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Den svenska häxpaniken - början
Sverige var under 1600-talet ett mycket fattigt land. Missväxt, krig och 
svält hade skapat ett klimat där avundsjuka och misstro kunde gro och 
växa. I Härjedalen, där historien om den svenska häxpaniken tar sin 
början, var situationen en liknande. Det var en krigshärjad plats, nyss 
erövrad av Sverige i kriget mot Norge och Danmark. Och snart skulle 
bland de värsta händelserna i svensk rättshistoria äga rum här. 
 Vid den här tiden var utbildning väldigt få förunnat, och de flesta 
barn jobbade med jordbruk precis som sina föräldrar. Bland barnen 
cirkulerade historier om det övernaturliga. Mycket var sprunget ur den 
tidens folktro, som bland annat innehöll sägner om vättar och troll. 
Andra historier hade anknytning till den nya tron – kristendomen. Där 
tog sig ondska uttryck i satanism, och häxkonster var välkänt inom 
prästerskapet. Före kristnandet av Sverige fanns en tro på ett slags 
godartad magi. Inte minst inom läkekonsten var denna tro etablerad, 
och ”kloka gummor” och ”kloka gubbar” fungerade ofta som läkare och 
barnmorskor i byarna. Men det var svåra tider i Sverige, och folk ville ha 
en förklaring till varför de drabbats av så mycket olycka; de ville ha en 
syndabock. 
 Historien börjar med en ödesdiger tvist mellan två barn. Liksom 
andra barn vid den här tiden hade de hört historierna om häxornas 
blåkulla, och ett bråk mellan de två barnen  förklarades av det ena 
barnet genom att hänvisa till det andra barnets övernaturliga krafter. 
Detta ledde till att misstankar riktades mot den elvaåriga flickan 
Gertrud. Byns kyrkoherde kände väl till häxor och deras natur – allt 
stod att läsa i den satanistiska skriften Häxhammaren – och han inledde 
en lång serie förhör med Gertrud. Hösten 1668 anger Gertrud tillslut 
nitton personer för blåkullafärd, och paniken börjar sprida sig. Fler 
barn börjar vittna om häxkonster de har bevittnat, och allt fler kvinnor 
pekas ut som häxor. Gertrud pekar föga förvånande ut sin fars nya 
hustru Stor-Märit som sin lärare i häxkonster, och efter år av förhör och 
psykiska påtryckningar blir Stor-Märit den första att dömas till döden för 
häxkonster. 
 Att häxpaniken kunde bli så utbredd har flera förklaringar. Dels 
skapade de dåliga tiderna rädsla och otrygghet, och misstänksamhet 
och fientlighet kunde få fäste. Dels sattes det i system att de som 
anklagades för att utöva häxkonst kunde benådas om de angav andra 
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Den svenska häxpaniken skildrar dramatiskt och levande hur 
häxprocesserna drabbar Sverige. Samtidigt ger filmen en inblick hur 
det kunde vara att leva som barn i Sverige på 1600-talet, i ett land 
där folktron på det övernaturliga var stark. Du får veta mer om bl.a. 
Häxhammaren och vilka mekanismer som låg bakom häxpaniken. 
Det som i slutänden ledde till att över 300 oskyldiga människor 
brändes på bål.
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”häxor”, och detta gav ett slags dominoeffekt av 
angivelser. Inte förrän det i Stockholm blev straffbart 
att peka ut någon som häxa fick den svenska 
häxpaniken äntligen ett slut. 

Frågor att diskutera efter visning

1. I filmen anges några förutsättningar för att 
häxpaniken kunde få fäste. Vilka? 

2. I utbyte mot att ange andra ”häxor” kunde en 
anklagad person bli benådad. Vilken effekt fick 
detta?

3. På vilket sätt kunde följande fenomen föranleda 
häxpaniken?  
• Krig  
• Fattigdom  
• Låg utbildningsgrad

4. Idag jagar vi inte häxor, men fenomenen i den 
föregående frågan är fortfarande aktuella i hela 
världen. Hur yttrar sig konsekvenserna? Finns 
det några likheter mellan häxpaniken och de 
förföljelser som skett och sker i modern tid?

5. Hur levde barn under den tiden som filmen 
utspelar sig? Om det finns möjlighet - ta reda på 
hur tillvaron såg ut förr i tiden där du själv bor? 
T.ex. genom lokala museer, hembygdsföreningen 
etc.

Den svenska häxpaniken - slutet
Mellan åren 1668 till 1676 skedde stora 
massavrättningar av kvinnor som pekats ut som häxor. 
Inte mindre än 300 personer avrättades för ett brott 
som inte existerade. Kulmen nåddes när häxpaniken 
fått fäste i huvudstaden. Folk kom från de norra 
delarna av Sverige till Stockholm, och med sig hade 
de historierna om häxornas blåkulla, som snabbt satte 
skräck i stadens invånare. Trångboddhet och fattigdom 
utgjorde en bra grogrund för skvaller och bråk, och 
snart var paniken ett faktum. Barn som hade hört 
historier om ondsint trolldom trädde fram som vittnen, 
och pekade ut kvinnor som häxor. Det fanns även 
de som eldade på häxpaniken, för att sedan utnyttja 
människors skräck till sin egen fördel. Bland annat tog 
man betalt för att peka ut, eller inte peka ut, någon 
som häxa. 
 Riksrådet i Stockholm hade inte lyckats stoppa 
häxpaniken från att fatta sitt järngrepp om Stockholm, 
och avrättningarna blev allt fler. Jakten på häxor 

blev tillslut ett rättshaveri utan motstycke i svensk 
historia. Men behandlingen av de kvinnor som stod 
anklagade väckte protester. Yngre präster började 
ifrågasätta huruvida avrättningar var förenliga med 
deras uppdrag, och prästerskapet var splittrat i sin 
hållning till häxjakten. Men de yngre prästerna skulle 
visa sig få rätt. Den stora vändpunkten kom då ett 
barn plötsligt erkände att de historier det berättat 
om häxor var påhittade. Fler barn följde efter och 
vittnesmålen försvann ett efter ett. Det kom även 
fram att barnen ofta handlat under hot från äldre 
barn som livnärde sig på häxpaniken. När den stora 
lögnen uppdagades ställdes de till svars. Trots att lagen 
uttryckligen förbjöd att barn avrättades dömdes fyra 
barn till döden för att ha drivit på häxjakten genom 
ryktesspridning, angivelser och mutor. De blev de sista 
offren för häxpanikens framfart, och deras död fick en 
avskräckande effekt. Inga fler utpekades som häxor, 
och saker och ting återgick till det normala. Men än 
idag är dessa händelser ihågkomna som en mörk del av 
vår historia. 

 Frågor att diskutera efter visning
1. Hur gick det till när häxpaniken kom till 

Stockholm?

2. Det fanns de som drog nytta av hysterin - hur? Kan 
du själv komma på någon anledning till att man 
gjorde så?

3. Vilken var den stora vändpunkten för häxpaniken?

4. Undersök hur häxprocessernas juridiska utförande 
skiljde sig från moderna juridiska processer. 
Följande begrepp kan användas i jämförelsen: 
• Bevisbörda 
• Barnvittnen 
• Rättegång 
• Avskräckande straff 
• Bibeln och lagen

5. Ta reda på mer om hur religionen såg ut runt 
slutet av 1600-talet. Välj att fördjupa dig till 
exempel i tidig kristendom, eller folktro. Sök gärna 
efter olika exempel på berättelser om t.ex. vättar, 
bjäror (mjölkharar), skogsrån m.fl. vid den här 
tiden.

Nyckelord
Häxprocesser, häxpanik, häxor, rättsprocess, blåkulla, 
folktro, 1600-tal, förföljelser. 
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Filmerna om de svenska häxprocesserna är perfekta att använda i historie- och religionsundervisning 
utifrån det centrala innehållet i Lgr11:

I årskurs 1-3, samhällsorienterande ämnen, sid 173-174, Lgr11
Att leva i närområdet 
”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, 
kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder”,  
”Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden” och  
”Religioner och platser för religionsutövning i närområdet” 

I årskurs 4-6, historia, sid 174-175, Lgr11
Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
”Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga 
nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper”
Hur historia används och historiska begrepp  
”Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har 
framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider” och  
”Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning 
betyder och hur de används i historiska sammanhang” 

I årskurs 7-9, religion, sid 189, Lgr11
Religion och samhälle
”Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering” och  
”Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser” 

Internetkällor
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/haxprocesserna# - SO-rummets egna text om de svenska 
häxprocesserna. 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/blakulla-lag-pa-en-aker-vid-byn-utnas_7333147.svd  - Artikel i SvD om 
häxprocesserna i Ångermanland och vad som kan ha orsakat paniken.
http://blog.svd.se/historia/2011/04/14/haxjakterna/ - SvDs historieblogg om häxpaniken i Europa. Här tar man 
också en närmare titt på den etablerade mytbildning som finns kring ämnet. 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/myten-om-inkvisitionen/ - Text i tidskriften Populär Historia om 
inkvisitionen.
http://www.svd.se/kultur/understrecket/haxjakten-hade-en-fornnordisk-forhistoria_6049567.svd - Essä och 
bokrecension i SvD om bakgrunden till häxprocesserna. 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/den-grymma-haxjakten/ - Artikel i tidskriften Populär Historia om 
häxprocesserna i Sverige.
http://www.ts.skane.se/fakta/haxprocesser - Text på Terra Scaniaes hemsida om nordiska häxprocesser. Bakom 
sidan står Region Skånes kulturförvaltning.  
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Other&setlanguage=Swedish - Dagens nyheters skolsajt 
www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi
www.filmo.se - Filmos hemsida
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