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Hysterin kom med fyra ungdomar från Gävle; tre flickor och Johan Grijs. I juni 1675 
avfärdades anklagelserna av den ovilliga rätten, men föräldrarna i Katarina församling vände 
sig till kyrkan, och en kommission utsågs. Föräldrar satte upp vaktstugor där de försökte 
förhindra att barnen rövades bort av häxor under natten. Barnen försökte överträffa varandra 
med historier och blev tillsagda vad de skulle säga av några unga pigor; Elisabeth Carlsdotter 
(18), myrapigorna Agnis Eskilsdotter och Annika Henriksdotter, Annika och Agneta Gråå, 
Elisabet Wellendorf (18) och Maria Nilsdotter (22). 23 oktober erkände Johan Griis att han 
ljugit, och man blev då misstänksam mot barnen; 11 september bröt vittnet Annika 
Thomsdotter (15) samman i målet mot Remmer: "Det är nu sådan tid: den som icke säger sig 
föras, så bliver hon förföljd"; hon sade att vittnet Kerstin Jönsdotter också ljugit, och då 
Jönsdotter förhörts och brutit samman, bekände åtta vittnen samma sak. 12 september 
inkallades barnen med föräldrar. De bekände alla att de ljugit, och föräldrarna uttryckte 
lättnad; därmed upplöstes häxjakten. "Vittnerna" Griis, Carlsdotter, Eskilsdotter, Nilsdotter 
avrättades, Annika Sippel fick stå vid skampålen i fyra dagar vid stadens fyra torg och 
dessutom sitta två år på tukthus, för att ha vittnat falskt mot sin mor Brita Sippel. Men hon 
dog strax där på. Johan Griis fick dödsstraff och avrättades strax därpå och de tre flickorna 
från Gävle sattes på barnhem. 
 
Ett stort antal personer ska ha fängslats; 1676 sades att alla häkten i staden var proppfulla med 
"många för trolldomsväsendet fängsliga personer". Nedan följer en lista på de kända offren i 
Stockholms häxprocess, Häxprocesserna i Katarina. Sex kvinnor avrättades. Tre av dem 
erkände. 
 
    Brita Sippel, "Näslösan", avrättad 29 april 1676 (angiven av eget barn). 
    Anna Sippel, avrättad 29 april 1676 (angiven av sitt systerbarn). 
    Anna Månsdotter, "Vipp-upp-med-näsan", avrättad 29 april 1676 . 
    Karin Johansdotter, "Smeds-Karin" , begick självmord i fängelset. 
    Maria Jönsdotter, "Ängsjöpigan", avrättad i maj 1676 (angav sig själv och erkände) 
    Margareta Matsdotter, avrättad i maj 1676 (angav sig själv och erkände) 
    Anna Persdotter, "Lärkan", avrättad i maj 1676 (erkände) 
    Malin Matsdotter, "Rumpare-Malin", avrättad 5 augusti 1676 (angiven av egna barn), den 
enda kända som brändes levande i Sverige under Det stora oväsendet. 
    Anna Simonsdotter Hack, "Tysk-Annika", avrättad 5 augusti 1676 (angiven av egna barn) 
    Margareta Staffansdotter Remmer, frikänd 
    Karin Ambjörnsdotter, dömd till döden men frigiven 
    Margareta Matsdotter, "Dufvan", dömd till döden men frigiven 
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