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Häxprocesser i Sverige en
sammanställning.
I Sverige nämns trolldom i lagen för första gången i Äldre västgötalagen,
där den som anklagade en kvinna för att vara häxa skulle fällas för förtal. I
de medeltida svenska landskapslagarna var trolldom det enda brott som en
kvinna kunde avrättas för, men endast trolldom som orsakade död belades
med dödsstraff. I kyrkliga dokument definierades trolldom som
djävulskonster under 1300-talet, och under 1400-talet dokumenteras de
första avrättningarna för trolldom.
I slutet av 1500-talet började trolldomsmål i Sverige fokusera mer på
internationell demonologi, med religiösa brott som djälvulspakt och
häxsabbat. Lagen godkände fortfarande inte dödsstraff för enbart sådana
brott, men praxis hårdnade, och myndigheter tycks allt mer ha betraktat
trolldom som ett undantagsbrott och godkänt tortyr i strid med lagen.
Trolldomsmål ökade vid denna tid, även om domstollsmaterialet är
sparsamt. I Stockholm, Jönköping och Vadstena blir trolldomsmål 14901614 sju gånger vanligare efter 1580.
Lagen var dock fortfarande oförändrad och dödsstraffen få i ett
internationellt perspektiv: av 150 bekräftade fall före 1614 blev var tionde
dömd till döden, 40 fick kroppsstraff eller förvisning, medan 93 frikändes –
och i 22 av målen som ledde till friande dom fälldes den som stämde dem
dessutom för defamation. De flesta fall under denna tid gällde en kvinna
som anklagades av sin granne för att ha gjort hans djur sjuka med magi:
om kvinnans make eller far kunde uppbåda tio män att svära henne fri blev
hon frikänd, men ofta var det onödigt eftersom domstolarna i slutändan ofta
underkände bevisföringen i trolldomsmål.
Från 1614 skulle alla dödsdomar bekräftas av Svea Hovrätt, och dess
domar blev vägledande: fram till 1668 godkändes troligen inte över 100
dödsdomar för häxeri. Förutom två processer av mindre epidemisk karaktär
i Värmland 1607 och Östergötland runt 1617 och ett hundratal kända
ströfall, såsom det mot Elin i Horsnäs år 1611, avrättades nästan alla häxor
i Sverige under åtta åren mellan 1668 och 1676, då den häxhysteri, som
kallas Det stora Oväsendet bröt ut och orsakade många häxprocesser i
landet. Det är också denna häxjakt som är mest utforskad och som brukar
beskrivas i historieböckerna. Denna häxjakt var mycket uppmärksammad,
och ledde till nästan 300 människors död.
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I Sverige halshöggs vanligen de häxdömda före bränningen. Under den
stora häxpaniken mellan 1668 och 1676 finns det bara ett enda bekräftat
fall då någon brändes levande: Malin Matsdotter under Häxprocessen i
Katarina i Stockholm år 1676.
Före 1668 var emellertid levandebränning vanligare. Häxprocessen i
Finspång från 1617 är ett exempel på en svensk häxprocess med levande
bränning. År 1611 blev en kvinna dömd till att brännas på bål i Söderköping,
anklagad för att ha försökt förgöra hertigparet av Östergötland av parets
kaplan Claudis Prytz. Vid bikten grep hon tag i Prytz prästkappa och hade
sånär lyckats dra in honom i det brinnande bålet om mästermannen inte
lyckats få loss honom.
År 1635 blev tre kvinnor, "Trulkonor som hafua bekent sigh kunna trulla och
hafva warit till Blåkulla", dömda till "elden" av Svea Hovrätt. Det finns också
fall med dödsdomar från 1610-talet, där avrättningsmetoden inte anges,
och eftersom levande bränning för trolldom var tillåtet enligt lag, kan det
alltså teoretiskt ha förekommit vid dessa fall. De svenska fall där "häxor"
bränts levande på bål torde ändå aldrig ha varit mer än en knapp handfull.
Anklagelser - och i vissa fall även domar - om häxeri förekom alltjämt då
och då, även senare. Sammanlagt avrättades omkring 300 personer i de
svenska häxprocesserna, vilket är färre än antalet män som under samma
tid avrättades för tidelag.Den 15 juni 1704 halshöggs i Stockholm Anna
Eriksdotter, den sista i Sverige som avrättats för häxeri.
Den sista gången någon blev dömd för häxeri i Sverige var dock 1724.
Dessa domar var inte dödsdomar utan spöstraff. 1734 års svenska lag
föreskrev halshuggning, stegel och bål för häxeribrott. Sveriges sista
häxprocess utspelade sig 1757; 18 personer blev då förklarade oskyldiga
efter att ha utsatts för tortyr. 1779 avskaffades dödsstraffet för trolldom.
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