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“Hwad hielper då, seen j märcke, sä gifwer
jagh migh til leeks förr än jagh låther plåga
mig meer”





Nagelmärket
i himlens blå
oändlighet
Gycklarens kikhål
Jag överfalls av stunder
när mitt liv beror på
om jag med blicken kan hålla fast
månen
mellan två trädkronors
vindfamlande fingrar





“Extraordinarie tingzransakning och doom hållen
och afsagd   öfwer een trulldoms saak å Finströms
sokns tingzställe uthi Emkarby länsmansgård d. 5
Aprilis a:o 1666,”

”Sententia.

... meerbemälte huusquinna Karin, Sigfridh
Erikzsons i Emkarby, skall...ifrån lijfwet til
dödhen blifwa rättadh med yxe och hennes krop
sedhan å båhle brännas.”





SKÄRTORSDAG

Trolltyg och fanskaper
mörkret fullt
Korna mina
vill de åt
De skrattar väl
åt min vånda
Jag har satt eggjärn
över alla dörrar
och ropat från
Djävulsberget
I natt är det jag som skrattar!



MAJMINNE

Sunnanväder
och inget tråöga i sikte
I dag ska korna ut!
De har längtat länge redan
Längtan har väl växt
vartefter ladan blivit tom
och högivorna krympt
Kornas vackraste vinterdrömmar
är helt gröna
Upp med dörrarna!
Ut med djuren!
De tröghjärnorna trilskas först
och vill inte låta sej fösas
ut ur sina mörka, trånga bås
Inte förrän
en skärva av ett gräsminne
från förra sommaren
skrapar hål i den skräckfyllda
envisheten
kastar de sej ut
genom den lysande rektangeln



Bevara mina kor
Herre Gud
när de går i skogen på vall
Bevara mina getter och får
Led rovdjuren rivdjuren
på andra vägar
villovägar
Bevara mina brunögda fän
som ger mättnad och värme
Fan ta klösdjuren!
Jag stjälper en kittel
över jordfast sten
och lägger vassa yxan ovanpå
Riv sedan om ni kan
odjur i skogen!



Jag tycker om
att vada ut i ljumt vatten
Det stryker mot benen
som keliga kattor
Jag tycker om
att fångas i en sollek
av ljus och löv
Jag tycker om
att dricka mjölk
Jag tycker om
att glo en ko
i ögonen
nästan drunkna
i brunt lugn
Jag tycker om
att tända eld i spisen
Jag tycker om regn
som strömmar som varpen
i en stor väv
Jag tycker om
berättelser
som följer en
genom nätterna
och gör andningshål
i dagarna
Jag tycker om
svalorna
De störtar ur djupet
och flyter på ljuset



Trädens och bergens ansikten
har välkända drag
Min moders
Min moders moders
och alla mödrars
I de ensamma
långsamt rinnande
röda nätterna
händer det
att de talar till mej
med röster
som regn i vatten





“Den 6 Augusti anstältes extraordinarie tingzs
-ransakning wid Casteleholm öfwer dhen berättelse
som trullkonan Karin Persdotter ifrån Emkarby
görandes wordhe förr än hon skulle gå til dödben.”

”Om Lissbeta, Per Skarps hustru j Persnääs, hadhe
Karin myckit ät berätta,”

”Alla dhesse ofwantalde hustrur...stältes sedan
Karin til muns, men såsom ingen af dhem, war med
trulldom tillförenne beträdd, dy förfäcktade dhe
sigh nu medh kort neij sampt hijskelig swordom.”





Det är augusti redan
Fjärilarna har trasnötta vingar
Rågen ska skäras
och humlen plockas
Jag sitter i det gula ljuset
från jorden och solen
Uppflugen som en sköra
sitter jag
på gärdesgården
och skrattar
Kläderna är lätta
Huden över ansiktet också
Här
på gränsen mellan gärde och gärde
Det är augusti redan
Bergen blommar ljung
På byn
växer mumlet till muller





“Extra ordinarie tingz ransakning hällen uthi
Sundz och Tossarby länsmans gärd den 27 augusti
A:o 1666 öfver Lissbeta, Per Markussons Skarps 
 Persnääs vidskepelse;”

”Förestältes hustru Lissbeta,...och om dhe
widskepelige åthgärningar, som wore henne af
framledne trullkonan Karin Persdotter
ifrån Emkarby tillagde...
...hon wille altzinthet uthaf dhet, som henne
tillwittes, wederkännas,”

”...emädan Lissbeta nu...hadhe öpnat kläderna...
blef öfwersedt om dher finnes något annat tecken,
anten öfwer brösten eller på ryggen, och syntes
3 stoore boldeärr nidre på ryggen, men en bruun
fläck på högre skuldran så stoor som 1/2 rikzdal,
hwilcken ifrån dhen färhrgan, som kroppen hadhe,
elliest görligen kunde åthskiljas.”





I det här huset
högt ovanför vattnet
har tolvmännen
och människorna samlats
För min skull
För min doms skull
De kräver svar
Jag vet inte de rätta svaren
De flätar mjärdar
av sina frågor
Vill fånga mej som en ruda
i Finbyströmmen
Jag rinner som vatten
Jag vet inte deras svar
Jag såg att det växer smultron
i bergsskrevorna här utanför



Mossmjuk och bergröd
Att låta minnet
kringla kring
Regndoft och vattengrå
så jag inte faller
inte fummelfamlar
i tanken igen

Jag har ju inte



Det här gröna prasslandet
följer mej
överallt och alltid
Jag försöker minnas
synden och skulden
Det prasslar till
och så kommer jag bara ihåg
rädslan för hungern
och   glädjen i allt som växer
Jag såg en skogsduva en gång
Hon flaxade runt runt
Landade aldrig i samma tall

Jag önskar raseriet
ville skölja genom mej
som en frasande våg av kopiss
Det skulle sprätta och stänka
Våta och stinkande
skulle ni kasta er undan
mina beska ord



Det finns så många namn
och så många ord
Nu känner jag inget av dem
Mina händer
håller tomhet
och orörlighet
Herr Häradsdomare!
Det skrapar om Er penna
Det krafsar och rafsar
Allt jag minns är
strimlor, flisor
Det gröna prasslet
och alldeles bakom
dit jag inte når
Var är mina barn?



De sliter av mej kläderna
Pekar ut fulheterna
Läser domar
i min kropps märken
Mina vårtor
Mina tecken
Mina böldärr
Mina fläckar
Ulvablänk i deras ögon

Det har funnits stunder
när jag suttit
gömd och fri
i bergets veck
Då var allt avlägset och tydligt

Men jag har nog inte





“...man fulkomligen war försäkradh ät Lissbeta
til truldom alltijdh hadhe warit benägen;...
så ät nembden..henne för trulldom intet
änteligen ,...befrija kunde;”

”...man uthaf dem, som så starcke  praesumpttioner
gravera, söker sanningen förmedelst ett
beskedeligt twang,”





De har tagit dej

ifrån mej

jordens mage
kallnar





Det satt tolv män i nämnden
Gud vet vad de trodde på
Inte på mej i alla fall
Inte förrän jag tog deras sanningar
i min mun som mina sanningar

Kärlekens budbärare berättade:
Konorna stjäl från oss alla
De är omättliga, omättliga
i sin galna hunger
De förnekar Gud
för att de tror att Djävulen
är mera generös
De är fördömda och måste dö

Det trodde tolvmännen på





Hallonblad i september
Alla sorter rött
och många sorter grönt
Vattnet sover aldrig
På nätterna kommer det
till mej
blankbrunt och svällande
Kanske är det
överjordiskt vackert
En gång på tinget
kom det till mej
Jag andades det
svalde det
böjde nacken för att
Undan det
Det bubblade och brusade
när jag dök
mot ytan
Luft
Att släcka min törst



Det tystnar inte
men det når inte
längre ända fram
Det tycker inte om
det här stillastående mörkret
Det sjunker till bottnen
och stannar där
svartnar, stelnar
Som om hösten
när allting för en stund
tappar färgen
innan det blir vitt
Det tystnar inte



Det är vinden
som doftar sött
av löv och fukt
Vågorna tuggar och tuggar
i strandkanten
En gång slet jag av mej
reglerna och
betydelsen
Lät bilderna
strömma igenom mej
som regn
Jag var inte rädd
när de slukade mej
Och när jag
överhopades av arbete
kunde jag alltid se
mönstret av ringar i ringar
på den översta ytan



Jag längtar hem
till de knuffiga buffiga getterna
Till den fräna lukten
och den sträva värmen
Gud
låt mej flyga som en raggig ängel
hem till getstallet



Frön och stickor
blåser ihop
i bergets skrövligheter
Mossan glimmar grön
Så länge jag kan se det
blir mitt hjärta i djupet
och tiden rör sej
som ljus
På nätterna
stängs alla ögon
och mörkret har händer
som sliter ett hål i min buk
drar ut mina inälvor
krafsar och slafsar
och flåsar blodlukt
i mitt ansikte
Vem ledde mej
till detta
skräckens rum
helt utan dörrspringor?



Om hösten hittar man
tossar av ull
i de kvistiga enbuskarna
Jag har suttit på knä
med mjukheten och lukten av får
i handflatan
Mina berg har rämnat
träden fallit, brunnit
Med det största oväsen
har stenarna störtat
om varandra

Tala till mej
vattenröster



Träden suger tillbaka grönskan
ur sina löv
för att samla allt sitt
i hjärtat
En svart hund
i mina drömmar
Flyr han? eller smyger han?
mot mej

Vinden drar
sina kalla fingrar
genom mitt hår
Knyter sina nävar
om mitt hjärta
min mage
Lämna mej inte här
ensam med vinden
som är kall



Det sipprar ut tätt mörker
mellan stenarna
Bär detta mörker
mina lukter
till träden och gräset?
Orden har stannat i mej
På nätterna
söker vattenrösterna upp mej
i mina onda drömmar
Varje gång hälsar de mej med:
Minns
att allt är ett
och ett är allt
Och så leder de mej
bort ur den tid som förflutit



Vinden har blivit
blank
Den dödar löven
och de sista blåklockorna
Den drar doften
ur äpplena
färgerna
ur gräset och vattnet
Den ruskar om
alla dem
som har rötter
De andra
för den för alltid
bort



Vinden väntade länge
i ett hus av sten
Nu har den slitit sej lös
flyr med kall anda genom träden
över gräset och berget
Nu får den inte längre stillna

I morse vaknade jag
av att vinden
talade med säkrare röst
När ljuset steg
ur sina gömslen
kunde jag se
att träden stod barblåsta
(jag också)
I morse fick orden
de sagda och de hörda
en skarpare klang



De har tagit sej

ifrån mej



Hela hösten
solig sydvästvind
Den här årstiden
Att äntligen komma hem
Träden har gömt sina ögon
i jorden
Jag famlar mot grönskan
Kan inte stapla sten
Jag sväljer min död
som fränt kryddad dricka



Det kan gå många dagar
utan ord
Betydelser finns
Avlägsna som kråkor
och andra djävulsfåglar
mot hösthimlen
Vi rör oss inte mycket
här vi ligger
De har tagit våra namn
Människolukten runtom oss
tätnar



Min mun
är som trädets hål
efter den brutna grenen
Aldrig mera grönska
ur sådana sår



De vill inte röra vid mej
Så de knuffar mej
Hårda händer
och hårda röster
De upprepar sina
gröftande frågor
Hackar sönder mina tankar
och putsar mina jordiga ord
Tuggar dem som kålrötter
Jag är en frukt
vars kött torkar
vars kärna växer



De tror att jag har stulit
deras mjölk
och deras salighet
Som en kråka
har jag spatserat
på deras sophögar
och blivit fet
av deras avskräde
Tänker de
och hatar mej
när de minns
vad de syndat med
Att Gud önskat annat
och de inte orkat
inte kunnat
De vill se Gud le
De vet inte
att Gud aldrig ler
I mina nätter ekar
Guds mulllerskratt



Kajorna
bor som kungafamiljen
bland torn och tinnar
De virrar skrikande förbi
mot den vita himlen
Många gånger
varje dag
ber jag berget
öppna sin mun
och andas in mej
i det spricklösa mörkret





“Den 13 och 14 Decembris (1666) blef åther å
nyio uthj Tosarby länsmansgård och Sundz sokn
extraordinarie tingz ransakning anställt och
enteligen sententionerat öfwer dhen trulldom
som Lisbeta, Per Skarps hustru i Perssnääs, om
sijder bekende.”

”...tilbrachtes mast dhen dagen med förmaningar,
..men alldenstund man såleedes inthet kunde
uthrätta, lät man enteligen tilsättia henne med
handklofwarne, doch dhen aftonen förgäfwes.
Morgonen näst efter tog man henne åther före,
och lät henne först afläggia kläderne. Då syntes
på hennes högre axel ett långt bruunacktigt
teckn...”

”..sedan man...hootade henne åter med
handklofwarne medan hännderna ännu wore ömma,
sadhe hon:’Hwad hielper då, seen j märcke, så
gifwer jagh migh til leeks förr än jagh låther
plåga mig meer’,”

”Sententia:
..Lisbeta, Per Skarps hustru j Persnääs, icke
alleenest lång tijd til många widskepeliga
åthgärningar med Gudz heliga nampns missbruuk
hafwer warit begifwen, uthan ock änteligen
inlåthit sig j förbund med Sathan, att 
trulldomswis draga til sigh nyttan af sina
grannars boskap och dhess til stadfästelse
undfångit Sathans tekn på sin kropp, trädandes
j så måtto ifrån dhet lyfte hon hafwer giordt
Gudi sinom skapare och återlösare wid dhet h.
dopet;
...dy dömbde jagh ät bemelte Lisbeta...lijf
mista skall, blifwa afrättadh med yxa och hennes
kropp sedan å båle upbrännas,”





Grönskan stannade
i oktober
Vägrade följa tiden vidare
Bäddade ner sej
i nätverken av rötter
Väntade inte
Drömde inte
Frös inte
En dag
störtar svalorna
ur sjödjupen



Den växande solens dag
förde de här männen mej
från mörker till svarthet

Det återvändande ljusets dag
och dagen för slutet på min långa
vandring
från sanning till bekännelse
Så har jag lindat
mina trasiga händer
i lögner
Kan aldrig leva människa mera
De svarta fåglarna
med höga tjut
strömmar bort i vinden
I tystnaden kan jag inte sova



Det brukar alltid finnas
en dröm om vår
En vetskap om ljusets växande
och den vilande kraften
i allt som ska grönska
I glömskan finns drömmen kvar





“Sedhan nu således wardt afdömbdt giorde
kyrkioheerden j Sund, wyrdige herr Bryniel
 förmedelst dagelig besökning sin flijt ät winna
uthaf henne widare bekännelse;”

”Hon låther och förmärckia huru dhet numera är
henne synnerligen kärt, ät hennes synd är
blefwen uppenbar, tackar dherföre icke alleenast
Gudh, uthan och berömmer dheras wählgärningar,
som henne hafwer upröjt, beprijsandes dherhoos
dhet alfwar man hafwer brukat til ät winna
hennes bekännelse.”





Djupast i mej måste finnas
en kärna
av fasthet och sanning
En gräns
för rädslans gyckelspel
med mina tankar
Ebba säger
att hon för varje dag
ser allt mindre av mina ögon

En hård röst
att luta orden mot
Orden
som

Bara

Rasar

omkull



Inte
Jag har inte
Aldrig flugit
Önskat att
som örnarna
Aldrig



Jag har flugit som en skata
Tag har smort gumse gumse gull
och med ett stadigt tag i hans ull
 har jag virvlat fritt i gränslösheten
Jag har sprängt fram
genom molnen
med kalla vindar
strömmande i håret
Med universums frost i ögonfransarna
har jag farit och flängt

BRAND
inte bara lik
som brinner
Golvet och
väggarna och
taket BRAND

Jag har flugit som en skata
för har jag inte
kommer prästen att bränna
mitt hus



Spott
är för tunt
Gröt
känner han
och säkert träck
Lera torkar
till damm
Skosmörja!
Skosmörja duger
Hon vaktmästarfrun
har så det räcker

Jag har flugit som en skata
Jag har smort gumse gumse gull
Bränn min kropp
men aldrig mitt hus



HERR BRYNIELS DIKT

Eggöga
Hålsjäl
Du har störts i sömnen
av björnmossedrömmar
Du har störts i bönen
av solkattelek

Froströst
Du tänker
feber
om livet
och tror
liv
om kontroll

Ångestkraft
driver din vilja:
Låt de varma stekas i elden!





De har skrapat sönder mej
Och Ebba
Jag kan se hennes söndrigheter
Och hon ser nog mina
Vi talar inte om det
Kanske vaknar vi en morgon
och upptäcker
att våra söndrigheter
växt samman med varandra
Döden skiljer oss inte åt



Jag fryser
Det är kallt

Jag fryser

Ni skuldfria
som slet av mej
allt
Nu bär jag varje skuld
mot domen
och fryser svårt
på vägen

Efter de 48 broarna
ska ni tända mej
en brasa



De vänliga själarna
göder mej
De vänliga själarna
skänker bränsle till bålet
De vill se sin mat
ringla upp till Himmelens Herre
i röken från min brinnande kropp
Mina svartbrända händer
ska bjuda Guden att äta
Det regnar ur gråa moln
Grönskan får klarare färg



De har tagit mej

ifrån mej



Den blanka vattenytan sväller
Ligger tyst
som bävande inför bristandet
Vad är det som växer under den?
Är det döden som långsamt stiger
från bottnen?
Är det döden som trycker mot ytan
och som nu väntar på
det rätta ögonblicket
att spränga gränsen
och slita mej till sej?
Är det alltid döden
som ligger som ett hårt tryck
mot ytan underifrån?



Det har varit en kall vinter
Människorna har krympt
i minusgraderna och snöyran
Orden har krympt
och tankarna
Drömmarna har krympt
och viljan
Klokheten har krympt
och barmhärtigheten
Nu i mars
står bara bödeln och bålet
oberörda kvar

I glömskan
grönskan



Jag är Lisbeta
Jag fanns i en kropp
och i ett liv
Nu har ni
tagit mej ifrån mej
Ni ropar tacksägelser
mot himlen
Dem sticker stjärnorna hål på
och jag faller
som regn
över era rågåkrar
och humleland



Se! Se!
Ett vitt ljus
i mörkret
Se! O, se!
Är det Gud
Herren Gud
som har sänt änglar
att hämta en själ?

Hon som alltid
visar vägen hem
Hon som skyddar mot
rädslan för det okända
Hon med kiselhjärtat
som skänker förståelse och lugn
Hon har kommit
för att möta en dotter
Ur svartheten
leder röllekan
Jag andas henne
Jag blir glädje



Vatten
Kropp
Vind

Kropp
Aska
Vind

Aska
Vatten
Liv

Hon har kommit nu





Citat: Utdrag ur tingsprotokoll,
Reinb. Hausen    Bidrag till Finlands Historia II
Rannsakningar och domar rörande Trolldomsväsendet
på Åland 1666-1678

Sid. 72: Mellan häktet i Kastelholm och avrättningsplatsen
vid Färjsundet i Haraldsby var vägen på 1600-talet mycket
sank, och 48 broar av olika slag underhölls på sträckan
 som var mindre än en mil lång.





“Extraordinarie tingzsransakning och doom hållen
och afsagd öfwer een trulldoms saak å Finströms
sokns tingzställe uthi Emkarby länsmansgård d. 5
Aprilis a:o 1666,”

”Sententia.

Hwarföre opå skähl företalde sampt nembdens enhällige
jntygande ät Karin, Sigfrid Erikzsons j Emkarby, medh
trulldom och widskepelige åthgärningar deels är beträdd,
deels ock sielf å tinget sådant wedergångit hafwer och
bekänd, och dhen aldrahögste Gudh sielf strängeligen
befaller, ät man icke skall låtha een trullkona leefwa, dy
dömbde jagh, ät meerbemälte huusquinna Karin, Sigfridh
Erikzsons i Emkarby, skall effter dhen executions process
som uthj Swerige wid slijka urbootamåhl öfweligh är ifrån
lijfwet til dödhen blifwa rättadh med yxe och hennes kropp
sedhan i båhle brännas.”



“Den 6 Augusti anstältes extraordinäre tingzransakning 
wid Casteleholm öfwer dhen berättelse som trullkonan 
Karin Persdotter ifrån Emkarby görandes wordhe förr 
än hon skulle gå til dödben”

”Om Lissbeta, Per Skarps hustru j Persnääs, hadhe 
Karin myckit ät berätta, såsom l:o ät när dhe barckar 
af om wåhren, faller hon å knää opå grannens tegh och 
bijter uthaf rågbrudden, dhen hon sedan kokar ihoop 
med siööfradga. 2:o Om hwijte tijsdagh* kokar hon 
tilhopa allehanda slagz maat , som hon kan fåå uthij een 
kruka och gifwer dhet sedan boskapen om skärtorsdagz-, 
långfredagz- och påskedagz morgon. 3:o Hafwer hennes 
man fått smör opå konungzgården Grelssby, och hon 
sedan smordt sine koor j munnen dhermedh, och hafwer 
j så måtto skaffat sigh nyttan av Grelssby boskap, dhenn 
hon ock elliest hafwer af sina grannars och något af 
kyrkioheerdens herr Bryniels boskap sammaleedes. 
4:o Gör hon eeld af 9 slagz trää och tiäru, körandes 
dheröfwer uth sin boskap. 5:o När smörlyckan missgås 
henne, kastar hon kernan uth på backan, på dhet 
swijnen mage löpa öfwer henne, och således får hon 
lyckan igen. 6:0 När hon ropar på sin boskap, kommer 
hon heemlöpandes i fullt flygande. Sådant allt hadhe 
Karin af ingen hördt förtällias, uthan sadhe ät dhet står 
så för henne elliest.

*Fastlagstisdag”

”Alla dhesse ofwantalde hustrur (...) stältes sedan Karin 
til muns, men såsom ingen af dhem, war med trulldom 
tillförenne beträdd, dy förfäcktade dhe sigh nu medh 
kort neij sampt hijskelig swordom.” ”(...) dhe (...) stälte 
alle borgen för sigh til wijdare ransakning etc.”



“Extra ordinäre tingz ransakning hållen uthi Sundz 
och Tossarby länsmans gård den 27 Augusti A:o 1666 
öfver Lissbeta, Per Markussons Skarps j Persnääs 
vidskepelse;”
”Förestältes hustru Lissbeta, Per Skarps ifrån Persnääs, 
och om dhe widskepelige åthgärningar, som wore 
henne af framledne trullkonan Karin Perssdotter 
ifrån Emkarby tillagde (:och antecknade finnes apart:
). Puncktewijs och ordentligen examinerades. Men 
allden-stund hon wille altzinthet uthaf dhet, som 
henne tillwittes, wederkännas, dy wardt nu pijgan Elin 
Olsdotter ifrån Josseböle, som tiente hoos Skarpens 
i fiohl, om Lissbetas heemseder förhörd, hwilken 
berättade:
1. Ät när boskapen skall första gången om wåhren 
släppas wald, tager Lissbeta stickor af 9 slagz wedh 
och lägger dhertil skosulor, fnöske, brännesteen och 
hwitlöök, dhermed gör hon eeld för fähuus dören, öfwer 
hwilken hon sedan låther koorna uthdrifwa, läsandes 
een läxa för hwar ko, dheraf Elin inthet hafwer kunnat 
fatta mer än dhessa ord:’Du skalt gå efter migh, som 
fahnen efter dhen orätta mästaren, såsom ock efter dhen 
som går til tings och weet rätt men witnar orätt’; och 
när alla korna are uthe lääs hon ’father wår’ ef ter st.
2. Om hwijtetijsdagen lägger hon tilhoopa uth j een 
kruka uthaf allehanda slagz maat, såsom korf, kött, 
fläsk, tu slagz bröd, steekt ost, smör etc. Bettar af hwart 
slaget, öser sedan dherpå kokadh kåhl, miölk och wasla, 
dhet låther hon stå til dhess dhet möglas, bakar dhet 
sedan up med grant miöhl til een kaku och gräddar 
dhen j ugnen, dheraf gifwer hon hwar koo (-.men 
inthet gallnöten:) när dhe först släppas wald, och wid 
ingifwandet lääs een lång läxa, hwilken går så fort, ät 
Elin inthet meer hafwer dheraf kunnat fatta än dhetta:
’Du skalt så längta efter migh som dhen fattige siäl efter 
Gudz rijken, och jorden efter friskt watn.



3. Fast än koen bär alldrigh så bittida på åhret, så 
slappes hon lijkwäl inthet uth förr än dhe hafwa burit 
alle; då släppas dhe uth j sänder.
4. När korna släppas uth, moste inthet wara nordan 
eller östan wäder, icke heller wästan med mindre nöden 
fordrar, uthan stilla sunnan wäder. Kommer ock någon 
som får see när korna uthsläppas, då bannas hon 
säijandes: ät tråögat kommer så dher och förwanskar 
hennes koor hwart ewiga åhr, då dhe skola släppas uth.
5. Skär hon korna i rumpan och gifwer hwar koo sitt egit 
blodh inn med sallt, säijandes dhem således få sin mackt 
igen när dhe äro modstulne.
6. Hafwer hon smordt koorna kring tänderna med smör 
som mannen, Per Skarp, bekom på Ladugården Grelsby, 
säijandes ät hon såleedes skulle få sijn smörlycka igen.
7. När korna hafwer kalfwat, så rörer hon hwarcken 
koo eller kalf, förr än hon tager (-.rewerenter sagt:) j 
kooträckan med bara handen och kastar dheraf i öster, 
mäster, norr och söder. Sedan tager hon på wäggen 
föregifwandes ät om hon rörer koo eller kalf förr än 
wäggen, då skola dhe wahntrifwas.
8. Kastar ock förklädet öfwer kalfwen och bijter honom 
i ryggen, lyftandes honom så ifrån gulfwet öp, förr än 
hon bär honom fram för koon. 8a. När hon inthet får 
smör, gör hon sigh träta med pijgorna säijandes, ät dhe 
wållat; och när hon hafwer såleedes swurit tilfyllest, får 
hon smör; men hafwer hon ingen ät träta på, slår hon 
gräddan i hyttan och kastar kernan uth för swinen, men 
seer sigh inthet tilbakas; ock så får hon smör.
9. Hwar gång hon kernar, gömer hon något smör 
osaltat, läggiandes dbet i grant miöhl och smörjandes 
koorna dhermedh om tänderna.
10. När getterna liggia borta, stiälper hon en kettil på 
en jordfastan steen på gården, läggandes een yxa opå 
bottnen opå dbet odiuren inthet skola rifwa getterna.
11. Sätter hon lijar eller skaror öfwer dörarne på 
booskaps huusen om påskanatten.



12. Om skärtorsdagsmorgonen sänder hon andra 
pigorna uth på qwarnbackan, til ät roopa förr än solen 
gick up.
13. Hafwer hon een warta under hwarthera armen, 
uthur
dhem går watt wid påsktijden, och då klagar hon sigh
blifwa synnerligen macktlöös, lijka som någon dödde
henne.
Opå dhesse punkter war Lissbetas förklaring som
föllier:
1. Ät dbet war inthet sant, som Elin berättade om dhe
9 slags wedstickorna, uthan Per Skarps framledne
styfmoder hadhe kastat ett eeld kohl, linne en flik
och en eeneqwist opå fähuus gulfwet när någon koo
hadhe kalfwat, och samma sedh hafwer hon (:Lissbeta:)
brukat efter henne; doch wiste altz inthet dhermed.
2. Hwijtetijsdagz-blandningen moste Lijsbeta 
omsider tilstå, men nekade alleenast ät dher kom 
miölk til; och samma medel lärde hon af een 
fremmande hustru, som hölt til hoos Skarpens ifiol 
öfwer winteren och föregaf sigh wara ifrån Refwel. 
Kändes också wid dhen dherhos brukade läsningen, 
så wijda Elin hafwer dhen begripit, tillika medh 
dbet dherpåföljande ’fader war’.
3. Bekände sigh ock hålla korna inne til dhess dhe 
hafwa alla burit och j medlertijdh låther wärma 
dricka åth dhem, hwilket hon lärde uthaf sijn moor.
4. Sammaledes sadhe hon sigh ock hafwa hördt sunnan 
wäder wara bäst til ät uthsläppa korna när dbet han 
hafwas.
5. Bekände sigh ock hafwa skurit koorna j rumpan och 
gifwit dhem in dheras egit blodh, men sadhe ät Elin sielf 
hadhe så lärdt henne, då hon hafwer först wridit rumpan 
och funnit dhem wara modstulne. Men anlangande 
saltet, så brukte hon ät gnijda koorna dhermed j 
munnen, när tänderna woro lösa.



6. Neekade hon på dbet högsta ät hon någonsin fick 
smör ifrån Grelssby, fast mindre hafwer hon smordt 
sine koor dhermed; men dbet war hennes egit smör hon 
smorde dhem medh; och Refwels käringen sadhe ät dhe 
göra sä j Swerige, när dhe hafwa ohyllest medh smör.
7. Kunde ej heller neeka til dhet siunde, som Elin henne 
obijcierade, dock sadhe hon sigh inthet weeta dhermed, 
allenast brukte hon til ät oplyfta kalfwen med munnen 
på dhet ät om dhet är en sträng kalf, må han döö strax 
förr än man kostar meera pä honom. Om bemälte 
sträng kalfwar berättade nembden, ät dhe så kallas, 
på hwilka naflesträngen går igenom lefweren, dhe ock 
gemeenligen störta; och fördenskuld pläga somblige 
fatta dhem med händerna uthi skinnet och således lyfta 
dhem öp, på dhet strängen må springa uthaf genast om 
med kalfwen såleedes beskaffat är; men aldrigh hadhe 
man hördt (någon) bijta dhem j ryggen.
8. Hon bekände sigh ock understundom hafwa (-.efter 
som Elin berättade:) kastat uth kernan säijandes sigh 
hafwa hördt ät dhe göra så annorstedes, enkannerligen 
i Swerige.
9. Tilstodh ock ät hon plägadhe gömma smör til ät 
smörja kornas tänder med, föregifwandes sigh hafwa 
hördt dhet af Elins syster Kirstin, men Kirstin sadhe 
sigh allenast hafwa förtalt huru hennes maatmooder, 
dhen hon hadhe 6 mijl ifrån Stockholm, Sorunda sokn 
och Lundby, Wahlborg Staffansdotter benembd, brukte 
ät gifwa sine koor något osaltat smör med miöhl efter 
hwar kerning. Men hwad sådant skulle betyda wiste 
Kirstin inthet, ey heller hadhe hon hördt (någon) smörja 
tänderna med smör, uthan Lissbeta måtte hafwa lärdt 
dhet af någon annan. Sedan föregaf Lissbeta, ät hon 
hadhe hördt af Refwels käringen, som ofwan är bemelt 
resposione 6:to.
10. Bij folie henne somblige af nembden, dhet en part 
flere hafwa dhen sedben, ät dhe stielpa een gryta eller 



kättil på gården, när anten fåhr eller getter liggia 
borto, men odiuren rifwa fulla likawist.
11. Sammaleedes är ock gammalt bruuk med eggjern 
öfwer dörarne, på dhet trullpacket, som då fahr 
omkring , skal inthet få mackt til ät skada boskapen.
12. Till skärtorsdagz roopandet kunde Lissbeta eij 
heller neeka, säijandes dhet ock wara brukeligit hoos 
fleere. Doch wiste hon inthet dhermedh. 13. Wartorna 
lät hon see, föregifwandes sig hafwa haft dhem ifrån 
barndomen, hwilka pösa fuller up när hon hafwer 
mycken miölk j brösten, men aldrigh går watt uthur 
sielfwa wartorna, utan wore osant ät hon dheröf-wer 
hadhe beklagat sigh för Elin. Och emädan Lissbeta nu 
såleedes hadhe öpnat kläderna til wijsa wartorna, blef 
också öfwersedt om dher finnes något annat tecken, 
anten öfwer brösten eller på ryggen, och syntes 3 stoore 
boldeärr nidre på ryggen, men en bruun fläck på högre 
skuldran så stoor som 1/2 rikzdal, hwilcken ifrån dhen 
färhrgan, som kroppen hadhe, elliest görligen kunde 
åthskiljas.”



“Sedan framkallades Lissbetas mans broder, Markus 
Skarp j Träsk, som för 9 eller 10 ähr sedhan hadhe 
förwijdt Lissbeta ät uthi widskepelig mening hadhe kokat 
rågbrudd med siöfrade, hwilket man med allt alfwar 
efterfrågade, mädan Karin från Emkarby samme kokning 
bland Lissbetas förnembste widskepelser uthnämbde. 
Markus sadhe ät han sigh om dhet ährendet numeera 
inthet rätteligen påminte, uthan meente ät bemälte 
kokning skulle wara brukadh emoot tandawärck, och han 
hadhe hördt sådant af pijgorna, som då tjente Lissbeta, 
hwilkas nampn han inthet nu ihughkom. Men Lissbeta 
swor, ät hon alldrigh hadhe brukat sådant, hwarcken för 
tandawärk eller j annat upsåth.
Nu ehuruwäl dhet som pijgan Elin hadhe Lissbeta nu 
påfördt, jämwäl ock dhen trätan som swågern Markus 
Skarp med henne haft om siöfradgan, kom j dhet 
närmaste öfwereens med dhet som framledne Karin ifrån 
Emkarby förmedelst sin förborgade kunskap om henne 
angaf, dheraf man fulkomligen war försäkradh ät Lissbeta 
til trulldom alltijdh hadhe warit benägen; man ock drogh 
en synnerlig misstanka om dhen fläcken, som Lissbeta 
hadhe på skulldran, så ät nembden uthj consideration af 
slijka concurrerande praesumptioner henne för trulldom 
intet änteligen, när det gälla skulle, befrija kunde; lijkwäl   
emädan ock egen bekännelse jämpte dagzklara skähl j 
slika måhl reqwireras förr än man skrider til dooms, men 
Lissbeta, så wäl som dhe andra j så måtto berycktade 
hustrur, förspörjes wara resolverade til ät förswara 
sigh med neij på dhet högsta, så länge inthet annat, 
dhermedh man dhem til saken binda kan, än bara een 
trullkonas berättelse finnes, dy fanns rådsampt låtha nu 
hermed bewända och ingen widare trulldoms ransak-ning 
anställa förr än man hadhe sökt dhen höfloflige konglige 
hofrätten om een nådigh information huru fierran sådana 
til döden utghående trulkonors berättelse witsord 
skälligen gifwas kan. Jämwäl ock om icke uthij 



trulldoms saker efterlåthas må, ät man uthaf dhem, som 
så starcke praesumptioner gravera; söker sanningen 
förmedelst ett beskedeligt twång, efter domare reglarna, 
hwilcket ock wardt efterkommit, d. 7 Septembris och 
sedan af dhen höglofliga konglige rätt beswarat den 
följande 24 Octobris.”

”Den 13 och 14 Decembris (1666) blef åther å nyio uthj 
Tosarby länsmansgård och Sundz sokn extraor-dinarie 
tingz ransakning anställt och enteligen sententionerat 
öfwer dhen trulldom som Lisbeta, Per Skarps hustru i 
Perssnääs, om sijder bekende,”
Och tillspordes först nembden om någon af dhem 
sedhan dhe senast wore här församblade hadhe hördt 
om Lisbetas widskepelse annat eller meera än til-forene 
ock enkannerligen d. 27 Augusti angifwit och endeeles 
då af henne wedergångit blef. Dher til dhe samptlige 
swarade neij: alleenest sadhe Anders Berthilsson j 
Grunsunda sigh hafwa hördt ät een pijga, som fordom 
hadhe tjent hos Skarpans, Gertrudh Bengtzson j 
Wargata, skulle weeta berätta hwartil Lisbeta brukadhe 
dhen siöfradgan, som för war på taal. Men alldenstund 
samma pijga war så fierran borto ät man nu inthet 
kunde få henne i rattan tijdh tilstädes, dy tilfrågades 
nu åther Lisbeta dherom sielf; och bekom man dherpå 
sådant swar: ät dhen tijdh Gertrudh tiänte henne (: 
nembl. för 11 åhr sedan:) reeste en finsk båt(s)man 
härigenom landet, och emädan hon då hadhe en häfftigh 
tandewärk, lärde han henne ät hon skulle taga siöfradga 
och 3 stråå af dhen råghbrudden, som syntes först om 
wåhren, sampt någen peppar och dhet lijckt kokat läggia 
wid tänderna. Doch brukte hon sådant inthet mädan 
tannden föll uth om winteren förr än rågbrud-den wardt 
baar. Dheremot regererade man, ät så frampt hon inthet 
hadhe wist något annat dbermed, hadhe hon fuller



giordt dhenna berättelsen då hon dherom tilfrågades 
förr. Man wille fördy sända efter Gertrudh, och dher 
hennes berättelse inthetmed dhenne inträffade, skulle 
dhetta blifva uptagit för widskepelse. Då bekände hon 
änteligen, ät siö-fradan kokadh med råghbrudden och 
boskapen sedan ingifven skulle frija honom för loon; 
men siöfrada med peppar hälpa emoot tandawärk; och 
dhet medelet emoot loen försökte hon, men dhet emoot 
tanndawärken inthet. Men när man öfwertygadhe henne 
ät för 11 åhr sedan ingen ho på Åland fanns, och altså 
inthet befahras kunde, då förwände hon ät dhet jämwäl 
skulle wara gott emoot wargar och räfwar, som då 
nyligen hadhe rifwit för henne kalfwar, getter, lamb etc. 
såväl som ock sedan. Komme nu Gertrudh med någon 
annan berättelse, så wille hon ståå sin fahra.

Dhernäst förtalte Olof Matzson j Jösseböle, ät 
han för 8 eller 9 åhr sedan köpte een skutha af Per 
Abramsson j Gräneboda och länte dhertil een warpa af 
Per Skarp. Då hadhe Lissbeta lärdt honom, ät så snart 
han finge tala med säljaren, skulle han träta på honom, 
så skulle   han få lycka med skuthan. Lissbeta swarade 
dhertil, dhet hon ofta hadhe hördt säijas, ät när man 
köper något af annan, skall man såleedes låtha illa. Men 
nembden sadhe sigh aldrigh hafwa hördt sådant förr.

Sedan tilbrachtes mast dhen dagen med 
förmaningar, som ock remonstrationer huru dhe 
widskepelser hon redan bekändt hadhe, gjorde rätten 
försäkrad, ät jämwäl dhet öfrige, som dhen framledne 
Karin ifrån Emkarby sampt Maria ij Markusböle om 
henne hadhe betygat, wore också sant; men alldenstund 
man såleedes inthet kunde uthrätta, lät man enteligen 
tilsättia henne med handklofwarne, doch dhen aftonen 
förgäfwes. Morgonen näst efter tog man henne åther 
före, och lät henne först afläggia kläderne. Då syntes på 
hennes högre axel ett långt bruunacktigt teckn med små . 



ärr beblandat såsom efter tänder, 3 ofwan och 3 nedan 
i krokota radher, lijka som biten med menniskiomunn. 
Och när man fördy med wederbörligit alfwar strängde 
henne til ät bekänna, hwarest hon hadhe samma märke 
bekommit, föregaf hon först ät hon hadhe
haft fullt medh böldar dhersammastädes. Men sedan 
man öfwertygade henne ät båldeärr kunde inthet 
sittja så tätt och dherhos hootade henne åter med 
handlofwarne medan hännderna ännu wore ömma, 
sadhe hon:’Hwad hilper då, seen j märcke, så gifwer 
jagh migh til leeks förr än jagh låther plåga mig meer’, 
och förtaide så huru hon för 3 åhr sedan lågh engång 
och önskade sigh kunna förmehra sitt, dher-medh 
somnade hon in och drömbde huru en hund beet henne j 
axelen sägandes:’Du skällt förwara ditt (:dhet är, hafwa 
nyttan af 9 mans boskap:) jämpte tin egen och gifwa 
migh ett pund smör om åhret’, och när hon waknade 
war hon ömm på axelen efwen, dher som märket nu 
syntes; och dhetta skedde om wåhren. Hösten näst efter 
förekom samma hund henne åther j drömmen säijandes:
’På dhen aftonen skall du läggia mitt smörpund på din 
herbergzbroo, dher skall jagh taga’t.’ Dhet hadhe hon 
sedan efterkommit, lagt smöret på ett linne kläde, ock så 
är dhet förswunnit. Men silf hadhe hon ingenwägz warit 
åstadh dhermedh, eij heller någonsinn tält wakandes 
med Sathan, så ät dhet inthet wore sant, ät Maria hadhe 
sedt henne j Blåkulla.
Än föll hon på dhen bekännelsen ät hennes egen moor 
hadhe lärdt henne förwahra sitt allareda när hon war 
piga, i så måtto, ät när någen koo hadhe kalfwat, skulle 
hon gifwa henne malt och salt och säija så:’Jag seer wäl 
hwar dhen gumma ståår, som min koo har förspildt; hon 
ståår på en heetan häll, hon skall lefwandes på jorden 
spricka innan sitt och innan soolskott, j nampn Guds 
Fadher, Son och then Helige Andes’. Och samme 



lärdom har hon allt sedan effterfolgt, så ofta någon 
hennes koo hafwer kalfwat. Men såsom hon inthet war 
anta försäkradh om sitt, uthan lågh och tänkte widare 
dherom, altså blef hon nu af hunden försäkradh, ät hon 
förmedelst samma läsning öfwer mallt och sallt skulle 
kunna förwahra sitt. Elliest hadhe hon också efter sin 
mans framledne sty f moders lärdom nu på 14 å 15 åhrs 
tid brukat dhen hwitjetijsdagz blandningen, som sub 
dato 27 August omförmäles. Dheraf hafwer hon bakat 
een kaka och gifwit boskapen bland mallt och sallt om 
påskemorgonen säij andes dherhos för hwar koo:’]ag 
gifwer mina koor mallt och sallt lika som jungfru Maria 
gaf sina, j nampn Faders, Sons och the H. Andes’. Noch 
hadhe bemälte hennes mans styfmoder lärdt henne ät 
taga ett eeldh kohl sampt en eene-qwist, göra dher röök 
med, uthan för fähuss tröske-len och köra boskapen 
dheröfwer, när han först skall släppas wall om wåhren, 
jämwäl ock smörja boskapen med tiäru säijandes:
’Som Jorden (:inthet hjorten:) längtar efter friskt watn 
och mijn fattiga siäl efter Guds rijke, så längta du efter 
migh, och du skall få nytta och gagn af all din åhrs föda. 
Och sedan läses dherpå ’Fadher wår’ etc. Nu ehuruwäl 
rätten ingen wijdare bekännelse af Lisbeta dbenna 
gången winna kunde, likwäl emädan man uthaf dhet som 
allareda bekant war giorde sigh försäkradh ät Lisbeta 
fullkomligen j förbund med Sathan jämwäl wakandes 
sigh inlåtbit hadhe, eftersom icke allenast hans märcke 
på hennes kropp dhet sanfärdeligen betygade utan hon 
ock bekände sigh åhrligen hafwa gifwit honom dhet 
emoot nyttan af andras boskap utlofwade smör. Dy 
wardt opå nembdens enhälliga jnstämmande belefwat ät 
afsäija öfwer dhen doom, som opå trulldom och förbund 
med Sathan följa bör; doch så ät med domens öfwersän-
dande til dhen högl. kongl. Hofrätten skulle innehållas 
så länge man finge höra om hon, såsom. inthet 



hafwandes annat än wissa döden för sigh, icke worde 
görandes uthföhrligare och sannare bekännelse för 
kyrckjoheerden, som synnerligen wäl weet med sådane 
menniskior ät umgåå.

Sententia:

Alldenstund uthaf dher wid holdne åthskillige tingz 
ransakningar bibrachte skäl, men enkannerligen af 
dhen å dhetta extra ordinarie ting giorde bekännelse 
uppenbart är, att Lisbeta, Per Skarps hustru j Persnääs, 
icke alleenest lång tijd til många widskepeliga 
åthgärningar med Gudz heliga nampns missbruuk 
hafwer warit begifwen, uthan ock änteligen inlåthit sig 
j förbund med Sathan, att trulldomswis draga til sigh 
nyttan af sina grannars boskap och dhess til stadfästelse 
undfängit Sathans tekn på sin kropp, trädandes j sä 
måtto ifrån dhet lyfte hon hafwer giordt Gudi sinom 
skapare och återlösare wid dhet b. dopet; och Guds 
heliga lagh, exo. 22.18, strängeligen befaller ät man 
icke skall låtha een trullkona lefwa; dy dömbde jagh ät 
bemelte Lisbeta, Per Skarps hustru j Persnääs, lijf mista 
skall, blifwa afrättadh med yxa och hennes kropp sedan 
å båle upbrännas, dock sådant inthet uthan inkommande 
confirmation af dbenna doom ifrån dhen högl. kongl. 
Hofrätten.”

”Sedhan nu således wardt afdömbdt giorde kyr-
kioheerden j Sund, wyrdige herr Bryniel ( Bryniel 
Kjellinus, kyrkoherde i Sund 1656-1675) förmedelst 
dagelig besökning sin flijt ät winna uthaf henne widare 
bekännelse; och skref sedan häradzhöfdingen om hennes 
sedermera giorde bekännelse til d. 18 Decembris; 
dherom hon uthi nembdens närwaro änteligen afhördes 
d. 20 ejusdem såsom följer: Ät såsom hon altidh hafwer 



warit benägen ät lära hur hon måtte bekomma lycka 
til boskap och enkannerligen söka dherom kundskap af 
härigenom reesande främmande, så hände nu för 9 eller 
10 åhr sedan ät en finne reeste om winteren härigenom 
och fick see hennes bos-kapz skällor ligga. Då rådde 
han henne, ät hon om skärtorsdagzmorgonen skulle 
läggia skällorna j en rinnande bäck, så lagandes ät 
fradgan kommer inn j skällorna, så skulle icke alleenast 
dhe få bättre liudh, utan ock boskapen trifwas och hållas 
tilhopa, dhet samma efterkom hon om skärtorsdagen 
näste dher-efter, och widh hon så stodh och lagade 
skällorna j bäcken fick hon see en swart karl stå bakom 
sigh hwilcken sadhe åt henne:’]agh seer du har lust til 
mina konster, och är fuller nyttigt dhet du nu gör så wäl 
som dhet andra du plägar bruka. Men wil du tiäna migh, 
så will jagh lära digh dhet som bättre är’. Dhermed 
skildes de åth dhen gången. Om hösten dherefter, då hon 
en gång skulle gå heem ifrån sijn wederqwarn, mötte 
han henne uthi ett tåå, frågandes hwarföre hon, som. 
brukte hans konster, icke kom til honom. Hon swarade:
’]agh weet inthet hwar du äst hemma, eller huru jagh 
skall hitta dijt’. Han sadhe: ‘Jag wil fullan lära digh 
huru du skalt komma til mig’. Gaf henne så lijtet smörja 
pä en kluut, befallandes henne dhermed smörja rummet, 
som hon wille sittia på. Doch förr än hon tuddade på, 
skulle hon säija:’Gudh och Wårfru ginge sigh åth wägen 
fram, mötte dhem Boram: Hwart skall du gä? Jagh 
skall gä j bondens gårdh, dräpa koo och kalf. Dhermedh 
skulle dhet gå fort. Men ingen wiss tijdh   satte han 
henne före; doch inställte hon sigh effter samma hans 
lärdom strax dhereffter, hivilcket kan wara för 9 åhr 
sedan. Då smorde hon en gumse, och strax   bar dhet   
sijn koos rätt norr uth. Och dhen gången märckte han 
henne bitandes henne j axelen och säijandes dher-hoos:
’]agh märker tigh; kropp och siäl skal följa migh’. 



Dhermedh släpte han henne tilbakas; och hon kom til 
samma rum igen, dher hon satte sigh på gumsen.”

”Om contractet berättade hon wijdare altså: ät 
när Boram gaf henne smörjetudden, bödh han henne 
j synnerhet bruka dhen läsningen, som hon hadhe 
til-förenne lärdt af een mässingsmakerska, eftersom 
dhet war henne ett myckit gott gagn ät hon lärde dhet, 
nemligen:’Mijn koo är modstulen, min koo är blod-
stulen, lefwerstulen, lungestulen, men alt dhet som stulit 
är bättre milde herre Gudh’. Och dherpå skall hon gifwa 
koorna mallt och sallt, brukandes samma läsning och 
medel så ofta hon tycker någon koo hafwa olagh, och 
såleedes skulle hon kunna förwahra sitt och draga til 
sigh nyttan av 9 boställen, dock uthnämbdes då ingen 
hwarken grannar eller prästgården; eij heller hafwer 
hon brukat några bidrar (:trull-haarar:); kunde icke 
heller skönja någen båtnad uthaf sitt contract, utan 
Sathan hadhe handlat (-.sadhe hon:) emoot henne som 
en skälm, och henne meera ifrån tagit än gifwit, mädan 
alltsammans är henne under händerna förswunnit.”

”När man frågade henne om trullkäringarne 
pläga också draga nyttan til sigh af annars fodher, 
gödz-ning etc., sadhe hon sigh inthet weta dherom, 
uthan förmeente ät Sathan lofwar hwar en lycka och 
för-kofring til dhet han finner dhem wara benägna och 
hörer dhem önska. Och förmante hon alla wachta sigh 
för hwarjehanda widskepelse, fast hon aldrigh tycktes 
wara så ringa, emädan Sathan warder sigh inthet 
försummandes, uthan altijdh til meer och meer insti-
gerandes, til dess han änteligen får dhen widskepe-liga 
til Blåkulla medh sigh. Hon låther ock förmärckia huru 
dhet numeera är henne synnerligen kärt, ät hennes synd 
är blefwen uppenbar, tackar dherföre icke alleenast 
Gudh, uthan och berömmer dheras wählgärningar, som 
henne hafwer upröjt, beprijsandes dherhoos dhet alfwar  



Smörjetudden anbelangade, så hadhe hon den insomnad 
uthi sin snörelijfswalck, thedan kyrckio-heerden honom 
uthsprätte och sedan j wachtmestare-cammaren 
upbrände; och bekänner hon, ät hon slätt inthet kände 
til handklofwarne j begynnelsen och förr än hon blef 
afklädd, dherigenom snörlifwet kom ifrån kroppen.”

“Den 7 Februari (1667) anstältes extraordinarie 
ransakning widh Casteleholm,”

”Tilfrägades wachtmestarehustrun Kirstin Olssdot-
ter om dhen smörjan, som hon skulle hafwa gifwit 
trullkäringarne uthi fängelset, då kyrkioherden dhem 
om förbindelse med Sathan examineradhe. Kirstin 
swarade kort nog, ät ingen smörja hafwer hon gifwit 
dhem, uthan befallningzmannens hustru sadhe ät Kirstin 
hadhe sielf berättat henne dherom, säijandes huru 
hennes samweet aggade henne, sedan dhe plågade dhe 
andre käringarne så hårdt för smörjan; och dherföre 
badh hon befallningzmannens hustru säga dhet för 
sin man. Kirstin sadhe ät Lijsbeta, Per Skarps, hadhe 
henne owitterligen tagit af hennes skoosmörja i wäggen 
emillan döregåtet, jämwäl ock gifwit Ebba dheraf 
smörja medh sigh, sedan herr Bryniel undsadhe dhem ät 
låtha upbränna dheras hemman,”


