prästmannen i Stenkyrka i överensstämmelse med senare tradition 
smällglim.18  Under sin gotländska resa år 1741 kunde Linné  

14  Se ovan s. 166. 
15  Jfr Lyttkens I 1904-06 s. 207 f.; ffi s. 1652. 
16  Linné 1986 nr 559. 
17  Wörterbuch der Deutschen Pflantzennamen sp. 350. 
18 I tysk sägentradition förekommer den allittererade sammanställningen Dorant 
und Dosten eller Dosten und Dorant i ett rim. De sägs skydda mot trolldom. En 
motsvarighet återfinns i några gotländska sägner om de små under jorden. I en en-
kel vers framhålls underbyggarnas fruktan för tarald. Ett samband syns föreligga. 
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konstatera att smällglim under namnet tarald brukades som 
medicinalväxt av allmogen: »Behen album brukte bönderna att 
lägga torra på rosen, på samma sätt som medici bruka fläder-
blommor, med samma blommor rökas olåtliga barn när de intet 
kunna sova.»19  Behen album eller Cucubalus behen är äldre 
latinska namn på smällglim. Carl Säve anför i sin sammanställ-
ning Gotländska blomsternamn ... från år 1845 att »taralld» enl. 
folktron vållar tårar och sorg för »di sma undar jårdi». Den skulle 
därför vara ett av de starkaste medlen mot trolldom vållad av de 
underjordiska.20  

Glim har också i norsk tradition haft betydelse inom folkmedi-
cin. På somliga ställen har den egendomligt nog betraktats som 
giftig och på andra har den brukats både som köksväxt och inom 
sjukdomsbot. Den har kallats leagras och avkok på rötter och blad 
ansågs hjälpa mot gikt och ledbesvär. Av en del betraktades den 
som den kraftigaste läkedomsväxten mot många sjukdomar och 
ansågs hjälpa särskilt mot det onda som kom från de underjor-
diska. Namn som gustagras och alveldegras förekommer.21  Från 
Sogn föreligger uppgifter att fröhus från smällglim torkades och 
pulveriserades för att läggas på utslag efter alveblåst.22  

Käringtand (Lotus corniculatus) har även i mindre utsträckning 
förekommit som medicinalväxt. Roten brukades som blodren-
sande medel och dess frön som magmedicin. Den kunde även 
användas som beståndsdel i uppkok som skulle bota olika 
juversjukdomar på kor.23  

Växter med släktnamnet Thalictrum är däremot välkända inom 
folklig sjukdomsbot i både svensk och norsk tradition. Talrika 
belägg för namnformer som törvxrksgrces, torrverks gräs, torr- 

Jfr även sammanställningen tibast och vendelrot i nordisk sägentradition. HDA 2 
s. 350 f., 5 s. 1437; Marzell 1920. Jfr Palmenfelt 1978 s. 25 f. 
19  Linne 1969 s. 78. 
213  C. Säve, Gotländska blomsternamn s. 15, 42. GUB. 
21 Hoeg 1974 s. 599 ff. 
22  Reichbom-Kjennerud III 1940 s. 29. 
23  Hoeg 1974 s. 433. 
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verksört och iktegräs visar på deras användningsområde. De 
botade gammal torr värk och gikt.24  

Gertrud Ahlgren hade, enligt egen uppgift, sin botkraft i hän-
derna. De sjuka blev bättre när hon lade sina händer på dem. 
Hennes mors farmor angav däremot vid ett tillfälle att kraften 
fanns i rätt hands läkefinger.25  Hon avsåg förmodligen med 
uttrycket vänstra handens ringfinger. Vid ett annat tillfälle nämnde 
hon att hon arbetade med avig hand. Omedelbart efter Säves 
anteckning av Gertrud Ahlgrens ord om kraften i händerna 
noterar han, att hon sagt sig en gång ha skilt groda från orm och 
därför kunde hjälpa barnsängskvinnor vid svåra förlossningar. 
Uppgiften är vanlig i traditionen, men det föreligger också före-
ställningar om att botkunniga fått läkehänder efter ett sådant 
ingripande.26  Möjligen ansåg Gertrud Ahlgren att så var fallet 
med henne. Enligt de uppgifter som finns om Brita Biörns skulle 
hon inte ha fäst någon betydelse vid särskilda kraftfulla tal. Där-
emot betonas tretalet kraftigt i samband med uppgifter om de båda 
som kallas Hejnumkäringen. Det uppges även att åtminstone den 
yngre av dem skulle kunna visa igen stulet gods och således 
också haft kunskaper om svartkonst. Något rykte om en sådan 
verksamhet fanns inte om Brita Björns, vilket konstaterades vid 
flera tillfällen. 

Det förefaller vara så att samtliga här nämnda botkunniga kvin-
nor i Visby stad och Gothems och Hej nums socknar hade det 
gemensamt, att de varit gudfruktiga och satt tro och lit till en för-
låtande och hjälpande högre makt. Det var främst med Guds kraft 
de fördrev sjukdomsandar och onda väsen som besatte eller an- 

24 Lyttkens H 1908-11 s. 989 ff. — I af Klintbergs uppsats »Hejnumkärringen» 
anges på s. 22 att ingendera av de växter som Säve nämner i anslutning till 
Hejnumkäringen är kända i den etnobotaniska litteraturen. Slutsatsen är något 
förhastad. 
25  I tradition som berör trolldom och sjukdomsbot är det alltid det som avviker 
från det normala som är det rätta. Rörelser skulle vanligen utföras med vänster 
hand eller med avigsidan av vänster hand och motsols. Blod skulle tas från vänster 
hands lillfinger och föremål skulle kastas över vänster axel osv. Holmberg 1925; 
Wall H 1978 s. 125. 
26  Tillhagen 1977 s. 127; Reichbom-Kjennerud 11928 s. 153. 
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satte människor. Deras förebilder kan återfinnas i den kristna 
läran och i Bibelns texter. De botkunniga kvinnorna hade av allt 
att döma också stor respekt för den gudomliga maktens före-
trädare på jorden. Ingeborg Jonsdotter var villig att redogöra för 
sin sjukdomsbot efter det att biskopen och högre prästmän varit 
närvarande och delvis lett förhören med henne. Brita Björns 
förefaller också ha varit mera benägen att svara på frågor inför 
domkapitlet än hon var när hon ställdes inför världslig domstol. 





IV 





Blåkullamyt och folktro 

Tidigt förekommer det inom litteraturen skildringar av levande 
människors besök i dödsriken under jordens yta. Det är färder till 
hinsides världar och möten med avlidna personer som beskrivs. 
Inom kristendomen återfinns i Bibelns kanoniska böcker motiv 
och berättelser, vilka kom att få en grundläggande betydelse för 
den medeltida visionsdikten. På prosa eller vers skildras hur en 
människa i hänryckning eller sömn upplever en färd till de världar 
där själarna vistas efter döden. 

Visionsdiktens funktion är att åskådliggöra förhållandena i 
himmel, skärseld och helvete. Inom den västerländska kyrkan 
ingick visionsdikt i den pedagogiska verksamheten och brukades 
i samband med predikningar. Visionärens syner avbildades även 
mera åskådligt inom kyrkomåleriet. Prästernas ord om synda-
straff och helvete och deras maningar till bot och bättring, till-
sammans med utbredda eskatologiska föreställningar som var i 
omlopp under medeltiden, grep många djupt. Olärda män och 
kvinnor framstod som folkliga förkunnare och berättade om egna 
färder till helvete och himmel. 

Under 1600-talet, som var de stora trolldomsprocessernas tid, 
sammanfördes i en del fall berättelser om hinsidesfärder med den 
utifrån kommande myten om häxsabbaten. Under senmedeltiden 
hade de kristna föreställningarna om trollfolkets resor till möten 
med djävulen på ett avsides beläget ställe och deras aktivitet där 
nått sin fulla utveckling på kontinenten. Något senare bör de ha 
nått de nordiska länderna. Fullt märkbara blev de på svenskt om-
råde först i protokoll från de sista årtiondena under 1500-talet. 
Till den utifrån kommande myten om häxsabbaten fogades en-
skilda föreställningar ur den inhemska folktron om de över- 
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naturliga väsen, som vanligen kallades troll, och de människor, 
som ansågs ha kunskap om trolldom, och en särskild version av 
myten utbildades. Mötesplatsen för djävulen och trollfolket 
kallades i den vanligen för Blåkulla, ett namn med en negativ 
innebörd. 

Den medeltida visionsdikten kom att inverka på folkliga före-
ställningar liksom på den protestantiska kyrkans blåkullamyt. 
Förhållandet är tidigt märkbart och det visar sig att påstådda 
visioner om färder till helvete och himmel, när de återgavs av 
människor ur lägre samhällsklass, kunde betraktas som bekän-
nelser om blåkullafärder. I de stora processerna under den sista 
hälften av 1600-talet förekommer som stående inslag eskatolo-
giska tankegångar, samt motiv och berättelser hämtade ur tidigare 
århundradens kristna visionsdikt. Sådana anfördes redan i de 
inledande förhören med barn, vilka inte nyskapade något, utan 
enbart efter förstånd och förmåga omformade det de hört och lärt 
av sin omgivning. Deras vittnesmål omfattade inte enbart uppgif-
ter om färder till helvetet, utan också om av änglar ledsagade be-
sök i såväl änglakammare som himmelrike, där de fick skåda Gud 
och erhöll kunskap om den snara tidpunkten för jordens 
undergång och den förestående yttersta domen. De hade till upp-
gift att uppmärksamma människorna på den synd de levde i och 
att varna för domedagen. Även om de protokoll som fördes vid 
processerna inte innehåller några direkta uppgifter härom, indike-
rar mycket i vittnesmålen att en religiös väckelse kan ha föregått 
trolldomshysterin på de orter där den först bröt ut. 

Vid sidan av den kristna visionsdikten föreligger även en 
visionsdikt, vilken härrör ur en mera näraliggande tro på överna-
turliga väsen och krafter i naturen. Den är av betydande ålder och 
har motsvarigheter inom andra kulturer. I den muntligt traderade 
folkliga visionsdikten berättas om färder till underjordiska världar 
som behärskas av vättar och troll. En människa som inträder där 
har stora svårigheter att undkomma utan men och återvända till 
människornas värld och solens ljus. Motiv och föreställningar 
från muntligt traderad folklig visionsdikt har även inverkat på 
blåkullamyten och kommit att förbindas med denna. Sambandet 
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mellan kristen visionsdikt, folkliga visioner och blåkullamyt har 
tidigare uppmärksammats endast i ringa omfattning. 

Besök hos övernaturliga väsen i världar i berg och under jord 
kan ingå i skildringar av färder till helvete och himmel. Olika 
motiv har även med lätthet överförts mellan de båda, egentligen 
särskilda arterna av visionsdikt. Någon enhetlig uppfattning om 
de för människorna dolda världarna under jordens yta föreligger 
inte i traditionen, men det återfinns talrika beskrivningar vilka 
jämställer underbyggarnas samhällen med människornas. Prakt 
och ståt saknas inte och de underjordiska har ett överflöd av guld 
och silver. I blåkullamyten betonas dock med tiden särskilt de 
negativa inslagen. Ett motsatsförhållande uppstår vilket kan 
exemplifieras med det gåvomotiv som förekommer i folkdikten. 
En gåva av trollen eller de underjordiska visar sig vid överläm-
nandet som värdelösa föremål, vilka förvandlas till dyrbarheter 
vid hemkomsten. När gåvomotivet överförs till blåkullamyten 
sker en omkastning i och med att de kostbarheter, som utdelas 
som skänker av djävulen, vid återkomsten till hemmet visar sig 
vara enbart stickor och spån. 

I de gotländska processerna under 1700-talet kom den folkliga 
visionsdikten i förgrunden. Den blåkullamyt, som främst in-
blandade prästmän ville höra beskrivas av de anklagade kvin-
norna, förefaller ha varit mindre känd av dessa. Någon troll-
domsprocess där blåkullafärder berörts hade tidigare inte före-
kommit på ön. Större kunskap hade de om folktro och om folklig 
visionsdikt. De visste orsakerna till att en människa kunde bli 
bergtagen och hur hon skulle agera för att återfå sin frihet. De 
hade hört talas om människor, vilka besökt en underjordisk värld 
som befolkades av småväxta övernaturliga väsen, och deras upp-
levelser där. När de berättade härom, uppfattades deras på-
ståenden under processen i Visby stad av rättens ledamöter och av 
prästerna som skildringar av blåkullafärder. 

Ingeborg Jonsdotter lämnade en beskrivning av en färd till ett 
Blåkulla beläget i en håla under jorden, där små egendomliga 
varelser med korta armar och ben som tjärade käppar vistades och 
for runt omkring. Vid ett annat tillfälle berättade hon, att där såg 
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ut som ett marknadsstånd, där det var lek och springdans. Det var 
på så sätt hon uppfattade de varelser som i traditionen kallas de 
små under jorden, och det är berättelser om deras dans och lek 
hon hade i åtanke, när hon sade att de for runt omkring som ett 
spinnrockshjul. Hon ville överhuvud taget aldrig egentligen tillstå 
att hon varit i Blåkulla, utan föredrog att bekänna att hon varit på 
ett otillåtet ställe, där värden var en ande med skrämmande ut-
seende. Där var ingen brist på mat och dryck och de som uppe-
höll sig där åt och drack, dansade och lekte. Själv deltog hon inte 
i samkvämet. Hon intog således ingen föda och blev slutligen 
utslängd. Detsamma händer den bergtagna som nekar att deltaga i 
måltiderna enligt ett vanligt sägenmotiv. De underjordiska tröttnar 
slutligen på henne och kör henne på porten. 

Margaretha Kuskes var liksom Ingeborg Jonsdotter tvingad att 
redogöra för en Blåkullafärd. Även hon tillgrep den lokala folk-
tron och motiv från sägner. Hon sade sig ha blivit ryckt under 
jorden och varit nedtagen till de små. Där nere fanns även en ande 
som lät henne få insikter i kommande händelser. Andeväsendet 
motsvarar visionsdiktens ledsagare och det änglaväsen som före-
kommer i senare skildringar av himlafärder. Uttryck som »att bli 
ryckt underjorden» motsvarar visionsdiktens »att bli uppryckt till 
en himmel» och avser ett hastigt borttagande från jordens yta. 
Liksom den borttagne i himlen kunde få kunskaper om kom-
mande händelser och förborgade ting, fick Margaretha Kuskes, 
enligt egen utsago, insikter i sjukdomarnas orsak och hur de 
skulle botas. Det fanns mycket smått folk därunder och där 
döptes också barn, uppgav Margaretha Kuskes, och anslöt till 
sägentraditionen om de underjordiska. Hon sade också att det 
under jord fanns en tidigare nedtagen kristen kvinna, som bistod 
med rådet att inte äta eller dricka något hos de övernaturliga 
väsendena. Av denna kvinna fick hon vid avskedet några 
hyvelspån, vilka väl uppe visade sig vara dyrbara föremål. 

Det var ingen tillfällighet att just ett andeväsen efterfrågades när 
Brita Björns senare återgav en liknande berättelse eller att hon 
tillfrågades om hon kunde förutse sina patienters kommande öde. 
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Motivet förekommer inom visionsdikt men hör inte samman med 
sägentraditionen. 

När Brita Björns av sina utfrågare anmodades att ange vem hon 
lärt sjukdomsbot av, undvek hon det genom att uppge sig ha varit 
under jord och där fått sina kunskaper. När hon vid påsktiden en 
kväll satt och mjölkade blev hon ryckt under jord och träffade där 
en piga, som lärde henne hur hon skulle få reda på om en sjuk-
dom var av de små och hur hon då skulle bota den. I danska säg-
ner är det inte ovanligt att det är kvinnor som gått för att mjölka 
som råkar ut för detta öde. De blir nedtagna till de underjordiska 
men det är dock ytterst sällan som det i sägnerna anges att de lärt 
sjukdomsbot hos dessa.1  Däremot förekommer just det motivet i 
isländsk tradition.2  

Brita Biörns tillfrågades av rätten år 1722 om det inte var så, 
att den piga hon talade om egentligen var en ande. Vid rätte-
gången år 1738 undrade rätten om det föddes barn hos de 
underjordiska. Det sade sig Brita Björns inte veta. Hon lämnade 
vid den rättegången uppgifter om de underjordiska som skilde sig 
väsentligt från dem hon uppgav år 1722. Någon åtskillnad på 
man- och kvinnfolk kunde hon inte göra och om där föddes barn 
kunde hon inte säga, för de var allesammans små. Motivet med 
pigan under jord vidhöll hon och även påståendet om att denna 
varnade henne för att äta och dricka. 

Det förefaller inte, som om det funnits någon samtida tradition 
om att Brita Biörns i unga år skulle ha varit nedtagen och under 
jord lärt sin sjukdomsbot vare sig av någon piga eller ande. Där-
emot förekommer det i Säves material från 1800-talets mitt ett 

1  I dansk tradition förekommer motivet i ett par uppteckningar hos Kristensen I 
1892 nr 846-849. De är samtliga varianter av samma sägen. — Brita Björns sade 
sig ha blivit borttagen när hon satt och mjölkade. Motsvarande berättas också i 
sägner. Ett närstående exempel återfinns hos Kristensen I 1892 nr 486 med föl-
jande lydelse: En gang sad en pige i kjorhuset og malkede. Da så hun på én gang 
en bjxrgkone komme op af jorden, og hun beder pigen om at låne et skjört og den 
stribede tröje, da hun skulde tu l barselgilde nwste sondag. Da pigen Mede, truede 
hun hende med, at hvis hun ikke gjorde det, skulde både hun og koen synke ned 
gjennem jorden til dem. I en hast lob da pigen ind efter töjet og fik det godt nok 
tilbage i uskadt stand. 
2  Enl. muntlig uppgift från prof. Bo Almqvist. 
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sammandrag av en utsaga, där någon berättat en variant av sägnen 
om Förlossningshjälpen och angett, att det var Hejnumkäringens 
mors farmor som var den kvinna som hämtades till jordemor. Vid 
detta tillfälle skulle hon ha blivit klok och lärt sig bota. Ett sam-
band synes föreligga mellan den berättelse som återges i rätts-
protokollen och denna uppteckning. Säkerligen väckte Brita 
Biörns påstådda upplevelser efter rättegångarna stor uppmärk-
samhet hos folk i allmänhet och gjorde det möjligt att foga hennes 
namn till den välkända sägnen. Den har förmodligen under år-
hundradenas lopp berättats om många kända botkunniga kvinnor 
både på Gotland och annorstädes. Även om Hejnumkäringen, 
både den äldre och yngre, berättades varianter av sägnen om jor-
demodern, som hämtades för att bistå den underjordiska barna-
föderskan. Det är en av flera sägner vilka avser att klargöra 
varifrån de båda hade fått sin förmåga att bota. 

De botkunniga som omtalas i min framställning förefaller alla 
ha varit gudfruktiga kvinnor. Att bota sjukdom var för dem inte 
något som var förknippat med svartkonst och trolldom. De hade 
en gudstro som dock i mycket skilde sig från den officiella religi-
onen. Sjukdom kunde vara av naturlig art och självläka, men den 
kunde också härröra från övernaturliga väsen och måste då för-
drivas med hjälp av den kristne guden. Denne var en god och 
förlåtande makt som bistod vid sjukdom. Enligt kristendomens 
lära fanns det kring människorna orena andar, som kunde inta en 
människas kropp och besätta den. Bland de orena andarna som 
omtalas i bibeltexterna förekommer onda andar, såväl som sjuk-
domsandar och spådomsandar. I bibeltexter omtalas även över-
naturliga väsen som gastar, spöken, älvor och troll. En tro att 
dylika väsen existerade sanktionerades av kyrkan och de uppgavs 
vara utsända av djävulen för att förvilla och förleda människorna. 
Ett trollfolk bestående av till utseendet vanliga män och kvinnor 
levde jämsides med de kristna i deras samhällen och strävade efter 
att förinta kristendomen. Djävulen var ständigt verksam och till 
honom försvurna trollkvinnor fanns och måste bekämpas. 

Utmärkande för de botkunniga kvinnorna var att de inte hade 
några svårigheter att förena den kristna läran med den traderade 
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kunskapen om folkmedicin. Denna är i mycket präglad av katolsk 
kristendom, vilket av dem inte uppfattats som avvikande. Det 
förhåller sig också så, att den framställning som finns i bibeltexter 
om sjukdomsbot genom smörjning, rökning och handpåläggning 
inspirerat till och legat till grund för folkmedicinen. Anna Slängs i 
Lärbro socken fann inte att hon gjort något otillbörligt när hon 
rökt över en sjuk, som var i underbyggarnas våld, eftersom hon 
endast följt skriftens ord och ängelns råd till Tobias att röka för att 
fördriva onda andar. Det är självfallet ingen tillfällighet att rök-
ning ofta brukades av de botkunniga vid sjukdom förorsakad av 
de övernaturliga, eftersom dylika väsen enligt deras uppfattning 
var desamma som präst och kyrka benämnde orena andar och 
sjukdomsdemoner. Många teologer och ämbetsmän anser fort-
farande att onda andar kan besätta människor. Föreställningen är 
sanktionerad av statskyrkan.3  

Ingeborg Jonsdotter hade mycket goda insikter i sjukdomsbot 
och ett långt liv som anlitad boterska bakom sig, när hon slutligen 
kastades i fängelse år 1705. I handlingarna omtalas att hon i sitt 
hem hade ett relativt stort förråd av tillredda salvor och andra 
färdigställda medel för att läka sjukdom och fördriva övernatur-
liga väsen. Sjukdomar som nämns i samband med henne är 
kramp, som i det här sammanhanget förmodligen avser fallande-
sjuka (epilepsi), ros, färlan (ryggvärk) och torr värk samt mera 
allmänt att ha varit i elakt fång. Även om det förefaller som om 
hon främst botade sjukdomar vållade av gast och hindrade gen-
färd, har hon förmodligen också hjälpt dem som råkat ut för de 
underjordiska. När barn sägs ha råkat ut för ont väder eller ont 
väderfång, avses förmodligen att de kommit för nära sådana 
varelser. 

På samma vis framträder främst de underjordiska och därefter 
gasten som sjukdomsförklaring i de protokoll som fördes vid 
förhören med Brita Björns. Detta faktum framvisar i första hand 
att det funnits en stark tro på dessa båda väsen som 
sjukdomsalstrare i gotländsk tradition under åtminstone det när- 

Wall 1987b. 



192 

mast föregående århundradet. Såväl de båda här diskuterade som 
andra boterskor har inte med sina sjukdomsförklaringar nämnvärt 
påverkat eller förändrat traditionen, utan de har anpassat sig efter 
den. Ingeborg Jonsdotters ungdomsupplevelse av gasten och 
Brita Björns sjukdom, som sannolikt sattes i samband med de 
underjordiska, är utslag av en stark och levande tradition. De 
tolkningar som omgivningen gav händelserna kom förmodligen 
också att få betydelse för de båda boterskomas sjukdomsförkla-
ringar i verksam ålder. 

Ingeborg Jonsdotter förmedlade trosföreställningar om gasten 
från sina barn- och ungdomsår vid tiden kring 1600-hundratalets 
mitt i Mönsterås socken i Småland. I skog och mark kunde en 
människa möta genfärden efter en död. Väsendet uppfattades inte 
enbart som ett sjukdomsalstrande dödsväsen utan sades också 
föra människan vilse. Utmärkande för det är dess skratt. Den 
formel hon lärt för att skydda sig mot gasten kallades död mans 
mot. På Gotland förekom uttryckssätten att råka ut för troll och 
troll som löper hem. Det förstnämnda avser ett möte med en gen-
färd och det andra åsyftar avlidna, som trots jordfästning inte vill 
stanna i sina gravar utan återvänder till sina hem. Ingeborg Jons-
dotter botade för gastmöten och rökte för att hindra döda att 
komma åter. Det fanns vid den här tiden en allmän och genom-
gripande tro på genfärd och gengångare. Margaretha Kuskes 
nämnde i förbigående penninggast, en beteckning som avser en 
död som i livet gömt undan värdeföremål och därför inte kan 
finna ro utan tvingas vända åter till sin skattgömma. Människan är 
själv orsak till sin osalighet. En annan kategori gengångare be-
tecknas som skuldlösa och till dessa hör den skräddare som 
Margaretha Kuskes berättade om. Han hade blivit orättvist 
behandlad under sin livstid och vände därför tillbaka efter döden 
för att hämnas sina oförrätter. Han vållade lidande och död för 
husfrun på den gård där han nekades sin betalning för utfört 
arbete. Även i förhören med Brita Biörns framkommer den rädsla 
som alltid förelåg för gasten. Vid ett tillfälle berörs föreställningar 
om dagståndare. Brita Björns sade sig i en blysmälta ha sett att en 
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gast som stått osynlig under en gärdsgård vållat en persons 
skador. 

Det fanns ett rykte i staden att Margaretha Kuskes skulle vara 
trollkunnig. Ett antal personer vittnade om att hon troddes kunna 
sätta sjukdom på sina ovänner. Flera människor sades ha råkat ut 
för olyckor efter gräl med henne. Trolldomsrykten av det här 
slaget var vanliga över hela landet. Huvuddelen av de enstaka 
trolldomsmål som fördes inför rätta under den tid det fanns lagar 
mot trolldom hade sin upprinning i vardagliga gräl, där hotelser 
förekommit vilka senare ansetts vara orsak till sjukdom och olyc-
kor. Dylika förgöringsmål hade föga gemensamt med de större 
processer som avsåg blåkullafärder. Förgöringsmålen hade sin 
grund i föreställningar om enskilda människors förmåga till troll-
dom. Sedan heden tid hade det funnits en allmän tro på trollkun-
niga män och kvinnor och endast ett fåtal förnekade deras 
existens. De anklagade kvinnorna i Visby hade också hört 
berättas om sådana trollkunniga och Margaretha Kuskes 
förmedlade en del av det allmänna talet i sin bekännelse. Hon 
berörde föreställningar om övernaturlig förmåga att omskapa sig i 
djurgestalt och om att utlagda trollknyten kunde bringa sjukdom 
och död till den som kom i deras närhet. Vid samma tillfälle 
återgav hon också berättelser om namngivna personer vilka 
sammanfördes med trosföreställningarna. Att det verkligen 
talades mycket om svartkonst och skvallrades bland människorna 
på Klinten och i övriga staden framgår också av ett annat 
trolldomsärende som avhandlades inför konsistoriet under maj 
månad år 1706. De fattiga inhysingarna på hospitalet fick stå till 
svars för att de hade lyssnat på en gammal kvinna, som beskrivit 
för dem, hur en nedgrävd groda kunde brukas för att sätta sjuk-
dom på någon, hur en spik skulle smidas om den skulle brukas 
för att slå ut ögat på en tjuv och hur ett brudfölje kunde bringas i 
olycka. De hade talat mycket om dylika ting och var möjligen 
inspirerade av den pågående processen.4  

4  Visby domkapitels arkiv. ViLA. — Att slå ut ögat på tjuven var en av de konster 
som många av dem som sysslade med sjukdomsbot också sade sig kunna. Det var 
en form av svart magi. Kunde de inte direkt avslöja tjuven, hände det att de erbjöd 

13-899016 



194 

Ingeborg Jonsdotter botade både människor och djur i staden 
och på den kringliggande landsbygden. Kunde inte den sjuke 
komma till henne besökte hon denne i hemmet. Även Brita Biörns 
och hennes efterföljande släktingar företog vandringar runt om i 
kringliggande socknar. Det förefaller ha varit vanligt på ön att 
botkunniga drog omkring för att finna sin utkomst. Ingeborg 
Jonsdotter återgav enbart en läsning när hon förhördes men sade 
sig även bruka en signelse när hon läste i lag. Hon vägrade dock 
att återge denna och sade sig inte minnas den. Brita Biörns i Got-
hem återgav ett flertal läsningar men hade inget fast formelförråd, 
utan återskapade i varje enskild situation en signelse utifrån ett 
antal bestämda episka verser och en kunskap om för formler 
gällande syntax. 

Det föreligger stora likheter mellan de bådas kunskaper, vilket 
indikerar en tämligen fast tradition med avseende på folkmedici-
nen. Förutom de vanligaste metoderna att ställa diagnos: att se 
sjukdomen på ett plagg som varit i kontakt med den sjuke, att 
mäta den sjuke, att stöpa eller smälta över den sjuke, vilka före-
kom allmänt på den tiden, anges för Brita Björns även att hon 
hade sagt sig kunna utröna om de underjordiska vållat en skada 
genom att lägga en sax i en lycka. Saxen hade också stor bety-
delse som redskap för Ingeborg Jonsdotter vid sjukdomsbot. 

Det är möjligt att konstatera att både Ingeborg Jonsdotter och 
Brita Biörns hade kunskaper om en rad olika metoder för diagnos 
och bot, och att dessa tydligen i hög utsträckning varierades från 
fall till fall. Något exakt mönster har de inte följt men har ändå 
inte avvikit från traditionella förfaringssätt. Det bör särskilt fram-
hållas att det i protokollen från förhören med stor tydlighet fram-
går, att de botkunniga kvinnorna hade kännedom om varifrån 
deras metoder härrörde och vad som åsyftades i de brukade läs-
ningarna. De visste innebörden i läsningarnas ord och återgav inte 

sig att straffa denne genom att göra vederbörande blind på ett öga. De manade fram 
tjuvens bild i en skål med vatten och slog en spik genom ögat. — Allt det den 
gamla kvinnan förmedlade var inte hörsägen. Hon hade själv år 1687 varit indra-
gen i ett trolldomsmål föranlett av ett rykte om en nedgrävd groda som vållat 
sjukdom. Laga ting den 4-7 okt. år 1687 § 6. Ren. dombok för Gotlands södra 
domsaga. RA. 
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enbart inlärda ordramsor. När trollformler noteras i senare 
uppteckningsarbeten, kan de präglas av att sagesmannen inte till 
fullo har förstått deras innebörd, eller att traderingsprocessen 
medfört att de blivit starkt korrumperade.5  Både Ingeborg Jons-
dotter och Brita Biörns hade däremot goda kunskaper om de 
formler de brukade mot gastgrepp respektive ormbett. De hade 
båda lärt sig dem av släktingar i direkt samband med att de själva 
hade råkat ut för händelser, som gjorde att de var beroende av det 
skydd och den bot som fanns förborgad i orden. Brita Björns 
kusin hade i det sammanhanget också förklarat för henne den 
mytiska bakgrunden till ormformeln. Att känna namnen på de ur-
sprungliga två ormar, som gett upphov till arten, och kunna ut-
peka dessa gav kraften att bekämpa alla deras ättlingar. Utan tvi-
vel var Brita Biörns väl förtrogen med de båda skapelseberättelser 
vilka förekommer i den kristna läran, men hon hade också folk-
trons myt om ett annat ursprung till ormsläktet aktuell. För henne 
är detta förhållande till synes helt naturligt och hon har svårigheter 
att inse, varför präster och ledamöter i rätten inte kan förstå hen-
nes förklaring. De är helt präglade av en kristen världsuppfattning 
och för dem kan den första ormen inte vara någon annan än den 
frestare, som förekommer i den kristna myten om det förlorade 
paradiset. Den första ormen är djävulen — den lede frestaren. De 
har heller ingen svårighet att överkomma problemet att en hustru 
till djävulen omtalas, utan finner att den åsyftade måste vara 
trollkvinnan. Det är två olika världsbilder som brytes mot 
varandra. 

Ett liknande förhållande framkommer med avseende på blåkul-
lamyten. Ingeborg Jonsdotter hade hört berättas om Satan och om 
gästabud på berget, vilket noggrant beskrivs i boken Morsus 
Diaboli som fanns i hennes hem. Hon hade även kännedom om 
berättelser i form av exempel om människor som råkat i Satans 
våld, och hon hade hört talas om trollkvinnor och deras öde när 
de hämtats till helvetet. Trots detta hade hon ingen större kunskap 
om den blåkullamyt och andra närstående föreställningar, som 

5  af Klintberg 1965 s. 59. 



196 

förekom hos teologerna och som utmärkte de stora norrländska 
processerna under föregående århundrade. För henne var det en 
vanvettig tanke att hon skulle ha flugit på en käpp till någon 
bergstopp och hon föredrog, när hon tvingades bekänna att hon 
deltagit i ett djävulsmöte, att hävda att hon gått dit och det tidigt en 
morgon. När hon måste redogöra för mötesplatsen och de väsen 
som vistades där, tillgrep hon folktrons framställning av de 
underjordiska som hon uppfattat den. De små under jorden och 
deras samhälle var för henne en realitet medan däremot blåkulla-
myten var henne främmande. 

Ledamöter vid de olika rättsinstanserna och stiftets präster såg 
berättelserna om upplevelser i underjorden som möjliga skild-
ringar av blåkullamöten. De sökte utröna vilka som deltagit och 
hur de varelser som vistades där gestaltade sig. De anklagade 
kvinnorna hämtade stoff till sina bekännelser från traditionen om 
de underjordiska och motiv från både folktro och folkdikt före-
kommer. Av deras uppgifter kan utläsas att det då liksom i senare 
follaro fanns förbud mot att förorena på marken. Anledningen till 
nedtagningen sades av både Ingeborg Jonsdotter och Margaretha 
Kuskes vara att de brutit mot detta tabu. Brita Biörns påstod att 
hon en kväll vid påsktiden gått att mjölka i fähuset och då plötsligt 
befunnit sig i underjorden. Hennes uppgifter kan vara påverkade 
av sägner om mjölkande kvinnor som råkat ut för liknande hän-
delser. Hennes fantasi kan även ha fått näring av kyrkmålningar, 
som hon säkerligen sett eller hört talas om och vilka visar en 
mjölkande kvinna tillsammans med djävulsliknande figurer och 
djävulsgapet, där en kvinna förs ned i underjorden. 

Mycket tyder på att det i folktron inte fanns någon bestämd och 
entydig föreställning om hur de små under jorden egentligen såg 
ut. Samma osäkerhet förekommer också i utsagor av traditions-
bärare i senare tid. Av benämningen framgår att de är småväxta 
och det angav också de förhörda. Ett är dock säkert, och det är att 
de underjordiska inte uppfattats som balladdiktens älvor, eller 
som de skira dansande väsen som förekommer i litterära verk 
vilka är påverkade av romantikens uppfattning. När Carl Säve i 
sin framställning Gotländska blomsternamn... (s. 42) beskriver 
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underbyggarna som »små qvinliga trollväsenden» vilka »om nät-
terna på de månbelysta ängarna träda sin dans i det daggiga grä-
set» har denna redogörelse mycket lite gemensamt med gotländsk 
tradition och bär mera spår av litteraturstudier. Däremot förefaller 
Urban Hiärnes berättelse om de små spökliknande varelserna vid 
Brunkeberg som kastade och till döds kramade en oförsiktig 
skrivare kommen ur en genuin folktro. 

Ingeborg Jonsdotter lämnade en personligt färgad redogörelse 
för underbyggarnas utseende. Margaretha Kuskes nöjde sig med 
att konstatera att det var smått folk. Brita Biörns sade sig år 1722 
inte kunna minnas deras utseende, men måste likväl beskriva 
dem. Hennes uppgifter om de underjordiska skiljer sig högst 
väsentligt i de tre förhören hon utsätts för. Hon hade egentligen 
ingen bestämd uppfattning om hur dessa folktrons väsen skulle se 
ut annat än att de var småväxta. Däremot förefaller både Ingeborg 
Jonsdotter och Brita Biörns ha haft kännedom om att de små är 
väsen som far kring i lek och dans. Brita Biörns förbinder dem 
även med sång. Det är traditionella uppgifter som ofta förekom-
mer i senare uppteckningar. 

De förhörda kvinnorna har även svårigheter med att lämna 
några beskrivningar av den underjordiska världen. Ingeborg 
Jonsdotter angav att hon genom ett hål kom in i en kula, där det 
var mörkt och dunkelt. Margaretha Kuskes förklarade att hon på 
grund av dess fasliga och underliga skickelse inte kunde redogöra 
närmare därför. Mycket sällsamt hade dock passerat. Vad som 
särskilt intresserade rätten var att utröna om det fanns ett dagsljus 
under jorden. Brita Björns påstod att så var fallet. 

Både Margaretha Kuskes och Brita Björns uppgav sig ha fått 
kunskaper om sjukdomar och sjukdomsbot under jorden. 
Margaretha Kuskes anslöt i sin redogörelse till kristen visionsdikt 
när hon angav, att ett andeväsen under jord för henne uppenbarat 
vad kommande sjukdomar berodde på och hur de skulle botas. 
Brita Biörns sade sig under jorden ha fått lära av en nedtagen piga 
att genom olika metoder utröna, om de små förorsakat skador och 
hur hon skulle bota för dessa med hjälp av en formel. 

14-899016 
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Samtliga tre kvinnor blev tillfrågade om det fanns andra 
människor där under. Ingeborg Jonsdotters redogörelse anslöt 
närmast till skildringar av traditionella blåkullamöten och hon 
angav också, att där fanns andra trollkvinnor men sade sig inte 
veta så noga. Margaretha Kuskes och Brita Biörns konstruerade 
sina berättelser i första hand med hjälp av sägenmotiv. Båda hade 
träffat en kristen kvinna i underjorden, som hade varnat dem för 
att äta eller dricka, medan de befann sig hos de små. Motivet är 
hämtat från bergtagningssägner. Margaretha Kuskes uppgav att 
hon senare sett kvinnan ovan jord, medan Brita Biörns inte ville 
tillstå att hon visste vad som hänt med kvinnan. Förutom var-
ningsmotivet brukade Margaretha Kuskes ett annat vanligt motiv 
som förekommer i sägnen om förlossningshjälpen. Den hjälpande 
jordegumman får enligt den stundom en belöning, som består av 
hyvelspån eller andra till synes värdelösa föremål, vilka dock vid 
hemkomsten visar sig vara guld och silver. Belöningsmotivet 
saknas hos Brita Biörns, men det är föga tvivel om att hon hört 
och tagit hjälp av just denna sägen. Det är möjligt att berättelsen 
om jordegumman föranledde att de båda uppgav att de fått kun-
skaper om sjukdomsbot när de varit nertagna. 

När Margaretha Kuskes anför att det döptes barn där hon var 
nerryckt, kan motivet komma från sägnen om kvinnan som stod 
fadder hos de underjordiska. En annan möjlighet är att motivet är 
överfört från blåkullamyten och avser djävulens dop av de barn 
som fördes till honom. Detta skulle förklara varför Margaretha 
påstår att den som döpte barnen därunder såg faslig ut. Det före-
ligger annars ingen orsak till att underbyggarnas präst skulle sär-
skiljas från det övriga vättefolket på grund av sitt utseende. 

Av protokollen framgår, att förhören med Ingeborg Jonsdotter 
har en kraftigare styrning mot blåkullamyten och denna näralig-
gande föreställningar än de med Margaretha Kuskes. Minst på-
verkan förekommer vid de förhör som hölls med Brita Biörns. 
Förhållandet medför att det i motsvarande grad lämnas större ut-
rymme och möjlighet för de anklagade att självständigt utforma 
svaren på frågorna. Ingeborg Jonsdotter och Margaretha Kuskes 
var anklagade för blåkullafärder, medan Brita Biörns enbart var 
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misstänkt för ett visst samröre med djävulen. Hon betraktades 
som trollkvinna, men någon misstanke om ett utvecklat troll-
domsväsen på orten där hon var bosatt förelåg inte vid de tid-
punkter då hon tingfördes. 

Blåkullamyten var förhärskande hos teologer och prästmän i 
förhör och rättegångar med de anklagade kvinnorna. Det är i 
huvudsak samma motiv och föreställningar vilka förekom under 
de stora processerna i norra Sverige under 1600-talet. Något bar-
naförande omtalas dock inte men såväl gästabudsresor som 
magisk mjölkstöld förekommer. Djävulen ansågs vara verksam 
bland folket. De anklagade kvinnorna kände till föga om detta, 
men var däremot ytterst kunniga med avseende på lokal folktro 
och folkdikt. Två av dem var dessutom specialister inom folkme-
dicin. De levde och verkade i ett samhälle där det vid sidan av den 
officiella religionen fanns en levande folktro som styrde 
människornas tankar och handlingar. Denna vardagsnära religion 
hade inslag av ålderdomlig tro på övernaturliga väsen tillika med 
föreställningar från såväl katolsk som protestantisk kristendom 
och plats för en individuell gudsuppfattning. Den heliga treenig-
heten var en förlåtande och skyddande makt. Förhören med 
kvinnorna åskådliggör och förmedlar en bild av det andliga liv 
som fanns hos folk i gemen under 1700-talets första hälft i Visby 
och på Gotland. De visar också tydligt hur skilda föreställnings-
världar och livsåskådningar möts och bryts mot varandra under 
ömsesidig påverkan. 
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1737 
Ichten ut, ichten ut, 
i trij namn Gud Fader, Söns och H. 

Andes. 
Ichten utur ögat 
i trij namn. G[ud] F[aders] S[ons]och 

H. A[ndes]. 
Gud giöre ögat klart från ichten och 

alt otyg 
i trij N[amn:] G[ud] F[aders] S[ons] 

och H. A[ndes]. 
ut du icht, ut du icht, 
i ITU N[amn:] G[ud] F[aders] S[ons] 

och II. A[ndes]. 
Gud welsigne ögat klart 
i trij N[amn:] G[ud] F[aders] S[ons] 

och H. A[ndes]. 
ut du icht, ut du icht 
i Jesu namn, giör ögat klart 
i trij N[amn:1 G[ud] F[aders] S[ons] 

och H. A[ndes]. 

1737 
Jag stilte tandwercken, jag bandt 

tandwerken 
i trij namn Gud Faders, Söns och H. 

Andes. 
Gud stille tandwerken, 
i trij N[amn:] G[ud] F[aders], S[ons] 

och H. A[ndes]. 
Gud binde tandwercken 
i trij namn G[ud] F[aders], S[ons] och 

H. A[ndes]. 
Gud tage bort tandwercken 
i trij N[amn:] G[ud] F[aders], S[ons] 

och H. A[ndes]. 
Gud bandten, Gud stilten, Gud tog 

bort tandwercken 
i trij N[amn:] G[ud] F[aders], S[ons] 

och H. A[ndes].  

1738 
jag bandt ichten, jag stilte ichten af 

dhetta klara ögat 
i trij nampn, Gud Faders, Sons och 

Heliga Andes. 
hwilcket hon 2:ne gånger brukar läsa 

Rätten befalte henne än en gäng läsa 
dhet samma. Då hon sade: 

jag bandt ichten, jag stilte ichten at 
ögat kunde blifwa klart 

i trij nampn, Gud Faders, Sons och 
Heliga Andes. 

1738 
jag bandt tandwärcken, 
jag stilte tandwärcken, 
jag dref och las uth tandwärcken 
i trij nzmpn, Gud Faders, Sons och H: 

Andas, 
dhetta läser hon 2:ne gånger, sedan 

säger hon 
Gud bandt dhen, Gud stilte dhen och 

Gud dref uth tandwärken 
i trij nampn, Gud Faders, Sons och H: 

Andas. 



Summary 

Before and during the Middle Ages, tales about visits to Heaven, 
Purgatory and Hell abounded in clerical literature. Holy men 
were reported to have travelled there, bodily or spiritually, and to 
have returned to tell of their experiences. Sometimes dead men or 
women had been allowed to come back to earth in order to warn 
the living of their peril, unless they repented and changed their 
ways. Alongside the official visionary tales there soon grew up a 
more popular tradition, in which men and women of lower social 
classes were reported to have had similar experiences. The 
Church, however, took a rather rigorous stand against these 
popular visions. Increasingly they came to be regarded as 
delusions sent by the Devil, and those who talked of their 
journeys were in danger of being suspected of heresy. Among 
popular folk-beliefs there are also tales about other worlds and 
other people living alongside humans in mountains, hills or in the 
earth itself. In some of the tales told by visionaries from among 
the common people it is possible to see how different beliefs and 
traditions have mixed and blended in their minds. 

During the second half of the seventeenth century the great 
witchcraft trials took place in central and northern Sweden. A 
peculiar feature of these is the stress that is put on children being 
taken to the witches' sabbath at Blåkulla. Therefore there are 
many highly interesting testimonies from children in official and 
other documents surviving from that time. These children seldom 
invent entirely new elements. They repeat what they have heard 
from different sources indiscriminately, they mix the Blåkulla 
myth, which is a theological invention, with popular beliefs about 
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witchcraft and tales about visions of Heaven and Hell. 
Sometimes it is possible to see in their testimonies traces of a 
revivalist movement engineered by the Church. 

Gotland, the Swedish island in the Baltic which had belonged 
to Denmark until almost the middle of the 17th century, was 
untouched by the witch craze. However, some sporadic 
accusations of witchcraft can be found, in the cases studied here 
coupled with accusations of illegal healing with the help of 
charms. These cases are of special interest, as the accused 
women had not come into contact with the Blåkulla myth and 
formulated their answers in court on the basis of a knowledge of 
legends or popular visions of other worlds. 

In 1705 an old woman named Ingeborg Jonsdotter was 
imprisoned in Visby accused of being a healer. She was 
repeatedly examined by the town's council and clergy, and was 
obviously tortured and starved to make her confess to a pact with 
the devil and journeys to Blåkulla. She confessed relatively freely 
to having learnt in her youth how to diagnose and heal sicknesses 
caused by ghosts. The charm she had used was repeated in court 
and her medicines were examined. She was also brought to 
confess that she had learnt how to milk a cow with the help of 
knives stuck into a wall, although she was unable to demonstrate 
her skill, and finally she confessed how she had been brought to 
a devirs meeting by another woman. 

Her confession about this meeting is extremely interesting. Her 
interrogators obviously expect the usual description of a witches' 
sabbath, but Ingeborg Jonsdotter knows nothing of such things, 
and tells instead of how she was taken to the little people under 
the earth. She also confesses that she has been brought there by 
another woman called Margaretha Kuskes. Her tale lacks detailed 
descriptions of the little people, but the few facts she reveals are 
all traditional: they are a people of small stature associated with 
dancing and playing. 

Margaretha Kuskes was also brought in for questioning. Her 
statements of journeys to Blåkulla tally in several respects with 
Ingeborg Jonsdotter's. She was as little acquainted as Ingeborg 
with the theological Blåkulla myth, and thus she also confesses to 
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a visit to the little people. For her story she has among other 
things taken motifs from the well-known legend `Midwife to the 
Fairies'. Her tale comprises elements known from popular 
visions of visits to Heaven and Hell. Under the earth she was 
guided by a spirit and she learned the future fate of certain human 
beings. She also explains how she met another woman in the 
underworld, who warned her of eating anything there. If she had 
done so, she would never have returned to her own world, a 
motif weil known from popular legends. 

Both Ingeborg and Margaretha later retracted their confessions. 
Nothing is known of Ingeborg's ultimate fate, but she probably 
died from exhaustion and starvation in prison. Margaretha 
Kuskes was finally released. 

In 1722 a woman called Brita Biörns from the parish of 
Gothem was brought to trial, accused of illegal healing. Her 
speciality was illnesses caused by the little people under the earth. 
During the trial, when pressed to answer the question how she 
had learnt the art of healing, she told how as a child she had been 
taken down to the little people. Like Margaretha Kuskes she had 
there met a woman who warned her against eating. This woman 
had also taught her how to diagnose and cure illnesses. While she 
was down in the earth her body had lain in her bed, seemingly 
lifeless. Her story was not believed by the court, nor did they 
believe her statement that she had been taught by an old man, 
who had died many years previously. In 1737 she was once 
more accused of using her healing art, and interrogated first 
before an ecclasiastical court and in 1738 before a secular court. 
She then repeated her story about being taken down to the little 
people. 

The three different versions she gives of this childhood 
experience are widely divergent and do not give the impression of 
having been told often enough to have developed a fixed narrative 
form. The court, which was apparently very weil versed in her 
healing methods and knew exactly what questions to ask about 
them, evidently had no outside information on the other main 
subject. A man whom she had named as knowing her at the time 
of her experience only testified that he knew she had once been 
very ill as a child. 

15-899016 
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Former folkloristic studies of her trials have tended to see her 
tale of her visit to the little people as a genuine memorate.1 
disagree with that conclusion, partly because her testimony seems 
to be one in a series in which a visit to the little people is used to 
explain something. Apart from the witchcraft trial in Visby, there 
is also a case of a servant girl who disappeared and tried to put 
matters right by explaining that she had been taken down into the 
earth. Furthermore during Brita Biörns' second trial she revealed 
that an older female cousin had taught her how to heal. In my 
opinion she tried to avoid naming her in the first trial, which 
occurred only a few years after the cousin's death. The revelation 
of her name would probably have hurt her surviving family. 

Brita Biörns used charms and herbs to cure disease. She 
recited charms for five different kinds of illness in court. 
However, they had no fixed form, she recreated them every time 
she repeated them. When asked about this she told the court that 
it did not maner, the main thing was that every part was read, not 
that it was read in a specific order. 

Brita Biörns was never accused of having taken part in a 
witches' sabbath. She was therefore allowed more freedom in her 
statements than Ingeborg Jonsdotter had been and the questions 
put to her were not leading in the same way. She was, however, 
asked whether she had encountered a spirit when visiting the little 
people. This question suggests that the court was very weil 
informed about the proceedings of the earlier trial in Visby, of 
which Margaretha Kuskes had stated that she was accompanied 
by a spirit under the earth. 

The healing methods the accused women on Gotland used 
were wholly traditional. They diagnosed illnesses as coming 
from different supernatural beings and treated them with charms 
and herbs, smoking and anointing with salves. They were 
apparently highly religious and incapabable of understanding the 
official view of their practices as against their Christian faith and 
deriving from the Devil. 

The documents show how different traditions and different 
world-pictures existed side by side, sometimes merging but also 
clashing and so making it impossible for different groups in 
society to communicate. Thus when the accused women were 
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asked about phenomena unknown to them, they answered with 
tales and patterns from their own traditional background, which 
in tum were given a sinister interpretation by the courts and 
officials and treated by them as evidence of heresy. 
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