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Steilneset minnested – 

undervisningsforløp Historien 

En kort veiledning til lærer og elever som instruerer i 

både forarbeid til og etterarbeid når klassen har vært på 

besøk på Steilneset minnested. Denne veiledningen tar 

for seg det undervisningsforløpet Vardø museum tilbyr 

under fanen historie og samfunnsfag. 

 



Steilneset Minnested – Historie 

 

Til klassens lærer. 

 

For at klassen skal få best mulig utbytte av besøket i Vardø, er det nødvendig at det gjøres et 

forarbeid på skolen. Blant annet er det viktig at bakgrunnen for trolldomsprosessene som 

historisk fenomen, gjennomgås med elevene. Nedenfor følger en tekst som er en kort 

innføring i dette emnet. I tillegg setter jeg opp et par referanser som vil fungere godt som 

tilleggslitteratur.   

 

Trolldomsprosessene i Finnmark 

Trolldomsprosessene i Finnmark, som foregikk i perioden 1600–1692, var en sen utløper 

av de europeiske trolldomsprosessene. Over alt der trolldomsprosesser foregikk, var statens 

innvirkning av stor betydning. Slik var det også i kongeriket Danmark-Norge. Statens 

rolle under trolldomsprosessene var innvevd i lovgivningen, i rettsapparatets funksjon og i 

kirkens virksomhet. Det er ingen tvil om at staten gjennom kongens makt og embetsmenns 

virksomhet spilte en avgjørende rolle for prosessenes forløp. Øverste embetsmann i Finnmark 

var kongens befalingsmann på Vardøhus festning. Hans tittel var lensherre fram til 1660 og 

etter det amtmann. 

 

Den kunnskapen man har om trolldomsprosessene i Finnmark, stammer hovedsakelig 

fra referater fra saker ført ved lokale ting. Referatene ble skrevet inn i protokoller, som 

i dag oppbevares i Statsarkivet i Tromsø. I rettsprotokollene finnes informasjon om hva 

som skjedde med en person fra vedkommende ble ført inn i rettslokalet til dommen forelå. 

Kildematerialet fra trolldomsprosessene i Finnmark er unikt både i nasjonal og internasjonal 

sammenheng på grunn av sin fyldighet og detaljrikdom. 

 

Under trolldomsprosessene i Finnmark ble 135 personer stilt for retten. Av disse ble 

91 henrettet, de aller fleste brent på bålet. En slik dødsdomsrate er på høyde med mange 

områder i Europa der alvorlig trolldomsforfølgelse fant sted. For Finnmark må man i 

tillegg ta folketallet i betraktning når omfanget av prosessene skal vurderes. På 1600-tallet 



hadde Finnmark ikke mer enn 3000 innbyggere, det vil si 0,8 % av Norges folkemengde. 

Likevel fant 16 % av norske trolldomssaker sted der, og 31 % av alle dødsdommer i norske 

trolldomssaker ble avsagt der. Disse tallene viser at omfattende forfølgelse foregikk. Andre 

dommer enn dødsdommer under prosessene i Finnmark var landsforvisning, offentlig pisking 

og bøter. 

 

Både kvinner og menn ble anklaget for trolldom under prosessene i Europa. I 

Finnmark ble 111 kvinner og 24 menn rettsforfulgt for trolldomsutøvelse. Tilsvarende 

forholdstall finner man i mange andre europeiske områder. Av de 91 som ble henrettet 

i Finnmark, var 77 kvinner og 14 menn. Det finnes lite opplysninger om alder i kildene. 

Majoriteten av kvinnene som ble henrettet, 68 %, var gifte kvinner. En femtedel av de 

henrettede kvinnene var eller hadde vært tjenestejenter. Mange av disse var kom fra steder 

sør for Finnmark. De fleste av kvinnene som ble henrettet, var bosatt i Vardø og Vadsø og 

områdene rundt. Vardøhus festning spilte en sentral rolle under prosessene. Mistenkte kvinner 

satt fengslet over tid i ”trollkvinnehullet” på Vardøhus. Bruk av tortur var utbredt under 

trolldomsprosessene i Finnmark. De verste tilfellene av tortur foregikk på Vardøhus. Av 

samtlige båldommer i Finnmark falt to tredjedeler på Vardøhus. Kun to av disse dommene ble 

avsagt over menn. 

 

Ofte ble vannprøven benyttet under som bevis under en trolldomssak. Denne prøven 

ble ansett for å være en Guds dom over trollfolk. Prøven bestod i at den anklagede ble kastet 

i sjøen med hender og føtter sammenbundet. Vannet som hellig element ble antatt å støte det 

som var urent, fra seg. Fløt personen opp, var det et tegn på at vedkommende var skyldig. 

Sank personen, var det et tegn på uskyld. Vannprøven ble av rettsapparatet ikke regnet som 

tortur. Av de som ble henrettet under prosessene i Finnmark, gjennomgikk en tredjedel 

vannprøven. Kun to av disse var menn. Halvparten av vannprøvene ble utført i Vardø. Alle 

som ble utsatt for vannprøven i Finnmark, fløt opp. 

 

Nordmenn og samer levde side om side i 1600-tallets Finnmark, og begge 

disse etniske gruppene ble berørt av trolldomsprosessene. Om lag fire femtedeler av de 

trolldomsanklagede i Finnmark var nordmenn og én femtedel var samer. Prosessene i 

Finnmark gikk hardest ut over norske kvinner. Av samtlige anklagede kvinner var ni 

tiendedeler norske og én tiendedel samiske. Av de 77 henrettede kvinnene var seks samiske. 

Hoveddelen av båldommer under trolldomsprosessene i Finnmark ble avsagt over norske 



kvinner. 

 

Annerledes var det med mennene. Av de 24 anklagede var 16 samiske, og av dem 

måtte hele 13 bøte med livet. Overvekten av samer kan ha å gjøre med at samiske menn 

var kjent i Europa for å være kyndige i trolldomskunst, blant annet gjennom framstillinger i 

historiebøker. Det var snakk om individuell utøvelse av tradisjonell trolldomskunst. Særlig 

hadde samiske menn ry på seg for salg av seilvind til båter. Tidlig på 1600-tallet ble søkelyset 

rettet spesielt mot samer under trolldomsprosessene i Finnmark, noe som blant annet framgår 

av brev utsendt av kong Christian IV i 1609. Slik sett har det samiske innslaget i befolkningen 

sannsynligvis hatt betydning for første fase av trolldomsforfølgelsen i Europas nordligste 

strøk. Båldommene over samiske menn under prosessene i Finnmark ble avsagt før 1640. 

 

Trolldomsprosessene i Finnmark var intense, ikke bare vurdert ut fra høyt antall 

dødsdommer blant de domfelte, men også ut fra sterk konsentrasjon av saker i avgrensede 

tidsrom. De fleste dødsdommene ble avsagt i kjeder av trolldomssaker, der den ene saken 

avløste den neste i hurtig tempo – kjedeprosesser. I Finnmark omfattet denne typen prosesser 

kun kvinner. Karakteristisk for disse prosessene var at de anklagede for det første bekjente 

at de hadde forsverget sin Gud i himmelen og sin dåpspakt og inngått en pakt med Djevelen. 

Gjennom pakten fikk de kraft til å utføre onde gjerninger. For det andre bekjente de at de 

hadde deltatt på trollkvinnesamlinger, der Djevelen var til stede. For det tredje bekjente de 

at de sammen med andre trollkvinner hadde vært med på å kaste trolldom over mennesker 

og dyr med sykdom og død til følge, framkalle uvær, forårsake skipsforlis og jage fisken fra 

land. Dette førte til at nye personer ble mistenkt for trolldom, og disse ble i sin tur innkalt for 

retten og forhørt. De tre største kjedeprosessene i Finnmark fant sted i 1620–1621, 1652–1653 

og 1662–1663. Hovedtyngden av båldommer avsagt over kvinner i Finnmark forekom under 

slike prosesser. Ikke bare voksne personer ble utsatt for trolldomsforfølgelse. I løpet av den 

siste kjedeprosessen ble også seks småjenter ført for retten, anklaget for trolldom. Disse ble 

alle frifunnet. 

 

Det var hva de trolldomsanklagede bekjente for retten, som avgjorde om de ble 

kjent skyldige. Å bekjenne djevlepakt var ensbetydende med å besegle sin egen dødsdom. 

I likhet med trolldomsprosesser i mange andre europeiske land var det et sterkt innslag av 

djevlepaktbekjennelser under prosessene i Finnmark. Til grunn for slike bekjennelser lå en 

lærd europeisk doktrine, demonologi, som i hovedsak gikk ut på å definere hvem som var 



Djevelens hemmelige medsammensvorne på jord, hvordan disse skulle kunne pekes ut, og 

hva de var i stand til å utrette. Over hele Europa ble det fra siste halvdel av 1400-tallet til 

første halvdel av 1600-tallet publisert en rekke bøker der demonologiske ideer ble utlagt. 

Også i Danmark-Norge kom dette tankegodset inn i lovverk og kirke, og gjennom 

statens virksomhet ble ideene spredt til alle deler av riket. I 1617 utstedte Christian IV en 

forordning der de rette trollfolk ble definert som de som hadde forbundet seg med Djevelen 

eller hadde omgang med ham. Ideene om djevlepakt, trollkvinnesamlinger og kollektive 

trolldomsoperasjoner ble kjernepunkt i de anklagedes bekjennelser under prosessene i 

Finnmark. Det kollektive aspektet som var implisert i disse prosessene, førte til at mange 

personer i løpet av kort til ble beskyldt for trolldom, ført for retten, anklaget for trolldom, 

forhørt, kjent skyldig, dømt til ild og bål og endelig brent. 

 

De lokale ting fikk stor betydning både med henblikk på å begynne en trolldomssak 

og på intensiteten i sakene. Loven ble håndhevet ved de lokale ting av nidkjære embetsmenn 

med stor angst for hva trollfolk i pakt med Djevelen kunne utrette. Den personlige faktor, slik 

man ser den gjennom embetsmenns påvirkning, hadde derfor mye å si for om det ble innledet 

trolldomsprosess i et lokalsamfunn. I kirkene ble det forkynt et budskap som bygde opp om 

djevlefrykt, hvor Djevelens makt og framtoning var vesentlige momenter. Det er viktig å være 

klar over at de lokale samfunn i Finnmark der trolldomsprosessene fant sted, var rent muntlige 

samfunn på 1600-tallet. All opplysning fra de lokale ting og fra kirkens forkynnelse ble spredt 

muntlig til allmuen. Slik gikk forestillingene om Djevelen og pakten med ham fra munn til 

munn i befolkningen og ble gjenfortalt av de anklagede i bekjennelsene på tinget. 

 

Stor dramatikk utspant seg i rettssaler i Finnmark under trolldomsprosessene for 400 

år siden. Urett ble begått mot enkeltmennesker av et knusende rettsapparat. Men likevel kan 

man i rettsdokumentenes innførsler finne elementer av mangfold, fantasi, motstand og styrke 

– noe som symboliserer menneskelig kraft under alle livets tilskikkelser. 

Tilleggslitteratur 

Willumsen, Liv Helene, Dømt til ild og bål (Stamsund, 2013), ”Innledning” og ”Finnmark”: s. 

13-49; s. s. 239-353 

Willumsen, Liv Helene, Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift (Bergen, 2010), 

”Innledning”, s. 9–16. Identisk tekst finnes i engelsk utgave:  



Willumsen, Liv Helene. The Witchcraft Trials in Finnmark, Northern Norway (Bergen, 

2010), “Introduction”, s. 9–16.  

Lykke til med arbeidet! 

 

Steilneset Minnested – Prosessorientert skriveopplegg dikt 
 

Til klassens lærer. 

 

Som en del av undervisningsopplegget er det lagt inn et skriveopplegg som består av tre faser: 

Forarbeid på skolen; arbeid under selve besøket i Vardø; etterarbeid på skolen. 

 

Introduksjon 

Hvorfor skriveopplegg dikt som en del av undervisningsopplegget? 

Dette undervisningsopplegget, knyttet til den historiske komponent, har som målsetting 

skriftlig refleksjon over det historiske stoffet elevene møter på Steilneset, med fokus på 

elevens individuelle opplevelse av Steilneset Minnested og hva denne opplevelsen, med det 

historiske stoffet som utgangspunkt, kan avstedkomme av tanker og innsikt. Denne delen av 

opplegget vil munne ut i en skriftlig tekst som et konkret resultatet. Begrunnelsen for å ha 

med et skriftlig element i undervisningsopplegget er sammensatt.  

Den viktigste grunnen er at et skriftlig element av den typen som er skissert, vil bidra til å 

modne tanker over tid. Elevene vil forberedes på den skriftlige teksten de skal skrive som en 

del av forberedelsen til besøket i Vardø. Så vil de under besøket på Steilneset og tilhørende 

oppfølging skriftfeste sine tanker og inntrykk under en undervisningsøkt. Endelig vil de som 

del av etterarbeidet når de kommer tilbake til sine skoler, videreutvikle og avslutte sin tekst og 

dermed sluttføre en refleksjonsprosess som har fått utvikle seg over lengre tid. Tiden vil virke 

til modning av forståelse av det historiske stoffet, og den vil virke til modning av elevenes 

selvforståelse i møte med det historiske stoffet. En slik prosess, som baserer seg på en trinnvis 

utvikling av tanker og en langsomt gryende innsikt, kan bare skje når man går med spørsmål 

og idéer i bevisstheten over mange dager og uker. En tankerekke får mulighet til å utvikle seg 

over tid. Nye problemstillinger vil føye seg til initiale problemstillinger. En forståelse vokser 

fram. 



 En annen grunn til å ha et skriftlig element med i opplegget, er at utvikling av et skriftlig 

uttrykk over tid skaper oversikt. Den skriftlige teksten blir et uttrykk for elevens reflekterende 

møte med et komplisert fenomen. Den kompleksiteten som finnes tematisk i de historiske 

trolldomsprosessene, blir enklere å få en avstand til og sortere ut betydningsmessig ved at 

problematikken behandles i en skriftlig drakt. Etter å ha gått gjennom minnehallen og erfart 

alle de skjebner som presenteres der, skal elevene skrive ned tre ord på et papir, ord som 

karakteriserer deres opplevelse og som skal benyttes i det videre undervisningsopplegget. Det 

faktum at man ikke bare skal skrive noen ord ned på et papir, men at dette også skal være 

sentrale ord for det man ønsker å presentere, fører til at man må tenke grundig gjennom hva 

man ønsker å ta med. En slik utvelgelsesprosess bidrar til ordning av tanker og presisering av 

hva man vil ha fram.  

En tredje grunn til å ha et skriftlig element med i opplegget, har å gjøre med den trygghet som 

kjennskap til tekstens format og grundig forberedelse borger for. Dette er et viktig didaktisk 

moment. For å kunne gjennomføre det skriftlige arbeidet som skisseres, er det nødvendig at 

klassen forberedes til besøket i Vardø gjennom et analogt opplegg i prosessorientert skriving. 

Dermed vet elevene hva som er gangen i den skriveprosessen de skal inn i når de kommer til 

Vardø, og de er trygge på at de kan gjennomføre dette. Alle elevene i klassen kan 

gjennomføre et slikt arbeid. En slik trygghet har å gjøre med langt mer enn skriveteknikk. Den 

har å gjøre med at kjente og faste rammer gir en egen frihet når det gjelder utforskning av en 

problematikk. Å skrive ned sine egne tanker i et kort dikt, er en form som egner seg til 

følelser og tanker. Ved å arbeide etter faste retningslinjer for diktets form, blir det lettere for 

elevene å veie og vurdere hvilke ord de vil bruke, prøve seg fram. 

 

Nedenfor følger skisse til et prosessorientert skriveopplegg dikt. Det er detaljert nok til at det 

kan anvendes metodisk slik det står, under de tre fasene. Det kan lett tilpasses den 

undervisning klassen skal ha dette året om dikt. 

 

Forarbeid før besøket i Vardø – lærer  

 

1) Introduksjon: Et dikt er ofte kort og ladet, samtidig som alle ordene som er viktig for 

meningen, er med. Å skrive et dikt er en måte å reflektere på. Vi må tenke på hva slags 

ord som på en kort måte best uttrykker hva vi ønsker å si. Vi skal nå konsentrere oss 



om stavelser og rytme i et eksempeldikt, og så skal dette være mønster for det diktet 

dere selv skal skrive etterpå. 

2) Lærer/formidler gjennomgår et eksempel på et kort dikt på tre linjer; første linje 5 

stavelser, andre linje 7 stavelser, tredje linje 5 stavelser. Lærer markerer stavelsene 

over ordene på eksempeldiktet med for eksempel tverrstrek for trykktunge stavelser og 

liten bue for trykklette stavelser.  

3) Det kan for eksempel være slik:  

På sommerveien  

Der trærne kler seg i grønt  

Danser høstløvet 

4) Lærer og elever klapper rytmen tre ganger. 

5) Elevene får prøve å skrive et dikt med tema årstid: Vår/Sommer/Høst/Vinter etter et 

slikt mønster.  

6) Respons: Utkastet skal utarbeides videre på skolen ved at dere får respons fra en eller 

flere medelever samt lærer. Dette kan gjøres enten i 2-grupper, ved at to og to elever 

bytter førsteutkast, eller i 3-eller 4-grupper. Da må lærer kopiere opp førsteutkastene 

til de andre enn forfatteren, slik at alle sitter med et utkast. Forfatteren leser sitt dikt 

høyt som en begynnelse. Responsen skal være enkel og positiv. Eksempel kan være 3 

spørsmål: a) Finn ett ord i diktet som du synes er fint. b) Er det noe i diktet du synes er 

uklart? c) Hva for en stemning er det som formidles i dette diktet, og kan dette 

tydeliggjøres ved å bytte ut et ord? Forfatteren bestemmer selv om responsen skal føre 

til endringer i diktet. Ikke lov å si negative ting eller ting som ikke har med selve 

teksten i diktet å gjøre. Læreren gir også individuell respons til alle. 

7) Diktene ferdigstilles av den enkelte, skrives med fin handskrift på fint papir, dekoreres 

om ønskelig, og henges opp på en plakat. 

  

Besøket i Vardø – lærer/ formidler Vardø Museum 

 

1) Individuelt: Like etter vandringen gjennom Steilneset Minnested: Hver elev skriver 3 

ord på et stykke papir, ord som betegner hva de føler og tenker like etter besøket på 

Steilneset Minnested. Hva for noen ord blir viktigst når jeg skal karakterisere 

Steilneset Minnested. Hva har jeg opplevd sterkest under møtet med dette 

minnestedet?  



2) Klasseplenum: Lærer/formidler leder en idémyldring på tavla; ei sol med Steilneset 

Minnested midt i soløyet og stråler som går ut fra soløyet. Lærer: Nå skal vi dele ord 

med hverandre, for å bli inspirert til å skrive et kort dikt. Hver elev velger ett av de tre 

ordene de har skrevet som de ønsker skal stå på tavla. Lærer/formidler skriver dette 

ordet på en av strålene. Videre til neste elev, helt til alle elever har ett ord hver på 

tavla.    

3) Lærer/formidler: Nå skal dere skrive et førsteutkast til et kort dikt etter samme 

mønster som det vi har gjennomgått. Dere kan bruke de tre ordene dere skrev først, la 

dere inspirerer av ord fra tavla og bruke andre ord dere synes passer. Skrivingen kan ta 

ca. 15-30 minutter, meningen er kun å lage en begynnelse til tekst. Elevene bør sitte 

enten i grupper på 2 eller alene når de skriver førsteutkastet. Første begynnelse til 

skrivearbeidet bør foregå med en gang de har skrevet og fått aktivert ordene sine, altså 

etter at vi har laget sola med solstrålene. Det blir for lenge å vente til de kommer 

tilbake til skolene med å aktivere ordene på lappene i en kort tekst, da har ordene 

mistet sin friskhet. Skriv navnet under førsteutkastet og lever det til lærer. Dette 

førsteutkastet skal brukes ved etterarbeid på skolen etter besøket på Steilneset 

Minnested. Læreren skal ha med seg fra Vardø et sett av førsteutkast fra alle elevene, 

disse tekstene skal videreutvikles på skolene.  

 

Etterarbeid på skolen – lærer 

 

1) Førsteutkastet skal utarbeides videre på skolen ved at dere får respons fra en eller flere 

medelever samt lærer. Dette kan gjøres enten i 2-grupper, ved at to og to elever bytter 

førsteutkast, eller i 3-eller 4-grupper. Da må lærer kopiere opp førsteutkastene til de 

andre enn forfatteren, slik at alle sitter med et utkast. Forfatteren leser sitt dikt høyt 

som en begynnelse. Responsen skal være enkel og positiv. Eksempel kan være 3 

spørsmål: a) Finn ett ord i diktet som du synes er fint. b) Er det noe i diktet du synes er 

uklart? c) Hva for en stemning er det som formidles i dette diktet, og kan dette 

tydeliggjøres ved å bytte ut et ord? Forfatteren bestemmer selv om responsen skal føre 

til endringer i diktet. Ikke lov å si negative ting eller ting som ikke har med selve 

teksten i diktet å gjøre. Læreren gir også individuell respons til alle.     

2) Så skrives et andreutkast, der det også skal gis respons tilsvarende ovenfor.  

3) Til slutt skrives et tredjeutkast på fint papir. Alle skal skrive så fint de kan, og de kan 

bruke tusjer eller kalligrafi-penner og blekk. Hvis noen ønsker å skrive på data, så 



forsøk å eksperimentere med ulike skrifttyper og bokstavstørrelser. Veldig fint å pynte 

på arket rundt diktet, dette bør gjøres for hånd. Diktene kan settes sammen til en 

vakker bok eller til en stor, flott plakat som kan settes opp på skolen. 

4) Elever fotograferer og lager pdf-fil av alle diktene. Kan legges ut i et elektronisk 

klasserom eller dele diktene med andre på et annet vis. 

 

Lærerens innsats i de tre fasene av skriveopplegget er avgjørende for et vellykket resultat. 

Lykke til med arbeidet! 

 

 

Til klassen. 

 

Steilneset Minnested – historien 

Steilneset Minnested er bygget til minne om ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark. 

Minnestedet har tre komponenter: Kunst, arkitektur, historie. Jeg vil her gripe fatt i historien 

og gi dere noen opplysninger om trolldomsprosessene i Finnmark samt en liten fortelling om 

en ung kvinne, som dere vil høre mer om når dere kommer til Steilneset Minnested, Vardø. 

 

Trolldomsprosessene i Finnmark var del av de europeiske trolldomsprosessene, en forfølgelse 

rettet mot mennesker man trodde kunne utøve trolldom og dermed var farlige. I Europa 

foregikk trolldomsprosessene hovedsakelig på 1500- og 1600-tallet. Forskerne regner med at 

fra 40.000 til 60.000 mennesker ble henrettet under disse prosessene, de aller fleste brent på 

bål. Av de som ble forfulgt og henrettet for utøvelse av trolldom, var gjennomsnittlig 4 

femtedeler kvinner og 1 femtedel menn. Slik var det også i Finnmark. 

 

Både nordmenn og samer bodde i Finnmark på 1600-tallet. Samiske menn var kjent i hele 

Europa på denne tiden som trolldomskyndige. De skulle angivelig kunne selge vind til 

seilbåter ved å knytte tre knuter på et tau. Når folkene på båten løste opp knutene, kom 

vinden. De skulle også kunne kaste gand, samisk trolldom, over andre personer. Og de kunne 

spille på runebomme, en tromme som ble brukt av sjamaner. I Finnmark på 1600-tallet var 

omtrent 4 av 5 personer nordmenn, resten var samer. Ser man på hvordan trolldomsprosessene 



slo ut med hensyn til den etniske sammensetningen av befolkningen i Finnmark, viser det seg 

en forskjell som går på kjønn. Blant kvinner anklaget og dømt for trolldom, var det flertallet 

norske. Blant menn anklaget og dømt for trolldom, var flertallet samiske.     

    

Den unge kvinnen fra Vardø jeg vil fortelle om, het Gundell Olsdatter. Hun var en av de 

mange som ble ført for retten i Finnmark på 1600-tallet, anklaget for at hun skulle ha utøvd 

trolldom. Dette var en svært alvorlig anklage for et menneske å få rettet mot seg på 1600-

tallet, på grunn av at det var stor angst for trolldomskyndige personer blant lærde og blant 

vanlige folk. Alle trodde at trolldom var farlig og virket, og en særlig farlig type 

trolldomskyndige personer var de som man trodde hadde gått inn i en hemmelig pakt med 

djevelen. De skulle også ha vært med på trolldomssamlinger, der djevelen var til stede, og 

deltatt i kollektive trolldomsaksjoner. Disse menneskene ble antatt å kunne utøve onde 

gjerninger, for de hadde fått trolldomskraft fra Den Onde. Folk trodde altså at det eksisterte en 

gruppe av djevelens medsammensvorne. Man visste ikke hvem som hadde var med i den 

hemmelige pakten med djevelen, og dette førte til at man så med et mistankens blikk på alle 

mennesker rundt seg. De kunne være farlige trollfolk. Og det var viktig å få dem oppsporet og 

ført for retten. 

 

På 1600-tallet trodde folk at den kraften som trolldomskyndige personer behersket, kunne 

brukes til å kaste sykdom og død over mennesker og dyr, forårsake skipsforlis og jage fisken 

bort fra land, slik at det ble dårlig fiske. Når ulykker rammet de lokale samfunn, dukket det 

alltid opp et spørsmål om hvordan dette kunne skje. Det ble rett og slett slik at de som man 

trodde var trollfolk, fikk skylden for alle ulykker som inntraff. 

 

De lokale samfunn i Finnmark på 1600-tallet var sårbare for alle slags ulykker. De bodde kun 

3000 mennesker i regionen, de fleste i små fiskevær. Gundell vokste opp i et samfunn der 

menneskene livnærte seg av fiske og småbruk. Fiske var viktigste næringsveien. I tillegg 

hadde familier ofte noen få husdyr, men det var ingen store gårder. På grunn av klimatiske 

forhold var det ganske karrige kår for husdyrhold. Menneskene arbeidet hardt for sitt 

utkomme, og barn måtte tidlig lære seg å gjøre sin del av arbeidet som skulle utføres. Gundell, 

som var ei ungjente, var kommet i en alder da hun kunne utføre arbeid på lik linje med en 

voksen person. 

 



En sentral plass i Vardø på 1600-tallet, var Vardøhus festning. Festningen lå ikke på samme 

sted som i dag, men den var svært viktig på grunn av at kongens mann i Finnmark holdt til 

der. Norge og Danmark var i en union på denne tiden, og kongen bodde i København. Den 

øverste embetsmannen på Vardøhus hadde stor makt og fikk mye å si også for hvordan 

trolldomsprosessene utviklet seg. Han hadde tittelen lensherre før 1660, og etter eneveldets 

innførelse i Danmark-Norge i 1660, ble han kalt amtmann. I tillegg til denne mektige 

personen, bestod embetsmennene i Finnmark på denne tiden av fogder, sorenskriver og 

prester. 

 

På 1600-tallet var det å utøve trolldom vurdert som en forbrytelse på linje med andre 

forbrytelser som mord, tyveri, vold og utukt. Ut fra lovens bokstav var trollfolk forbrytere, og 

de skulle straffes etter loven. Svært mange av de som ble anklaget for trolldom og dømt, ble 

henrettet ved brenning på bål. Slik var det i hele Europa, og slik var det i Finnmark. Brenning 

ble sett på som den eneste mulige renselse for at disse menneskene skulle bli frelst. Før de 

dømte ble brent, fikk de sakramentet av en prest.  

 

Det varierer noe hva slags metode for henrettelse som ble brukt når man ser på Europa. I 

Skottland ble de trolldomsdømte først kvalt, så brent. I Finnmark ble de som skulle henrettet, 

bundet levende til en stige og stigen ble veltet inn over et brennende bål. Dette ble kalt 

stigemetoden.       

 

Gundell Olsdatter bodde i Vardø. Året var 1624, altså neste 400 år siden. Hun var en vanlig 

jente som hadde vokst opp der sammen med familie og venner. Så begynte det å gå rykter om 

at hun kunne trolldom. Hun skulle ha truet flere personer med at hun skulle kaste ondt over 

dem, og dette skulle etterpå ha skjedd. Gundell ble ført for retten på Vardøhus den 24. 

september 1624. Hun ble anklaget av tre menn Oluf Nilsen, Jørgen Berntsen og Oluf 

Hermansen, for at hun hadde kastet trolldom over dem, og denne trolldommen virket. De kom 

med mange vitnesbyrd om hva som hadde skjedd dem. Dette skulle underbygge at hun var 

trolldomskyndig. Imidlertid ble det ikke avsagt dom over Gundell denne dagen. 

 

Neste gang Gundell ble ført for retten, var nærmere jul. Den 1. desember 1624 ble hun igjen 

anklaget for trolldom, og denne gangen tilstod hun at hun kunne trolldom. Men heller ikke 

denne gangen ble det avsagt dom over henne.  

 



Men nå viste det seg at nettet strammet seg til rundt henne. Den 22.april 1625 ble Gundell 

Olsdatter ført for retten og forhørt igjen. Nå ble det bestemt at hun skulle utsettes for 

vannprøven. Denne prøven var en test, en gudsdom, der det skulle bevises om en person var 

skyldig eller ikke. På grunn av at trolldom var en forbrytelse som ikke kunne bevises på 

vanlig måte, ved at man for eksempel fant et lik eller fant stjålne ting, ble det i trolldomssaker 

brukt denne formen for indisiebevis som skulle være tegn på om en person var skyldig eller 

ikke. Selve vannprøven foregikk ved at venstre hand ble knyttet til høyre fot og høyre hand 

ble knyttet til venstre fot. Så ble den som skulle utsettes for vannprøven kastet i sjøen. Hvis 

vedkommende fløt opp, ble dette tatt som et bevis på skyld. Vannet som hellig element, støtte 

det urene fra seg. Hvis den som ble prøvd ved vannprøven, sank, var det et tegn på at 

vedkommende var uskyldig. Alle som gjennomgikk vannprøven under trolldomsprosessene i 

Finnmark, fløt opp. Det var vanligvis slik at dersom noen ikke fløt opp, med sank, hadde de et 

tau rundt livet som gjorde at de kunne bli trukket til land. Dette har man eksempler på blant 

annet i Skottland. I Gundells tilfelle skjedde det at hun fløt opp. Dermed hadde retten funnet 

et slags bevis på at hun var en trollkvinne. 

 

Hvordan det gikk videre med Gundell vil jeg ikke røpe her, det vil dere få greie på når klassen 

besøker Steilneset. 

 

Lykke til med forberedelsene til turen. 

 

 

 

 

 

 

 


