
Författaren Annika Andebark väcker liv i 1600-talets häxprocesser

Den 19 maj 1669 tändes häxbålen i Sverige. Sju år senare hade 300 personer avrättats för
trolldom. 
Hur kunde det hända?
Författaren Annika Andebarks sökande efter svaret har nu resulterat i romanen Oväsen i
Älvdalen som bygger på historiska fakta. Allt började med att hon reste till Älvdalen efter långt
gångna självmordsplaner – och hittade minnesanteckningar från 1600-talet som gav henne
tillbaka lusten att leva. 
 

 

Annika Andebark drev advokatbyrå i Hammenhög men körde slut på energin och livslusten. Som tur fick hon så småningom
tillbaka motivationen – och en av vägarna dit gick via Älvdalen. Det var där, under en retreat, som hon hörde talas om de lokala
trolldomsprocesserna och stötte på förhörsanteckningar från 1600-talet.
– Jag hade ingen aning om att det var där trolldomsprocesserna började, berättar Annika Andebark. 
Protokollen från rättegångarna kom att väcka hennes nyfikenhet på mer än ett plan. 
– Som jurist behövde jag förstå vilka lagar som gällde, hur rättegången gick till, hur fångarna förvarades i väntan på verkställighet,
säger hon. 
– Jag funderade mycket på hur häxprocesserna kunde hända. Kunde något liknande hända igen? Fanns det strukturer som gjorde
att individer saknade civilkurage – eller trodde de verkligen på häxor? 
Idén att skriva ner berättelsen för att försöka besvara dessa frågor började snart växa fram. 
– Historien bakom boken är otrolig, säger Annika. Ofta har det känts som om någon hjälpt mig på traven. Det har varit så många
märkliga möten – som om jag bara varit en förmedlare av en berättelse som skulle skrivas.
Materialet var så omfattande att det visade sig räcka till sju böcker. I den första boken, Oväsen i Älvdalen, får läsaren följa båda
sidor av rättegången under tolv månader, från att Gertrud erkänt att hon farit till Blåkulla till att bålet tänds. Det är en prosalyrisk
roman som bygger på grundlig research, och notariens anteckningar från den verkliga rättegången har legat till grund för dialogen. 
Oväsen i Älvdalen är första delen i serien Eldarna och kommer ut 21 mars 2020. På bloggen trollkona.se kan man läsa mer om
författarens arbete inför boken, karaktärerna, platserna och hur den tidens rättssystem fungerade.

 



Annika Andebark föddes 1969 i Simrishamn. Efter juristexamen i Lund 1992 var hon verksam inom juridiken fram till 2014.
Numera bor hon i både Ystad och Billesholm när hon inte befinner sig i Älvdalen.
Efter sin utmattningsdepression blev trädgårdsarbete och cykling hennes terapi och skrivandet en stor del av hennes liv. Hon
föreläser och bloggar också om sina intressen. På sajten cyklat.se inspirerar hon till cykelupplevelser. Hon har varit engagerad i
kvinnors företagande under många år och vill gärna lyfta fram kvinnorna i historien.

 

Utkommer 21 mars.

 

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på:
marknad@hoi.se
 

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


