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O

ttar sa til Herren sin, Alfred konge, at han budde lengst nord i
landet ved Vesthavet. Han sa at
landet likevel var mykje lenger mot nord,
men at det er heilt ubygt. Einast på
nokre få stader her og der held finnar til.
Om vinteren driv dei med jakt og om
sommaren med fiske ved havet.
Slik begynner fortellingen til den
nordnorske høvdingen Ottar. Omkring
890 foretok han en reise til England, og
ga Kong Alfred en beretning om NordNorge og om en ferd langs kysten til
Kvitsjøen. Beretningen ble føyd inn i
kong Alfreds oversettelse av Orosius’
verdenshistorie. Inspirert av den gamle
håløyghøvdingens nysgjerrighet og
fortellerglede, har OTTAR siden 1954
trykt artikler om nordnorsk og arktisk
natur, kultur og samfunnsliv.
Forside: Heks vist i maleriet La Tentation
de saint Antonie av Patinir og Metsys.
(Muse`e du Prado, Madrid).
Bakside: På vei til heksesabbat. Den
gamle heksa har rekruttert en ny aspirant.
Man forestilte seg at helvete var en bakvendt
kopi av den kristne verden. Heksene har
således snudd kosteskaftet motsatt vei enn
ved normal bruk. I bakgrunnen en demon i
ugleskikkelse. (Tegnet av Francisco deGoya)
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Innledning
Forskningen på det historiske fenomenet
vi kjenner som hekseprosessene har
vekket nysgjerrigheten både i Europa og
USA, og i dag foreligger det en
omfangsrik litteratur om temaet. Det er
allikevel bare de siste 30 år at forskere
fra ulikt ståsted har forsøkt å studere
fenomenet i hele sin utstrekning. Frem
til 1970-åra var ofte trolldom, hekser og
hekseprosesser hengitt til fragmentariske analyser gitt av folklorister,
etnologer og amatør – historikere.
Tilfeldige eksempler på heksebrenning
var nærmest trukket frem i
lokalhistorisk litteratur som grufulle
tilfeller av overtro.
På 1970-tallet skjøt imidlertid
hekseforskningen fart, ikke minst som
følge av interessen for sosialhistorie,
kvinnebevegelsen, og de metodene som
ble brukt i antropologiske studier av
fremmede kulturer. Blant feministiske
forskere ble hekseprosessene brukt som
et allment eksempel på det patriarkalske
samfunn sin undertrykkelse av kvinnen.
Hekseprosessene ble tolket som en
spesifikk kvinnejakt som rettet seg mot
kontroversielle og spesielt legekyndige
kvinner. Heksene ble fremstilt som
datidens «rødstrømper». Dette synet var
nok mer preget av feministenes eget
behov for å fremme sin sak enn
historiske realiteter, og slike tolkninger
betraktes i dag som en anakronisme.
Den antropologiske retningen tok
spesielt hensyn til hvordan generelle
sosiale og økonomiske samfunnsforhold
påvirket mellommenneskelige
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aggresjoner i lokalsamfunnet. Det ble
også interessant å studere hvordan den
eksisterende trolldomtro kunne påvirke
oppkomsten og utbredelsen av
fenomenet. Denne fremgangsmåten
tolket gjerne hekseprosessene ut fra et
funksjonsprinsipp, dvs. at prosessene
oppsto som følge av bestemte konfliktfylte hendelser.
Selv om flere hekseforskere i dag er av
den mening at det er for enkelt å
redusere et allmenneuropeisk fenomen
som hekseprosesser til lokale konflikter
og økonomiske nedgangsperioder,
representerer den antropologiske
retningen et tidsskille innenfor
hekseforskningen. Den var utpreget
empirisk, hvilket betyr at historikere
begynte å granske systematisk, i den
grad det var mulig, et mer helhetlig
kildegrunnlag. Dermed fikk forskningen
fram ny og detaljert kunnskap, og i
1970- og 80-årene ble det i flere
europeiske land avdekket tidligere
ukjente sider ved hekseprosessene. I
Norge var det rettshistorikeren Hans
Eyvind Næss som var pioner på
fagfeltet da hans doktoravhandling ble
utgitt i 1982. Den empiriske interessen
for hekseprosessene har gitt viktig viten
om fenomenets tallmessig omfang og
kronologi. Heksenes kjønn, alder og
sosiale og økonomiske status ble
gjenstand for analyse, samt at man
gjorde undersøkelser på betydningen av
tidens juridiske prosessføring og
trolldomstro (både lærd og folkelig).

Til tross for at det eksisterer et stort
internasjonalt forskningsmiljø på emnet,
har den profesjonelle historiske
interessen i Norge vært relativt
beskjeden. Det er fortsatt slik at når
hekseprosessene trekkes frem i ulike
sammenhenger er emnet preget av
romantisering, useriøse spekulasjoner
og selvforsterkende mytedannelser. Selv
i relativt moderne leksikon og oppslagsverk kan man finne påstander som ikke
er samstemt med de vitenskapelige
oppdaterte undersøkelsene om temaet.
I dette heftet kan du bl.a. lese om hvor
mange trolldomsprosesser som kan
dokumenteres i Nord-Norge, hvem som
var heks, hva som var trolldom og
hvorfor myndighetene gikk til det skritt
å brenne folk for trolldomskriminalitet.
Heftet tar også opp hvordan nytidens
vitenskapelig elite kom til å filosofere
seg fram til en djevellære så svart og
intens at selv fanden kunne blitt smigret
over de lærdes intellektuelle kapasitet.
Selv om de vestlige hekseprosessene tok
slutt rundt år 1700, har fenomenet
paralleller i nåtidens afrikanske land, og
du kan lese om hekseri i dagens
Kamerun. Det er altså en bred gjennomgang av hekse-prosessene som tas opp i
dette heftet, og hvorvidt den vitenskapelige historien om heksene ender
godt, gjenstår for deg som leser å finne
ut.
Ellen Alm
Hefteredaktør

Hekseprosessene, myter
og realiteter
Ellen Alm og Rune Blix Hagen
Krevde virkelig heksegalskapen millioner
av ofre? Er det riktig at heksene alltid reiste til Blokksberg? Hvor beslektet
er egentlig eventyrheksa med de historiske heksene? I denne artikkelen skal vi presentere noen
konkrete fakta om de europeiske hekseprosessene.

H

ekseprosessene var et allment
europeisk fenomen med avleggere i
de amerikanske koloniene (spesielt kjent
er prosessene i Salem, Massachusetts i
1692). Hekseprosessene var verst i
Tyskland, Sveits, Østerrike, Skottland,
Flandern, Polen, Kanaløyene (Jersey og
Guernesey) og Øst-Finnmark. Vi finner
også en del heksesaker i land som
Ungarn og England. Prosessene var
mindre utbredt i Italia, Spania,
Russland, Irland, Holland og Frankrike.
Europas mest omfattende hekseprosesser fant sted i Baskerland mellom
1609 og 1614. I Baskerland var det
likevel bare 11 av 7000 mistenkte som
måtte lide døden på bålet. Hekseforfølgelsene pågikk altså i såvel
katolske som i protestantiske land, og
fenomenets utbredelse kan ikke
reduseres til et spørsmål om kristen
tilhørighet. Vel 100 000 mennesker kom i
kontakt med rettsapparatet som følge av
hekseribeskyldninger. Det hersker
enighet blant forskere om at rundt
40–50 000 ble dømt fra livet. Påstander

om at heksehysteriet rammet flere
millioner mennesker er grove
overdrivelser. Tallenes tale viser at de
fleste europeere aldri fikk oppleve
rettslig forfølgelse av hekser. I Norge
kan rundt 750 prosesser dokumenteres,
hvor det ble gitt vel 300 dødsdommer.

Kronologi
De europeiske hekseprosessene fant sted
i perioden fra om lag 1450–1750.
Hekseforfølgelsene begynte i SentralEuropa, henholdsvis i Nord-Italia og
Sveits. Derfra spredte de seg videre over
kontinentet både østover i Europa, til
Norden og til de vestlige koloniene. Til
tross for at prosessene innenfor de
enkelte europeiske land har noe ulik
kronologi, kan det generelt sies at heksejakten var på sitt mest intense i årene
1580–1630. I enkelte regioner, som for
eksempel Polen og Ungarn, varte proses-

sene til midten av 1700-tallet. Hekseforfølgelsenes tidsalder er altså knyttet til
nytiden og ikke til middelalderen.

Hvem ble anklaget?
Fiksjonssjangeren dyrker gjerne frem
den sensuelle unge kvinna, den onde
krokryggede kjerringa med vorter og
lang nese, eller eventyrheksa som i
fortellingen om Askepott. Den eneste
fellesnevneren disse figurene har med
den historiske heksa, er at omtrent 80 %
av de anklagede var kvinner. En mer
ukjent side av hekseprosessene er at i
enkelte land og regioner som Island,
Finland, Estland, Normandie og blant
samene på Nordkalotten, var det
omtrent like mange eller flere menn
blant heksene. Det finnes også menn
blant de tiltalte i land hvor kvinner
dominerer materialet. I enkelte land
kjenner vi til at også barn og unge ble
involvert. Hekseprosessene i Sverige,
Tyskland, New England og Spania er
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kjent for rettssaker hvor barn spiller en
sentral rolle.
Som regel var det godt voksne kvinner
over 40 år som ble anklaget. Det kan ha
sammenheng med at det over lengre tid
var knyttet et hekserykte til deres
person som til slutt førte til at de ble
stevnet for domstolene. Mange forskere
legger nettopp vekt på «heksens»
dårlige rykte og omdømme når de skal
forklare hvorfor noen fikk dom og andre

ikke. Noen mener at den typiske heks
var en opportunist i sitt nærmiljø,
hvilket medførte at hun pådro seg
fellesskapets uvilje. Andre mener at
heksene ikke stakk seg særskilt ut fra
andre kvinner. Det er ikke påvist at
heksene hadde typiske fysiske
skavanker som gjorde dem disponert for
anklage. Til tross for geografiske
variasjoner er gifte kvinner og enker
oftere representert i materialet enn
ugifte. Flere forskere er enige om at
heksene som regel tilhørte den samfunnsgruppen som var mindre bemidlet,
hvorvidt de var blant de aller fattigste er
et vitenskapelig stridsspørsmål.

Ble alle brent?
Hekseprosessenes fremste kjennetegn er
bålstraffen. De aller fleste dødsdommer
ble eksekvert gjennom bål og brann. Til
tross for dette tok man også i bruk andre
henrettelses-metoder som henging
(England og New England) og halshogging med sverd (ofte for adelige).
Etterpå kastet man liket i flammene.
Mildere straffer som fredløshet, pisking,
skriftemål og oppgjør med bøter ble
også idømt, og over halvparten gikk
faktisk fri! Kirken oppfattet ild som et
demondrivende og rensende element, og
bålstraffen skulle øke den fordømtes
sjanser i det hinsidige. Ildens viktige
Begge bilder: Forførende unge
kvinner eller gamle kjerringer? Den
historiske heksa var i realiteten som
regel ei ordinær voksen kvinne.
Ill. (t.v.): Hans Baldung Grien.
Ill. (t.h.): Ukjent kunstner.
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renselses – funksjon kommer frem ved
at liket av personer som døde før
eksekusjon ble kastet på bålet. I Europa
anvendte man vanligvis «pålemetoden».
Den gikk ut på at personen ble bundet til
en påle og bålet fyrt oppunder. Andre
steder, som for eksempel i Danmark og
Norge, var «stigemetoden» den mest
utbredte, hvilket innebar at man spente
vedkommende fast til en stige og veltet
personen inn i flammene når ilden var
på det sterkeste.

Vannprøven
Vannprøven var en blant flere former for
«bevis» som ble innført ved kanonisk
rett. Det var en test som myndighetene
tok i bruk når de var i tvil om hvorvidt
forbrytere var skyldige. Logikken gikk
ut på at Gud ville skåne den uskyldige
selv om vedkommende ble underkastet
brutale tester. Vannprøven bestod i at
den mistenkte heks ble bundet på
hender og føtter og senket i kaldt vann.
Hun hadde rep om livet og prøvens
ledere sto klar til å hale henne på land
dersom hun skulle synke. Det er kun i
sjeldne enkelttilfeller at vedkommende
ved uhell druknet. Handlingen var tuftet
på en religiøs forestilling om at vannet
var gjort hellig ved Kristi dåp og ville
således ikke ta imot en forbryter. Det

hellige vannet støtte den skyldige fra
seg. Konsekvensen var at dersom
personen fløt var hun skyldig, men viste
vedkommende tendenser til å synke, var
hun uskyldig. Vannprøven ble avvist
som legal prosessform av kirken i Rom i
1215. Til tross for dette tok man
vannprøven i bruk i de europeiske
hekseforfølgelsene, men den var hele
tiden omstridt som bevismiddel. Den var
dermed også atskillig mindre brukt enn
hva man kan få inntrykk av i mange
fremstillinger.

Reiste alle hekser til
Blokksberg?
Fjellet Blokksberg ligger 1142 meter
over havet i Thuringen, som en del av
fjellkjeden Harz i den sentrale delen av
Tyskland. Fjellet ble første gang trukket
frem som et møtested for hekser
gjennom ei tysk bok som kom ut i 1669.
På dette tidspunkt var de europeiske
hekseprosessene i ferd med å ebbe ut.
Skildringen av heksesabbat på
Blokksberg er først og fremst blitt kjent
gjennom romantikken på slutten av
1700-tallet og begynnelsen av 1800tallet. Fjellets popularitet kan føres
tilbake til et av verdenslitteraturens
mest kjente verk, nemlig J.W. Goethes

Henrettelse etter stigemetoden.
Bildet viser båldøden til Anne
Hendriks fra Amsterdam i 1571, av
Jean Luyken, 1685.

tragedie Faust, som stammer fra denne
perioden. Blokksberg er helt ukjent som
heksefjell fra hekseprosessenes
tidsalder. På 1500- og 1600-tallet mente
lærde tyskere at heksene dro til Heuberg
i det sørvestlige Tyskland. Andre land
hadde sine «egne» beryktede fjell for
heksesamlinger. I Nord-Norge kjennes
for eksempel Domen i Finnmark som et
utvalgt sted for heksefest og samvær
med Djevelen. Forestillingen om
heksenes fest med Satan på fjelltopper

Til v.: Vannprøven.
Illustrasjon fra Bibliotheca actu et
scripta magica, Paris 1738.
Til h.: Heksebrenning etter pålemetoden. Heksebrenning i Amsterdam
1549, av Jean Luyken, 1685.
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hvor dans, drikking og seksuelle orgier
inngår som deler av repertoaret, er for
øvrig ikke noen folketro slik enkelte vil
ha det til. Det er derimot snakk om en
teologisk lære (demonologi) som på
1500-tallet ble båret frem av jurister,
filosofer og teologer ved universitetene.

Trollfolkenes
festdager
Når det gjelder heksetradisjonen rundt
Blokksberg er den vanligvis knyttet til
vårfesten i Walpurgisnatten, eller
Valborgsaften som vi sier på norsk, og
ikke til midtsommerfesten Sankthans.
Valgborgsaften er natt til 1. mai og var
den natten hvor det i ifølge folketroen
ble utkjempet en kamp mellom gode og
onde makter. Trollfolkene var derfor
spesielt aktive natt til 1. mai. Torsdag
var også ifølge folketroen en utpreget
heksedag. Spesielt synes Skjærtorsdag å
ha vært trollfolkenes festnatt, fordi det
var den dagen Jesus ble pint. I danske
rettskilder nevnes det blant annet at en
forskrivelse til Djevelen skulle skje tre
torsdager på rad. I Norden er forestillingen om trollfolkenes festligheter
knyttet til dagene rundt jul, noe vi blant
annet kan studere gjennom heksesakene
fra Finnmark.

Sabbat på Blokksberg.
Av J. Praetoriuus, 1669.
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Fantes det virkelig
hekser?
Det kan neppe herske tvil om at magiske
handlinger ble utført av enkelte i den
hensikt å oppnå helbredelse for
sykdommer eller for å ramme andre med
ulykker. Troen på okkulte krefter var
sterk innenfor det gamle magiskreligiøse verdensbilde. Selv om vi i vårt
moderne samfunn kan avvise troen på
hekser, bør man i historisk sammenheng
være forsiktig med å avfeie hekser og
trolldom som et produkt av den
menneskelige fantasi. I det gamle
samfunn var magiske trolldomsaksjoner
sett på som like realistiske og virkningsfulle som fysiske voldshandlinger. Det
var nok flere personer som mente seg
trolldomskyndig, og som gjennom
trolldomshandlinger trodde de
medvirket til at helbredelse eller uhell
fant sted.
Allikevel viser rettssakene mot trollfolk
at hekseprosessene ikke alltid var
identisk med den folkelige trolldomstro,
men basert på kortvarige mentalitetsstrømninger som hadde sin bakgrunn i
tidens religiøse og juridiske tenkning.
Den folkelige trolldomstradisjon ble av
intellektuelle på 1500- og 1600-tallet
omformet til et spørsmål om djeveldyrkelse og inntok med ett farlige
former. Da de demonologiske teoriene
ble koblet sammen med folketroen,
oppsto rettsforfølgelsene. For
demonologene var de nattlige flyturene,
forvandlingen til dyreskikkelser og
festlige sammenkomster med djevelen,
virkelige hendelser og ikke noe som

kunne avvises med henvisning til
drømmer, fantasier eller menneskelige
sykdomsillusjoner. I flere rettssaker kan
man studere hvordan de demonologiske
elementene løftes fram og vektlegges i
retten etter hvert som prosessen pågår.
Nytidens religiøse fundamentalisme
med sin paranoide endetidsforestilling
om djevelens herjinger og raseri, kom
ikke bare til å gjennomsyre de geistlige
institusjonene, men også det juridiske og
politiske apparat. Etter tortur,
manipulerende forhørsteknikk og andre
pressmidler tilsto kvinnene gjerne det
rettsapparatet ønsket å høre. I mange
områder fantes det ikke hekser før man
begynte å anklage og brenne visse
individ for trolldomskriminalitet. Etter
at myndighetene holdt opp med å
straffeforfølge slike folk, forsvant
heksene like umiddelbart som de hadde
dukket opp. I rettssakene mot trollfolk
på 1600-tallet kan vi ikke finne spor av
hemmelige kvinneorganisasjoner, eller
oppslutning om en egen heksekult, slik
enkelte fremstillinger vil ha det til. ●

Levack, Brian P.: The Witch-Hunt In
Early Modern Europe, New York 1995
(1987).
Sejr Jensen, Karsten: Trolddom i
Danmark 1500–1588, København 1988.
Willumsen, Liv Helene: Trollkvinne i
Nord, i historiske kilder og
skjønnlitteratur. Lærerhøgskolens
skriftsserie nr. 1, Tromsø 1994.

Forfatterne:
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Ondskapen fra nord
Rune Blix Hagen
For Nordenvind og Finskud bevar oss milde Herre Gud
(Kjent bønn blant engelske sjøfolk på 1600-tallet)

I løpet av 1600-tallet er det registrert usedvanlig mange
rettslige hekseprosesser i det tynt befolkede Nord-Norge. En av forklaringene kan
ligge i den utbredte forestillingen om det nordlige rommet som ondskapens arnested. NordNorge lå som det ytterste landskapet i den kristne sivilisasjon mot nord. Ved verden ende,
holdt Satan til. Her hadde mørkets fyrste sitt urhjem.

F

ra Nord skal ulykken slippes løs over
alle som bor i landet… jeg vil
dømme dem for all deres ondskap
(Jeremia 1:14 og 16). Med et visst belegg
i denne type skriftsteder fra den Hellige
Skrift hevdet både prester, jurister og
filosofer at ondskap og djevelskap kom
fra nord, sogar med nordavinden. Bitre
vinder fra nord hylte med et vilt og
djevelsk raseri. Nordområdene framsto som
Satans rike og kunne
oppfattes som et eneste
stort drivhus for hekseri og
gudsbespottelse. Landet
var dekt av et demonisk
mørke, mens naturen var
heslig, fryktinngytende og
farlig. Den langvarige
vinters brennende kulde
med tåke, snø, is, opprørt
hav og overalt det
bedrøvelige mørke, satte
dristige utforskere og
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handelsfolk på store prøver. De store
ukjente havområdene var kaoskreftenes
inkarnasjon.
Forestillingen om djevelskapen fra nord
har lange tradisjoner. Nordpå er den
ville sjø overalt med store grumme og rå
klipper, heter det i skriftet «Den norske

So» forfattet i 1584. Den tyske kanniken
Adam av Bremen antydet at kystfolket
på den andre siden av «det uendelige,
skrekkinnjagende Oseanet» var
suspekte individer. De hadde ry på seg
for å være så sterke i sine magiske
besvergelser at de kunne kontrollere
kaoskreftene, det vil si temme, men også
oppvekke havets vrede demoner. Selv
den beste sjømannskunst hadde lite å stille
opp mot nordlendingenes djevelske
manipulering med
naturkreftene. Adam av
Bremen, som skrev på
slutten av 1000-tallet,
antydet at det skulle
være ville, glupske
Andreas Walsperger
sitt kart over
demonfaren i Nord.

kvinner som bodde på fjellene i Norden i
et eget kvinneland. Senere forskning har
ment at den tyske fortelleren nok har
forvekslet «Qvæn» med «Qvinder».
Uansett om de nå var kvinner eller
kvener; farlige innfødte lå på lur bak
steinklipper og berg med sin
ondskapsfulle værgift. Uten forvarsel
kunne de mane fram et forrykende uvær.
Allerede i 1448 tegnet Andreas
Walsperger et kart som gjorde rede for
demonfaren i nord. På kartet som kom
ut i Constanz, finner vi følgende
opplysning om det som skal forestille
Nordkalotten: Her viser demoner seg
ofte i menneskeskikkelse og forfølger
mennesker. I de samme traktene er det
tegnet inn en person som eter menneskekjøtt. Bildeteksten lyder: Antropofagerne fortærer menneskekjøtt. Og litt
utenfor kysten i et område som kanskje
skal forestille Nordpolen, står det:
Helvete ligger etter de lærdes mening i
jordens hjerte eller innvoller.
Da det fra om lag 1560 ble attraktivt for
hollendere i handelssammenheng å seile
via Nordkapp til Russland, advarte den
hollandske filosofen Guillaume Postel
(1501–1581) sine landsmenn mot å
utfordre Satan på hans hjemmebane. I
nord hadde demoner og djevler sitt
tilholdssted med sin helvetes kulde og
voldsomme vinder. Luftdjevlene i slike
arktiske strøk var svært aktive og kunne
lage kraftige virvelvinder, mente Postel,
og hevdet at menneskene som bodde ved
Europas øde nordgrense var ondskapens
kroppsliggjørelse. De var plassert her
for å bringe fram Antikrist, skrev
filosofen som liksågodt stemplet den

ytterste utposten av Europa som Antikrists rike.
I løpet av de siste tiårene av 1500-tallet
fikk medlemmer av det skotske, danske
og svenske fyrstehus føle norske
heksers forbannelse gjennom møte med
uvær, tåke, lyn og torden langs kysten
av landet. Nautisk trolldom var en norsk
heksespesialitet. Den franske juristen og
statsviteren, Jean Bodin (1530–1596),
kunne fortelle sine
mange skrekkslagne lesere at det
krydde av trollfolk
i nord. Ikke i noe
europeiske land er
det flere hekser
enn i Norge. Her

plager de menneskene både natt og dag,
framholdt Bodin, og pekte på at
trolldomskyndigheten var stor blant
folkene som levde på Nord-kalotten. Et
storslått bryllup mellom det danske og
skotske kongehus i 1589 måtte legges til
Oslo på grunn av Nordsjøheksenes
konspirasjon mot det skotske
Stuartmonarkiet. Den skotske kongen
James VI satte hardt mot hardt og
utropte seg selv til Satans jordiske

En same selger
tre vindknuter til
sjøfolk.
Tegning fra
Olaus Magnus
Historia de
gentibus
septentrionalibus,
Roma, 1555.
Heksevær. En
trollkvinne har
blandet ei
heksegryte og
kaster innholdet
på havet.
Tegning fra
Olaus Magnus
Historia de
gentibus
septentrionalibus,
Roma, 1555.
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erkefiende. På bakgrunn av sine
smertefulle erfaringer ga kongen i 1597
ut ei lærebok i demonologi og
heksebekjempelse. Med sitt verk framsto
kongen som nytidens fremste ekspert på
sammenhengen mellom djevelskap og
meteorologi. Han hadde mye å si om
hekseplagen fra nord. Djevelens verste
herjinger foregår i land som Lappland
og Finland, skrev monarken med stor
patos. I særlig grad fikk nordfolket
skylden for raske, voldsomme og
plutselige omslag i været.
I det høye nord reiser heksene stormen
med djevelens hjelp, og her kan man få
kjøpt vind av samene for en billig penge,
skrev den tyske legen Johann Freitag i
1616. Jeg snakker ikke om sagn og fabler,
forsikret Freitag i boka, som omhandlet
misbruk av legekunsten. Increase
Mather var navnet på en puritansk
teolog som bekledde stillingen som
president ved Harvard College i Boston
rundt 1680. I et skrift fra 1684 skrev han
blant annet: Satan har en slik makt over
luften at han kan forårsake både vind og
storm. I deler av Danmark er det en
vanlig og ond praksis å kjøpe seg vind til
sjøreise. Gjennom diabolske åpenbaringer får heksene i nord hjelp fra
demoner til å lage vind. Mather og flere
andre ledende personer i nybyggerMartiniéres tegning av ei kvinne og en
mann fra Novaja Semlja – begge ble
kidnappet og ble tatt med som befolkningsprøver fra til kong Christian Vs
hoff i København. Kongen moret seg
stort over de merkelige og eksotiske
skapningene fra nordområdene.
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miljøet i Massachusetts brukte
erfaringer med heksene fra nord som
argumentasjon for å ta opp jakten på
onde personer i forbindelse med de
kjente hekseprosessene i Salem 1692.

Hekseplagen
Etter møtet med pakkis, ekstrem kulde
og uvær ga engelskmennene på
begynnelsen av 1600-tallet opp forsøket
med å finne en nordøstlig sjøvei
(Nordostpassagen) til Kina. På bakgrunn
av disse erfaringer uttalte flere
engelskmenn seg i første halvdel av
1600-tallet om hekseplagen i nord. Henry
Peachom fortalte i 1622 at verdens mest
notoriske hekser finnes i det ytterste
nord. Norge er et avskyelig land hvor
mange er beryktet for sin heksekunst,
skrev John Barclay i 1631. Året etter

fulgte hans landsmann George Sandys
opp med å forklare at det er Satan,
luftens baron, som står bak heksene i
Norge og Lappland.
I august 1671 ga den franske kirurgen
Pierre Martin de La Martinière
(1634–1690) ut reiseskildringen Voyage
des pais seprentrionaux (reise til landene
under Karlsvogna). Den dystre
rapporten var basert på ei reise til
arktiske strøk som han hadde
gjennomført som skipslege i 1670. Boka
kom til å bli en av samtidens mest
populære reisebeskrivelser. Allerede
tidlig i framstillingen slo La Martinière
fast at vi var godt kjent med at nesten
alle som bodde nord for polarsirkelen var
trollmenn. Like etter forteller han sine
lesere om samene i Varanger der hver
familie holder en stor, svart katt i akt og
ære. Bekymret undret han seg over hva
han var vitne til: Skjønt dette dyr har
ansikt som en katt, så tror jeg dog, på
grunn av dets blikk som er forferdelig, at
det er en husdjevel. Med brennevin og
tobakk kjøpte de fremmede seg
reinskyss som førte dem over hele
Lappland, både på svensk, dansk og
moskovitisk område. Reinene sprang
med en slik voldsom fart at vi trodde vi
ble bortført av djevler. Franskmannen
observerte at «barbarene» ble villere jo
lengre inn i landet han kom. Midt i de
tykkeste lappmarkene fikk han høre
skrekkelige hyl og rop uten å kunne se
noe spesielt. I følge La Martinière holder
samene i Varanger seg til djevelen og er
eksperter i åndemaning, de russiske
samojedene i Nord-Sibir praktiserer
kannibalisme, mens andre folkeslag er
nekromane sodomitter i daglig

nærkontakt med satan. Befolkningen på
Novaja Semlja driver med utstrakt
avgudsdyrking: Noen ganger inntar
djevelen deres avgud og fra den
proklamerer han sine infernalske
orakelsvar, heter det i observasjoner fra
den nord-russiske øygruppen.
Franskmannen oppsummerer det hele
med å stemple nordboerne som ville og
brutale, ja de er deformerte både i kropp
og sjel. Han skriver videre at deres
kvinner prostituerer seg med alle
fremmede så ofte de har anledning til
det. På grunn av denne kjønnslige
svakhet må de holde seg langt vekk når
det kommer gjester. Argumentet er for
øvrig velkjent fra demonologene. De
brukte forestillingen om kjønnslig
svakhet til å forklare hvorfor det var så
mange kvinner blant trollfolket.
Samme reise brakte franskmannen til
Island. Øygruppas befolkning er
eksperter i magi. De tilber djevler og
demoner som de kaller troll.
Beskrivelsen av den aktive vulkanen
Hekla opptar flere sider mot slutten av
boka. Her får skipslegen virkelig utfolde
sin fantasi. De som fisker under Hekla
kan observere de mange djevlene som
drar ut og inn av vulkanhullet. Djevlene
er livlig opptatt med å hente sjeler fra
hele Europa, forteller han med stor
patos. Historien krydres ved å vise til
forferdelig bråk og skrik som kommer
fra Hekla. Det er djevelen som griller
menneskenes sjeler i Heklas flammer og
som deretter kjøler dem ned i isvannet
ved den kalde kysten, forklarer La
Martinière. Sannhetsgehalten understrekes ved å vise til døde mennesker
som har vendt tilbake fra det hinsidige

og gitt vitneprov om djevelens
aktiviteter langt nede i Heklas svovelpøl.
Tortur og hyl i helvete til evig tid var
kjærkomne erfaringer som bekreftet
herskende teologiske forestillinger.
La Martinères forunderlige opplevelser
ga mersmak. I 1681 la hans landsmann
Jean-Francois Regnard ut på tur. Mens
La Martinière stort sett hadde gjort sine
erfaringer i nordlige kyststrøk, dro hans
etterfølger til de mest ugjennomtrengelige indre deler av den svenske
lappmarken. Som alle mennesker vet,
har de nordligste folkene alltid gitt seg
hen til magi og avgudsdyrking,... framfor
noen har finnene utmerket seg med
denne djevelske kunst, begynner
Regnard. Så er vi i gang igjen med
trommespill under nakne klippefjell,
gandskudd, djevler som setter sine klør i
avsvimte noaidier (samiske sjamaner i
ekstase), og så videre.

Ved svovelpølen
Enkelte ganger kunne fantasiene om
nedgangen til helvete bli ganske
konkrete. Etter at det langstrakte fjellet
Domen mellom Kiberg og Vardø i 1662
ble avslørt som tilholdssted for store
heksesammenkomster, lokaliserte man
også nedgangen til Satans rike her. Flere
av trollkvinnene og et par trollunger
under 12 år kunne i forbindelse med en
rekke hekseprosesser i 1663 fortelle om
besøk i helvete. I lange avsnitt i
rettsprotokollen leser vi om kvinner og
barn som forteller om veien til og
oppholdet langt nede i Satans bolig.
Mørkets fyrste hadde selv stått for

omvisningen med framvisning av
stedets beskaffenhet og herligheter.
Helvete så ut som en stor svart dal.
Langt nede i dalen var det et vann.
Vannet kokte når Satan blåste ild ut av
ei jernpipe. Ei jente på 12 år fortalte
retten at Satan hadde stukket et stykke
fleskeskinke ned i vannet, og den var
kokt ferdig på et øyeblikk. I vannet lå
det kvinner og menn som hylte og skrek
som katter. Satan hadde sagt til den lille
jenta at hun også skulle brenne i vannet
som lønn for sin tjeneste. Ei annen
mindreårig jente fra det samme
selskapet sto fram i retten og fortalte om
heksesabbat i en mørk kjeller i Kiberg.
Satan var selv tilstede og lyste opp for
festdeltakerne ved å la et stearinlys
stikke ut av sin rumpe.
Djevler og demoner spredte seg utover
hele verden fra ei grotte som gikk inn i
Domen. Rundt grotteinngangen og like i
nærheten var hekseaktiviteten ekstra
stor. Herfra utløste polarmenneskene
naturkreftene og sendte sin skadetrolldom utover hele Europa. Nordsending eller hekseskudd kunne
oppleves som trollfolkets kalde og
fordervelige vinder som påførte sykdom
på fromme folk. I kjølvannet av de
bitende nord- og nordøstlige heksevindene fulgte kuldegysning og
revmatisk betennelse. Og bak det hele
sto den nordlige Satan med lutter vrede
og fiendskap.
Den franske juristen Pierre de Lancre
forklarte i et verk fra 1612 at det i
tidligere tider var svært få hekser i
Europa. De få som eksisterte holdt til i
de nordlige landene. Da hekseinvasjonen
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virkelig bredte seg utover Europa fra om
lag 1550 kom den altså nordfra. I
Bordeauxprovinsen i det sørlige
Frankrike hadde de Lancre drevet en
storstilt jakt på hekser. I løpet av noen få
måneder fikk han avlivet flere hundre
trollfolk. Mange av trollkvinnene i den
franske provinsen ble på samme måte
som i kystværene i Nord-Norge beskyldt
for av ha forårsaket forlis og drukningsdød. I sine memoarer gjorde De Lancre
oppmerksom på de mange ensomme
kystkvinnene som søkte tilfredstillelse
hos demoner og smådjevler mens
mennene deres var på sjøen. Franskmannen ville ha nikket gjenkjennende til
rettsreferatene i heksesaker fra
fiskeværene i Øst-Finnmark.
Denne type forestillinger forekom på 15og 1600-tallet både innenfor reiselitteraturen, i kartografien, blant
historieskriverne, i etnografiske
kulturbeskrivelser, hos diplomater, i
geografiske verk og i demonologien. Til

langt utpå 1700-tallet oppfattet
intellektuelle europeere de nordlige
breddegrader som det naturlige
tilholdsstedet for hekser. Betegnelser og
stedsnavn som Trollkysten (kysten langs
Kolahalvøya), Gandvik i Kvitsjøen og
ved Nesseby, Gandpeterheim i Vardø,
Trollhullet i Alta og de mange stedsnavn
for øvrig med troll i navnet i Finnmark
vitner om slike representasjoner.

Lapplandsheksene
Fortellinger om heksene fra nordområdene et kjært motiv i fiksjonslitteraturen. Henvisningene til samene
var så flittig i bruk at begrepet
Lapplandsheksene nærmest ble en klisjé
og gjentatt i en rekke ulike
sammenhenger utover 1700-tallet.
William Shakespeare var tidlig ute med
å referere til «Lapland sorcerers» i
skuespillet The Comedy of Errors på
1590-tallet. Uttrykket «The Lapland
witches» er velkjent
hos verdensberømte forfattere
og poeter som
Daniel Defoe, Henry
More, Lord Byron,
John Milton og
Jonathan Swift, for å
nevne noen få. I
1796 foreviget den
sveitsiske maleren
Johann Heinrich
Domen.
Akvarell av Hans
Hansen
Lilienskiold, ca.
1695.
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Füssli (1741–1825) lapplandsheksene
med det uhyggelige maleriet The NightHag Visiting the Lapland Witches.
Maleriet illustrerer følgende passus fra
John Miltons bok Det tapte paradis:
Og ingen så heslig følger Nattens Heks
når hun,
i lønndom kalt og lokket av en duft
av spedbarns blod, gjennom luften rir
og kommer for å trå en vilter dans
med Lapplands troll, mens månen, syk
og gusten,
ved deres gand og trolldomsmakt
formørkes.
(Norsk gjendiktning Arthur O.
Sandved.)

Samisk
trolldomskunst
I tidlig nytid var det særlig tre aspekt
ved samisk trolldomskraft som gjorde
seg gjeldende blant lærde europeere:
spådomskunst, trommespill og gand.
Samene var kjent for å kunne spå og
kunne således fortelle om framtidige
begivenheter. Denne egenskapen hos
urfolket var velkjent helt fra
sagaskrivningens tid. Ifølge gammel
norsk lov var det forbudt å dra til
samene i Finnmark for å la seg spå.
Spådomskunsten gikk ut på å frammane
avdødes ånder for å spørre dem om det
hinsidige. Spådom og åndemaning gikk
dermed hånd i hånd. Ved på denne
måten å forutsi og forutse tingenes gang
skaffet samene seg visdom om
framtiden som var forbeholdt Gud alene.
For den katolske kristenhet var dette en
meget alvorlig synd.

Foto: Rune Blix Hagen

Nært knyttet til spådomskunsten var
deres funksjon som nyhetsformidlere.
Gjennom bruk av tromme (runebomme)
og andre ritualer kunne den samiske
sjaman (noaide) sette seg selv i transe. I
transetilstanden reiste hans ånd til
steder langt borte. Når han våknet etter
sjelereisen, kunne han fortelle sin
oppdragsgiver hva som foregikk der
hans ånd hadde vært. Den kristne,
demonologiske versjon av samenes
sjamanisme gikk ut på at det var Satan
selv som hadde skjenket samene
trommen. Med dette djevelinstrumentet
påkalte trollmannen demonene.
Demonene bodde inne i trommen og
våknet til tjeneste ved sjamanens slag
på trommehodet. Hvert slag var således
en henvendelse til Satan i helvete, for å
sitere en svensk samemisjonær. Ved å
legge øret inntil den djevelske
gjenstanden, fikk samen høre røsten fra
helvete. Satan talte gjennom trommen
og ga på denne måten sine instruksjoner. Under djevelsøvnen
kommuniserte trollmannen med sin
tjenende demon, som på grunn av sin
enorme naturinnsikt og raske
forflytning, kunne fortelle om hva som
skjedde rundt omkring i verden.
Følgelig sørget misjonærene i sameland
utover 1600- og 1700-tallet for å få brent
de djevelske instrumentene og slått sund
samenes naturguder. Såpass seint som i
1722 klaget «Lapplandets apostel»
Thomas Von Westen til misjonskollegiet
i Trondheim over at der var hele Finnefiorder, hvor ikke en eneste mand var
frie fra at ofre til Djevelen – hvert hus og
gamme var Satans Synagoge.

Gand
Den tredje type trolldom som ble tillagt
samene gikk under navnet gand. Det er
tale om en slags prosjektiltrolldom som
ofte er nevnt i den norrønne sagalitteraturen i forbindelse med samisk
kyndighet i magi. På 1500- og 1600-tallet
var det ganden (diabolicus gandus)
nordmenn og andre fromme folk fryktet
mest. Samene kunne sende sin skadelige
gand over lange avstander. Faktisk
kunne ganden komme med nordavinden

og sette sykdom på folk langt sør i
Europa. Slike synspunkter ble hevdet
med stor intellektuell kraft av kjente
menn både i Frankrike, England og
Danmark. Man forestilte seg ganden
som noe fysisk. En forfatter, Olaus
Magnus, talte på midten av 1500-tallet
om ganden som små blypiler. På slutten
av 1600-tallet beskrev Nordlandspresten
Petter Dass samenes gand som ekle, blå
fluer – Beelzebubs fluer. I sitt
kunstkammer hadde sameforskeren
Johannes Schefferus tatt vare på noe
som skulle være en gand. Den danske
kjøpmannen Corfitz Braem kom rundt
juletider 1671 på besøk til Schefferus i
Uppsala. Her fikk han se mannens
kunstkammer – vi lar Braem fortelle, her
gjengitt i moderne norsk ortografi: Det
rareste jeg så var en av de kuler som
samene bruker til å sende i folk, som de
kaller Thüre, og som nordmenn kaller en
gand; hun var av farve lærgul, og
lodden, stor som en såpeball. Braem kan
også fortelle at Schefferus hadde
Laptrummer med Padden og
Hammeren.
Franskmannen J. F Regnard som
besøkte Nord-Sverige i 1681 er nok den
som mest presist gir uttrykk for frykten
for samenes gand: Dersom samene bare
hadde dette instrument (runebommen)
til å utøve sine djevelske kunster, skulle
de ikke kunne skade noen andre enn dem
selv. Men de har et annet verktøy som de
bruker for å bringe ulykke, smerte,
sykdom og død over dem de vil skade –
en liten kule, som et dueegg som de
Klippehule på Domen mellom Kiberg
og Vardø.
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sender til alle verdens trakter.
Forfatteren følger så opp med en historie
om en hund som nylig døde etter å ha
blitt truffet av en slik gand, og om
ondskapsfulle samer som lar ganden
herje uten mål og mening.

det en sammenheng mellom det vi i dag
kaller sjamanisme og gandtrolldom, slik
saken fra Helgeland viser. ●

Schefferus, Johannes. Lappland.
Oversatt til svensk av Henrik Sundin,
Uppsala 1956.
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Da Djevelen kom til Danmark
og Norge
Trolldomsprosessene sett i ett statsperspektiv
Ellen Alm
Hvorfor oppsto heksejakten og hvorfor opphørte den?
Svarene er komplekse og ligger trolig i et samspill mellom ulike politiske
og mer folkelige faktorer. I denne artikkelen skal vi prøve å sette trolldomsprosessene i
sammenheng med den statspolitikk som ble ført overfor allmuens magiske
praksis før og etter reformasjonen.

L

over mot mennesker som skadet
andre gjennom magi var ikke et nytt
fenomen som oppsto under
trolldomsprosessenes tid på 1500- og
1600-tallet. Allerede i sagalitteraturen og
i de gamle middelalderlovene fantes det
streng straff for dem som utøvde
skadevoldende trolldom. Bestemmelsene
vedrørende trolldom bygde på en
gammel folkelig tradisjon. Allikevel var
det kirkens menn som skrev lovene ned,
og man finner således også elementer fra
kirkens syn på fenomenet i middelalderlovgivningen. Former for magi har
trolig blitt utøvd av lek og lærd så lenge
mennesket har levd. Det hersket dog en
gammel forestilling om at enkelte hadde
et naturgitt talent for å utøve magi og
forvalte trolldomskunnskap. Kunsten
kunne foredles gjennom opplæring og
erfaring. Noen mennesker ble sett på
som onde, da de helst anvendte sine
magiske evner til å utføre skade-

trolldom. Når slike onde mennesker
tenkte onde tanker eller så på sine
omgivelser med sitt «onde» blikk (ond
hug, ondt øye), inntraff sykdom, ulykker
og død. Svart magi kunne også
aktiviseres gjennom ord eller bruk av
magiske gjenstander. De magiske
gjenstandene kunne være salt, voks fra
kirkens lys og nattverdsoblater. I tillegg
kunne uvenners hår, negler og eiendeler
anvendes, samt døde dyrs og
menneskers levninger som tenner og
knokler. I forskningslitteraturen er den
gamle forestillingen om skadetrolldom
vanlig å samle under den latinske
betegnelsen maleficium.
Den magi som ble anvendt i den hensikt
å helbrede var ikke fryktet blant folk.
En kvinner som stjeler en død manns
tenner til trolldomsbruk.
Av Francisco de Goya.
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Den ble heller ikke tradisjonelt regnet
som trolldom, hvilket blant annet kan
ses i at lovene fra middelalderen ikke
omfattet denne type magi. «Kloke
koner» eller signere, som de ofte kalles i
forskningslitteraturen, var derimot
samfunnets gode hjelpere. Signeri besto
i å utføre spesielle inngrep, som for
eksempel å skjære kors i huden. Det
hørte også med å fremsi en bestemt
formel, som i sitt innhold ofte var en
sammenblanding av katolske bønner og
tradisjonelle kraftfulle ord og regler. Den
helbredende behandlingen kunne bli
fulgt opp av en bestemt kur som skulle
sørge for at sykdommen ble leget.
Det kan vanskelig settes opp vanntette
skiller mellom personer som utøvde
maleficium og personer som utøvde
signeri. Individer som hadde medfødte
trolldomsevner behersket begge deler.
Selv de som vanligvis brukte sin
kunnskap til å helbrede, kunne betales
for å utføre handlinger som innebar
svartekunst. Til tross for dette var
enkelte trolldomskyndige ansett som
mer tilbøyelig til å utøve ondskap, og
det var disse befolkningen fryktet og
som tradisjonelt var oppfattet som
trollfolk. Senere skal vi gå inn på
hvordan myndighetene kom til å avvike
fra den gamle forestillingen om god og
ond magi. All trolldom, sort eller hvit,
skulle komme til å bli like forbudt.
Allikevel kom signere bare til å utgjøre
en liten andel av de trolldomstiltalte i
Danmark og Norge. I de tilfeller hvor de
ble trukket inn i prosessene, skyldtes
dette som regel at behandlingen
resulterte i mislykket helbred, eller at
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den hadde fått motsatt virkning av den
forventede.

Privat og offentlig
påtale
Et viktig poeng for å forstå dynamikken
bak trolldomsprosessene og hvem som
ble stevnet for domstolene, er at
forbrytelser gjennom hele 1500- og 1600tallet var et privat rettsforhold. Dette
innebar at kriminalitet ikke kom inn i
rettssystemet med mindre den
forulempede part anmeldte forholdet.
Befolkningens trolldomstro kom derfor i
stor grad til å avgjøre hvilken type
trolldom, og hvilke trollfolk som ble
anmeldt. Som vi snart skal se,
oppfordret allikevel de nye trolldomslovene embetsmenn til å opptre aktivt på
påtalesiden. En slik offentlig påtale var
på denne tiden en uvanlig anklageform.
Den ble som regel bare nevnt i
forordninger som angikk forbrytelser
som statsmakten oppfattet som særdeles
alvorlige. I områder hvor øvrigheten var
ivrig på påtalesiden, kom myndighetenes trolldomssyn til å bli sterkt
representert i trolldomssakene. Påtaler
fra øvrigheten innebar ofte brutale
innslag av tortur med krav om angiveri
av «medskyldige», som igjen førte til
kjedeprosesser. Trolldomshysteriet
vendte seg derfor ikke bare mot de
individer som allmuen mistenkte for å
utøve ond magi, men kunne like gjerne
ramme vilkårlige personer, kvinner som
menn og i noen tilfeller barn.

Den katolske kirke
sitt forhold til
trolldom
Til tross for at middelalderlovene var
strenge mot dem som utøvet maleficium,
kan man med rimelig stor sikkerhet slå
fast at trolldomsprosesser ikke var et
fenomen som hører til den danske og
norske middelalder (ca. 1030–1536). Det
kan trekkes frem flere årsaker til dette.
Blant annet nevnes trolldom sjelden i
dansk og norsk geistlige litteratur fra
denne tiden. Fra sentralt hold i Rom ble
det også påpekt at hekser ikke fantes og
at det var ukristelig å tro på slikt. Dette
synet kommer frem i det autorative
skrift Canon Episcopi (1020/1140). Det
kan se ut som at trolldom som
forbrytelse ikke ble tatt alvorlig av
geistligheten i Danmark og Norge, og de
få trolldomssakene vi kjenner fra
nordisk middelalder handler om
kjærlighetsmagi, apostasi (frafall fra
Gud, som kjetteri) og impotens.
Før reformasjonen var det like fullt den
kirkelige domstol som hadde ansvaret
for å straffe åndelige dødssynder som
trolldom og kjetteri. Kanonisk rett
krevde bålstraff for slike forbrytelser.
Under de europeiske kjetteriprosessene
(ca. 1200–1300) utviklet inkvisitorene
effektive torturmetoder og ulike gudsbevis som vannprøve. Dette var prosessuelle metoder som ble videreført i
danske og norske trolldomsprosesser til
tross for pavekirkens fall i rikene i 1536.
Andre grunner til at trollfolk ikke ble
rettslig forfulgt i middelalderen, kan

være at den katolske kirke i
Danmark–Norge generelt var relativt
tolerant overfor befolkningens magiske
vaner og bruk. Den lukket øynene for de
metoder befolkningen anvendte for å
nøytralisere skadelige trolldomsangrep.
I følge folketroen var det to mulige
aksjoner som kunne iverksettes for å
oppheve ond magi. Enten kunne man
oppsøke andre trolldomskyndige som
kunne utøve motmagi, eller man kunne
slå trollfolk til blods. Idet vedkommende
begynte å blø, slapp forbannelsen taket.
Denne «privat-justisen» skapte nok et
balansert forhold mellom ond magi og
motmagi, og for befolkningen var det
dermed lite naturlig å kanalisere
trolldomskonflikter gjennom kirkens
rettsorganer.

De første trolldomsprosesser
Kort tid etter reformasjonen (1536)
oppstår fenomenet vi kjenner som
trolldomsprosessene. Allerede i 1540
tortureres den danske adelskvinnen
Maye Harskaars av kongens menn, og vi
kan anta at hun siden ble brent. Samme
år lider to andre trollkvinner sannsynligvis en lik skjebne. I 1543–1544
verserte det første store sakskompleks i
de danske byene København og Køge.
Flere trollfolk ble mistenkt, torturert og
brent fordi de angivelig hadde gått
sammen om å skade kongens flåte.
Norske domstoler, som lå noe perifert i
forhold til maktens sentrum i København, ga ikke dødsdommer i trolldomssaker før i 1570-årene.

Trolldomsprosesser var likevel relativt
sjelden her til lands frem til 1620-årene.
Hva kan grunnen være til at den
trolldomskunnskap enkelte ble beskyldt
for å forvalte med ett ble gjort til
gjenstand for rettslig forfølgelse?

Den fundamentalistiske stat
Tilslutningen til den lutherske lære
innebar at statsmakten forkastet de
katolske skrifter, kanonisk rett og ideen
om kirken som selvstendig institusjon. I

protestantiske land var det ikke lenger
paven, men kongen, som ble utpekt som
troens forsvarer. Med Gud som sin
eneste overmann skulle han utforme
statspolitikken etter det eneste rene
kristne skriftstykke, nemlig bibelen.
Sekulariseringen medførte at religion,
politikk og strafferett ble bygget opp i
nært samsvar med de ti bud. Forklaring
til budene fant man beskrevet i Mosebøkene. Kort sagt ble skillet mellom
religion og politikk visket ut etter
reformasjonen, og de to samfunnsinstitusjonene kom til å stå i et
symbiotisk forhold til hverandre.
Innenfor geistlighetens tosidige
trossystem, var kampen mellom Gud og
Djevelen et sentralt aspekt ved elitens
verdensforståelse. Men mer enn den
katolske kirke, la den protestantiske
kirke vekt på å hevde sin autoritet
gjennom en streng morallære, basert på
en skrifttro tolkning av bibelen.
Reformatorene var drevet av et sterkt
ønske om å få befolkningen til å ta
aktivt parti på Guds side i den store
kampen som utspant seg mellom
Vårherre og Mørkets fyrste. Enkelte
fremtredende teologer var sogar av den
oppfatning at kampen nå var inne i sin
siste time, og at apokalypsen var nært
forestående. Det hastet med andre ord å
lede befolkningen over på den «rette»
side. Jakten på synden i samfunnet ble
en av de mest utpregede misjonsoppgaver for det protestantiske
Tre hekser i dyreham på vei til
sabbatsfest.
Fra De Lamiis et Phitonicis
Mulieribus, av Ulrich Molitor 1489.
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presteskap og dermed også for kongsmakten.
Synden var ikke bare begrenset til
brudd på de ti bud, men ble utvidet til å
omfatte stadig flere handlinger som
statsmakten av en eller annen grunn
fant syndige. Utover 1500- og 1600-tallet
ble det i økende tempo gitt ut detaljerte
bestemmelser mot blant annet
bannskap, hvordan man skulle kle seg,
luksusforbruk, drukkenskap, ulike
brudd på ro og orden og sedelighet.
Strenge straffer ble utstedt for dem som
ikke holdt seg innenfor den til enhver tid
strengt foreskrevne kristne vei.
Forvaltningen og rettsystemet
gjennomgikk på samme tid store
reformer, som skapte vilkår for at
sentralmaktens ønsker kunne bli
gjennomført med kraft og effektivitet.
Gjennom et stadig mer utbygd embetsverk ble hele samfunnsmaskineriet
mobilisert for å komme synden til livs. I
dette fundamentalistiske klima var det
ikke plass for konkurrerende eller
alternative trossystem. All folkelig
magisk praksis som avvek fra den
lutherske liturgi ble ansett som syndig
og strengt fordømt. Gjennom statsmaktens øyne var det djevelen som ble
påkalt i signekonenes helbredelsesbønner og i trollfolkenes onde
handlinger.

Demonologien
En vesentlig årsak til at statsmakten
etter reformasjonen rettet fokuset mot
nettopp trolldom var demonologien, det
vitenskapelige studiet av demoner og
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djevler og menneskenes forbindelser
med dem. I Danmark og Norge var det
lutheranerne som innførte dette
tankegodset. Under utenlandske studier
hadde de blitt kjent med læren. Et av de
første og mest berømte verk var
Heksehammeren (Malleus Maleficarum),
skrevet av inkvisitorene Heinrich
Kramer og Jacob Sprenger i 1480-årene.
Etter denne utgivelsen ble demonstudier
et populært tema innenfor lærde kretser
og i den internasjonale litteratur. Stadig
flere avhandlinger ble båret frem av
akademikere og teologer fra ulike
profesjoner og kristent ståsted. Den
demonologiske lære hadde sitt opphav i
mosaisk rett (2. Mos. 22.18: En
trollkvinne skal du ikke la leve), og kunne
derfor innlemmes i dobbeltmonarkiets
statsideologi.
I den demonologiske lære inngikk det
teorier om hvordan mennesket sluttet
pakt med djevelen – såkalt diabolisme,
og med hans hjelp manipulerte naturkrefter, spredte sykdom og død. Andre
realiteter innenfor denne læren var at
mennesker i kraft av djevelpakten
kunne omforme seg til dyr, ha
hjelpedemoner og fly på sabbatsfest til
Satan. Den såkalte heksesabbaten fant
sted på øde og bortgjemte steder der
alskens ugudeligheter og perversiteter
ble dyrket. Den eliteskapte diabolismen
ga anti-krist en ny og viktig betydning i
forståelsen av allmuens mytologiske
univers. Djevelen var fra gammel tid en
perifer figur i befolkningens forestillingsverden. Han ble oppfattet som
en liten stakkars haltefanden som vek
tilbake for korsets makt, fullstendig
underlagt trollkonens kommando og

pryl. Det var altså menneskets iboende
onde krefter folk fryktet, ikke Djevelen.
Men innefor demonologien inntok
Mørkets fyrste en dominerende rolle.
Han ble fremstilt som personifisert
ondskap med en voldsom kraft. Det var
ingen grenser for Satans overlegne
intellektuelle og fysisk kapasitet. Det ble
hevdet at ikke mennesket selv, men
Djevelens naturinnsikt, gjorde
trolldomsaksjoner virksomme. Da spilte
det mindre rolle hvorvidt magi ble brukt
til å skade eller til å helbrede,
trolldomskraftens opphav var dog den
samme.
En av kirkehistoriens fremste teologer
fra denne tiden, Niels Hemmingsen
(1513–1600), gjorde dette forhold
eksplisitt da han i 1576 skrev: «Trollfolk
kan av deres egen makt og kunst aldeles
intet utrette, fordi det er slett ingen makt
eller kraft i de vedtagne ords uttalelser,
tegn, bilder, figurer, voksbarn eller
annet. Men Djevelen, som trollfolk har
inngått pakt med, kan på dette grunnlag
stadfeste mennesket i villfarelsen, og da
utretter han meget trolldom» .
I statsmaktens øyne fremsto trolldom
som en av de verst tenkelige forbrytelser
da det representerte brudd på de aller
helligste bud, som angikk avgudsdyrking og misbruk av guds navn (1. og
2. bud). En annen kjent teolog, Peder
Palladius (1503–1560), var ikke alene om
å mene at trollkoner skulle «brennes til
fallaske, med skinn og bein, kjøtt og
kropp». Knapt noen straff var steng nok
for dem som hadde falt fra Gud og
inngått en pakt med Satan.

Signeriloven av
1584/1593
I 1584 kom den første revideringen av
trolldomslovgivningen i dobbeltmonarkiet. Stavangerbiskopen Jørgen
Erikssøn (1538–1604) hadde appellerte
til kong Frederik II i frustrasjon over
befolkningens uregjerlige hang til å
benytte signere. Forordningen, som var
en befaling til lensmenn og fogder i
Stavanger og Bergen, foreskrev at de
skulle ha «alvorlig tilsyn med at ikke slikt
Guds hellige navn og ords misbruk
ustraffet finner sted». Øvrigheten ble
beordret til å gjøre en aktiv innsats
overfor signeri – virksomhet og de måtte
ikke ta for lett på oppgaven. Da risikerte
de selv straffeforfølgelse. Signere og
deres klienter skulle «straffes på livet
uten all nåde», hvilket betydde døden på
bålet. Denne loven ble gjort gyldig for
Norge som helhet i 1593. Likevel lyktes
ikke myndighetene i å oppnå
befolkningens tilslutning. Signere var
ikke fryktet, og dessuten var de en for
verdifull samfunnsresurs til at allmuen
ville stevne dem inn for domstolene. Noe
som tyder på at heller ikke øvrigheten
tok denne loven alvorlig, er at
bestemmelsen bare ble anvendt i tre
tilfeller. Det kan derfor konkluderes med
at lovens praktiske anvendelse var
beskjeden. Likevel kan forordningens
utstedelse tas til inntekt for at en
strengere trolldomspolitikk var i gjære.

Brevet av 1609
I 1609 signerte kong Christian IV et brev
som angikk samisk trolldom i Finnmark
og Nordlandene (dagens Nordland og
Troms). Denne loven hadde ikke samme
religiøse grunntone som den overfor
nevnte. Som et moment blant flere
vedrørende kongerikets forhold til
Sverige, militær beredskap og skatt,
kommer punktet om trolldom. Det ble
hevdet i brevet at samenes
hang til trolldom var til hinder
for en norsk bosetning og
kolonisasjon i nordområdene.
Lensherren på Vardøhus Claus
Gagge og befalingsmannen
over Nordlandene Hartvig Bille,
fikk med dette en ordre om å
undersøke samenes
trolldomsaktivitet. De som ble
funnet skyldig i bruk av
trolldom skulle «uten all nåde
avlives». Dersom samer var
mistenkt i samme sak skulle de
forvises fra Nord-Norge.

hetene var det på denne tiden meget
viktig å kolonisere tradisjonelle samiske
områder med nordmenn. Dette skyldes
at en stasjonær norsk befolkning kunne
fungere som skatteyter til den dansknorske stat. Å kreve skatt var nemlig en
av de strategiske måtene statsmaktene
kunne markere territorial suverenitet på.
Det er grunn til å tro at samene som
allerede levde på Nordkalotten, gjennom

Brevet kan ses i nær sammenheng med den spente politiske
situasjonen på Nordkalotten på
denne tiden, som kulminerte i
krig mellom Danmark–Norge
og Sverige fra 1611. Under
Kalmarkrigen (1611–1613) var
grenseproblematikken i nordområdene et viktig stridsspørsmål. Brevet fra 1609 kan
derfor tolkes som et sikkerhetspolitisk tiltak. For myndigEi trollkvinne omgitt av sine
hjelpedemoner.
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sitt mobile levesett og sin naturreligion
sto utenfor det norske samfunnsfelleskap. Den samiske befolkningen ble
således ikke regnet som strategiske
tungvektere i utenrikspolitisk øyemed.
Mange av dem skattet dessuten til alle
de tre konkurrerende statsmaktene,
Danmark–Norge, Sverige og Russland,
og det kunne være tvil om deres lojalitet.
I dobbeltmonarkiets to nordligste len
mistet i alle fall syv samer livet i årene
1609–1610 på grunn av dette brevet.
Loven kom også til å bli trukket frem i
prosesser mot samer i tiden som fulgte.
Denne loven til tross, det var likevel ikke
den samiske befolkningen som kom til å
lide mest under de brutale trolldomsforfølgelsene i Finnmark, men norske
kvinner. Dette tema behandler Rune
Hagen i artikkelen om trolldomsforfølgelse i Nord-Norge på 1600-tallet i
dette heftet.

Trolldomslovgivningen
for Danmark og
Norge i 1617
Den viktigste trolldomsloven ble ikke
utstedt før i 1617. Christian IV ga med
dette en felles forordning for Danmark
og Norge. Dette var første gang den
gamle trolldoms-lovgivningen i
Danmark ble revidert. I begge riker
gjorde 1617-forordningen tidligere
En teori innenfor demonologien var at
kvinner ble gamle i sitt samvær med
Satan.
Quirin Boel, ca. 1660.
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lovgivning overflødig. Straffen for
signeri ble heretter bestemt til tap av
eiendom og landsforvisning. Signernes
klienter skulle betale en høy bot og
skrifte sin synd for menighetens ører i
kirken.
De «rette trollfolk» var likevel dem som
hadde inngått i forbund med Djevelen.
For første gang kommer diabolismen
klart til uttrykk i lovgivningen.
Djevelens sammensvorne skulle brennes
og andre som innlot seg med slike,
skulle «straffes på deres hals uten all
nåde», hvilket trolig betydde halshogging. Det ble befalt at all øvrighet
(biskoper, prester, riddere, fogder og
lensherrer) skulle delta i jakten på
trollfolk. Kom det frem at de ikke hadde
anstrengt seg hardt nok, risikerte de selv
å bli tiltalt som trollfolkenes sammensvorne.

1617-loven forårsaket et skred av
prosesser både i Danmark og Norge. De
aller fleste trolldomssaker fant sted i
tiden etter denne. I møtet med allmuen
forkynte teologene en demonologisk
inspirert fordømmelse av befolkningens
magiske praksis. Rettsaktene i Danmark
og Norge vitner likevel om at folk hadde
vanskelig for å ta til seg det lærde synet
på trolldom. Det var hovedsakelig
anklager om maleficium (trolldom utøvd
uten djevelens hjelp) som ble stevnet for
retten. Til tross for dette er det grunn til
å tro at kampanjen fra prest og
lensøvrighet skapte en oppmerksomhet
rundt fenomenet, som bidro til større
fokus mot denne formen for kriminalitet
enn før. Når myndighetene legitimerte
fra høyeste hold at det var en god
kristen gjerning å angi mistenkelige
trollfolk, kan man si at staten stimulerte
befolkningen til delta i menneskejakten.
Trolldomsprosessene vitner om at folk
lot seg rive med. Så lenge rettsapparatet
var villig til å ta beskyldninger om
trolldomskriminalitet alvorlig, fungerte
de lokale rettsorganer som den arena
hvor oppgjøret med onde personer
kunne finne sted. Ser man Danmark og
Norge under ett, kan vel 1800
trolldomsprosesser dokumenteres hvor
under halvparten ble dømt til døden.

Trolldomsprosessenes opphør
Forklaringene på trolldomsprosessenes
opphør mot slutten av 1600-tallet er
likeså komplekse som forklaringene på
hvorfor de startet. I Christian V’s

Danske og Norske lov av 1683/1687 ble
påbudene fra 1617 i stor grad opprettholdt. Presteskapet var fremdeles klar i
sin tilslutning til demonologien.
Allikevel ebber trolldomsprosessene ut i
begge riker mot slutten av det 17.
århundre. Hvordan tok de slutt?
En forklaring ligger sannsynligvis i
domstolenes håndtering av problemet.
Det viser seg nemlig at rettssystemet
gjennomgikk en modningsprosess i
løpet av 1600-tallet. I takt med at tortur
og illegale prosessmetoder ble
sanksjonert av de høyere domstoler, ble
det vanskeligere å få trollfolk dømt. I
rettsakter fra høyesterett kan man
observere at det likevel ikke bare var
den brutale prosessføringen det ble
reagert mot. Det ble også stilt
spørsmåltegn ved diabolismen i seg
selv. Trollfolkenes bekjennelser om
djevelpakt tenderer til å bli omformet til
en diskusjon om sykdom, som senilitet
og melankoli. For eksempel i 1687 ble
dødsdommen over Karen Madsdatter fra
1686 opphevet, fordi høyesterett mente
at årsaken til hennes bekjennelse om
djevelpakt skyldes at hun «rett og slett
går i barndom og ei er ved sin fulle
sans». Gjennom en kirkeforskrift utgitt
av myndighetene i 1685, ble det åpnet
opp for at tidligere mystiske og
plutselige sykdommer, som for eksempel
epilepsi og hysteri, måtte undersøkes
som naturlig sykdom og ikke som
djevelbesettelse, som man før hadde
trodd.
Når mistenkelige tilfeller av trolldom
kunne forståes som naturlig sykdom, ble
trollfolk ikke lenger oppfattet som en

apokalyptisk trussel. Med andre ord var
kirkens teologiske forklaringer på årsak
og virkning på vei til å bli trengt tilbake
av en mer naturvitenskapelig verdensoppfattelse. Denne forklaringen på
trolldom og trollfolk fant dog ikke sted i
et geografisk vakuum. På samme måte
som demonologien hadde blitt importert
til rikene i sin tid, hadde andre
europeiske land som statseliten hadde
kontakt med, tidlig gitt uttrykk for en
skepsis mot trolldom. For eksempel
hadde hekseprosessene i Nederland og
England i stor grad opphørt etter 1650. I
disse land hadde eliten reflektert rundt
naturlige forklaringer på fenomenet. I
trolldomssaker i 1690-årene ble det
hevdet i dansk høyesterett at trolldom
eksisterte kun i allmuens uvitende
«overtro». Det ble sogar fremmet forslag
om at ingen
dødsdommer i
trolldomssaker
heretter skulle stå
ved makt. Etter
1700 satte opplysningstiden inn
og atskillige lærde
verk fordømte
heksehysteriet.

Det vi nå har skissert er statselitens
holdning til fenomenet. Hos allmuen var
den gamle troen på trollfolkenes
skadelige krefter fortsatt sterk. Når det
ble vanskeligere å oppnå rettens
medhold i trolldomssaker, skapte dette
en situasjon der allmuen i mindre grad
kanaliserte trolldomskonflikter gjennom
rettssystemet. Saker som ble avvist
kunne nemlig bli en kostbar affære for
anklageren. Han risikerte å bli bøtelagt
og satt i vanry for injurierende trolldomsbeskyldninger. Det er dermed ikke
sagt at trollfolkene sluttet å eksistere, og
befolkningens tro på trolldom ble holdt i
hevd til moderne tider. Det vi kan anta
er at når trolldomsprosesser ikke lenger
lot seg gjennomføre via det offentlige
rettsapparat, tok allmuen tilbake

Flere mystiske
sykdommer ble
forklart ved at
djevelen hadde
inntatt legemet,
eller at noen
hadde kastet
trolldom over en.
Tegning av
hysterisk pasient,
1800-tallet.
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tradisjonelle metoder for å beskytte seg
mot maleficium. For eksempel ved å
møte skadevoldende magi med motmagi. I tillegg viser dansk forskning at
flere trollfolk var utsatt for privatpersoners mishandling. Dette var nok
motivert ut fra den gamle forestillingen
om å slå trollfolk til blods for å oppheve
forbannelser. Samtidig fant det også
sted tilfeller av kollektiv lynsjing av
forhatte trollfolk. En historisk kjent
episode i Danmark var mordbrannen i
Øster Grønning i Salling året 1722 hvor
en beryktet trollkvinne omkom.

Avslutning
Statsmaktens rolle i trolldomsprosessene bør ikke undervurderes. Det
kan nesten virke for påfallende til å
være tilfeldig at trolldomsjakten i
Danmark og Norge ble innledet etter
reformasjonen, da kirken blandet seg
inn i allmuens forestillingsverden. En
direkte følge av kirkens trolldomsoppfatning var nye offensive trolldomslover, som beordret statsmaktens
representanter i lokalsamfunnene til en
aktiv innsats mot fenomenet. På samme
tid fant det sted en effektivisering av
rettsapparatet, slik at konflikthåndtering lettere kunne ivaretas av de
offentlige domstoler fremfor
tradisjonelle utenomrettslige oppgjør. Et
straffesystem basert på avskrekkelsesprinsippet gjorde brutale torturmetoder
til en naturlig del av maktelitens
disiplinering – og siviliseringsprogram.
Gjennom pinefulle forhør og psykisk
press, fikk embetsmenn bekreftet sine
demonologiske oppfatninger. Kort sagt,
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da den gamle trolldomstroen ble
supplert med kirkens demonologiske
teorier var trolldomsprosessene et
faktum. Trolldomsprosessene kan sies å
være en historie om brytningen mellom
nedarvede folkelige forestillinger og
statselitens ønsker om å modernisere og
kontrollere samfunnet. Dette hovedtrekket er dog ikke bare isolert til en gitt
historisk periode, men kan ha paralleller
til land som i dag gjennomgår en
lignende utvikling. Les for eksempel
Rachel Djesa sin artikkel om trolldom i
Kamerun. ●
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Trolldomsforfølgelse i Nord-Norge
på 1600-tallet
Rune Blix Hagen
For første gang legges det her fram en oversikt over det
totale omfanget av hekseforfølgelse i Nord-Norge. Gjennomgangen viser at nærmere
180 mennesker i landsdelen kom i rettens søkelys for trolldomskriminalitet. Et stort flertall
av disse ble funnet skyldig og brent på bål. Som vi skal se, er trolldomssakene fra
landsdelen ulikt geografisk fordelt.

M

ens Finnmark har norgesrekord i
omfanget av rettslig forfølgelse av
trollfolk på 1600-tallet, kjenner vi til
nokså få slike saker fra Nordland og
Troms. Prosessene i Finnmark er godt
kjent fra tidligere studier. I denne
artikkelen skal jeg derfor legge vekt på
hva vi kan dokumentere av heksesaker
fra Nordland og Troms. For å kunne si
noe om hele landsdelen, vil jeg imidlertid
begynne med å kaste et raskt blikk på
de mange sakene fra Norges nordligste
fylke. Nærmest samtlige justisprotokoller (tingbøker) og andre
rettspapirer fra 1600-tallet er i tidens løp
kommet bort når det gjelder Nordlandene, datidens betegnelse på
Nordland og Troms. På den annen side
er det ingen andre fylker i hele Norge
som har så fyldige historiske kilder som
Vardøhus, datidens betegnelse på
Finnmark fylke. Vardøhus er den eneste
regionen i Norge hvor vi kan studere
hekseprosessene i deres fulle omfang og

innhold på grunn av det rike kildetilfanget. De mange primærkilder og
beretninger som kaster lys over
prosessene i Finnmark, er selvsagt en av
grunnene til at vi får så mange
trolldomssaker derfra. Allikevel er det
hevet over tvil at folk i Finnmark på
1600-tallet var utsatt for en så intens og
brutal heksejakt at den bare kan
sammenlignes med forfølgelsen i
Tyskland og Skottland. Tar vi det lave
folketallet i betraktning, er det snakk om
en av de verste forfølgelsene i hele
Europa. Til sammen bodde det neppe
mer enn 3000 samer og nordmenn i
Finnmark rundt 1630, og den demografiske tendensen var nedadgående.

Omfanget av
heksejakten i
Finnmark
Vi vet med sikkerhet at 137 personer ble
dømt for trolldomskriminalitet i Finnmark i løpet av 1600-tallet. 92
mennesker fikk dødsstraff, inkludert fire
som døde etter mishandling i fengslet
før sakene deres kom opp til endelig
dom. Prosessomfanget har nok vært noe
større, men antallet dømte kan ikke ha
vært særlig mye høyere enn 140. Isolert
sett er de enkelte kildeseriene mangelfulle, men ved å kombinere og utnytte
ulike kilder kan vi danne oss et ganske
fullstendig, kvantitativt bilde av
prosessintensiteten. Lensregnskapene
med sine sakefallslister og vedlegg,
justisprotokollene med utførlige
referater fra hjemmeting og lagting,
saksdokumenter og gamle arkivregistre
utgjør til sammen et svært godt
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historisk kildegrunnlag for slike
beregninger. I tillegg har vi amtmann
Lilienskiolds heksestudier fra om lag
1695 å støtte oss til. Hans Hansen
Lilienskiold (ca. 1650–1703) var amtmann over Vardøhus fra 1684 til 1701.
Sett ut ifra perspektivet om en tilnærmet
fullstendig oversikt over trolldomsprosessene i Finnmark, er det særlig
Lilienskiolds beretning om perioden
før april 1621 og mellom 1633 og
1648 som er av interesse. Det er
disse tidsbolkene som er dårligst
belagt i andre kilder. Hos
Lilienskiold finner vi derfor flere
trolldomssaker – noe over 20 – som
verken er med i Hans Eyvind Næss'
grundige undersøkelse av
trolldomsprosessene i Norge (1982)
eller i Liv Helene Willumsens
spesialundersøkelse fra Finnmark
(1994). Vi kan dermed konstatere at
det kvantitative prosessomfanget
(dessverre) var større enn tidligere
antatt. Bruken av bålstraff, vannprøve
og tortur forekom hyppigere enn hva vi
hittil har trodd. Dessuten kan vi på
bakgrunn av hva Lilienskiold har
nedtegnet, se at innslaget av samisk
gandtrolldom var noe mer omfattende
enn hva man lenge har gått ut fra. På
grunnlag av en systematisk
gjennomgang av tilgjengelige kilder har
jeg kommet fram til følgende tall for
perioden 1598 til 1692, fordelt på kjønn
og etnisitet:

Samiske kvinner 8 herav 5 dødsdommer
Samiske menn
18 " 14
"
Norske menn
8 "
1
"
Norske kvinner 103 " 72
"
"
Totalt
137 " 92

I en undersøkelse av trolldomstro, er det
unektelig interessant at det blant

Trolldomsprosesser
i Troms

Vardø om lag 1695. Malt av amtmann
Hans H. Lilienskiold

samene er flest menn – 18 stykker – som
rammes av trolldomsanklager. I
motsetning til i de norske kystværene
hvor trolldom primært var en kvinneforbrytelse, er forestillingen om trolldom
i samiske miljø særlig knyttet til menn.
Ut fra rettskildene er det altså menn som
primært er kulturbærere av samisk
magi.
Både når det gjelder antall dødsdommer,
tortur og innslaget av diabolisme i
tilståelsene, skiller Finnmarkssakene
seg klart fra tilsvarende saker i andre
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strøk av Norge. Selv om vi mangler et
like godt kildegrunnlag fra andre steder
i landet, ser det allikevel ut til at
djevelens makt avtok raskt allerede idet
man passerte grensen til Troms. Det er
en ufravikelig kjensgjerning at Satan
holdt en meget høy profil i den nordligste utposten av kongens arverike.
Inntil heksejegerne slo til, kan det
virke som om mørkets fyrste i høy
grad har hatt fritt spillerom i
nordfylket.

Det lille vi vet om trolldomsforbrytelser i Troms er basert på
spede opplysninger i sakefallet fra
lensregnskapene og en del andre
nokså tilfeldige kilderester.
Generelt sett gir lensregnskapene
liten informasjon for studiet av
trolldomssaker. Det første spor etter
slike saker finner vi i 1609, og
rettsaktene har tydelig sammenheng
med regimets politikk i nord. Ellen Alm
har i sin artikkel i dette heftet gjort rede
for kongens brev fra februar 1609 hvor
han krevde en hardere politikk overfor
samisk trolldomskunst. Lensherren over
Nordlandene mellom 1604 og 1618, den
danskfødte Hartvig Bille, tok kravet
alvorlig. Like etter påsken i 1609 mottok
han kongens brev og befaling på sin
residens ved Bodøgård. To dager senere
la han ut på reise nordover i sitt
langstrakte len for å gjennomføre de
tiltak kongen hadde pålagt ham. I

midten av mai kom han til Tromsø og
var tilstede på prestegården hvor
lagmann Peder Hansen Schønnebøl
holdt lagting den 17. mai. Lagmannen
hadde hele Nord-Norge som arbeidsfelt
og holdt vanligvis lagting i Troms og
Finnmark hvert tredje år. Samene i
området var innkalt blant annet for å
forklare seg om hvor de bodde og hva de
betalte i skatt til svenskene. På denne
tiden var konfliktene med Sverige
vedrørende herredømmet over Nordkalotten i ferd med å nærme seg krig.
Det er i denne forbindelse at Hartvig
Bille også ivaretar kongens befaling om
tiltak mot samenes trolldomskunst. Tre
samer fra Kaldfjord på Kvaløya, nemlig
Kolbein Torstensen, Oluf Amundsen og
hans kone ble alle anklaget. Resultatet
forteller Hartvig Bille selv om i en
rapport til København, datert Bodøgaard 22. juli 1609: Da jeg var der i vår
ble disse tre anklaget for å ha gjort folk
syke med gand. De syke var selv tilstede
og vitnet. Etter min herres brev og
mandat ble de derfor straks henrettet.
Sannsynligvis ble de tre samene brent
på bål en eller annen plass på Tromsøøya. Dette er de første dokumenterbare
tilfeller av heksebrenning i Troms. At
det nok lå politiske motiver bak
lensherrens handlinger i mai 1609,
skjønner vi ut fra at den ene av de tre,
Oluf Amundsen, var svensk samelensmann.
Fra 1620-årene kjenner vi til fire
heksesaker. Gjennom kildene får vi stort
sette ikke vite annet enn at mestermannen (bøddelen) fikk en slump penger
for å fullbyrde dødsdommene over fire
trollkvinner. Samekvinnen Kirsten

Andersdatter fra Gryllefjord hadde
kastet forbannelse over en bergensborger som ble utsatt for ei ulykke. Før
henrettelsen i mai 1620 hadde hun klart
å rømme tre ganger fra fengslet. Om de
tre andre kvinnene vet vi ikke mer enn
at de bodde et eller annet sted i Tromsø
fogderi, det vil si i området fra nordsiden av Malangen til grensen mot
Finnmark
I 1636 ser vi igjen at bøddelen fikk betalt
fire daler for å henrette ei
kvinne fra Senja. Hun hadde
forgjort sitt eget barn.
Betegnelsen «forgjøre» brukes
vanligvis om skadelig
trolldomsutøvelse, men kan
også bety «drepe». Derfor er
denne saken noe usikker som
trolldomssak. Tre samer ble
anklaget, dømt og brent for
trolldom i Tromsø fogderi i
1639. For å avlive de tre måtte
bøddelen denne gangen hentes
helt fra Bodø. For reise,
opphold og brenning fikk han
til sammen utbetalt åtte daler.
Andre utgifter beløp seg til fem
daler. Fra samene hentet fogden
verdier i form av konfiskert
gods og formue anslått til
nesten 20 daler, noe som betyr
at rettsapparatet hadde syv
daler i inntekt på de tre
trolldomprosessene. Disse
sakene kan ha tilknytning til de

harde konfrontasjonene mellom
representanter for dansk-norsk øvrighet
og samer i Troms og Finnmark nettopp
på denne tiden. Mange av trolldomsprosessene mot samer i Finnmark er fra
1630-åra. Konfrontasjonene er så sterke
at vi kan snakke om opprørstendenser –
et sameopprør som kan ha omfattet
store deler av Nord-Norge. Og igjen kan
vi antyde at den rettslige forfølgelsen
dreier seg om mer enn trolldomsforbrytelser. Konflikter omkring retten

Skattlegging av sjøsamer.
Fra Finnmarkens beskrivelse
ca. 1695, av Hans H.
Lilienskiold.
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til land og vann ser ut til å ligge under.
I Vest-Finnmark fikk flere samer
dødsdom i 1634 og 1638 for å ha brukt
gandtrolldom mot både utenlandske
elveforpaktere, norske fiskere og
myndighetspersoner.
Neste gang vi støter på trolldomssaker
fra Troms er i 1647. Da ble et ektepar
dømt til døden på et ting i Langsund
(Karlsøy). Anne Tollefsdatter og hennes
mann Hans Pedersen – kalt Båt-Hans –
fikk sin dom syvende januar og måtte
på bålet dagen etter. Hvilken type
trolldom de angivelig skulle ha utøvd
går ikke fram av regnskapspapirene. Vi får vite at hun
hadde vært holdt i forvaring i 26
uker, mens han hadde sittet i
fengsel i 11 uker. Det var fogden
Morten Heggelund på Elvevold i
Karlsøy som hadde de to i
varetekt i påvente av endelig
dom.
Gjennom de fyldige rettskildene
fra Finnmark får vi en del
opplysninger som gir informasjon om trolldomsforfølgelsen i
andre deler av Nord-Norge.
Mange av de kvinnene som ble
forhørt i fiskeværene langs
Finnmarkskysten, fortalte at de
hadde lært trolldom der de kom
fra. Når det gjelder Troms, ser vi
at noen av de involverte i sakene
fra Finnmark kom fra Torsken,
Berg, Gibostad, Trondenes,
Bjarkøy og Skånland. Imidlertid
er det kun i ett tilfelle at det
opplyses at ei såkalt trollkvinne
er brent en plass i Troms. Hun
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het Sigrid og holdt til på gården
Steinsland like ved dagens Tjeldsundbro. Ifølge rettsaktene fra Vardø og
Kiberg skulle hun ha vært ei skikkelig
trollheks da hun hadde fungert som
læremester for flere Finnmarks-hekser.
Hun skal være brent engang i løpet av
1640-åra (se for øvrig referatet fra saken
mot Sigrid Olsdatter i dette heftet).

å dreie seg mer om injurier enn hekseri,
og kan derfor strengt tatt ikke regnes
som en trolldomssak.

Sorenskriveren i Tromsø, Søren Jensen
Broberg, beskyldte på 1670-tallet en
same i Lyngsbotn for å være en
gandhund og trollmann. Saken ser ut til

Den siste opplysning vi har om
trolldomssaker fra Troms kommer fra
Kvæfjord i 1695. Johanne Nielsdatter
heter kvinnen som da fikk båldom for
sine ondskapsanslag. Saken er
interessant fordi det er den desidert
siste dødsdom vi kjenner fra norske
trolldomssaker. De nest siste
dødsdommene ble avsagt på
Sunnmøre tidlig på 1680-tallet.
Første del av saken mot Johanne
Nielsdatter fant sted på et ting i
Huseby ved det seinere Borkenes i
april 1695. Her fikk hun dødsdom,
men ble satt i forvaring inntil en
høyere rettsinstans hadde uttalt
seg. Under fengselsoppholdet satt
hun sammen med ei annen kvinne,
som ifølge kildene tok livet av seg
selv før saken kom opp til dom.
Denne kvinnen kan også ha vært
arrestert for svart magi. I
rettspapirene heter det at Johanne
Nielsdatter hadde forsvoret Gud og
sin hellige dåp og kristendom, og

Kvæfjord 1695 –
siste heksebrenning
i Norge

Bildet viser djevelen i geiteskikkelse, og kvinnelige og
mannlige hekser som tilber ham.
I bakgrunnen kommer flere
hekser ridende på demoner,
ca. 1460.

gitt seg hen til djevelen. Med sine
trolldomskunster tilsto hun å ha
omkommet fire personer, samt skadet en
hel del andre på helbred og lemmer.
Dessuten skulle hun ha forøvet meget
ondt i andre måter. Vi vet at den
tidligere fogden over Senjens og Tromsø
fogderi, Hendrik Riber, omkom sammen
med sin kone i et jekteforlis tidlig i 1695.
Selv om vi ikke har noen sikre holdepunkter, kan det være en sammenheng
mellom forliset og trolldomssaken.
Utgangen på saken finner vi i den
endelige domsslutningen fra 14.
november 1695 der det går fram at
Johanne skulle kastes levende på ilden
og brennes opp. I rettspapirene vises det
til lovhjemmel i Christian Vs Norske Lov
av 1687, første kapittel, niende artikkel.
Hans kongelig majestets sorenskriver i
Senjens fogderi, Paul Hansen Egede, har
med sin underskrift bekreftet at saaledis
skeed at være vedgaaer. Det ser ut til at
Johanne er den eneste i Norge som er
straffet med døden etter trolldomsparagrafen i lovverket fra 1687. Etter
1695 brant ikke heksebålene lengre i
Nord-Norge. Imidlertid fortsatte
myndighetene i nord å kaste mennesker
på bålet for syndefull atferd. Flere
såkalte sodomitter fikk bålstraff utover
første halvdel av 1700-tallet.
Dermed kan vi oppsummere med at vi
har registrert 15 egentlige trolldomssaker fra Troms. Prosessene rammet
syv samer (to kvinner og fem menn) og
åtte nordmenn (syv kvinner og en
mann). Samtlige saker ser ut til å ha
resultert i dødsstraff. Hvis vi tillater oss
å trekke noen slutninger på et såpass
tynt materiale, kan vi kanskje driste oss

til å si at sakene fra Troms viser noe av
samme tendens som i Finnmark, når det
gjelder kjønn og etnisk tilhørighet.

Trolldomssaker fra
Nordland
De første spor av trolldomsforbrytelser i
Nordland finner vi ved å gå til skriftene
fra en prest på Sørlandet. Erkediakon og
prost for Lista len Peder Claussøn Friis
(1545–1614) tok med flere opplysninger
fra Nord-Norge i sitt verk Norges
Beskrivelse. I et lengre avsnitt om
samene skriver han: Halstein Garp som
bodde på Helgeland og som i sin
ungdomstid hadde vært i Danmark hos
kong Christian med noen reinsdyr, ble
for noen få år siden brent på Helgeland
sammen med sin kone Skaner Karin for
deres trolldom. Med deres trolldom
hadde de forgjort mange mennesker, og
en av dem hadde leget den trolldom som

den andre hadde sendt på dem. Friis
holdt på med sin Norges historie fram til
han døde. Når han skriver «for noen få
år siden», kan vi kanskje tolke også
denne heksebrenningen som en
konsekvens av loven mot samisk
trolldomsvirksomhet fra 1609. Ekteparet
har ikke bare satt trollskudd i folk, men
tatt seg betalt for å ta ganden ut igjen.
En av dem har altså fungert som
heksedoktor. Oppfatningen om ganden
som både svart magi og hvit motmagi er
typisk, og er ofte nevnt i beskrivelser av
samisk trolldomskunst.
I Salten er det registrert to trolldomssaker fra 1615. Om Mallene Nilsdatter
fra Helligvær heter det at hun ble refset
for trolldom i mai, mens samen Olluf
Bårdsøn fra Folda ble avlivet for
trolldomkunst i juni. Begge etterlot seg
en viss formue, som myndighetene
konfiskerte. Deretter dukker det opp en
interessant sak fra Lurøy. Mikkel, en
ødegårdmann fra Sandvær, fikk
dødsdom i underretten i 1618 fordi han
hadde manet fram overnaturlige makter
ved hjelp av ritualmagi. Saken handler
om signeri. Dommen var ikke helt på
linje med aktuell dansk-norsk
lovgivning. I perioden 1593 til 1617
risikerte man riktignok dødsdom for å
ha drevet med hvit magi i Norge. Med
forordningen fra oktober 1617 kom det
Demonen Belzebub manifesterte seg
som ei stor og avskyelig flue. Norges
kjente «dikterprest» Petter Dass
(1647–1707) beskrev samenes
gandtrolldom som Belzebubs fluer.
Av L. Breton i Collin de plancy`s
Dictionnaire Infernal fra 1863.
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imidlertid til uttrykk et nytt syn på
forbrytelsens karakter. Mens svart
djevelskap skulle straffes med døden,
skulle signeri heretter straffes med bøter
og landsforvisning. Den nye lensherren
over Nordlandene Frans Kaas hadde
med seg 1617-forordningen da han kom
til Nordland våren 1618 og benådet den
dødsdømte. Mikkel måtte betale ei bot
på hele 60 riksdaler for deretter «å
rømme landet», men han berget altså
livet.
Augustinus Olsson Palte var en
framtredende og velstående skipper som
bodde på Fenes på Landego. I 1625 fikk
han 20 daler i bot for å ha tydd til
ulovlige midler for å oppspore tyvgods.
Visse personer var kjent for at de
gjennom spådom kunne gjenvise stjålet
gods. Fra trolldomssakene i Norge har vi
flere tilfeller hvor myndighetene slo ned
på denne form for spådomskunst. Å
søke råde hos personer som «kunne
noe», var det samme som å søke råd hos
djevelen selv. I tillegg til denne saken i
1625 leser vi i lensregnskapene fra
Helgeland at mestermannen fikk fire
daler for å avlive en trollmann og ei
kvinne som hadde myrdet sitt barn.
Guri Bendiksdatter fra Beiarn ble offer
for trolldomsforfølgelsen i 1633, mens vi
har tre-fire tilfeller av heksebrenning i
Vesterålen og Andenes i 1638. Ole
Kolbjørnsen og hans hustru Anna bodde
på Sør-Andøya. De måtte bøte med livet
for å ha misbrukt det hellige nattverdssakramentet. Ifølge nære naboer som
vitnet mot de to var nattverdsbrødet
blitt smuglet ut av kirken og gitt til ei
ku, som deretter ga ekteparet det de
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trengte av melk og smør. Saken antyder
spenninger i lokalsamfunnet med
nabokonflikter og sjalusi. Dersom de to
fikk dødsdom utelukkende på bakgrunn
av sin tvilsomme omgang med nattverdsbrødet, synes dommen usedvanlig
streng – også i relasjon til datidens
lovgivning og strafferettspleie.
Mestermannen fikk iallfall sine fire daler
for å brenne de to. Sammen sum mottok
han for å refse Herleif og hans kvinne
fra Vesterålen for trolldom og tyveri.
Ingen av disse fire hadde noen formue,
slik at kronen måtte betale alle utgiftene
i forbindelse med sakene.
Fra 1640-årene har vi flere trolldomssaker i Nordland. Til sammen ble seks
fanger avlivet og brent for trolddoms
sag i 1640 og 1645. Foruten at tre av
dem kom fra Helgeland, har vi ingen
nærmere opplysninger om personene.
Lensregnskapene forteller også om en
heksedom fra 1643 over Kirsten
Andersdatter fra Buksnes i Lofoten.
På samme måte som i Troms gir justisprotokollene fra Finnmark enkelte opplysninger om såkalte trollfolk i Nordland. Under avhør fortalte enkelte av
Finnmarksheksene at de kom fra
Balsnes i Ofoten, Rødøy, Andenes og
Hammarøy. På hjemplassen hadde de
fått opplæring i heksekunst. Karen
Johnsdatter opplyste under en rettssak i
Vardø i 1654 at hun var født på
Andenes. Her hadde hun lært trolldomskunst av sin stemor Marit Olufsdatter,
som for sine misgjerninger ble brent.
For seks år siden hadde Karen og Marit
påført havari og drukningsulykke over
flere personer. Da de gjennomførte

trolldomsaksjonen, var Karen omskapt
til ei kobbe, mens hennes stemor
opptrådte i skikkelsen av en hval. Slik
hadde de senket to skip utenfor Andenes
– den ene båten tilhørte presten, mens
den andre var eid av Michell Lauritsen
fra Astafjord. Ut fra disse opplysningene kan vi vel anta at Marit Olufsdatter
ble brent på Andenes i 1647 eller 1648.
Karen Pedersdatter fra Kleppstad i
Vågan må som mange andre av sine
medsøstre ha slitt med et hekserykte
over lang tid. Ryktet tilsa at hun hadde
satt ondt på mennesker og dyr, samt at
hun hadde misbrukt sakramenter. En
lagtingsdom fra 1656 frikjente henne for
trolldomsryktene. Tre år seinere i 1659
dømte imidlertid lokalretten henne til
døden. Men igjen ser vi at lagmannen
fra Steigen, Mandrup Pedersen
Schønnebøl, grep inn og frikjente
kvinnen for de fleste beskyldningene.
Straffen reduseres til kirkelig disiplin og
et krav om å gi tre riksdaler til de fattige
for hennes misbruk av saltet. Saltet
hadde hun tatt med seg ut fra kirken.
Når det gjelder de alvorlige trolldomsanklagene, sier Schønnebøl i sin
betenkning at det ikke finnes bevis i
saken og at vitneprovene ikke står til
troende. Denne måten å argumentere på
er typisk for den juridisk velskolerte
lagmannen. Vi kjenner den godt igjen
fra lagtingssesjonene lengre nord. Han
er blant de første i Norge som inntar en
kritisk stilling til bevisførselen i
trolldomssaker. Både i 1650-årene og
under Norges verste hekseprosesser i
Øst-Finnmark i 1663 kom han oppover
og reddet livet til flere personer som satt
i det såkalte «trollkvinnefengselhullet»

på Vardøhus festning. I norsk sammenheng kan vi betegne Schønnebøl som
heksenes advokat. Hadde han kommet
oftere og tidligere opp til Finnmark,
kunne flere uskyldige menneskeliv vært
spart.
Utover 1660-årene finnes det dokumentasjon for to heksesaker i Nordland
ført mot kvinner. Ei fattig «trollkvinne»
med navn Maren Sørsand fra Vesterålen
ble henrettet i 1661 etter å ha sittet 17
uker i fengsel. Ut fra vårt sparsomme
kildegrunnlag ser det ut til at Maren var
den siste som fikk dødsdom for trolldom
i Nordland. Den andre prosessen er også
fra Vesterålen og stammer fra 1666, men
her er utfallet ukjent. Vi avrunder
gjennomgangen med Synnøve
Bjørnsdatter fra Berg i Lofoten. Hun
beskrives som ei ung pike som selv
påsto at hun hadde forsvoret seg til
Satan. Med sin trolldomskunst hadde
hun sørget for at en navngitt mann
rodde på et skjær og druknet. Underretten festet ikke lit til hennes historie og
oppfattet det Synnøve fortalte som
skammelig løgn. For sin grove løgnaktighet på seg selv og andre fromme
folk, skulle hun straffes med pisking til
eksempel og avsky, som det står i
domsslutningen fra november 1689.
Lagmannen Fredrik Henrik Schønnebøl
grep imidlertid inn og skjerpet straffen.
I januar 1690 bestemte han at Synnøve
etter å ha blitt offentlig pisket skulle
rømme amtet til Finnmarken.

Min gjennomgang av heksesaker fra
Nordland viser at vi iallfall har
informasjon om 24 mennesker som er
innblandet i slike saker. Av disse fikk 19
dødsstraff. Prosessene rammer tre samer
(en kvinne og to menn) og 15 nordmenn
(10 kvinner og fem menn). I tillegg
kommer seks saker der kjønn og etnisk
tilhørighet er ukjent.

Omfanget i
trolldomssaker i
Nord-Norge
Legger vi sammen tallene fra de tre
fylkene, kan vi for første gang

presentere en liten oversikt over
dokumenterbare juridiske trolldomsprosesser i nord i perioden 1598 til 1695:
Finnmark
Troms
Nordland
Totalt

137
15
24
176

herav 92 dødsdommer
herav 15 dødsdommer
herav 19 dødsdommer
herav 126 dødsdommer

Tallene fra Nordland og Troms er som
nevnt basert på et svært mangelfullt
kildegrunnlag. Derfor har nok det totale
omfanget vært en god del større. Å
antyde et prosessomfang på 200 vil ikke
være noen overdrivelse. Imidlertid tyder
alt på at Finnmark skiller seg kraftig ut,
ikke bare med et mye større omfang,
men også når det gjelder prosesskarakter og innhold. I de to andre
fylkene finnes ikke spor av større

Melketyveri på magisk vis var en
utbredt trolldomsanklage.
Tresnitt fra 1486.
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kjedeprosesser, slik vi har mange av i
Finnmarkssakene. Og det er nettopp
masseprosessene som gjør at tallet på
rettsforfulgte trollfolk stiger.
Kjedeprosessene hvor den ene utlegger
den andre, ofte etter grov fysisk og
psykisk tortur, er også bakgrunnen for
det sterke innslaget av demonologiske
trekk ved Finnmarkssakene. Det er kun
her vi kan tale om regelrett heksejakt og
heksehysteri, mens tallene fra Nordland
og Troms tyder på et mer «normalt»
nivå. I alle de tre fylkene kan vi se at det
med ulike mellomrom dukker opp
trolldomsprosesser utover 1700-tallet.
Men disse er svært sporadiske, gjelder
mindre alvorlige former for

trolldomskriminalitet og resulterer i
nokså milde straffereaksjoner sammenlignet med 1600-tallet. ●
(Jeg takker Elizabeth B. Jacobsen, Solbjørg
Ellingsen Fossheim, Hans Eyvind Næss og
Per Einar Sparboe for opplysninger og hjelp
ved utarbeidelse av denne artikkelen).
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viktig ressurs i et samfunn der den
vitenskapelige legekunnskap var lite
utbredt.
Tegning av Exner, 1912.
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En trollkvinnes bekjennelse
Trolldomsprosessen mot Sigrid Olsdatter
Transkribert og oversatt av Per Einar Sparboe
For sine ondsinnede trollgjerninger ble Kiberg-kvinna
Sigrid Olsdatter brent på bål i januar 1663. Hun er en av de mange kvinner
og pikebarn som ble offer for Norges verste hekseforfølgelse i Øst-Finnmark 1662/1663.
Vi skal følge saken mot henne slik sorenskriveren har
nedtegnet den i rettsprotokollen.

Å

r 1662 den 20. desember ble det
etter lensherrens befaling holdt ting
i Kiberg. Fogden, Niels Sørensen Fiil,
var fraværende og i hans sted møtte
underfogden i Vardø tingsted, Abraham
Lochert. Lagrettemenn var: Underfogd
Arne Hansen, Oluf Jonsen, Anders
Christensen, Niels Andersen, Oluf
Olufsen, Peder Torlufsen, Johannes
Olsen, Jacob Danielsen, Rasmus
Sivertsen, Mogens Christoffersen,
Henrik Olsen og Rasmus Pedersen.
Abraham Lochert lot Sigrid Olsdatter
fra Kiberg fremstille for retten. Hun
hadde sittet på Vardøhus anholdt for
trolldomssak. På slottet var hun utlagt
av to andre trollkvinner som for sine
misgjerninger satt fengslet der. Disse
var Dorette Lauritzdatter fra Vadsø og
Solveig Nilsdatter fra Andersby.
Sigrid ble spurt om hvor og av hvem
hun hadde lært den trolldomskunsten
hun var blitt utlagt for å kunne. Til det

svarte hun at hun hadde ikke lært
trolldom av noen og at hun heller ikke
kunne det. Alene bekjente hun som den
fulle sannhet at det hadde vært en
kvinne ved navn Sigrid som bodde på en
gård kalt Steinsland i Senjen len som
skal være henrettet for trolldom. Denne
Sigrid hadde bedt henne gå i tjeneste
hos seg. Dette hadde Sigrid Olsdatter
avslått med den begrunnelse at hun
hadde et lite spedbarn. Til det hadde
denne kvinnen Sigrid svart: «Har jeg
mat og drikke, så får jeg vel folk til å
tjene meg.» Likevel ga kvinnen henne
senere en klining av brød og fisk. Straks
hun hadde spist den opp, fikk hun så
vondt i hodet at hun måtte gå ut for
døren å kaste det opp igjen.

Satan på besøk
Dernest bekjente Sigrid Olsdatter
hvordan den samme kvinnen ville gi
henne en skål og sa at når hun ville ha

noe å drikke, skulle hun be om å få det
av kvinnens Gud Ole. Denne guden
skulle hun kalle og tro på og alt annet
hun ville begjære, skulle hun også få av
ham. Til dette hadde Sigrid Olsdatter
svart. «Nei, jeg tror på min Gud, og du
må tro på din Gud.» Skålen ville hun
slett ikke ta i mot.
Videre bekjente hun hvordan den
samme kvinnens Gud, Ole, kom inn i
stuen, tok kvinnen i hånden og hilste.
Han hadde på seg prestehabitt, nemlig
en prestekjole, og satte seg ned hos
henne i høysetet på krakken foran
bordet. Hodet hans var svart med to
horn på. Han hadde langt hår og svart
skjegg, to store grumme, glødende øyne
som på en ku, hatt på hodet og sko på
føttene. Hendene var svarte og lodne og
hans ånde var som en rød ildlue. Først
snakket han med kvinnen slik at Sigrid
Olsdatter ikke kunne høre det. Siden sa
han høylytt og med grov stemme til
kvinnen: «Skal vi gå?» Kvinnen svarte:
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«Ja, vi skal gå!» Da sa han atter: «Ja,
skal vi gå så går vi!» Dermed dro de
sammen av sted, men hvorhen visste
hun ikke. Sigrid Olsdatter gikk deretter
ut av døren og fór bort, tilbake over et
sund en halv mils veg der fra.
Videre ble Sigrid Olsdatter spurt om den
båten som finnene i Tjeldsund skulle ha
forgjort, slik hun tidligere hadde fortalt.
Hun svarte at det var en finnebåt.
Finnene var seg imellom kommet i
ordklammeri og derfor var de som
omkom lovet skam. Hun hadde bedt om
å få fare med finnene over på landet for
å tigge mat til seg og sitt barn i Jesu
navn. Da de skulle dra om natten
ombestemte hun seg og sa at hun heller
ville bli med den båten som hun kom dit
med. Ellers visste hun ikke mer, unntatt
det at hun så at finnene tente ild på et
stykke knusk som de kastet på sjøen.
Nærmere om hvordan det ble gjort
kunne hun ikke forklare.

En halvgal student
Hun bekjente også at da hun var ung
hadde hun lært en signe- og avindsbønn
av en halvgal student ved navn Ådne da
han reiste der gjennom landet. Den lød
som følger:
Jesus gaar til Broen Breede.
Møtte hand Affuind den Leede.
Huort schalt du gange sagde Jesus;
Jeg schal mig til Bundens gaard.
Djevelen opptrådte i mange
skikkelser. Otto Sindings tegning fra
Eventyret «Gutten og Fanden», 1875.
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Finde Bunde och Barn.
Jeg schal dig affvende,
til dend dig vdsende;
Guds ord Ammen.
Etter dette påstod Abraham Lochert, at
siden Sigrid Olsdatter noen ganger
tidligere har vært beryktet for trolldom,
samt at hun etter egen bekjennelse ikke
kan benekte eller fragå at hun jo
skinnbarlig har sett den slemme Satan i
all sin gestalt, og heller ikke kan benekte
at hun jo har lært en signe- og
avindsbønn som verken er sømmelig
eller kristelig, så bør hun i medhold av
Christian IVs recess, 28 kapittel, om
verdslig politi, rømme Danmark og

Norges riker med aller første leilighet
hun kan komme seg av sted. Herfor
krevde han dom.

«Rømme landet»
Etter tiltale, gjensvar og sakens
omstendigheter, kan Sigrid Olsdatter
ikke benekte slikt som foran er
beskrevet. Dette strider i høyeste grad
både mot Guds hellige lov, såvel som
nevnte salige Christian IVs recess og
andre derom utgåtte forordninger. Etter
slike omstendigheter og sakens
beskaffenhet kan vi derfor ikke frifinne
henne men dømmer henne fra sin bopel
til å rømme hans Kongelige Majestets
riker og land ved første mulige leilighet.
Således er for retten passert.
Deretter formante Abraham Lochert
henne for retten: Om hun ikke til slik tid
som nevnt foran forholdt seg i stillhet,
eller det heretter kunne bevises at hun
var skyldig i samme eller andre
utilbørlige forhold, da skulle hun
straffes som fortjent.

Saken gjenopptas
År 1663 den 12. januar ble det etter
lensherrens ordre og befaling holdt ting i
Kiberg tingsted. I fogden, Niels
Sørensens fravær var forordnet underfogden i Vardø, Abraham Lochert.
Lagrettemenn var: Arne
Hansen,underfogd, Oluf Jonsen, Anders
Christensen, Niels Andersen, Oluf
Olufsen, Peder Torlufsen, Johannes
Olsen, Jacob Danielsen, Rasmus

Sivertsen, Mogens Christoffersen,
Henrik Olsen og Rasmus Pedersen.
Abraham Lochert lot for retten
fremstille Sigrid Olsdatter, Ingebrikt
klokkers kone her fra stedet. Hun var
angitt og fullt ut utlagt for trolldoms sak
og hadde derfor ofte tidligere vært
anholdt og fengslet på slottet. Hun ble
spurt om hun for retten ville bekjenne
beskaffenheten om sin trolldomskunst
slik hun ofte hadde vært forhørt om
tidligere. Særlig slik hun nå er utlagt av
Solveig Nielsdatter fra Andersby som
for trolldomssak selv er anholdt og
fengslet på slottet. Denne har nemlig
bekjent om henne som følger:

Beskyldningene

Christensens ku i Vardø for noen år
siden. Det var mens hun tjente SkarveKarens datter Henrikke, Oluf Andersens
kone. Hun skal også ha lært kunsten av
Skarve-Karen idet hun prøvde sin kunst
på den samme kua i Engelsviken.
Klokkerens Sigrid fremkom og ble spurt
om hva hun hadde å si til disse postene.
Hun unnskyldte seg og benektet at hun
hadde vært med i den nevnte kjelleren.
Til imøtegåelse ble Solveig Nielsdatter
innfordret i retten. Ved håndspåleggelse
og ved sin høyeste ed bekreftet hun at
Sigrid var med henne og drakk i
kjelleren julenatten, såvel som at de
nevnte barna også var med. Videre
bekjenner Solveig for retten at hun selv
er en trollkvinne. Hun sverget, ved den

lodd og part hun kan forvente seg i
Guds rike, at klokkerens Sigrid også var
en trollkvinne. Ved samme anledning
ble de uenige i kjelleren fordi Solveig
først tappet og drakk av den tønnen som
Sigrid hadde tenkt seg å ta av.

Trussel om
vannprøve
Etter slike omstendigheter, som den
trolldomssak Solveig tillegger henne,
spurte Abraham Lochert Sigrid om hun
til sin frifinnelse turde la seg prøve på
sjøen. Det ville Sigrid gjerne. Dernest ble
hun også spurt om det med Peder
Christensens ku. Det benektet hun også

1. Klokkerens Sigrid skal ha vært
sammen med Solveig Nielsdatter
julenatten i Anders Pedersens kjeller i
Kiberg. Der har de drukket av en øse, og
Sigrid skal ha hatt på seg en rød trøye
og et blått skjørt. Sigrid skal også ha
hatt sitt barn med seg. Dessuten skal
Maren, Oluf Rasmusens datter, som nå
befinner seg hos Knud Jensen i Vadsø,
ha vært med dem samme tid i kjelleren.
Endelig skal også det lille barnet
Ingeborg, som nå er på slottet, ha vært
med dem. Der skal de ha drukket i
omtrent en halv times tid. Derfra har så
Satan ført dem hjem hver til sitt.
2. Likeledes foregir Solveig Nielsdatter
at Sigrid skal ha forgjort Peder
Maleri fra hekseprosessene i Salem,
1692.
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bestemt å ha gjort. Etter dette fremsatte
Abraham Lochert for retten begjæring
om at Sigrid, både etter eget tilbud til
befrielse såvel som til sakens bedre
opplysning, måtte prøves på sjøen. Da
endelig, etter flittig eksaminasjon og
formaninger, er hun gått til fullkommen
sannhets bekjennelse som følger:

Tilståelsen
1. Hun bekjenner og foregir som sant at
hun julenatten var i Anders Pedersens
kjeller. Der tappet og drakk hun med
Solveig og de to barna. Men hun nekter
bestemt for at hennes eget barn var med,
samt at barnet heller ikke kan noe om
trolldom på noen måte. Ellers foregir
hun at den slemme Satan var med dem.

Han hadde et lys i sin rumpe for å lyse
med.
2. Hun bekjenner også at hun hadde
forgjort Peder Christensens ku i Vardø
mens hun tjente Skarve-Karens datter
Henrikke, Oluf Andersens kone. SkarveKaren hadde lært henne kunsten, og det
i noe avindssalt. Når hun ville forgjøre et
fe, da ga hun det det samme
avindssaltet. Dermed skulle det straks
dø. En dag hun var ute i Vardø for å
sanke tare, kom Peder Christensens ku
til henne og ville ta noe tare fra henne.
Derfor tok hun et stykke tare og slo kua
fra seg og sa: «Far fanden i vold fra
meg!» Da døde den straks etter. Dermed
var hennes kunst åpenbart og fiks og så
gikk hun hjem igjen.

3. Sigrid bekjenner også at hun har
forgjort Niels Christensens ku her i
Kiberg. Det gjorde hun med noe
avindssalt som hun hadde i ei bøtte. Det
var hans kone som uten å vite dette ga
kua å drikke av bøtta. Hun gjorde det
fordi kona hadde nektet henne melk en
gang hun hadde bedt om det. Kua døde
straks.
4. Angående da hun satt i sitt fengsel
hos underfogden, da kom natten til
lørdagen noen katter oppå lyren på
gammen og skrapte på skjåen for de
ville ned til henne. Hun sier at kattene
var Solveig og begge barna, nemlig det i
Vadsø og det på slottet, og de ville atter
ha henne med i kjelleren.
5. Hun bekjenner også at Margrethe i
Vardø, som kalles Liren, er en like så
god trollkvinne som hun selv. Men hvor
hun hadde lært det, visste hun ikke. Hun
vet at Margrethe hadde forgjort Hans
Jensens ku i Vardø forrige året. Det
hadde hun gjort fordi hun en gang
hadde bedt Kirsten Hansdatter om melk,
men var blitt nektet det. Ved den
anledning skal Kirsten Hansdatter ha
sagt: «Det er synd at du ber om det, for
jeg har bare denne ene nyborne kua som
jeg skal bespise et helt hus fullt av folk
med.» Da Liren ikke fikk det hun ba om,
gikk hun bort. Neste dag befant
Margrethe og Bukke-Synnøve seg
sammen i fjæra. Da skal Bukke-Synnøve
ha beklaget seg til henne og sagt: «Vår
ku, som nettopp har båret, får vi svært
lite melk av». Da skal Margrethe ha
«Heksedans», tegnet av Theodor
Kittelsen, 1887.
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svart: «Ja, mindre skal det bli.»
Abraham spurte Sigrid hvordan hun
kunne vite dette. Da sa hun at hennes
Gud, Gammel-Erik, hadde fortalt henne
det. Videre spurte Abraham henne om
det var sikkert at Margrethe var en
trollkvinne. Da tilla hun henne
fullkommen trolldomssak, og det ved sin
høyeste ed og den lodd og part hun
forventet seg i Guds rike. På det ville
hun dø.
Lagretten spurte henne om hun ikke
hadde forgjort Stor Lauritz i Ekkerøy sin
ku som for tre år siden døde plutselig.
Det benektet Sigrid bestemt at hun
hadde gjort. Det var Pasvik-finner som
gjorde det, og det på grunn av at Lauritz
skulle ha stjålet noe fra de nevnte finner.

«Satan sitter dypt
i deg»
Enda en gang ble Solveig Nielsdatter
innkalt for å stadfeste Sigrids
bekjennelse. Da viste det seg å være
samsvar mellom deres forklaringer om
at de julenatten var i Anders Pedersens
kjeller. Solveig spurte Sigrid om hvorfor
hun ikke like så godt hadde kunnet
bekjenne dette tidligere på slottet i
lensherrens nærvær. Hun truet Sigrid
med neven og sa: Du hverken ville eller
kunne komme ut med det, fordi den
slemme Satan sitter så dypt inngrodd i
deg at man skal ikke kunne nå bunnen
med en 10 alen stake.

Til sist bekjenner og foregir Sigrid
hvordan Guri, Stor Lauritz kone i
Ekkerøy, var like så god og perfekt i
trolldomskunster og avindsbøn som
hun. Den samme Guri spurte henne en
gang på marken mens de bodde her i
Kiberg, om hun kunne noe med
avindsbønner. Da svarte Sigrid: « Ja, jeg
kan noe.» Guri svarte henne igjen, at det
kunne hun også. Men det var ikke den
samme som hennes bønn. Guri leste sin
avindsbønn i det saltet som hun ofte har
gitt til sitt fe. Dette for at andre ikke
skulle forgjøre det.
Likeledes forteller Sigrid også hvordan
Guri en gang kom inn til henne, tok opp
i sin arm et lite lam som gikk der i stuen
og strøk det over ryggen. Så ba hun om
Sigrid og hennes mann ville gi henne
det. Det nektet de henne, og fire dager
senere døde lammet. Men om Guri var
årsak til det, kunne hun ikke påstå.

Til ild og bål
Etter alt dette som foran står skrevet om
Sigrids egen fullkomne bekjennelse, la

Abraham Lochert ned påstand på
Kongelig Majestets vegne, at hun for
slike hennes begåtte udåds
misgjerninger måtte straffes til ild og
bål. Han ba om at det ble avsagt dom.
Etter tiltale, gjensvar og sakens omstendigheter finner vi, at siden hun ikke
kan fragå jo å ha hatt omgang med
Fandens kunster og trolldom, og
omsider frivillig i alle måter har bekjent
å ha begått slike fule misgjerninger, ikke
å kunne kjenne og dømme annerledes
enn at hun jo bør lide på sitt liv til ild
og bål. ●

Forfatteren:
Per Einar Sparboe fra Tromsø er
jurist, lokalhistoriker og spesialist i
gotisk skrift. Han var med på å redigere
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Ulike torturmetoder og hekseprøver.
Tysk stikk fra 1509.
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Til hvem gir du din sjel?
Fortellingen om Lars Nillsson på liv og død
Karin Granqvist
Denne artikkelen handler om rettsaken mot samen Lars Nillsson fra
Silbojokk i Nord-Sverige i 1692. Han var standhaftig i sin tro på sine forfedres guder, og i sitt
møte med representanter for den kristne lutherske læren måtte han bøte med sitt liv.

L

ars Nillssons sønnesønn, seks år
gammel, druknet en høst. I sine
forøk på å vekke sønnesønnen til live, la
Lars seg på kne ved elven Madjevikjokka og brukte trommen og stemmen i
et forsøk på å redde sønnesønnen. Men
alt var forgjeves. Lars sønnesønn kom
aldri tilbake til jordelivet igjen. Denne
hendelsen utspilte seg i året 1691, i
Norrvästerbyn i Pite lappmark.
Samtidig som Lars sto på kne ved elven,
ankom sju menn ved hans hjem på
oppdrag fra kapellan Peder Noraeus.
Mennene var sendt dit for å undersøke
om Lars fortsatt hadde sin egen
trosoppfatning, ettersom han hadde fått
advarsler fra presten om å holde opp
med det samme. Mennene oppdaget ikke
bare Lars under hans forsøk på å redde
sønnesønnen, men også hans åndelige
guder i tre som han hadde plassert
utenfor koien sin. Lars reagerte. Han
skrek til mennene at de forstyrret ham i
hans forsøk på å få liv i sønnesønnen.
Han vendte seg til sine åndelige guder
slik at mennene skulle bli slått ned når
de forsøkte å ta ned gudene. Han sendte
en av sine sønner til nærmeste tettsted,
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Torpenjaur, som var omtrent en mil
borte, for å samle sammen folk til å bli
kvitt de mennene presten hadde sendt.
Mennene etterlot Lars hjemme før det
skjedde noe mer, og med seg tok de
trommen til Lars, gudene hans og en
føllhud som han hadde forært gudene
sine. Gjenstandene ble overlatt til
kirkevergen Erik Noraeus og sønnen
hans, kapellanen Peder.
Historen om Lars som i rettergansprotokollen for Pite lappmark begynner
med hans sønnesønns død, ender med at
han selv må bøte med livet. I et brev fra
Konsistoriet i Härnösand, Domkapitlet,
til den sittende regenten, datert april året
1693, beskrives det hvordan Lars ble
henrettet på bål under vintermarknaden
i året 1692. Dødstraffen var idømt av
Justitierevisionen på grunnlag av blant
annet Bibelens Exodus kapittel 22 og
Deuteronomium kapittel 13 (Andre og
Femte mosebok). Før dødsstraffen ble
iverksatt, satt Lars i fengsel. Her ble han
undervist i kristendommen, om Guds
hjelp og den evige sjelens salighet. Da
Lars ble ført ut på avrettingsplassen og

hans åndelige treguder ble lagt på bålet,
ble han spurt om hva han tenkte. Han
svarte at han nå var ren fra sine synder,
hvoretter han tok nattverden og steg
opp på bålet sammen med sine treguder
og ropte «Jesus ta nå min sjel» på
samisk. Brevet som beskriver Lars siste
tid i dette livet, avsluttes med
anmerkninger gjort av representanter
for Konsistoriet: «Önskandes den gode
Gud vill Ers Kungliga Majesät alltid
bevara i all högsta önskeliga välgång,
förbliver till vår dödsstund» («Til vår
dødsstund forblir vi i ønsket om at den
gode Gud alltid vil bevare Eders
Kongelige Majestet i aller beste
velgående»).
Hvordan har det seg at Lars, til tross for
at dommen ble felt på grunnlag av en tro
han selv tar avstand fra gjennom sine
handlinger i forbindelse med sønnesønnens drukning, sier fram setningen
som tilhører den trosskriften han sier
han aldri kommer til å tilhøre? Lars
livsskjebne fra sønnesønnens død til sin
egen dekker et tidrom på ett år. Denne
artikkelen ser på hvordan Lars fortelling

om et forsøk på å redde ett liv, blir til ei
fortelling om å miste et annet. Lars egen
fortelling kommer til å få to ulike
betyninger; hva den står for for ham
personlig, og hvilken betydning den
kommer til å få for statsmakta.

Fortellingen og
«tilståelsen»
Når Lars vel står innenfor dørene på
tinget i Arjeplog i begynnelsen av
februar 1692, 60 år gammel, kan vi lese i
tingsprotokollen hvorfor han er framstilt
for retten. Protokollen beskriver
hendelsen ved elven da mennene ankom,
Lars sitt forsøk på å bli kvitt dem,
forsøket hans på å beskytte gudene sine,
og hvordan han sendte sønnen sin etter
forsterkning. Dommeren er Lars
Jacobsson Grubb som bærer tittelen
«Justitiarie». Justitiarien hadde rett til å
felle dommer i henhold til kongelig
resolusjon av 1680. Nemda betår av fem
menn som kan antas å være samer
ettersom mennene noteres å komme fra
forskjellige områder i Pite lappmark.
Når det satt menn fra kyststedene i
tingsnemda i lappmarkene, ble dette
notert. Befalingsmann Hans Renhorn er
også til stede ved tinget.
Tingsprotokollen bekriver hvordan Lars
forteller om hvordan han vendte seg til
gudene sine, hvordan han brakte gudene
reinsdyr, en okse og et føll, og hvordan
han har brukt trommen sin. Det framkommer at han har gjort bruk av trommen i tre år før hendelsen ved elven. Han
sier at han har lært det av forfedrene

sine for å oppnå hell, noe som har gitt
ham bedre hjelp enn når han vendte seg
til «Guden oppi himmelen». Lars forteller om den gangen sykdom og død
rammet reinene hans og hvordan han da
flere ganger sto på kne med hendene
løftet opp mot himmelen og ba Gud om
hjelp så reinhjorden hans ikke skulle dø
helt ut. Da det ikke var til noen hjelp,
hadde han brakt gudene sine gaver og
brukt trommen sin, noe som ga reinene
hans trivsel og tilvekst. De fire «tregudene» og trommen hans med hammer
og ringer vises fram i retten, og
spørsmålene fra retten fortsetter. På
spørsmålet om hvorfor han «etter egen
tilståelse ofret en okse og et føll til
avgudene sine», svarer Lars at trommen
hans veiledet ham og at det er de dyrene
gudene synes er de beste gavene.
La oss stanse her og se hva som er
skjedd med fortellingen til Lars i form
av en tingsprotokoll. Lars har ingen
mulighet til å følge med hvordan
fortellingen hans destilleres ned i form
av en tingsprotokoll. Når dommeren, i
dette tilfellet Lars Grubb, skriver
protokollen, endres både uttalelsene og
de beskrevne handlingene fordi de må
passe inn i en juridisk språkbruk.
Det som for Lars er fortellingen om
hvorfor han handlet som han gjorde, blir
et spørsmål om «tilståelse» når tingsprotokollen skrives ned. Det ligger
utenfor Lars mulighet å påvirke den
juridiske, tekstuelle sammenhengen, og
sikkert utenfor hans forståelse hvilken
juridisk betydning hans fortelling
tilskrives, selv om han er og gjøres til en

passiv aktør innenfor tingsprotokollens
nedskrevne tekst.

Historien fortsetter...
Under samme tingsamling spoles
historien ytterligere noen år tilbake – til
1688, da flere samer var blitt oppfordret
til å levere fra seg «sine forbannede
spåtrommer». Lars var en av dem som
leverte fra seg trommen sin og lovet bot
og bedring. Dette bevitner lensmann
Anders Olsson ved tinget i Arjeplog
1692. «Frivillig og utvunget» avlegger
Anders ed på lovboken og forteller så at
Lars direkte etter at han var kommet
hjem, begynte å spille på en annen
tromme. Lars ble da spurt om hans
sjelesørgere ikke hadde formant ham å
frykte Gud i himmelen, han som skapte
himmelen og jorden og alle dyrene, men
ingen avguder for ham. Han svarer at
han har fått undervisning både privat og
under samlinger og kan sine kristendomsstykker, men siden det ikke har
gitt ham hell og medgang, har han
tilbedt og gitt gaver til sine guder og
brukt sin tromme. Så lenge han lever,
skal han etterleve sine forfedres
tradisjoner uansett hva øvrigheten måtte
forby ham. Dommen over Lars blir
dødstraff for «sin grove og uhørt
avgudelige utøvelse av overtro over lang
tid», utmålt blant annet i henhold til
Bibelen. Andre moseboks 22. kapittel
handler blant annet om at den som ofrer
noe til noen andre enn Gud skal miste
livet. Femte moseboks 13. kapittel
handler om avgudsdyrkelse. I henhold
til rettergangsordningen for idømt
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dødsstraff, henvises saken til Svea
Hovrätt for videre bedømmelse.
«Tilståelsen» til Lars veier tungt i
Hovrättens gransking av saken. Lars
tilskrives å være «en forherdet spåmann
og avgudsdyrker» som «etter egen
tilståelse» har fortsatt med sin gudsdyrkelse til tross for at han er blitt
undervist i å frykte Gud i himmelen. Det
samme gjelder når Justitierevisionen tar
beslutningen om at han skal bøte med
livet ved halshugning, og gudene og
trommen hans brennes på bål.
Beslutningen bygger på Lars eget
utsagn, som betegnes som egen
tilståelse. Samtidig pålegges
Konsistoriet i Härnösand å sørge for
prester til det samiske området, som
både under markeds- og tingstiden og
gjennom hele året skal besøke familie for
familie for å «avskaffe all trolldom og
avguderske overtro». Kongen
informeres om saken.
For Lars sin egen del, handler
«tilståelsen» om liv eller død der han på
tinget i Arjeplog uten omsvøp forteller
om det som for ham er betydningsfullt i
historien – å få liv i sønnesønnen. I den
rettslige sammenhengen blir fortellingen
hans i stedet et spørsmål om skyldig
eller ikke skyldig i forhold til datidas
«legale bevisprinsipper». Muntlig
tilståelse lå til grunn for det rettslige
bevisprinsippet i prosessretten i 1600tallets Sverige, og dersom tilståelsen var
avgitt uten tvang, var dette tilstrekkelig
bevisgrunnlag for å bli dømt.
Avgudsdyrkelse på Novaja Semlja.
La Martini`ere, 1671.
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Lars’ fortelling om «hvorfor» gjøres om
til «egen bekjennelse» som fører til
domfelling i betydningen «skyldig».
Etnologen Kari Telste mener at retten
hadde en formell og objektiv status som
sto i konflikt med mennesker i
hverdagen. Lars fortelling berører noe
som hører hverdagslivet til. Han forteller
sin historie, som i den rettslige
sammenhengen blir juridisk bindende i
egenskap av «bevis», og blir bedømt
deretter. Muntlige «tilståelser» kunne
fungere på samme måte også i andre
saker som ble behandlet av tinget. I
tillegg til Lars «tilståelse», kommer
Nämdeman Anders Larssons ed «på
lovboken» i forbindelse med
tingsprotokollens nedtegnelse.
Her vil jeg nok en gang stoppe opp med
en skissering av forholdet mellom
dommer og nemd. Siden Nämdeman og

Länsman Anders er same og sitter i
nemda, skulle vi kunne tenke oss at han
trådte inn i egenskap av meglingsmann
mellom Lars og tinget i sin helhet. Men
Anders ed på lovboka sørger for at Lars’
«avgudelighet» settes enda mer i fokus.
For vi får tenke på at Anders sitter i
nemda og inngår i et større drama. P.G.
Lawson mener at symbolene og
ritualene innenfor det rettslige dramaet,
som han kaller det, var knutepunktet til
den autoritære makten, som var kongen.
Anders opptreden i egenskap av
Nämdeman skulle derved kunne anses å
tilhøre den autoritære, kongelige
makten. Episoden ved elven som Lars
forteller muntlig om, skjer innenfor en
rettslig iscenesetting, der både dommere
og nemnd og til og med Lars tilhører
scenografien.
Muntlighet er grunnleggende for
mennesker i deres fortellinger og
samtaler med hverandre. Vi forteller
andre om våre egne opplevelser.
Mennesker som bruker muntlighet,
overfører til og med loven muntlig.
«Loven» er derved alltid nært knyttet til
andre sider ved det aktuelle sosiale
systemet. På det tidspunktet Lars kom
på tinget, brukte ikke samer skriftspråk.
Og tinget sammenligner Lars’ fortelling
med skrevne lover som han ikke
gjenkjenner. Tinget i det samiske
området på 1600 og 1700-tallet tok
hensyn til skikker og tradisjoner som
samene brukte. Men de skikkene og
tradisjonene som da ble tatt i betraktning, var de som gjaldt bruk av marken,
dvs. samenes geografiske landområder.
Og Lars blir dømt for avgudsdyrkelse.
Så vi skal nå rive oss løs fra Lars sin

fortelling, og i stedet gå inn på det som
er blitt interessant i fortellingen hans
når dommen mot ham felles.

at «avgudsdyrkeren» Lars nå ser ut til å
være gudfryktig og botferdig og skal
bøte for sin forbrytelse sammen med
sine guder på marknaden rett etter jul.

...i fengsel

«Omvendelse» gjennom dødsstraff som
statuerende eksempel med marknadsplassen som offentlig arena, betales med
ett eneste menneskeliv. Ett eneste
menneske dømmes for å avskrekke og
avverge alt som kan oppfattes som
avgudsdyrkelse og trolldom i kirkens og
kongens øyne. Lars egen fortelling er
forlengst borte. Den er blitt erstattet av
øvrighetens behov for et advarende
eksempel mot samenes verdensbilde. I
Justitierevisionens brev med ordre om
forvaring av Lars i fengsel beskrives
hans handlinger i likhet med alle samer
sin trosoppfatning, som «deres trolldom
og onde vesen». Hans åndelige guder
beskrives å være arrangert som et teater.
Gudene beskrives inngående og hvordan

Kong Karl er blitt informert om saken,
og i et kongelig skriv uttales det at Lars
bør sitte i fengsel inntil dødstraffen
iverksettes for å oppnå anger og bedring
over sin «begangne synd» samt få
«formaning til en sann omvendelse og
botferdighet». Trommen og tregudene
hans skal brennes i alles påsyn på neste
marknad «til skrekk og advarsel for de
andre (samer) av samme nasjon». Svea
Hovrätt blir informert og oversender så
et skriv til Superintendent Matthias
Stecchius ved Konsistoriet om at Lars
skal fengsles og undervises i
kristendommen slik at «hans sjels
salighet kan fremmes». I begynnelsen av
juni i året 1692 får også landshøvding
Gustaf Douglas et brev fra Hovrätten
med ordre om fengsling av Lars.
Tregudene og trommen hans, som
Hovrätten har hatt i varetekt, sendes
også til landshøvdingen. I brevet
oppfordres landshøvdingen til å påse at
henrettelsen ikke får iverksettes før Lars
har oppnådd en sann omvendelse og vist
botgjørelse. I desember samme år får
Hovrätten brev fra landshøvdingen om

han «har bestrøket sine avguder med
kreaturers blod». I brevet som beskriver
hvordan Lars blir undervist i fengselet
og hvordan han siden bestiger bålet der
hans treguder allerede er lagt på, finner
vi setningen: «Og vært ønskelig at dette
arme folket kunne rette seg etter slike
eksempel og andre trosformaninger».
Lars’ egen fortelling om forsøket på å
redde liv er derved blitt et anliggende
for konge og kirke vedrørende samers
omvendelse til kristendommen.
Etter som tiden går og rettsaken føres
gjennom ulike instanser, får altså
fortellingen hans både et annet innhold
og en annen intensjon; den blir et
redskap for kirke og konge i
bestrebelsene etter å kontrollere og
oppdra samer. «Kontroll og oppdragelse» bør her betraktes som møtet
mellom to ulike sfærer – stat og kirke på
den ene siden, og samene på den andre –

Tegningen viser en noaide som
trommer seg til ekstase og deretter
faller i transe. Så får han besøk av sin
skytsånd, eller en satans apostel – alt
avhengig av hvem som tolker
tegningen.
Samuel Rheen, 1671.
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som gir samme fenomen ulikt innhold.
Sfærene rommet ulike oppfatninger om
hva som var «rett og galt», og om hva
som ga livet harmonisk innhold eller
definerte kaos. Kirkens representanter
oppfattet samenes trosoppfatninger som
trolldom og avgudsdyrkelse, og i
tidsrommet mellom 1649 og 1741 fant
det sted 49 trolldomsprosesser i de
svenske lappmarkene.
På 1600- og 1700-tallet var tradisjonell
religion fremdeles rådene blant samene.
Særtrekkene for denne religionen var for
det første sjamanisme, for det andre
oppfatningen om at det eksisterte flere
guder og for det tredje at dødsriket var
et speilbilde av jordelivet. I denne
perioden ble imidlertid kirke-byggingen
intensivert i de samiske områdene,
samtidig som man innførte en mer
sentralstyrt jurisdiksjon. Svea Hovrätt,
dit alle protokoller fra området ble sendt,
ble etablert i året 1614.
For ettertiden blir Lars’ fortelling
representativ for hvordan kongen og
kirken forholdt seg til den samiske
religionen. Formålet med Lars’ handling
tas ikke engang i betrakning; treguden,
trommen og de blodige offergavene blir
betraktet som en tilståelse og som
fysiske uttrykk for avgudsdyrking.
I fengselet blir han undervist i de
kristendomsstykkene som «hovedsaklig
har ført til hans evige sjels salighet». Så
når Lars føres til henrettelsesplassen, er
de som har undervist ham i kristendom
verbevist om at han er blitt omvendt.
Han har konvertert til den «rette» læren.
For Lars tar livet i realiteten slutt den
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dagen da han på tinget i Arjeplog
vedstår at han alltid kommer til å tilhøre
sine forfedres tradisjoner.

Granqvist, Karin i: Historikerens rolle i
samfunnet. Red. Gudmund Moren.
Lillehammer 1999.

Scenariet som utspiller seg på
henrettelsesplassen kan tolkes ut fra det
faktum at det skal sendes brev til
kongen. For Lars’ egen del, vil dommen
ikke bli endret selv om om han vedstår
seg sin samiske tro eller sier at han har
tatt til seg den kristne læren.
«Konverteringen» på henrettelsesplassen spiller ingen rolle, siden
dødsstraffen likevel ikke kan avverges.
Livet tok slutt den dagen han framførte
sin fortelling på tinget.

Lawson, P.G. i: Twelve Good Men and
True. The Criminal Trial Jury in
England, 1200-1800. Eds. J.S. Cockburn
and T. A. Green. Princeton, New Jersey
1988.

Lars Nillsson fortalte om hvorfor han
handlet som han gjorde; han forsøkte å
redde sin sønnesønns liv. For tinget ble
imidlertid måten han gjorde det på det
sentrale, og både tingprotokoller, brev
og skriv gir uttrykk for at handlingene
ble oppfattet som avgudsdyrkelse. I
lovens og kirkens øyne var dette en
forbrytelse. ●
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Heksetro og trolldom hos
Dii-folket i Nord-Kamerun
Rachel Issa Djesa
Artikkelen omhandler heksekunst og trolldom hos
Dii-folket i det nordlige Kamerun. Dii-folket opplever stadig dilemmaer knyttet til
beskyldninger om heksekunst og trolldom i dagens samfunn. Mens man i Europa har fokusert
mest på de negative sidene ved fenomenet, har afrikanerne ofte betraktet de som praktiserer
heksekunst og trolldom, som ressurspersoner i samfunnet.

H

eksetro og tro på magiske evner
kjenner vi til fra mange samfunn,
enten vi snakker om middelalderens
Europa, bondesamfunn i dagens
Frankrike eller såkalte primitive folk i
Afrika. Forenklede fortellinger om
heksekunst eller magi provoserer og
tiltrekker, de vekker folks nysgjerrighet.
Når tema som heksekunst eller magi
dukker opp i en samtale, forventer man
ofte å høre noe spennende, farlig eller
uvanlig. Samtidig mener mange at det
bare dreier seg om historier uten
forankring i virkeligheten.

nedkalle sykdom over folk eller frarøve
dem lykke i arbeid, kjærlighet og i livet
generelt. På den andre siden kan
heksekunst og magi også brukes til for
eksempel å gjøre syke friske eller gi
gode avlinger. Det er utøverne selv som
velger om de vil bruke gode eller onde
krefter. De innehar på denne måten en
makt verken ofrene eller myndighetene
har kontroll over. Det er dette som
skaper frykt hos dem som ikke har disse
evnene, og dette har vært en av
grunnene til hekseforfølgelsene i
Europa.

Selv om det ikke finnes noen felles
definisjon på heksekunst eller magi på
tvers av geografiske og kulturelle
grenser, har fenomenene en del generelle
trekk. De oppfattes i noen tilfeller som
medfødte evner. Ved andre anledninger
kan det oppfattes som tillærte eller
personlige egenskaper som kan brukes
både til skade og til gavn. De som har
disse evnene kan på den ene siden

Heksekunst og magi er en viktig del av
Dii-folkets trossystem og trosutøvelse.
Her menes ikke «religiøs» tro i snever
forstand, som for eksempel kristendom
eller islam. Tro hos Dii-folket er mer enn
bare en holdning – den er uttrykk for
hverdagens sosiale aktiviterer og
privatliv. Troen på heksekunst og magi
er dypt rotfestet i folket, uavhengig av

om de er animister, muslimer eller
kristne. Fenomenet heksekunst eller
magi er så omfattende at det utgjør et
sentralt element i forholdet mellom folk,
i deres valg og handlinger og i deres
forståelse og forklaringssystem. For
eksempel har Dii-folket hatt en rik
tradisjon når det gjelder å finne ut av
sykdommers opphav og hvordan disse
skal kureres.

Dii-folket
Dii-folket består av cirka 50 000
mennesker som bor i Adamawa og den
nordlige provinsen i Kamerun. De har
siden 1700-tallet vært under innflytelse
av islam og senere vestlige kolonimakter. Siden 1925 har Det norske
misjonsselskapet virket i den nordlige
delen av Kamerun, og i hele denne
perioden har mellom 50 og 200
nordmenn (medregnet barn) vært

41

tradisjonelt i mine siviliserte årer, og det
gjør opprør når det hører lyden av svarte
trommer». (Erny, 1990).

I tillegg til kirker, er det blitt bygget
helsesentre, skoler og jordbrukssenter,
som har kommet de innfødte til gode,
også Dii-folket. Disse institusjonene er
ikke bare til nytte for samfunnet, men
representerer også et sosialt verktøy
som tvinger fram nye måter å tenke på.
Institusjonene er vesentlige pådrivende
faktorer for endring i samfunnet.
Misjonærenes viktigste oppgave har
vært å spre evangeliet. Når formålet var
å omvende folk til kristendommen, var
det viktig å fjerne alt som kunne stå i
veien, for eksempel hedenske skikker og
gjenstander.

Historien jeg nå vil fortelle, fikk jeg høre
for ett år siden da jeg holdt på med
feltarbeid i Kamerun. Den er et eksempel
på hvordan heksekunst og magi
praktiseres hos Dii-folket, og hvilke
dilemma dette kan utløse i dagens
samfunn. Historien handler om ei jente,
Rebeka, som bor sammen med tanta si i

Misjonærene, som også var europeere,
var ikke fri for sin samtids oppfatning
av andre folkeslag, og de delte de
samme fordommene med hensyn til
ikke-vestlige trosforestillinger. Derfor
var det viktig å erstatte lokale
trosoppfatninger med kristen tro. Med
andre ord måtte hedenskap gi plass for
kristendom. Selv om det har skjedd en
del endringer i folketroen på grunn av
eksterne faktorer som islam, kristendom
og det moderne skolesystemet, er det
mer den ytre formen enn selve kjernen
som er blitt berørt. Dette kommer godt
til uttrykk i følgende sitat: «De har lært
meg å tenke som en hvit, men min måte
å tenke på er likevel svart. Blodet mitt
kan ikke forandres. Det er rent som sola
og er uberørt. Blodet mitt forblir
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Rebekas historie

Ngaoundéré. Det var tanta som fortalte
meg dette:
I 1988 kunne Rebeka velge om hun ville
studere på en offentlig eller privat
ungdomsskole. Den private ungdomsskolen som hører til den evangelisklutherske kirken, ligger bare fem
minutter fra hjemmet og må finansieres
ved hjelp av elevenes skolepenger. Den
offentlige skolen er en time unna
hjemmet, og det kreves ikke
skolepenger. Rebeka begynte å studere
på den offentlige ungdomskolen fordi
denne var gratis. Etter første skoledag
fikk hun vondt i en fot og kunne ikke gå
til skolen. Tanta trodde først at hun
hadde funnet på noe for å slippe å gå
den lange veien.
Hun ble etter hvert sendt på sykehus, og
det viste seg at den lille kvisen på foten
hadde blitt til et stort sår. Hun ble
innlagt, men situasjon ble bare verre.
Det ble transplantert hud fra låret for å
dekke over såret. Såret ville likevel ikke
gro. Jenta lå på sykehus i tre måneder
uten at tilstanden bedret seg. Det gikk
rykter om at hun hadde kreft og at foten
måtte amputeres.
En dag sa en annen pasient på samme
rom som Rebeka at sykdommen hennes
«ikke var for sykehuset» og at Rebekas
tante måtte oppsøke tradisjonell
medisin. Når man blir innlagt på
sykehus, kan man vanligvis ikke bare
dra uten å bli skrevet ut. Hvis man gjør
dette på eget initiativ, risikerer man at
Kart over Kamerun og Dii-regionen.

Grafikk: Ernst Høgtun, Tromsø Museum – Universitetsmuseet i Tromsø 1/2001

knyttet til misjonsarbeidet. De har
jobbet blant forskjellige folkegrupper,
deriblant Dii-folket. Arbeidet har
resultert i etableringen av den
evangelisk-lutherske kirke i Adamawaprovinsen i Nord-Kamerun.

man ikke får komme tilbake om
situasjonen blir verre. Dette gjelder
spesielt dersom pasienten i mellomtiden
har oppsøkt tradisjonell medisin. I dette
tilfellet har moderne medisin satt folk i
klemme.
På den ene siden var ikke Rebeka frisk,
så hva slags forklaring skulle tanten gi
til sykehuset om de dro derfra? På den
andre siden kunne hun heller ikke bli på
sykehuset mens situasjonen stadig
forverret seg. Hvordan kunne de som
kristne gjøre bruk av tradisjonell
medisin, da dette fordømmes som en
hedensk skikk? Dersom en pasient dør
på sykehuset, blir ikke sykehuset
anklaget for at de ikke kan hjelpe. Å dø
hos en medisinmann er derimot det
verste som kan skje. Pasienten og de
nærmeste blir anklaget for å være
uskolerte og oppføre seg gammeldags. I
tillegg til disse dilemmaene, vurderte
tanta de økonomiske utleggene: hvordan
skulle hun klare å betale et langt
sykehusopphold uten inntekt?
Sykehuset hvor Rebeka ble innlagt
tilhørte den evangelisk-lutherske kirken.
Dermed ble hele situasjonen betraktet
fra et kristent ståsted. Både norske
misjonærer og afrikanere fungerte som
sykepleiere, leger, diakoner og prester.
Tanta gikk til presten som var afrikaner
for å spørre ham til råds om Rebekas
situasjon. Sammen gikk de til legen, som
også var afrikaner, for å få støtte for et
kompromiss som innebar at de kunne
oppsøke alternative behandlingsformer.
Hun konfronterte ham med det faktum
at Rebeka hadde vært innlagt i tre
måneder, uten noen bedring. Som

afrikaner burde han selv skjønne at
dette ikke var en sykdom for sykehuset.
Legen svarte at han innså at såret ikke
hadde grodd. Tanta sa at hun ville prøve
tradisjonell medisin og spurte hva han
syntes om det. Legen svarte at han
forsto hennes situasjon, men at han ikke
kunne opptre utenfor sykehusets (den
moderne medisinens) ramme. Han måtte
forholde seg til vitenskapelige forskrifter. Etter en lang diskusjon kom de
til enighet. Legen sa til tanta at han var
klar over hvor alvorlig situasjonen var,
men for at ingen av dem skulle havne i
vanskeligheter, måtte journalen til
Rebeka bli på sykehuset som om hun
forsatt var innlagt. Han skulle skrive ut
antibiotika til henne, og de måtte love at
hun forsatte medisineringen mens de
prøvde andre tradisjonelle helbredelsesmetoder. Hvis hun ble fri for antibiotika,
måtte de komme og hente mer.
Etter avtalen bad presten en bønn, og de
skilte lag. Senere dro Rebeka og tanta til
en medisinmann. Han forklarte at
Rebeka var blitt bitt av et dyr, en younn,
som hos Dii-folket regnes som en slags
katt. Rebeka ble behandlet med planter
(gum og mbáa). Etter tre måneder kom
kattens hår (tre hår) ut av såret. Da
hårene var kommet ut, tok det ikke lang
tid før hun ble frisk. Jeg traff Rebeka
etter å ha hørt denne historien og spurte
om jeg kunne fotografere arret fra såret.
Hun sa ingenting, men reiste seg og gikk
straks bort. Jeg ble redd for at jeg hadde
såret henne. Senere fortalte jeg dette til
tanta. Hun forklarte at Rebeka fremdeles
husket det hun opplevde på grunn av
såret, og var redd at det skulle komme

tilbake hvis jeg filmet det. Nå studerer
Rebeka på Universitetet.

Younn
En younn skiller seg fra en vanlig «katt»
ved at den er født av mennesket, sier
Dii-folket. Det er ikke alle som kan føde
et slikt dyr, bare noen få. Når et barn
blir født sammen med en younn, bærer
barnet den enten under tungen, i
armehulen eller i handa. Dyret og barnet
har felles liv, det som rammer den ene
rammer også den andre. Hvis den ene
dør, dør også den andre. Derfor bruker
foreldrene god tid på å sjekke disse
kroppsdelene etter fødselen for å se om
det er noe der. Hvis de finner dyret, tar
de godt vare på det helt til barnet er
voksent nok til å stelle det selv. Så
overlater foreldrene ansvaret til ham
eller henne.
En av egenskapene til en younn er at
den kan sette tankene til den som eier
den ut i livet. Den kan bite folk, og er
kjent for å være en mestertyv. Hvis
eieren ønsker seg noe, sørger dyret for å
skaffe det til veie. Hvis eieren er
misfornøyd med noen, holder dette som
grunn til å bite vedkommende. Såret
gror ikke med mindre man går til
personer som har kunnskap om dyret,
og det er bare de som kan hjelpe. Derfor
må den som eier en younn vokte seg for
gi uttrykk for sine sterke ønsker. Andre
vil gjerne bli spesielt gavmild overfor
slike folk for å unngå å bli skadet.
Metoden som brukes for å fange en
younn er følgende: Ved å brenne en
spesiell type gress, vil lukten fra det
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brente gresset tiltrekke seg dyret. Det
kan da fanges og settes i bur. Siden
dyret og dets eier har felles liv, og siden
det som rammer den ene, også rammer
den andre, medfører dette at eieren av
dyret også er fanget. Han vil derfor
oppspore dyret og klage på at han selv
er tatt til fange. Denne anledningen
benyttes til å fortelle eieren av dyret at
man nå kjenner til dennes identitet, og at
eieren bør vokte seg for å volde skade.
Når man vet hvem dyrets eier er, mister
nemlig eieren sin frihet til å bruke dyret
til å utføre tjenester for seg anonymt . De
som fanger dyret har således oppnådd
en form for kontroll over eieren. Dersom
dyret blir fanget fordi det har skadet

noen, kan offeret eller offerets nærmeste
drepe det i sinne for å gjengjelde det
onde de har vært utsatt for.
Det fortelles om en dame som døde for
noen år siden. Mens hun var borte på
jobb, ble dyret hennes fanget og drept
av sinte naboer. Hun kjente det, og dro
straks hjem for å finne ut hva som
hadde skjedd. Da hun fikk vite det, gikk
hun tilbake til arbeidet og ble noen timer
senere funnet død.
De plagene som dette dyret kan påføre
folk er bare en av de hendelsene som
tilskrives fenomenet heksekunst og
magi. Det finnes mange beslektede tema
som det ikke er mulig å ta opp her. Jeg

vil i stedet stille noen spørsmål som kan
være sentrale i forhold til dette
eksemplet. Men først vil jeg fortelle om
en liten episode.

De bare tror, det er
vi som vet
Da jeg var tilbake fra feltarbeidet i
Kamerun, diskuterte jeg opplevelsene
med en gruppe norske leger, stipendiater
og studenter. Det som var interessant
med samtalen var reaksjonen til en av
legene. Han spurte meg: «Rachel – tror
du på disse fortellingene? Jeg trodde du
var fornuftig. Dette er bare overtro.»
Denne reaksjonen fikk meg til å fortelle
hva en medisinmann en gang sa om den
vestlige holdningen til deres praksis og
tro. Han mente at denne holdningen
skyldes vestlig uvitenhet, «at de ganske
enkelt ikke vet». Etter å ha hørt dette,
reiste legen seg og sa: «Jeg må gå – dine
historier gir meg angst». Det er
vanskelig å vite hvorfor denne legen
reagerte slik. Men hvis man forholder
seg til hans utsagn alene, kan man
spørre seg om det ikke er frykt for det
ukjente som utløser denne avvisende
reaksjonen?
Når man snakker om heksekunst og
Ifølge ansatte på Tromsø museum,
kan en «Younn» være en Potto
(Perodictus potto). En Potto er en
tettbygd halvape, som måler 40 cm fra
snute til halerot. Den lever i trærne og
hører hjemme i regnskogene i SentralAfrika.
Cappelens dyreleksikon, 1980.
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trolldom er det som om to motstridende
forklaringer eller teorier er til stede
samtidig: den prelogiske eller primitive,
hvor folk beskylder innbilte hekser for
sine problemer, og den opplyste, hvor
utdannete folk kan håndtere årsakssammenhenger. Det virker som om de
som kalles primitive folk ikke er i stand
til å gripe fatt i årsakssammenhenger.
Slik presenteres det, og derved markeres
et skille mellom de to teoriene hvor det
vitenskapelige er «det sanne» og den
lokale bare er «tro».

legens forklaring er mer vitenskapelig
enn en heksekunst-basert forklaring?
Om man sier at legens forklaring er den
gyldige, vil det si at alle som mener at
det er dyret som står bak, tar feil?

Favret-Saada (1977), som har studert
fenomenet heksekunst og magi i et
bondesamfunn (les: Bocages) i Frankrike,
skriver om en bonde som forklarte at
plagene hans skyldtes heksekunst. Stilt
overfor mangelen på forståelse fra

Den lokale formen for medisin
kategoriseres ofte som tro eller overtro
fordi den legitimeres av overbevisning i
motsetning til vitenskapelig prøving og
feiling. De helbredende egenskapene er
ikke blitt testet i vitenskapelige forsøk.
Med den autoriserte vitenskapelige
medisinen som snevert utgangspunkt,
ble og blir denne lokale formen for
medisin forstått bare som uttrykk for
sviktende kunnskaper når det gjelder
symptomer, sykdom eller helbredende
metoder.

Fotos: Rachel Djesa

I Rebekas tilfelle står vi overfor to
forklaringer: den ene går ut på at det er
«kreft», mens den andre hevder at såret
skyldes «et dyrebitt». Er de to
forklaringene uforenlige? Kan man si at
Øverst: En drept «Younn» som folk i
landsbyen har hevnet seg på.
Nederst: Føttene til en «Younn». Det
har negler som en menneskehånd
unntatt den lange kloen på
pekefingeren.
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Medisin og heksekunst står altså langt
fra hverandre, og det er liten vilje til
tilnærming, særlig fra den moderne
vestlige siden. Siden det mangler
adekvat tenkning og handling rundt
fenomenet heksekunst og magi innenfor
moderne medisin, blir folk i vanskelige
situasjoner gitt en forklaringsmulighet i
«heksekunstens terminologi». Er det
ikke noen mulighet for at disse
virkelighetene kan tilnærme seg
hverandre? Kan man ikke vite og forstå
noe om heksekunst uten at det støter ens
intellektuelle tankeverden?
«Heksejakt» beskrevet som en
ideologisk epidemi i Europa, utgjør et
vesentlig skille mellom fenomenet
heksekunst og magi i Europa og hos Diifolket i Kamerun. Man finner liknende
hekseforfølgelser i de moderne
rettsapparatenes holdning i Afrika nå,
men dette må sees på som en arv fra
kolonitida, eller en kulturell import
gjennom religiøse representanter.
Hovedpoenget er at det er stor variasjon
i måten folk forholdt og forholder seg til
heksekunst og magi på. I Europa er det
en mer negativ holdning til fenomenet,
og det legges mest vekt på de onde
Denne kvinnen viser fram gress som
brukes for å tiltrekke dyret «Younn».
Dyret kan dermed fanges og oppbevares frem til dets eier melder seg.
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sidene ved det. Hos diiene ser man en
mer nyansert og kompleks situasjonsavhengig holdning. Man definerer
heksekunst og magi ut fra hvem som
har den sterkeste evnen eller mest
kunnskap, og ikke så mye ut fra hva
som er svart og hvit magi. Dette er
avgjørende for heksens eller magikerens
posisjon i samfunnet.

Heksenes posisjon
hos Dii-folket
Dii-folket oppfatter ikke hekser som
mennesker som står i kontakt med

djevelen, eller som kan tryllekunster.
Heksen er den, uansett kjønn og alder,
som har en evne til å gjøre ting ut over
det naturlige eller det vanlige. Det at
noen bruker heksekunst i en situasjon,
betyr at vedkommende er flink eller
veldig god på det området, en som har
stor kunnskap. Når det blir fortalt om
folk som driver jordbruk ved hjelp av
heksekunst, studerer med heksekunst,
eller taler med heksekunst, betyr det at
de er flinke med jordbrukarbeid, flinke
på skolen og flinke til å tale. Det dreier
seg om forskjellige typer evner. Noen
har evne til å tale, andre til å styre
samfunn, andre igjen til å helbrede, og
noen har evne til å drepe. Slik deltar en
heks med sin kunnskap i hverdagens
virkelighet. Han/hun spiller en viktig
rolle for enkeltmennesker og for
nærmiljøet. Derfor har hekser en viktig
plass i folks tanker. Om det er på godt
eller vondt, er de samfunnets menn og
kvinner. Noen kaller heksene for
«samfunnets øye». Samfunnet har bruk
for deres kunnskap. Høvdingene tar
godt vare på hekser og trollmenn, fordi
de spiller en viktig rolle i samfunnets
samhold og velvære. I tradisjonelle
styresystem eller organisasjoner utgjør
høvdingene et samlende symbol. I
praksis er det heksene eller trollmennene
med sine evner og kunnskaper som er
tradisjonens voktere. Det kan hende at
de misbruker sin kunnskap, men
samfunnet kan ikke bli kvitt dem, i
likhet med det moderne samfunnet som
ikke kan kvitte seg med sitt militære
forsvarsvesen. Dette er det nærmeste jeg
kan komme å gi et forståelig bilde av
den sosiale posisjonen hekser og
trollmenn har hos diiene.

Foto: Rachel Djesa

moderne medisin og det å ikke bli tatt på
alvor, sa han dette: «Hva er viktig i
denne saken, min fornuft eller mitt liv?
Er jeg gal eller overtroisk, som legene
hevder? Ved å overtale meg ønsker de
meg døden!»

En tidligere norsk misjonær sa en gang
at den største feilen misjonærene hadde
begått i sitt arbeid i Kamerun, var at de
ikke hadde tatt de lokale trosforestillingene på alvor. Det de gjorde
gjennom sitt arbeid kan beskrives som
«å få folk til å kaste bort sitt gresstak
uten å erstatte det med noe bedre».

Foto: Rachel Djesa

På mine spørsmål om Dii-folket
fremdeles tror på og praktiserer
heksekunst, var det en som svarte at
«selv om Gud finnes, må du akte deg for
tornekrattet» eller «det at man tror på
en gud fører ikke nødvendigvis til lykke
og velferd, men man har selv ansvar for
sin egen lykke og velferd». Dette tyder på
at folk ikke har gitt avkall på sine
skikker. De forsetter å bruke dem etter
behov. Dette skjer stor sett i det skjulte,
men det kan også kommer til syne i
visse situasjoner. For eksempel kan man
rundt ethvert hus se planter som skal
beskytte mot uforklarlige sykdommer
og plager. Men selv om heksekunst til en
viss grad er akseptert og absolutt er
integrert i Dii-folkets hverdagsliv,
snakker de nødig åpent om fenomenet.
Dette skyldes frykten for å bli mistenkt
for å drive på med slikt. Mange mener
nemlig at det å snakke om heksekunst
også betyr at man vet noe om det, og det
tar seg ikke bra ut for de som ønsker å
føre en kristen livstil. Dermed bidrar
kristen tro til å utelukke heksekunst og
trolldom i offentlig sammenheng.
Heksekunst eller magi er begreper som i
flere samfunn betyr noe negativt. Bak
disse begrepene står enkeltindivider
med sine spesielle evner og kunnskaper.
I denne artikkelen har jeg fokusert på

noen sider ved fenomenet heksekunst
hos Dii-folket i Kamerun. Jeg har også
hevdet at europeiske holdninger til
fenomenet blant annet skyldes
påvirkning fra moderne vitenskap.
Spørsmålet jeg ønsker å stille er ganske
enkelt dette: hvem har rett til å
bestemme hva som er gyldig kunnskap
eller definere menneskers
verdensbilde? ●
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Forfatteren:
Rachel Issa Djesa kommer fra
Kamerun i Sentralafrika. Hun er
hovedfagsstudent i sosialantropologi
ved Universitetet i Tromsø.

Mye av det som blir omtalt som
hekseri i Dii-regionen er basert på
bruk av planter. Det er vanlig å
oppbevare magiske remedier i et
horn, slik som vist på bildet. På diispråket kalles det for «pukk».
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En kjent barnesang lyder «Lerka jubler høyt i sky», men hvor mange kjenner lerkas sang?
Fuglesang er vanskelig å gjengi skriftlig, og kan være vanskelig å lære seg. Lettere er det
når en kan høre opptak av sangen. Tromsø Museum – Universitetsmuseet har laget CD
som omfatter sang og lyder fra fugler som er vanlige i Nord-Norge, og som treffes i en
stor del av vår landsdel. Hele 67 fugler er med på CD-en: «Fuglesang i Nord-Norge».
Dessverre er ikke alt skriftlig materiale om fugler (fuglebøker o.l.) korrekt for NordNorge; dette gjelder særlig for utbredelse. Vi presenterer derfor også utbredelseskart og
noe informasjon for de artene som finnes på vår CD i et eget hefte: «Fugler i NordNorge».
Alle kan ha glede og nytte av CD og hefte. De vil også egne seg til skolebruk.
Vakker fuglesang kan gjøre mørketida kortere. …

Vi bestiller herved:
…… eks. CD «Fuglesang i Nord-Norge»
…… eks. hefte «Fugler i Nord-Norge»

á kr. 150,á kr. 50,-

Navn: ……………………………………………………………………...
Adresse:…………………………………………………………………....
Postnr.:…………………………………………………………………......
Poststed:........................................................................................................
Tromsø Museum – Universitetsmuseet,
Formidlingsenheten, 9037 Tromsø Museum
tlf. 77 64 50 00
fax 77 64 55 20
E-post: shop@imv.uit.no
www.imv.uit.no
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Foto: Mari Karlstad, Tromsø Museum – Universitetsmuseet i Tromsø

Da Ottar la om sitt format i 1987,
tenkte man mest på at
illustrasjonene skulle
komme bedre til sin rett;
man tenkte kanskje ikke
så mye på at det nye
formatet gav et Ottar
som var vanskeligere å
plassere i ei bokhylle.
Men dette har vi altså
nå tatt konsekvensen av,
og vi regner med at vår
samleperm blir et «must»
for alle Ottareiere.

Etter mange forespørsler og
oppfordringer, kan vi endelig
presentere en samleperm
for Ottar. Permen er
tilpasset det nåværende
format, slik det ble
seende ut fra og med
nr. 1-1987.
Hver samleperm tar to
årganger, hvilket betyr
at man trenger sju
permer for å få plass til
årgangene til og med 2000.
Hvert nr. festes med to klips,
med andre ord, det lages ingen
hull i bladet.

Prisen for vårt nye produkt er
kr. 49,- pr. perm.
Bestill pr. E-post: shop@imv.uit.no
Fax: 776 45 520
Telefon : 776 45 000
eller benytt bestillingskupongen,
adressen er
Ottar
Tromsø Museum
Lars Thøringsvei 10
9037 Tromsø

Jeg bestiller med dette…………..stk. samleperm for Ottar á kr. 49,Navn…………………………………………………………………................
Adresse……………………………………………………………….................
Postnr…………….
Poststed…………………………………………...............................................

C-BLAD
Hekseprosesser og trolldom

Gjennom en rekke artikler som tar for seg
hekseforfølgelsene på 1500- og 1600-tallet,
kan du blant annet lese om hvor mange
trolldomsprosesser som kan dokumenteres
i Nord-Norge, hvem var heks, hva var
trolldom og hvorfor myndighetene gikk til
det skritt å brenne folk for
trolldomskriminalitet. Dette heftet tar også
opp hvordan nytidens vitenskapelig elite
kom til å filosofere seg fram til en
djevellære så svart og intens at selv
fanden kunne blitt smigret over de lærdes
intellektuelle kapasitet. Selv om de
vestlige hekseprosessene tok slutt rundt år
1700, har fenomenet paralleller i nåtidens
afrikanske land, og du kan lese om hekseri
i dagens Kamerun. Det er altså en bred
gjennomgang av hekseprosessene som tas
opp i dette heftet, og hvorvidt den
vitenskapelige historien om heksene ender
godt, gjenstår for deg som leser å finne ut.
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Hekser og trollfolk trekkes gjerne frem når
gode eventyr og historier skal fortelles. I
dette heftet skal vi ikke ta for oss
eventyrheksa, men belyse ulike sider ved
det historiske fenomenet vi kaller
hekseprosessene. Mens perioden før
reformasjonen (1536) gjerne betegnes som
den «mørke middelalder», er perioden etter
ofte sett på som en tid med politisk og
økonomisk vekst og modning. Etter et
dykk inn i hekseprosessenes tidsalder kan
man derimot hevde at tidlig nytid kanskje
utgjør et av de mørkeste kapitler i den
felleseuropeiske historie, som også Norden
og Nord-Norge utgjør en del av.

