
 

 
 



 

Satan under bordet - en utställning om häxprocessen 
 
Under 1400- till 1600-talen pågick häxprocesser runt om i den kristna 
världen. Jämfört med i resten av Europa, där tiotusentals människor 
blev anklagade för häxeri och avrättade, var häxprocesserna i Sverige 
relativt få. Ungefär 400 personer avrättades och de flesta var kvinnor. 
Majoriteten av avrättningarna i Sverige ägde rum under den period 
som kom att kallas ”det stora oväsendet” som varade under tiden 
1668-1676. Då fick nästan 300 personer sätta livet till.  
 
Anklagelserna som riktades mot främst kvinnor under ”det stora 
oväsendet” liknar varandra från fall till fall: Den anklagade påstods ha 
färdats till Blåkulla och där haft samröre med Satan. Det var mycket 
vanligt att vittnesmålen kom från barn som sade sig ha kidnappats av 
den anklagade och förts till Blåkulla. Det fanns även barn som sade 
sig kunna se djävulens märke i pannan på de som var skyldiga. Dessa 
barn kallades visgossar.  
 
De anklagade fick stå till svars i den lokala domstolen i häradet, men 
därefter skulle hovrätten besluta om dödsstraff. När jakten på häxor 
var som mest intensiv 1669 tillsattes en speciell domstol som kallades 
den Kungliga Trolldomskommissionen. Den skulle fokusera på den 
här frågan med förhoppningen att häxpaniken i landet skulle avta.  
 
Kommissionen bestod av män med högt anseende i samhället och 
leddes till en början av Lorentz Creutz som bland annat var 
landshövding i Åbo och Björneborgs län i nuvarande Finland. När 
trolldomsanklagelserna istället för att avta spreds vidare upp över 
Norrland bildades 1672 en ny trolldomskommission under ledning av 
Gustaf Rosenhane. Han var vice president i Svea hovrätt.  
 
Efter att häxprocesserna nått Stockholm 1676 lyckades Rosenhane få 
dem att upphöra. Till sin hjälp hade han bland andra Urban Hjärne, 
läkare och forskare. Flera av barnvittnena erkände att de ljugit och 
man insåg att det inte handlade om trolldom utan om masshysteri. 
Dödsstraffet för trolldom fanns dock kvar i den svenska lagboken till 
1779. 



 

Karin 

 
Den 18 maj 1674 hölls ett vårting i Borgsjö, Medelpad. Karin från Ön 
var den som stod i centrum och hon var anklagad för trolldom.  
Närvarande vid rättegången var underlagmannen Lars Pedherson och 
den vanliga nämnden som bestod av 12 män från närområdet Önne 
Jonsson i Östbyn, Mårten Ersson i Östbyn, Oloff Essbiörson i Borgsjö 
by, Anders Olson i Ovansjö, Bertil Andersson i Ensillre, Jon Månson i 
Ånge, Kulle Jönsson i Gubbyn, Swen Mårthenson i byn, Nils Anders-
son i Näset, Måns Jönson i Viken, Erich Jonsson i Kölsillre och 
Hindrich Eskilson i Julåsen.  
 
Det vittnesmål som låg till grund för anklagelserna mot Karin var  
nioårige Mårtens berättelse. Karin blev inte dömd för trolldom utan 
rätten tyckte att det skulle krävas kraftigare skäl till en fällande dom. 
Mårten, som vittnat mot Karin, skulle istället skickas tillbaka till sin 
mor i Hälsingland där han kom ifrån och inte ställa till med mer 
oordning i socknen.  
 
Den som fungerade som domare under rättegången var underlag-
mannen Lars Pedherson. Titeln underlagman innebar att man vikarie-
rade för lagmannen som inte alltid fanns tillgänglig på orten. Detta 
vikariesystem försvann under 1680-talet då Karl XI bestämde att 
lagmännen skulle vara bosatta inom sitt distrikt och själva hålla ting 
regelbundet. 

 

     
 



 

Avskrift av rättegångsprotokollet: 
 
Niels Jonson Boendes på Jusdahls skogen i Helsingland hafr. förmärckt sin 
häst dageligen till kraffterna och fettman aftaga där han lijckwähl icke 
brukades, och när han sig öfr sådant beswärade kommer hans Systerson 
Mårthen 
Erson om sijne 9 åhr och säger icke underligit wara hästen af sig komma 
medhan han dageligen af sin morss styfmoder h: Karin i Öön brukadess som 
med honom till blåkulla redhe och sig förde. Att han kom detta til bekien- 
na war orsaken att han geck wall med Andra barnen i wåsen ett 
fintorp där kommo de Andra geetbarnen och frågade om han ock war 
med i blåkulla effter de honom där seett, huar til han nekade, då togo  
de honom och med små wijdior bundo seyandes att där han icke bekende  
skulle de köra fäät från honom och lempna honom ensam quar, därföre  
bekiende han, män de sedan nekade sig där warit uthan allenast härigienom  
lockat uth wettet på honom. Q. om han för war åstad för än han blef  
 
af barnen här om tilfrågat? Rp. Ja. Men deth war för wackert där, men  
nu seer dhet illa uth, ormen ähr körswen, klosson kokun, kurussen  
Cum venia kooträcken ähr smöret och hästpiss öhlet nu togs han dage- 
lig af kieringen och nu i förnatten med. Hon nekar alldeles til dett 
önskandes sanningens uplysellse. Men han säger henne lofwa sig både  
ont och gått att han tijga skulle. Men en pijga Brita i Sillerbo skal  
honom hafwa bundet att han måtte bekienna. Och Morbrorn honom  
först slaget att ryggen blef såår sedan lagt heet aska på honom att  
han skulle låta blifwa sin häst, Men gumman säger sig aldrig mehr  
sagt ått gossen än att han skulle wachta sig för att folket icke låkade  
honom til seya mehr än han wiste. Q. om hon tager flehra än honom 
R. tager både Anders persons barn i Silre, skräddar alle och lissel Jon  
om inte och Michels Ersons barn i Öön? Ney. Nisse skrämte mig det att seya 
Skräddar alle och lissel Jon kunne icke tahla. Män Anderss Pehrsons barn 
Kirstin på sitt 5:te åhr nekar sigh kändt eller seet denna kiäringen. Och  
de öfriga ähre små. kunna intet giöra besked. Inga af föräldrarne  
hafr. märckt barnen warit borta några nätter eller dagar.  
Hust. Ingri Michel Ersons i Ön säger gåssen sig och seet i blåkulla, intet  
annat hon såg än att det för honom spökiades. Män inthe hört det han  
weetat af uthan att dhet kom honom så föhre.  
H. Ingel i Ön säger hon och sig seet och om han spökies icke ähr han där  
H. Karin kokar, Ingel tiärnar och Ingri bakar. Lensman berättar  
att när gåssen först kom ifrån Helsingland frågades om han war  
åstadse säger sig sielf fört en gosse och storfar hulpit honom att han  



 

fick up honom. Män alla såge han gåssen låg quar och sutt heela folck- 
hopen och drucko i stufwan samme gång. Nu nekar han sig sielf rijda uthan af 
Nisse skrate  
blefwen det att seya, män nu säger han sig föhras, tilförende hafr. Han 
sagdt sig haftt barn där til han och nekar, och säger Stintan skrate  
honom och drog från honom att han sade mehr än han skulle. Weet 
  
sigh intet förr warit åstadh. wille och för seya sanningen män feck  
icke för Morbrorn Nisse uthan genom Pijgan måst seya mehr än  
han wiste. Nu bekiänner han sigh aldrig warit til Blåkulla.  
Kanskee någon nu förbiuder honom måhlet? Ney men iag måste  
ju bekienna när iag blifr. pijnter. Alla menniskior wittna 
dhen gumman han säger sig fördt honom med stoor omsårg op 
fött, har ey heller hoos dhen ena samma taal som hoos dhen  
andra. huem honom lärt see Ormarne på folcket? R. Carls  
Nisse i Borgsiö byn. huilket icke sant ähr effter han för hafft detta  
tahl än som han kom til att kiänna Carls Nisse. In summa man må Exa- 
minera denna gåssen så mycket the will håller han aldrig et  
tahl uthan stundom seyer dhet stundom dhet huarföre man  
honom icke någon wiss troo tilsettia kan, uthan H. Karin i Ön  
effter hon för löfwerij tilförende ähr angifwin och til Prosttin- 
get remitterad må hon och först där afhöras och detta til wijdare  
ransackningh och uplyselse upskiutes. dhe senare begge effter gåssen  
sielf icke annat weet än de dijt spöckte ähro, kunna för en så ringa  
hans allena angifwande icke fellas uthan denna gången befrijas  
icke kunnandes dhenna ringa rätten dhem til saken bin- 
da uthan starkare och krafftigare skiähl. och såsom denne  
gossen en stoor förargelse i Sochnen giör må han skickas  
til sin Moder igen att icke giöra större Confusion blandh  
folcket och måste Tolfmännerne i sockn skaffa honom til Helsin- 
geland dädan han är kommen huarest hans Moder sig uppehåller. 
 
Anmärkning: I texten används förkortningarna Q. för latinska ordet Ouaerere 

som betyder fråga och R. eller Rp. för latinska ordet Respondeo som betyder 

svar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elisabetta 
 
Under flera dagar i oktober 1674 hölls en extra ordinarie rannsakning 
i Torsåker med en mängd kvinnor och män som stod anklagade för 
trolldom. Den som ledde rättegången var den lokala prästen Hanss 
Wattrangius och de tolv edsvurna männen som utgjorde nämnden 
var Pehr Jonsson i Lästa, Hindrich Jacobsson i Hällsjö, Pehr Ersson i 
Näs, Oloff Larsson i Tomte, Mårthen Siulsson i Vik, Lars Erichsson i 
Vik, Pehr Olsson i Bollsta, Nilss Jonsson i Lästa, Jonn Abrahamsson i 
Styrnäs, Anders Johansson i Nyland, Erich Månsson i Ålsta och Oloff 
Danelsson i Klen. 
 
Den 30 oktober var det Elisabetta, Erich Hanssons hustru, som stod 
på tur att dömas. Då hon till en början inte erkände något brott 
förhördes en mängd vittnen varav de flesta var barn. Enligt 
protokollet föll hon till slut i gråt och erkände. Hon beskyllde 
samtidigt sin mor för samma brott och berättade att hon redan under 
barndomen hade förts till satan av modern. Elisabetta, 24 år och 
bosatt i Näs, Ytterlännäs var en av de 71 personerna som avrättades i 
Torsåker på Häxberget under sommaren 1674. 
 

       
 
 
 
 
 
 



 

Avskrift av rättegångsprotokollet: 
 
30. octob: 
Inkalladhes h: Elisabetta Erich Hanssons i Nääs  
– 24 åhr. Och som hon till ingen bekännelsse kundhe  
beweekas, förekallas efftershne som särshilt på  
henne wittnadhe Nämbl: 
Poiken Jon Andersson i Nordanåker – 14 åhr, bekänner  
på dhenna h: Elisabetta sin Mattmodher, att hon begyntte  
föra honom på folk och boskap i dhenne Såmmar  
 
huar Natt till blåkulla, i Städzsle först fådt af henne  
1 Rdr 1 Silfr Skedh och 1 gull keedh, fådt ther och Mathen  
af henne, Uthläsit ther 3 ½ book, fullo medh för- 
bannelsser öfr Jesus Timmermans Son, Minne  
och sinne, fahr och Mohr och alt som under himmelen  
ähr, Undantagandhes Skathan och Mio Humblan,  
sedt henne ther wäfua och steekia korfuarne,  
leggatt hoos Satan Under bordhett och bohlar medh  
honom, Item ther ätit druckit och dantzsat, hon  
förer och huar Natt medh sigh Kornett från sin granne  
och i blåkulla Upbränner, hon förer sitt egett  
Spädhebarn medh sig i knäät och sex till sigh  
baak på fordenskapen. 
Sahra Persdotter i Nääs – 9 åhr tygar och på  
h: Elisabetta, att hon henne från Medhsåmmaren  
på folk och boskap huar Natt till blåkulla  
hafur fördt, i Städzle af henne ther fådt 3 Rdr  
och Mathen att ätha, Uthlässt 2 böcker, fulle medh  
förbannelsser, som hon och Uprächnar, h: Elisabetta  
ther wäfuer, och steeker korf, fläsk och köttett  
förer och medh sig Kornett och Upbränner och ther  
effter dantzsar, hon gådt Under bordhett till Satan  
och medh honom bohlat, stådt på knään för honom  
och sagt, Jesus i Himmelen statt mig by, att iag  
icke måtte kunna bekänna migh, i Natt  
som war gaf Satan henne ett rödt och ett grådt  
bandh om halssen, till ett medell, att wara förhärdat 
som och henne bekännelsen förtaga skohla, då  
och Uthlofuat, sigh aldrig skola bekänna, så länge  
hon lefuer. 



 

Poiken Nilss i Bollstadh – 11 år, tygar och på hust:  
Elisabetta, att hon och honom i dhenne Såmmar hafr  
tagit och fördt på folk och boskap till blåkulla  
fådt af henne ther i Städhsle ett gullstycke 1 Silfr Keedh  
och Silfr Knijf, Sampt Mathen allehanda slags, Uthlässit  
 
ther 3 böcker, förbannelsser öfr fahr och Mohr, Syster  
och broor etc. Hust: Elisabetta ther wäfuer och steeker  
korfuar och fläskett, hon går tuå eller tree gånger  
huar Natt till Satan Under bordhett och ligger hoos  
honom, för honom och knäfallit och bedit sigh  
hiälpa, att hon icke må bekänna sigh, hon förer  
och medh sigh Kornett och Upbränner, ther effter  
dantzsar och sigh lustigh giör. 
Poiken Olle i Nääs 6 åhr bekänner och på h: Elisabett, att hon  
honom huar Natt på boskap till blåkulla förer,  
fådt af henne ett gullstycke och Maathen att ätha,  
lässt Uthj 2 bokar, bandskapen, hon steeker ther  
fläskett och korfuen, såsom och wäfuer, hon förer  
och Kornett tijt och thet Upbränner, Jon i Nordan- 
åker tygar och, att h: Elisabetta förer och Olof Erssons  
barn i Nääs, Annika och Nilss, som ähre små och  
icke tillstädhes 
Alla Syndershorne, som sigh hafuer bekändt, h: Karin  
i Ährstadh, Anna och Kerstin i lästadh, h: Elisabettas systrar,  
h: Bryta i Hammar, h: Anna i Åhlestadh och hust Segridh  
i Nääs, bekänna alle Enhälleligen, att bete h: Elisa- 
betta ifrån barndomen hafr tient Satan, medh  
honom bohlat och för sin Gudh dyrkat. 
Nu omsider, då en ängell för några gossar som dhe  
bekänna lät sigh här för Tinghbordett lysa, Uthbri- 
ster h: Elisabetta till grååth och sigh bekänner,  
att barnen som hon hafr förfordt hafua bekändt  
på sigh sanningen, Satan för sin Gudh här till dyr- 
katt medh honom bohlat, honom till tienst  
wäfuit och steecht korfuar i blåkulla  
beskyller sin Modher, att hon henne i barndomen  
tyt hafr fördt, Uthlässit hoos Satan 7 böcker,  
förbannelser öfr Gudh, hanss ordh, och öfr alla  
som på Jordhen boo etc: warit medh Satan gifft  
och fådt tuenne barn, som hennes Modher sönder- 



 

hackadhe och i Kittelen kastadhe, dhem Upkokat och  
till Smörrelse i Hornett tagit, huilket hennes  
Modher henne för 9 åhr sedan gaf och thet sedan sielf  
brukhatt, och thet hafft i Klädherna på Wänster sijdan  
Undher bröstet, som Modren rätt nu från henne  
togh. låfuar her effter stå weedh sin bekännelse  
och tiena then rätta Gudhen, han gifuer henne  
dher till sin Milderjk Nådh och Wälsignelsse. 
 
31. octob: 
h: Elisabetta Erich Hanssons i Nääs, ståår wedh sin be- 
kännelse, som hon i går giordhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Margreta 
 
Den 2 juni 1675 hölls rannsakningen över ”dett berychtade Trullpack som 
bruka Blåkulla färder föra barn Satan tillhanda”, som det formulerades i 
protokollet från Vibyggerå i Ångermanland. Den som höll i förhören var 
kaplanen Nils Edenius tillsammans med nämnden som bestod av sex män 
från närliggande byar Peder Christersson i Näs, Nils Jonsson i Sätra, 
Christoffer Persson i Sund, Simon Zachriesson i Skoved, Nilss Israelsson i 
Berg och Samuel Nilsson i Berg. 
 
Den första personen som ställdes till svars var den 13 åriga flickan 
Margreta Nilsdotter från Sund. Till skillnad från alla andra anklagade som 
togs upp under den här rättegångsdagen fanns det inga som vittnade mot 
Margreta, utan i protokollet verkar det som att hennes eget vittnesmål är 
det centrala. Resultatet av rättegången blir heller ingen dom, utan hon 
skulle undervisas av prästerskapet om guds ord och på så sätt ”oplyst 
blifwa på Salighetenes wägh”. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avskrift av rättegångsprotokollet: 
 
Först Stältes för Rätten en Ungh Flicka Margreta Nilss 
dotter i Sundh Nilss Jacobssons ibidem dotter lijtet öfwer  
13 åhr gammal, hwilken här frijwilligt tillstodh och  
bekiendh, att hon förledit åhr om wåhren bleff alra först förd till  
Blåkulla af Sochnestugu Sara och Midt Sommartijden begynt  
hon H. Sara Ersdotter inhyses i Sochnestuffwan, smöria  
åth henne, och sått henne på fordenskapen och altså lärdt rijda  
Sielft och till begynnelsse fört medh sigh Lasse en  
lijten gosse i Sundh, sedan rijdit altidh för sigh sielff  
stundom på kiäppen och stundom på Creatur, men  
H. Sara smörgt åth henne, fått af H. Sara en Silff- 
skedh som hon tychte, stådt 2 gh. brudh i Blåkulla, egdt 2  
st. barn medh Per Erssons gosse i Sätra Erich bd. Satan  
togh straxst samma barn, i ensande som stoor grodor,  
hackade dhem Sönder och kokade till Smorningh, den  
han sedan Uthdelte iblandh Trulkieringarna, gaff  
och henne något deraff, men wille nu intet tillstå  
 
att honnsielff hawr smordt, doch bekiende omsijder  
att hon fiohl om Sommar om Nätterna hade hornet  
och thå Satan sielff hade henne opwächt, färdades hon  
åstadh, och wille nu förmena, att emedan hon intet  
fick ifrån sigh legopenninghen, haar hon intet kunna  
slippa derifrån förr än hon och blefwen Uth Lärdt,  
denna H. Sara tillstodh, att hon haar förbundit Flickan  
dett hon intet skulle bära fram legopenningen som hon  
henne gaff, tillstodh och och icke kunde sigh Undan- 
dragha, så långh tijdh Satan herföre tiänt, att hon icke  
dertill kan minnas, förer och Satan tillhanda denna  
Margreta i Sundh, Lasse ibidem, Erich i Sätra, Brijta ibidem,  
Elisabeth ibidem, Olle på Kyrckiobohle, Johan ibidem, Karin 
Ibidem, Kirstin ibidem och en Spädh gosse Jonas i Sätra 
men när hon dhem begynte föra kan hon intet  
minnas, bekiende och, att desse offterskrefne, som  
och Trulkieringar äro Nl. H. Sara olof Nilssons i Siö- 
landh, H. Kierstin Simon Hinderssons i Skåfwe, H. Brijta  
i Dynääs, H. Elisabeth Matz Nilssons i Hiältsta och Pigan  
Malin i Nääss, hafwa skaffat henne hugg af Satan 
sedan hon sigh bekiendt, williat och Kasta henne i Ketteln,  



 

men förmedlest Gudz biståndh, slapp hon der ifrån  
H. Sara tillstodh och en lässningh hafua lärdt af en  
gl Pijga Nordanskogom, och den sedan offta brukat  
för modstulit emot boskapen Nl. Jungfru  
Maria gick sigh åth wägen fram, gräth och illa lätt,  
mötte så Jesus, hwadt wållar digh sade Jesus:  
 
min koo ähr illa modstulin och blodstulin, Swarde  
Jesus blir fulle boot, gick så Jesus oppå ett högt  
bergh, och fick see hur den fula Meedquinnan  
stodh, som hade borttagit nyttan, så gick Jesus ned  
af dett höga bergh, och sade dett skall blifua booth sade  
Jesus: Tagh Juudemalt och wigde Salt och gifua  
koon, så skulle hon blij bättre, samma lässning  
hafwer hon brukat sielff och lärtt andra. Haar och  
brukat lässningh för Hoot: Nämbl. Jesus lade sin  
handh på manssens kropp, han dett Hårda Hootet  
bortdreff Uthur hans Kropp och been, Kiött och Sehn,  
Uthij tre nampn faders, Son och th. H. Andhe  
der medh hafwer han bootet åtshillige. Tillstodt  
och nu frijwilligt, att hon hafwer giordt Sathan  
den tiensten, och sågat på kiedian som han är bunden  
widh, wille och gärna tillstå att hon medh Sathan hafr  
bohlat, men sade sigh, att Sathan henne sådant företagh  
kunde intet få bekiänna, omsijder bekiände, att hon  
derföre intet kunde neka, Sathan hafwer och Uth- 
låtit sigh för henne, att han ähr rätta frelsaren  
och återlösaren, och förmodar sigh få så  
många Siählar som Timbermannen, och  
widh sådant tillfälle, giör han sigh Uthj wackert och  
mächtigt gestalt medh dhe sine medgudar som honom  
icke långt ähre ifrån, till blåkulla haar hon alra  
först ett barn blefwen förd af sin liussmoder H.  
Elin Jon Michelss. i Kiäxe, den för 80åhr sedan ähr dödter.  
Med gråtande tåhrar tillstodt och bekiende hon frij- 
willigdt, att hon sålunda Satan hafwer tiändt  
 
Uthj alla sina dagars, tackade nu Gudh, att hon igänom  
Rättens och Prediko Embetes trogna förmaningh  
ähr oplyst bleffwen in på Rätta wägen, Ångrandes  
sina willostijgar, bedjandes att gudh will hielpa  



 

sig ifrån Satans garn, Flickan Margreta, war  
uthj sin bekiennelsse mychet lamb och fånachtigh  
som så ganska lijten berättelsse kunde giöra, ty  
förmantes, att Prediko Embetet wille tijdigt hålla henne  
under Alfwarsampt förhöör och Underwissningh  
om gudz ordh och dess rätt kunskap, att hon der 
igänom kan oplyst blifwa på Salighetenes wägh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anna 
 
Den 9 juni 1675 hölls rannsakningen i Ullånger över de som anklagats för 
att ha fört barn med sig till Satan i Blåkulla. Den som ledde nämnden var 
kaplanen Johan Ask och nämnden bestod av sex män från  
närliggande byar Anders Erichsson i Lid, Peder Nilsson i Äskja, Nils  
Johansson i Utvik, Daniel Johansson i Getberg, Per Oloffsson i Glaffstadh 
och Per Nilsson i Lid. 
 

Som den sjunde i ordningen under rättegångsdagen kom så den 70 år 
gamla Anna, Olof Anderssons änka i Torna, som ”war mycket berychtat 
för Truldombs wäsendet och blåkulla färder”. Vittnen berättar sedan 
bland annat om händelser som låg 40 år tillbaka i tiden. De sista  
vittnesmålen mot Anna är från hennes egna barnbarn där bland andra 
Olle berättar att farmodern börjat föra med sig honom och hans tre yngre 
syskon i fjol sommar till Blåkulla. Om Anna blev dömd eller inte 
framkommer inte i protokollet. 
 
I dokumentet finns siffermarkeringar i vänster marginal intill vittnes-
målen, men det verkar inte som att siffrorna är numrering av vittnes-
målen då de börjar på siffran nio och vissa siffror saknas. Vad siffrorna 
betyder är oklart. 
 
 

     
 
 
 
 



 

Avskrift av rättegångsprotokollet: 
 
Änkian hustro Anna Olof Anderssons i Tornna  
öfwer 70 åhr gl. war mychet berychtat för  
Truldoms wäsendet och blåkulla färder, ser- 
deles gaff henne en Capitein Samuel Nilsson i Tornna  
att oppå bemt. h. Annas gårdh haar warit en stoor  
berychtan, i thet öfwer 40 åhr sedan, som och Johan Per- 
sson i Orsta witnade, som den tijden tiente hoos Capitein  
lieutnanten Lars Persson i Tornna, att thå Capitein  
skickade sin Trumslagare till fäbodarna, haar denna  
h. Annas moder skickat medh Trumslagaren ett  
knyte, hwilket befanss wara en kamss giord af alle-  
handa slagh, och bördan bleff honom så tungh, att han  
knapt dhen orka bära, giorde alt derföre oppå henne  
en stoor misstanckie, sade och dett, att hon nu fö- 
rer hans dotter, drengh och pijga, som andra barn wetta  
Seija, men the siälfwa wetta der intet uthaff. denna  
h. Anna tillstodh, oppåt thet förra, att hennes moder giorde  
kamsen uthaff thet Slem eller hinna som ligger kring  
om kalfwen thå han kalfwas, baakandes thet tillhopa  
medh Såder, huilket hon sade, att många quinfolck bru- 
ka för sin boskap, men siälf hafwer hon th. aldrigh bruu- 
kat. 
Pelle i Kohlstadh, witnade, att h. Anna förer sina egne Son- 
barn 4 st. Capitein Samuel Nilssons dotter Maria och  
drengen Pelle och Pijgan Margreta, huilka ännu icke  
hafua fått sedt, eller wetta uthaff att dhe äro förda. Så  
och Erich Håkanssons barn i Torna några st. små, som han  
intet kienner. der seer han att h. Anna äter, driker  
danssar i blåkulla. 
 
9, Mårten i Utwijk, sedt henne äta, dricka och danssa altijdh. 
10, Pelle i Glapstadh, sedt henne alt för att kooka Erdter i blåkulla,  
äta, dricka och danssa, omsider sade allenast 2 gr. sedt henne. 
11, Erich i Skarpe, haar sedt henne altför att, äta, dricka  
och danssa. 
12, Christoffer i Öden, sedt henne allenast en g. danssa i blåkulla. 
13, Anders i Fåcke, haar sedt henne hwar natt äta, dricka och  
danssa. 
14, Johan i Geetebergh, sade sigh hafwa sedt henne mäst hwar natt 



 

i blåkulla, kookar Erdter, äter, dricker och bohat medh  
Satan, förer barn. 
15, Erich i Kohlstadh, sedt henne mäst hwar natt, kooka Erdter  
och annat i blåkulla, äta, dricka och danssa. 
16, Margreta i Äskia, sedt henne huar natt kooka  
Erdter, dricker, danssar och går till Satan Under bordet,  
och lofwat sigh aldrigh sigh skola bekienna. 
17, Kirstin i Kohlstadh, sedt henne liggia Under bordet och  
giör skammen mz Satan kookar, kiernar, Saltar  
Smöret, äter, dricker och danssar. 
18, h. Annas Sone Son Olle Samuelsson i Tornna, bekände och tillstod  
här inför Rätten, att hans fars moder förer honom och  
3 hans Ungre Syskon Hans, Anna och Erich, begynt föra  
dhem fiohl om Sommar och altsedan, gifwit honom en  
fyrkant Spån för 1 Rd. läst 5 böcker, den Elaka märckt honom  
i lillfingret, fahrssmodren gifwit honom Swarte kläder, warit  
brudgumme medh sin syster Anika. Der kookar fars- 
modren, leeta opp skedarna, ätit, druckit, danssat och gått  
Under bordet och leegat hoos Satan. 
Denna h. Anna förer och sine dotter barn som ähr Erich  
 
Håkanssons ibidem barn Nl. Pelle 9 åhr, Olle, Brijta 7 åhr  
som sigh weeth bekiänna och Anicka en lijen flicka som  
intet weeth sigh bekiänna, men denna Anicka tillstodh, att  
hennes mohrmoder begynt föra henne förledne Sommar  
och alt intill hösten, då hon först sigh bekiände för Prästen,  
tillstodh och nu, att mohrmodren gaff henne math i blåkulla  
i natt, Olle Samuelsson sade att alle desse barnen föllia  
medh honom på fohlenskapen. 
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