
Häxprocessen 

I Europa under 1400–1600-talen 

avrättades minst 30 000 personer på 

grund av misstanke om häxeri. Man 

trodde att dessa människor var i kontakt 

med djävulen. Det var framför allt kvinnor som pekades ut som häxor 

och i Sverige blev ca 400 av dem dömda till döden.  

Hur kan vi veta något om detta? Det finns protokoll från olika 

domstolar som berättar om denna typ av händelser. De dödsdömda 

blev halshuggna och därefter brändes deras kroppar på ett bål. Anna 

Eriksdotter var den sista i Sverige som dömdes till döden efter att 

hon pekats ut som häxa. År 1704 halshöggs hon. Hon var 80 år när 

det hände.  

Allt startade i Härjedalen, där Gertrud Svensdotter 

hade pekat ut Märet Jonsdotter som häxa. Händelsen 

startade häxprocessen som spreds sig snabbt över hela 

landet. Oroliga föräldrar hade hört talas om hur barn 

blev kidnappade och var tvungna att sälja sina själar till 

satan. Detta ville de så klart stoppa och därför krävde 

man att hela församlingen skulle undersökas efter 

häxor.  

  



Det var ofta barn som pekade ut kvinnor som häxor. Ibland kunde de 

till och med peka ut sin egen mamma. Barn blev mutade med mat 

och ibland pengar för att de skulle peka ut vilka som var häxor i deras 

bygd. Barnen berättade om hur de blev hämtade på natten och togs 

med till Blåkulla.  

Domstolarna trodde på barnen till en början. Efter en tid så kom det 

fram att några av barnen hade ljugit. Domstolarna hade nu svårare 

att tro på barnens historier och de som ljugit fick fängelsestraff eller 

piskstraff. 

År 1677 sades det att häxeriet var 

utrotat. Domstolarna började 

avvisa mål som handlade om 

häxor. Det var fortfarande olagligt 

att vara häxa men de dömdes inte 

längre till döden utan fick andra straff så som piskning eller 

kyrkoplikt. Kyrkoplikt var när den dömde erkände sina brott inför sin 

församling. De skulle också visa stor ånger för sitt brott.  

Denna masshysteri har också kallats för Det stora oväsendet eller Det 

stora blåkullabullret.  

  



Häxprocessen 

1 Skriv ditt namn med bara versaler __________________________ 

2 Hur många dömdes till döden för häxeri i Sverige? _____________ 

3 Hur kan vi veta något om häxprocessen? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4 Kryssa en av rutorna nedan på ett udda sätt. 

     

5 Vem var Anna Eriksdotter? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

6 Vad hade du haft för efternamn om man gått efter samma 

namnsystem som på 1600-talet? _____________________________ 

7 Skriv namnet på tavlan.  

8 Förklara hur du kommit fram till det efternamnet. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

A B C 



9 Var i Sverige startade häxprocessen? 

________________________________________________________ 

10 Skriv två landskap som gränsar till det landskap där häxprocessen 

startade. ________________________________________________ 

11 Kryssa i en av rutorna nedan på ett vanligt sätt. 

                                                                                     

 

12 Vilka var det som pekade ut häxor och varför? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

13 Vad menas med kyrkoplikt? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

14 Skriv häxa på tavlan medan du står på tå och blundar. 

15 Vilka två andra uttryck finns för häxprocessen? 

________________________________________________________ 

16 Skulle något liknande kunde hända idag, tror du? Förklara hur du tänker. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Cristo Redentor 

Cristo Redentor är ett världskänt 

landmärke. Du hittar landmärket i 

Sydamerikas största land. Kristusstatyn 

står på det 710 meter höga berget 

Corcovado och blickar ut över en av 

Brasiliens största städer, Rio de Janeiro.  

 

Statyn är 30 meter hög och väger 1145 ton. Det är 28 meter mellan 

Kristus fingertoppar. Det är skulptören Paul Landowski som har 

skapat detta kända landmärke. År 1922 påbörjades arbetet och nio 

år senare kunde statyn invigas. Statyn byggdes för att fira att 

Brasilien varit självständigt i 100 år.  

Det var inte självklart att det var en staty av just Jesus Kristus, som 

skulle byggas. Det fanns andra förslag, till exempel att bygga ett stort 

kors. Men slutligen blev det en staty av Jesus som står med öppna 

armar. Detta gör han för att visa sin kärlek till människorna. Tittar 

man på statyn, på långt avstånd, så ser den ut som ett kors.  

År 2007 röstades Cristo Redentor fram till ett av världens sju NYA 

underverk. Röstningen hade pågått i sex år och ca 100 miljoner 

människor hade varit med och röstat.  

Det här fotot av Okänd författare 

http://flickr.com/photos/39211453@n03/4110074449
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Här kan du läsa lite fakta om tre andra landmärken som valts in bland 

de sju nya underverken. 

Den kinesiska muren: Muren började 

byggas på 300-talet men den var inte klar 

förrän i början av 1600-talet. Muren blev till 

slut 21 000 kilometer lång.  

 

Colosseum: En ellipsformad amfiteater i 

Italiens huvudstad Rom. Här utfördes 

avrättningar och gladiatorspel. Man kunde 

också underhålla med teater för en större 

publik (87 000 åskådare). 

 

Taj Mahal: Ett mausoleum i Indien som 

räknas som världens största kärleksgåva. 

Härskaren Shah Jahan lät bygga den i mitten 

av 1600-talet till sin favoritfru Mumtaz 

Mahal. Taj Mahal är Indiens mest populära 

turistattraktion och lockar 2–3 miljoner besökare varje år.  

  

 

 



Cristo Redentor 

1 Skriv ditt namn med bara gemener __________________________ 

2 Vilket är Sydamerikas största land? __________________________ 

3 Ta reda på vad landets huvudstad heter? 

________________________________________________________ 

4 Rita en klubba i en av rutorna nedan. 

     

5 Vad är Cristo Redentor? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

6 Förklara var Cristo Redentor finns? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

7 Skriv ett sydamerikanskt land på tavlan. Det får inte samma land 

som någon annan skriver eller det land där Cristo Redentor står. 

8 Skriv två saker som du får veta om själva statyn. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

A B C 



9 Vilket år inviges kristustatyn? ______________________________ 

10 Vad menas med de sju NYA underverken, tror du? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

11 Rita en våg i valfri ruta nedan. 

                                                                                     

 

12 Hur många mil blev den kinesiska muren? 

________________________________________________________ 

13 Hur många personer rymmer Colosseum? 

________________________________________________________ 

14 Vilket av de fyra nya underverken skulle du helst vilja besöka? 

Förklara också varför. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

15 Vad kan kristusstatyn liknas vid, på avstånd? 

________________________________________________________ 

16 Lämna in dina svar (och texten) till mig. Du får inte bära dem med 

händerna när du lämnar in dem.  
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