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Abstract 

This paper is focused on the consequences of the drawn-out conflict, known as ”the great 
northern war”, which lasted from the start of the 18th century up to 1721. More precisely the 
focus is at the economic situation facing the agrarian lower classes during these years, as well 
the nature in which their discontent presented itself. The study is restricted to one particular 
region of early-modern Sweden, Jämtland. The subjects that are examined are:  

- The amount of tax that were not paid or delivered to the proper authorities in time. 
- Contemporary depictions of the situation for the agrarian lower classes in Jämtland. 
- Taxes from earlier years yet to be paid. 
- Abandoned farms during the period. 
- Crop failures and their connection to the economic situation. 
- The so called ”everyday forms of resistance” in Jämtland as an expression of the 

people’s discontent towards the ruling figures in Stockholm – manifested against their 
local representatives.  

 

Keywords: early-modern, great northern war, Sweden, Jämtland, taxes, abandoned farms, crop 
failures, everyday forms of resistance, agrarian lower classes. 
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1. Syfte 
Stora nordiska kriget var en kostsam och utdragen konflikt mellan 1700-1721, som lämnade 

många tusen döda och inte minst en barskrapad och decimerad befolkning. En fråga som 

inställer sig är exakt vad det var som slog hårdast mot befolkningen, var det umbäranden som 

var direkt förorsakade av kriget – i manspillan och/eller ett stegrat skatteuttag – eller var det 

andra faktorer, såsom missväxtår, som utgjorde den värsta prövningen för allmogen? Det är 

detta som är uppsatens syfte, att undersöka de samtida förhållandena för att se hur 

befolkningen påverkades och huruvida kriget var att betrakta som den huvudsakliga orsaken. 

Syftet är också att undersöka samtida reaktioner på situationen, närmare bestämt i vilken 

utsträckning en specifik form av missnöjesyttring tog sig uttryck och eventuellt ökade under 

perioden.   

Det är här av värde att anlägga ett regionalt fokus för att på ett överskådligt sätt – för att inte 

säga av hänsyn till de begränsade möjligheter som här finns – kunna uttala sig om de samtida 

förhållandena. Det område som har valts ut är Jämtland, denna förhållandevis unga del av det 

svenska riket, vilken slutgiltigt blev del av stormakten Sverige i och med freden i Brömsebro 

1645. Det som undersöks är dels de ekonomiska förhållandena, dels missnöjesyttringar från 

allmogen på situationen. För den första delundersökningen används delvis en metod som 

närmare tas upp i metodavsnittet av den här uppsatsen. För undersökningen av de ekonomiska 

förhållandena är den övergripande hypotesen – som tecknats med hjälp av utvalt teoretiskt 

stoff och resultat från tidigare forskning.1: 

- Det långdragna kriget och tidens andra bördor för befolkningen ledde till allt sämre 

ekonomiska konjunkturer samt tilltagande misär allteftersom kriget fortgick. 

Det är som ovan nämnt nödvändigt att problematisera kopplingen mellan kriget och 

allmogens svåra läge. Infaller de sämre tiderna när det skedde ett ökat uttag för krigets behov, 

eller i tider då skördarna slog fel? Vad anger man i samtiden vara orsaken? Vidare, utifrån 

arbetet med materialet fogas ett antal stödhypoteser till den övergripande hypotesen att söka 

stödja genom empiri i analysdelen. Dessa tar fasta på mer konkreta – och troliga – orsaker 

bakom huvudhypotesen. Utöver att agera ledstjärna för undersökningen kommer 

stödhypoteserna, genom den empiri som insamlas, kunna användas för att utröna vilken orsak 

som är att betrakta som den mest framträdande i sammanhanget:  

                                                           
1 Se litteraturdelen samt teori- och metoddelen av den här uppsatsen. 
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- De allt talrikare extraskatterna under perioden gick hand i hand med en sämre 

betalningsgrad från landskapets allmoge.  

- Antalet hemman som lämnades öde och obrukade under krigsperioden ökade. 

- Den försämrade ekonomiska situationen i Jämtland under kriget hängde samman med 

missväxter i landet/landskapet. 

Som tidigare tagits upp så kommer också missnöjesyttringar från allmogen att studeras. 

Det är ett fruktbart komplement till en rent ekonomisk undersökning då det fångar in 

reaktioner från gemene man på den prövande situation som man fann sig i. Vidare finns 

möjlighet till iakttagelser som gör samtida missnöjesyttringar än mer intressanta att 

undersöka. Ett exempel är om det förhållande som naturligt kan antas – att sämre tider 

ledde till fler/kraftigare missnöjesyttringar – inte alls stöds genom de resultat som nås i 

uppsatsen. För att fånga in missnöjesyttringar används stoff från huvudsakligen James C. 

Scott, om allmogens förhållande till- och handlande gentemot statsmakten. Det tar 

kortfattat fasta på de icke-uttalade missnöjeyttringarna – så kallat ”vardagsmotstånd” – 

som allmogen kunde använda gentemot de styrande. I uppsatsen kommer det här 

fenomenet – såsom det framträder i Jämtland – att undersökas utifrån tre utgångspunkter. 

För det första, vilka typer av handlingar som är vanligast förekommande. För det andra, i 

vilken utsträckning dessa är att betrakta som individuella initiativ eller som kollektiva 

aktioner. För det tredje, huruvida stegringar i missnöjesyttringarna – alternativt 

förekomsten av kollektiva aktioner – sammanföll med de ekonomiskt sämre tiderna eller 

ej.2  

Motivering och precisering 
Här kan initialt nämnas en tematiskt närliggande studie gjord av Martin Linde. I sin 

avhandling från 2000 behandlar Linde relationen mellan statsmakten och Närke-allmogen 

under stora nordiska kriget.3 En av parametrarna han använder sig av är skattebetalningen 

under perioden. Hans resultat pekar mot att det svåra läget under krigets senare år inte 

nödvändigtvis ledde till större svårigheter ifråga om att betala skatterna.4 Han hänvisar till 

skatteuppbörden 1716-1718, då avsevärda summor drevs in.5 Han lyfter istället politiska 

förhållanden som en starkare orsak/förklaring till – då framför exempelvis mängden spannmål 

                                                           
2 För utförligare diskussion se metodavsnittet. 
3 Linde, Martin. Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget (Uppsala 
2000). 
4 Linde (2000), s. 202-203, 237, 245 
5 Linde (2000), s. 245 
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och liknande som producerades varje år – till hur mycket som betalades in på skatterna varje 

år.6 Det här resultatet utgör en potentiellt givande jämförelsepunkt, där en studie av 

förhållanden i en annan del av riket, med annorlunda socioekonomiska förhållanden är 

naturligt fruktbar. Kan vi exempelvis se liknande resultat, att de ekonomiska svårigheterna 

under kriget inte bäst låter sig förklaras av ekonomiska faktorer kopplade direkt till kriget, så 

skulle det ytterligare nyansera krigsbördornas roll i utarmningen av befolkningen.  

Krig slog olika hårt mot olika områden, beroende av flera faktorer, exempelvis: om man blev 

utsatt för ockupation och härjning mot om man inte blev det; om man tvingades skicka ut 

stora delar av sin manliga befolkning i krig, mot om de fick stanna hemma; om man hade 

betydande truppstyrkor stationerade i området eller ej. Jämtland blev inte ockuperat eller 

härjat av utländska makter som fallet var i Finland, de baltiska provinserna och den svenska 

östersjökusten.  Man hade ett gammalt avtal om att försvara gränsen hemmavid mot att de 

jämtländska trupperna inte skulle behöva lämna landskapet – vilket förvisso i böndernas ögon 

skulle komma att brytas under kriget.7 Relevanta tidigare arbeten som behandlar Jämtland 

under det stora nordiska kriget ger överlag bilden av en ekonomiskt nödställd allmoge, med 

återkommande nödår och kriser.8 Till den svåra ekonomiska situationen kom militära utgifter 

i form av dels stationerande av soldater för att försvara gränsen mot Norge, dels uppsättande 

av nya förband.9 Vi har också att ta med i beräkningen karolinernas så kallade ”dödsmarsch” 

över fjällen mellan det norska Tröndelag och Jämtland efter fälttåget 1718. Detta med allt vad 

det innebar i tusentals döda och handikappade. Arkeologen Anders Hansson uppskattar i sin 

bok Armfeldts karoliner att uppemot 1 000 jämtar avled under fälttåget mot Norge, vilket 

enligt honom motsvarade närmare 40 procent av männen i produktiv ålder i Jämtland under 

perioden.10  

Det förefaller vara tämligen klart att förhållandena i Jämtland under 1700-talets två första 

decennier blev värre ju längre kriget fortgick. Det som dock kan fördjupas inom ramarna för 

en uppsats är tvådelat. För det första är det givande med en studie av det ekonomiska läget år 

för år i Jämtland, då i syfte att se om det fanns tider med bättre förhållanden, med följden att 
                                                           
6 Linde (2000), s. 237 
7 Bromé, Janrik. Jämtlands och Härjedalens historia. Tredje delen 1645-1720 (Stockholm 1954), s. 502-503.  
8 Se här Bromé (1954); Wichman, Holger. ”Det stora krigets slutskede. Livets normalisering”, I Jämtland och 
Härjedalens historia. Fjärde delen 1720-1880 (Stockholm 1962) s. 17-36; Hansson, Anders. Armfeldts karoliner 
(Stockholm 2003); Jonsson, Alexander. De norrländska landshövdingarna och statsbildningen 1634-1769 (Umeå 
2005). 
9 Cavallie, James. Från fred till krig. De finansiella problemen kring krigsutbrottet år 1700 (Uppsala 1975), s. 214, 
228; Bromé (1954), s. 502 
10 Hansson (2003), s. 212 
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situationen måste nyanseras. Det är förvisso förståeligt utifrån exempelvis tidigare arbeten på 

området att ett så pass långvarigt krig, och med kriser och dödsmarscher på fjäll, självfallet 

torde göra att läget förvärrades ju längre det hela fortgick. En studie av de ekonomiska 

förhållandena från år till år kan dock vara fruktbar, även om resultatet i slutändan blir av det 

bekräftande slaget.11 

För det andra behöver allmogens handlande gentemot statsmakten i Jämtland på ett ingående 

sätt undersökas. Förvisso har författaren, tidningsredaktören- och ägaren, samt 

länsarkivsanställde Janrik Bromé tagit upp missnöjesyttringar bland den jämtländska 

allmogen kopplade till kriget. Det är emellertid att betrakta som närmast en översikt, med 

beskrivande av några specifika händelser – och alltså inte en direkt genomgång av ett större 

antal missnöjesyttringar som sådana.12 I min C-uppsats i historia undersöktes ett antal 

årsintervaller mellan 1647 och det tidiga 1710-talet i Jämtland med hjälp av James C. Scotts 

vardagsmotstånd. Denna kan dock utökas genom att studera samtliga år under stora nordiska 

kriget, och inte bara ett par år som jag gjort i C-uppsatsen.13  

Utifrån ovannämnda motiveringar utmynnar här ett dubbelsidigt syfte. Dels att undersöka de 

ekonomiska konjunkturerna i landskapet från år till år under stora nordiska kriget. Dels att 

söka fånga in reaktioner från lokalsamhället och där exempelvis teckna upp- och nedgångar i 

vardagsmotståndsfrekvensen. Det tvådelade syftet, tillsammans med att delarna undersöks 

med olika källmaterial, leder till att uppsatsen delas upp i två undersökningar.14 

Avgränsningar 
Det har redan nämnts att denna uppsats begränsar sig till Jämtland. I den första 

delundersökningen – den om det ekonomiska läget – så berörs Jämtland som helhet genom 

dokument som står att finna i de så kallade ”landsboksverifikationerna”. I den andra 

delundersökningen har avgränsningen gjorts till ett jämtländskt tingslag, vilket har valts 

utifrån det fördelaktiga hjälpmedlet i form av avskrifter av domböcker som finns att tillgå för 

detta tingslag. Men då dessa avskrifter inte sträcker sig över hela perioden så har även de 

                                                           
11 Detta eftersom en sådan undersökning i alla avseenden ger uppgifter som bidrar till vår kunskap om de 
samtida förhållandena. 
12 Bromé (1954), s. 502-506 
13 Sundberg, Markus. Bondemotstånd i Jämtland under stormaktstiden : En analys av allmogens 
motståndshandlingar och statsmaktens bemötande utifrån domboksprotokollen i fem tingslag 1647-1712, C-
uppsats (2017). 
14 Det är här frågan om två typer av källmaterial som används. Dels så kallade ”landsboksverifikationer” för att 
undersöka den ekonomiska situationen, dels domböcker för att komma åt vardagsmotståndet. Dessa källor 
behandlas närmare i kapitlet om källmaterial. 
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renoverade domböckerna för tingslaget använts. Att det bara är ett tingslag som undersöks 

motiveras både av tidsbegränsningar i uppsatsarbetet, samt utifrån det faktum att ett 

långdraget krig naturligt torde ha fått till följd att hela landskapets allmoge skulle ha påverkats 

negativt och således ha haft incitament till att visa missnöje.  

Mot bakgrund av den klara åtskillnaden av källmaterial för respektive delundersökning 

framskymtar en fråga: varför används exempelvis inte domböckerna som del i den 

ekonomiska undersökningen, eller missnöjesyttringar som potentiellt framträder i 

landsböckerna? En huvudsaklig förklaring är att tidsramarna för uppsatsarbetet föranlett ett 

beslut från min sida emot ett vidgat användande av källmaterialet för undersökningarna.   

Tidsmässigt omfattar perioden essentiellt det för stora nordiska kriget, alltså 1700-1721. Men 

för att fånga upp eventuella förändringar av intresse har undersöksperioden förlängts för de 

båda undersökningarna till och med 1725. Förlängningen till 1725 gör det möjligt att spåra en 

eventuell återhämtning på det ekonomiska planet, samt eventuella förändringar gällande 

vardagsmotståndsfrekvensen. För delar av den ekonomiska undersökningen inkluderar 

förlängningen även några nedslagsår efter 1725 för att ytterligare fånga in en mer långdragen 

återhämtning.15 Beträffande läget i landskapet innan kriget så är tillgången på källmaterial 

alltför begränsad för att kunna användas inom ramarna för den här undersökningen. Att 

delundersökning två inte omfattas av förlängningen (utöver 1725) förklaras av att det 

specifika källmaterialet tar en längre tid att gå igenom än det avsedda ekonomiska materialet i 

delundersökning ett. 

En avgränsning ifråga om delundersökning två bör också tas upp. Jan Lindegren pekar bland 

annat i sin text, i Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca. 1550-1750,  på en aspekt som är 

viktig att ta i beaktande vid studiet av allmogens missnöjesyttringar.16 Han lyfter 

nödvändigheten av att ta upp och behandla de former av missnöjesyttringar som valts bort 

från undersökningen.17 I den här uppsatsen är detta aktuellt i delundersökning två, där som 

tidigare nämnt vardagsmotståndet är det som undersöks. Den huvudsakliga exkluderingen här 

omfattar de ”lagliga vägar” som allmogen vanligen hade att tillgå för att nå statsmakten – 

såsom skrivelser till landshövdingen eller representationen i riksdagen. Motiveringen är dels 

nödvändigheten till avgränsningar av arbetstidsliga skäl, dels den möjlighet till fördjupning 

                                                           
15 Dessa nedslagsår är: 1730, 1735 och 1740. 
16 Lindegren, Jan. ”Ökade ekonomiska krav och offentliga bördor 1550-1750. Lokala konsekvenser och 
reaktioner”, I Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca. 1550-1750. Harald Winge (red.) (Oslo 1992), s. 189-202 
17 Lindegren (1992), s. 201 
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som en fokusering ger framför undersökandet av ett flertal potentiella typer av 

missnöjesyttringar – då utöver de som är att betrakta som vardagsmotstånd.  

Slutligen, ifråga om litteraturen som använts, så har det med avseende till tidsramarna för 

uppsatsarbetet inte varit möjligt att läsa alla texter som skrivits i ämnet. Detta problem skall 

dock inte överdrivas. Detta eftersom att den litteratur som här medtagits tämligen väl torde 

täcka in undersöksområdet. Då både sett till den skiftande åldern på litteraturen, de olika 

perspektiv som den erbjuder, samt det tillfredställande antalet här relevanta områden som 

behandlas i den. 

Disposition  
Om vi blickar framåt i uppsatsen så kommer närmast, i kapitel två, de använda källmaterialen 

presenteras och diskuteras. Här ingår även källkritiska överväganden som varit nödvändiga att 

göra i behandlandet av empirin i källorna. I kapitel tre tas relevant tidigare forskning för 

föreliggande studie upp. Först behandlas olika syner på den tidigmoderna staten i tidigare 

forskning. Dessa tar fasta på staten som antingen maktutövare, förhandlingspart, eller som en 

kombination av de båda. Efteråt beskrivs tidigare arbeten av intresse för studien som uttalar 

sig om förhållandena i Jämtland under 1600- och 1700-talet. Kapitel fyra innehåller dels den 

samlade teoretiska horisont som antagits för den här uppsatsen. Dels beskrivs de båda 

delundersökningarnas metodologi. Efter teori- och metodkapitlet följer de faktiska empiriska 

avsnitten av uppsatsen i kapitel fem och sex. Det första av dessa utgörs av delundersökningen 

om de ekonomiska konjunkturerna i landskapet 1700-1725, samt ett antal nedslagsår efter 

dess. Den andra delen består i ett kartläggande av vardagsmotståndshandlingarna i Jämtland 

1700-1725. I kapitel sju följer en sammanfattning och diskussion över det samlade resultatet 

av de båda undersökningarna, i vilken grad uppsatsens syfte har besvarats samt förslag på 

vidare forskning. I kapitel åtta återfinns en förteckning över uppsatsens källmaterial och den 

använda litteraturen.   
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2. Källmaterial och källkritik 

Landsboksverifikationer och räkenskaper 
Den ena källtypen som använts i den här uppsatsen är de så kallade 

”landsboksverifikationerna”. Dessa innehåller ett flertal olika handlingar kopplade till den 

ekonomiska situationen, med bland annat kronans inkomster och utgifter i det aktuella 

landskapet. Förutom de rent ekonomiska förteckningarna – till exempel över vad varje gård 

skulle betala i skatt, och till vem denna skatt skulle betalas – finns kvitton, skrivelser och 

korrespondens – exempelvis till och från landshövdingen i olika frågor rörande landskapet. 

När det kommer till användandet av dessa så tas det huvudsakligen upp i metodavsnittet- samt 

i relevanta partier av analysdelen. 

De delar som varit av intresse för den här studiens vidkommande har för det första varit den 

nämnda korrespondensen och skrivelserna, vilka potentiellt kunnat peka på samtida 

förhållanden- och/eller uppfattningar om förhållandena i landskapet. De ovannämnda 

skrivelserna ger information om införandet av nya skatter, eventuella klagomål på 

betalningsförmågan i landskapet samt beslut på förfrågningar nedifrån om bland annat sänkta 

skatter. För det andra har ett annat material av värde i landsböckerna varit sammanställningar 

över allmogens ekonomiska förmåga, exempelvis huruvida löner till diverse tjänstemän 

betalats ut av allmogen. Detta är troligtvis en form av kompletterande handling – utöver de 

som direkt rörde uppbörden – som skickats in av fogden. Punkter häri som varit av värde för 

undersökningen är uppgifter om löner som inte betalts av allmogen samt hänvisningar till 

missväxter som orsak till den sämre betalningsförmågan i landskapet.  

För det tredje har förteckningar över antalet så kallade ”ödehemman” varit av intresse, då 

eventuella ökningar i antalet övergivna/tomma gårdar kan hjälpa till att peka mot förändringar 

i de ekonomiska förhållandena i området. Dessa förteckningar består av ett antal poster där 

den ansvarige personen för gården anges, tillsammans med bland annat gårdsnamn och 

uppgifter över dess storlek. Vidare så anges vilka specifika skatter och summor som skulle ha 

drivits in från gården om den inte legat öde.  

För det fjärde har här använts de totala sammanställningarna över utgifter och inkomster för 

statsmakten i landskapet – specialräkningen. Det kom en ny landsbok och tillhörande 

specialräkning för varje år. Det här är den del av landsboken som varit allra viktigast för 

undersökningen. Anledningen står att finna i att specialräkningen bland annat innehåller – då 

vanligen placerad i slutet – en förteckning över landskapets så kallade ”balanser” för 
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grundskatterna.18 Balanser åsyftar i all korthet det som man inte kunnat betala in i tid av 

skatterna till statsmakten eller som man inte redovisat i bokföringen.19 I balansdelen av 

specialräkningarna finner man uppgifter om vilka typer av grundskatter som man inte betalat 

in och deras belopp, samt vad summan för samtliga balanserposter för grundskatterna 

slutligen landade på inför nästa års skatteindrivning. I uppsatsen så kommer dessa summor för 

respektive år att jämföras för att visa på eventuella förändringar i allmogens ekonomiska 

situation över tid. För övrigt är det specifikt specialräkningsbalanserna som omfattas av 

förlängningen av undersöksperioden bortom 1725.  

Den femte typen av material som använts från landsböckerna är de sammanställda längderna 

över obetalda skatter och avgifter för inte bara det aktuella året, utan även för det som inte 

betalats in av tidigare års skatter. Dessa kan sträcka sig flera år bakåt i tiden och omfattar inte 

bara grundskatterna utan också de extraskatter som införts för att bekosta kriget. Av intresse 

för den här undersökningen påtalar Martin Linde i sin avhandling det potentiella värdet i att 

studera balanserna från år till år för att se konjunkturer i undersåtarnas betalning av skatt.20 

När det kommer till eventuella problem med landsböckerna och deras uppgifter så kan 

inledningsvis sägas några ord om deras tillkomst. Landsböckerna var den slutprodukt som 

sammanställdes för respektive landshövdingedömes alla landskap – utifrån det som skickats 

in från statsanställda på lokalnivå, såsom fogden. Pär Frohnert tar utifrån tidigare forskning 

och den egna avhandlingens resultat upp att materialet som skickades in från lokalnivån 

kunde bli rejält försenade och då snarast vara en redovisning av skatteindrivningen framför att 

vara ett underlag för densamma.21 Det skulle potentiellt vara ett problem om målet i den här 

undersökningen var att undersöka materialet i egenskap av underlag för skatteindrivningen. 

Det skulle då finnas ett betydande avstånd i tid mellan den planerade uppbörden och 

tillkomsten av dokument för att teckna denna. Men då det är de faktiskt redovisade 

uppgifterna som här är det viktiga så är detta potentiella problem ej aktuellt för den här 

undersökningen.  

                                                           
18 Med grund- eller de ordinarie skatterna avses här de ”vanliga” skatterna, och alltså inte de skatter som man 
kom att införa speciellt för att finansiera kriget. 
19 Se Pär Frohnerts beskrivande av specialräkningar och balanser i dennes avhandling. Frohnert, Pär. Kronans 
skatter och bondens bröd: Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719-1775 (Stockholm 1993), s. 102, 
104-105 
20 Linde (2000), s. 191 
21 Frohnert (1993), s. 110, 155 
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Beträffande risken att de som skötte uppbörden på lokalnivån skulle ha rapporterat in osanna 

uppgifter så är det tämligen osannolikt. Vid denna tid fanns ett väl utbyggt byråkratiskt 

system med kontroller av det som redovisades. Vidare var de lokala myndighetspersonerna 

personligt ansvariga för att allt stämde. Oegentligheter eller icke-indrivna skatter innebar att 

chefen på lokalnivån, kronofogden, personligen måste svara för dessa och eventuellt tvingas 

betala de saknade beloppen ur egen ficka.22 Att det därmed låg i fogdens intresse att se till att 

allt var i sin ordning, samt att bemöda sig om att de underlydande tjänstemännen inte fifflade 

med indrivningen, torde således vara troligt. 

Ett sista potentiellt problem vid användande av de ekomiska handlingarna, då specifikt för 

Jämtland, under stora nordiska kriget, ges av Per Sörlin i dennes text om sockenskrivarna i 

Jämtland under 1600- och det tidiga 1700-talet.23 Han påtalar att det skedde en förändring i 

skatteindrivningen 1706, med följden att fogden fick fler arbetsuppgifter i samband med 

skatteuppbörden – uppgifter som tidigare andra tjänstemän i betydande utsträckning hade 

skött i landskapet.24 Förändringar som innebar att fogden fick mer att göra skulle eventuellt 

tänkas förklara om balanserna blir fler efter 1706, att medlen kanske flöt in men att fogden 

helt enkelt inte hann med att redovisa och skicka in dem i tid. Det här skulle göra slutsatser 

som baserar sig enbart på balanserna under perioden problematiska. I den här undersökningen 

så står emellertid inte balanserna ensamma som undersöksobjekt, utan de utgör en av flera 

aspekter som studeras. De slutsatser som dras är därmed grundade utifrån flera variabler än 

enbart det som balanserna ger. 

Domboksprotokoll och saköreslängder 
Den andra källgruppen som använts är det material som tillkommit i anslutning till 

häradstingens verksamhet, närmare bestämt domboksprotokoll och saköreslängder. Dessa har 

använts för den delundersökning som fokuserar på missnöjesyttringarna från lokalsamhället. 

Den första av de använda materialen i källgruppen, domboksprotokollen, omfattar de 

protokoll över mål som behandlades i tingslaget varje år.25 Här återfinns allt ifrån tvister om 

mark mellan allmogefolk till anklagelser om sexuellt umgänge utanför äktenskapet, 

beklaganden från församlingspräster, tjuvjakt och slagsmål. Som tidigare nämnts så har främst 

                                                           
22 Frohnert (1993), s. 103 
23 Sörlin, Per. ”I statens och böndernas tjänst: aspekter på sockenskrivarna i Jämtland under senare 1600-talet”, 
I Makt, myter och historiebruk. Några historiska problem i belysning. Stefan Dalin (red.)( Sundsvall, 2014), s. 35-
56 
24 Sörlin (2014), s. 44-45, 47 
25 Det kunde även läsas upp proklamationer från överheten, då vanligen i början av tingstillfället, vilka också 
protokollfördes.  
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för perioden 1700-1712 använts avskrifter av domboksprotokollen, gjorda av 

hembygdsforskaren Anton B. Hansson. Dessa har även kompletterats med de renoverade 

domböckerna från Arkiv Digital under de perioder som Hanssons avskrifter inte täcker in.26 

De renoverade domböckerna är en renskriven variant av domboken som skickades in till Svea 

hovrätt. Eventuella konstigheter i Hanssons avskrifter har kunnat kontrolleras mot dels det 

domboksmaterial som denne använt sig av, dels de renoverade domböckerna, dels mot 

saköreslängderna. För åren efter 1712 har de renoverade domböckerna använts framför de 

ordinarie domboksprotokollen. Anledningen till detta är att de ordinarie domböckerna är 

tämligen svårlästa – då särskilt på 1710-talet – på grund av att författaren använde sig av en 

mycket svårläst stenografi. I jämförelse är de renoverade domböckerna betydligt mer lättlästa 

och således en mer tacksam källa att använda sig av.  

Till domboksprotokollen har även så kallade saköreslängder använts, då i huvudsak för 

kontrollering av domarna. Saköreslängden innehåller uppgifter om personer som åkt på böter 

vid tinget, med namn, bötesbelopp samt inte minst brott. Saköreslängderna har i uppsatsen 

haft funktionen av att vara en kontrollant för det som står i domböckerna, samt som eventuellt 

visande på ytterligare fall av vardagsmotstånd.27 Slutligen har även i begränsad utsträckning 

ett register med brott och domar under perioden i Svea Hovrätt – rörande Jämtland – använts 

som komplement till de samtida källorna för delundersökning två. 

  

                                                           
26 De renoverade domböckerna har använts som komplement för främst 1700 och 1701, där Hanssons använda 
material – han använde versionen av domböckerna som lämnades kvar på lokal nivå och alltså inte renskrevs 
och skickades in – av en eller annan anledning inte varit möjligt att använda alls eller endast i en begränsad 
omfattning.  
27 Saköreslängderna har kollats under samtliga undersökningsår förutom 1703, 1704, 1715 och 1716. Under 
dessa år har inga saköreslängder återfunnits i de renoverade domböckerna. 
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3. Tidigare forskning – Den tidigmoderna staten respektive Jämtland 

Den betvingande staten 
När man läser vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker som behandlar statsmakten 

som sådan och statsmaktens relation till allmogen under tidigmodern tid, så utkristalliserar sig 

två huvudsakliga ståndpunkter. En första ståndpunkt pekar på den tidigmoderna staten som 

innehavare av i det närmaste oinskränkt kontroll över sina undersåtar, med ett begränsat 

behov av att föra dialog med dem. Det bör dock påpekas att de forskare/verk som här omtalas 

under respektive inriktning har gjorts så utifrån sina beskrivningar av olika synsätt på den 

tidigmoderna staten.28  

Jan Glete presenterar en variant av denna mer maktfullkomliga stat, ”fiskal-militärstat”, 

vilken han menar har ett antal utmärkande drag: staten innehar ”våldsmonopolet”; staten har 

tillgång till reguljära arméer; man har på kartan bestämda territorier med där boende invånare, 

vilka man har att försvara i gengäld mot kontrollen över deras resurser; staten har upprättat 

kommunikationsytor med allmogen direkt i lokalsamhället – såsom häradsting – som ett led i 

resursuttaget.29 

En annan definition av denna typ av stat fås av Sven A Nilsson. Nilsson betecknar den 

svenska tidigmoderna staten som en ”militärstat”, vilken han menar har krigsmaktens 

främjande som huvudsakligt motiv bakom kontollerandet av undersåtarna och medlen som de 

förfogar över.30 Nilsson menar att följden av enväldet – med en allt starkare 

maktkoncentration till monarken – var att det maskineri som militärstaten förfogade över 

under stora nordiska kriget kunde hålla ut längre än annars skulle vara möjligt.31 

Det tredje exemplet här från den tidigare forskningen återfinns hos Nils Erik Villstrand. 

Villstrand tar upp begreppet ”maktstat”. Med maktstat syftar Villstrand likt ovanstående 

varianter på en statsmakt som tillskansat sig makten över vad vi idag skulle kalla land eller 

stat och de som däri bor. Villstrand tar dock upp, genom att referera till Leon Jespersen, att 

skillnaden mot exempelvis militärstaten låg i att den inte bara syftade till krigiska ändamål, 

                                                           
28 Indelningen är således inte ett placerande av forskarna i något ”fack” i frågan. 
29 Glete, Jan. War and state in early modern Europe : Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-military 
states, 1500-1660, (London och New York 2002) s. 6-7 
https://books.google.se/books?id=6d2EAgAAQBAJ&pg=PA6&hl=sv&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f
=true (besökt 2019-02-06) 
30 Nilsson, Sven A. De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle (Uppsala 1990) s. 9  
31 Nilsson (1990), s. 268 

https://books.google.se/books?id=6d2EAgAAQBAJ&pg=PA6&hl=sv&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=true
https://books.google.se/books?id=6d2EAgAAQBAJ&pg=PA6&hl=sv&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=true


14 
 

utan att den även sökte motivera sitt existensberättigande. Dels mot andra stater, dels mot de 

som levde inom den egna statens gränser.32 

Ett fjärde och sista medtaget exempel återfinns i Jan Lindegrens historiematerialistiska synsätt 

vid närmandet till den tidigmoderna staten i dennes avhandling om statsmaktens resursuttag i 

krigstid från ett specifikt område av det svenska riket, Bygdeå.33 Lindegren menar att 

relationen mellan stat och undersåtar präglades av att den förra innehade kontrollen över de 

senare. Detta genom att man dels inrättade institutioner på det lokala planet – ting och 

sockenstämma – dels genom att de lokala kyrkoherdarna kunde föra ut propaganda till 

församlingarna.34 Med hjälp av denna kontroll kunde överheten tvinga till sig lokalsamhällets 

resurser, där resurserna omfattade undersåtarnas materiella medel – skatter – samt den 

arbetskraft som låg till grund för att få fram de materiella medlen – manskap till 

krigsmakten.35  

Den förhandlande eller hänsynstagande staten 
Den andra linjen i forskningen ser den tidigmoderna staten som i större grad benägen att 

kommunicera- och även förhandla med de egna undersåtarna. En förespråkare för denna linje 

är Eva Österberg. Hon menar att folket hade möjlighet att komma till tals gentemot 

statsmakten genom de kommunikationskanaler som existerade, såsom riksdagen och 

häradstingen, men att det dock fanns begränsningar i dessa möjligheter, samt att möjligheten 

till dialog hängde samman med det läge som statsmakten befann sig i.36 

En annan person som ställt sig välvillig till interaktionsperspektivet är Peter Aronsson, vilken 

pekar på 1600-talets krigspropaganda som en åtgärd från överheten i syfte att motivera det 

egna krigsdeltagandet på kontinenten för: ”en politiskt potent allmoge som måste övertygas, 

inte enbart befallas”.37 Aronsson menar också att bönderna hade möjlighet att med kraft göra 

markeringar gentemot statsmakten när de ansåg att de behandlades illa: ”Allt från fogdemord 

till klagoskrifter genom de påbjudna kanalerna ger signaler uppåt i systemet om var gränsen 

                                                           
32 Villstrand, Nils Erik. Anpassning eller protest : lokalsamhället inför utskrivningarna av fotfolk till den svenska 
krigsmakten 1620-1679, (Åbo 1992) s. 5-6 
33 Lindegren, Jan. Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640 (Uppsala 1980) 
34 Lindegren (1980), s. 132 
35 Lindegren (1980), s. 16 
36 Österberg, Eva. ”Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige. Konflikt – kompromiss – politisk kultur”, 
Scandia (Vol. 55, nr. 1) (1989) s. 83-87 
37 Aronsson, Peter. ”Bönderna och den svenska politiska kulturen”, I Agrarhistoria. Bengt M. P. Larsson, Mats 
Morell, Janken Myrdal (red.) (Stockholm 1997), s. 293 
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för pålagorna går”.38 Vidare så påtalar Anna Maria Forssberg i sin avhandling 

nödvändigheten av interaktion från statsmaktens synpunkt, för att den under 1600-talet skulle 

kunna tillgodogöra sig det den behövde – såsom manskap, ekonomiska medel och transporter 

– för sina krigsföretag. För detta menar Forssberg att statsmakten använde sin byråkrati och 

sina tjänstemän på det lokala och regionala planet – till exempel präster och landshövdingar – 

för att förmå allmogen att gå med på överhetens krav.39 

 En avslutande och i sammanhanget intressant synpunkt på den tidigmoderna staten genom 

både en strävan efter ett militärt resursuttag kombinerat med en rådande situation som krävde 

interaktion, står Kasper Kepsu för i sin artikel, respektive sin avhandling, om den under 1600- 

och tidiga 1700-talets svenska östersjöprovins, Ingermanland – vilken omfattade området 

kring dagens Sankt Petersburg.40 Han menar i sin artikel, The Unruly Buffer Zone, att 

relationen mellan allmogen och överheten i det svenska Ingermanland gör att staten kan 

definieras som en ”förhandlande militärstat”, där man behövde interagera med allmogen för 

att få ut de resurser som behövdes för krigsföretagen.41 Kepsu tar också upp att allmogen 

kunde nå framgång gentemot statsmaktens krav genom att dra nytta av att Ingermanland var 

en gränsprovins, där man använde gränsen för att bland annat slippa straff och tvinga 

statsmakten till att köpslå – eller i vilket fall till att begränsa omfattningen av resursuttaget.42 

Här finns en intressant jämförelsepunkt med Jämtland, i det att det också var/är en 

gränsprovins. Återfinns samma nyttjande av gränsen av den jämtländska allmogen, som fallet 

var för den ingermanländska? En eventuell samstämmighet i resultaten – gällande 

användandet av gränsen gentemot statsmakten – skulle tala för en likartad mentalitet och 

handlingsstrategi i gränsområden oavsett socioekonomiska skillnader. 

                                                           
38 Aronsson (1997), s. 294 
39 Forssberg, Anna Maria. Att hålla folket på gott humör Informationsspridning, krigspropaganda och 
mobilisering i Sverige 1655-1680 (Stockholm 2005) s. 174-175; Här kan också nämnas Forssbergs artikel The 
Final Argument: war and the merging of the military and civilian spheres in 17th-century Sweden” där också 
interaktionsperspektivet på statsmakten antas. Forssberg, Anna Maria.  “The Final Argument: war and the 
merging of the military and civilian spheres in 17th-century Sweden”, Scandinavian Journal of History, 39:2 
(2014) s. 170-184, DOI: 10.1080/03468755.2013.876930   
40 Kepsu, Kasper. Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och 
bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet, (Helsingfors 2014); Kepsu, Kasper. 
”The Unruly Buffer Zone : The Swedish province of Ingria in the late 17th 
century”, Scandinavian Journal of History, 42:4 (2017) s. 414-438, DOI: 10.1080/03468755.2017.1349576 
41 Kepsu (2017), s. 425, 428 
42 Kepsu (2014), s. 92; Kepsu (2017), s. 415, 426 
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Jämtland under stormaktstiden 
Ifråga om situationen i Jämtland under stora nordiska kriget så skall inledningsvis ett par 

studier som är intressanta för den här uppsatsens vidkommande tas upp.43 Dessa behandlar 

Jämtland under 1600-talet – både under dess tid som danskt, respektive svenskt (efter 1645).44  

 Den första av dessa två är Malin Anderssons uppsats i Mellan två statssystem. Jämtland 

under1600-talet, där hon undersöker statsmaktens ingrepp i lokalsamhället utifrån tingets roll 

i landskapet under dess tid som danskt- respektive slutgiltigt svenskt under 1600-talet.45 I 

hennes uppsats återfinns aspekter som är av intresse för den här uppsatsens vidkommande. En 

första sådan är det hon kallar ”domstolsbrott”, vilket hos Andersson i huvudsak omfattar de 

tillfällen som personer som blivit kallade till tinget inte dykt upp, när man inte följde vad som 

redan beslutats på tinget samt vad som setts som olämpligt beteende på tinget.46 Denna 

kategori är potentiellt mycket fruktbar att applicera på den här studiens källmaterial för att 

komma åt vardagsmotstånd. Jag har här dock valt att dela upp dessa i två kategorier, där 

olämpligt beteende på tinget fått bli en egen kategori. Det kan motiveras med att dessa 

handlingar kunde begås också utanför tinget, och att det således kan vara klokt att hålla 

samman dessa likartade typer av handlingar. 

Den andra kategorin som här hämtas från Anderssons uppsats är ”försummelser”, vilken i 

hennes text omfattar uteblivna skjutsningar av bönderna och försummelse att betala skatt.47 

Vidare så tar Andersson i sin uppsats bland annat fasta på att ”kollektiva aktioner”, med 

många inblandade, vilka kan uppmärksammas i domboksmaterialet under åtminstone den del 

av hennes undersökning som är inriktad på tiden 1655-1665 (alltså efter att Jämtland blivit 

svenskt).48 Denna aspekt är potentiellt givande också här. Om inte annat kan den visa 

huruvida det är ensamma individer eller grupper som dominerar vardagsmotståndet, samt om 

                                                           
43 Dessa hör båda två till samlingen av uppsatser om Jämtland med det övergripande namnet Mellan två 
statssystem. Jämtland under 1600-talet. 
44 Det är dock värt att ta upp att det material som den här uppsatsen hämtar verktyg för undersökningen 
(kategorier, begrepp och liknande) ifrån, huvudsakligen baseras på vart detsamma hämtades till min tidigare 
och liknande undersökning. Se: Sundberg (2017), s. 9-10 
45 Andersson, Malin. ”Staten och tinget i Jämtland”, I Mellan två statssystem. Jämtland under 1600-talet. Per 
Sörlin (red.) (Mitthögskolan 1995), s. 138-140 
46 Andersson (1995), s. 147-148 
47 Andersson (1995), s. 148. ”skjutsar” avser den plikt som bönderna hade att hjälpa till med transport av 
exempelvis varor och manskap från en plats till en annan. När det kommer till skattebetalningen så undersöks 
inte detta här inom ramarna för vardagsmotstånd om det enbart är frågan om att man inte betalat sin skatt i 
tid. Anledningen är att det likafullt kan bero på fattigdom, och med stor sannolikhet inte är en form av 
vardagsmotstånd. Fattigdom är i den här uppsatsen gjord inom ramarna för delundersökning ett och dess 
specifika källmaterial, och behandlas därför inte i undersökningen om vardagsmotstånd. 
48 Andersson (1995), s. 166 
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det sker förändringar över tid. Även Linde har tagit fasta på motståndets potentiellt kollektiva 

form i sin undersökning av Askers härad i Närke under stora nordiska kriget. Han tar bland 

annat upp hur försummelserna under 1710-talet på tinget ofta hade många inblandade 

gärningsmän.49 

Den andra uppsatsen i Mellan två statssystem, författad av Michael Nilsson, tittar närmare på 

den ekonomiska situationen i landskapet under 1600-talet. Han visar på att den jämtländska 

allmogen var så pass resurssvag att man inte klarade av att på egen hand försörja de svenska 

soldater som under 1600-talets senare hälft stationerats där av statsmakten. Resurser 

dirigerades därför till Jämtland från andra landskap för att den svenska stormakten skulle 

kunna hålla trupper där.50 Vidare så lyfter Nilsson de förändrade förhållanden som inträdde 

med att indelningsverket sattes in i Jämtland under århundradets sista decennier. Där större 

direkta kostnader för den militära närvaron, som den jämtländska allmogen själv fick lov att 

stå för. Detta menar Nilsson torde ha satt landskapets befolkning under ett än starkare 

ekonomiskt tryck.51  

När det kommer till tiden för stora nordiska kriget så påtalar James Cavallie i sin avhandling i 

sammanhanget att trupper som placerades i Jämtland under inledningen av kriget skulle 

komma att innebära större kostnader, i form av försörjningen av trupperna, för allmogen i 

landskapet.52 Han tar också upp något som torde visa på att man från centralt håll hyste 

uppfattningen att Jämtlandsbefolkningen inte skulle mäkta med detta utan hjälp. Nämligen att 

man, för försörjningen av de trupper som skulle vara förlagda i Jämtland, tog spannmål från 

Österbotten.53 Något som är särskilt intressant som Cavallie tar upp är dels att utgifterna, för 

de stationerade trupperna inom kärnlandet Sveriges gränser, varit begränsade för staten. Dels 

att man överlag inte, i någon större utsträckning, tycks ha behövt ta ut avgifter på plats av 

allmogen i det egentliga Sverige för att bekosta kriget – vilka sedan skulle ha dragits av från 

de vanliga skatterna. Utan att man överlag klarat sig utan sådana åtgärder i krigets 

startskede.54  

                                                           
49 Linde (2000), s. 147-148 
50 Nilsson, Michael. ”Den svenska militärstatens resursuttag i Jämtland 1645-1695”, I Mellan två statssystem. 
Jämtland under 1600-talet. Per Sörlin (red.) (Mitthögskolan 1995), s. 65, 80 
51 Nilsson (1995), s .79-80 
52 Cavallie (1975), s. 228 
53 Cavallie (1975), s. 226-227 (not 69) och s. 228 (not 75) 
54 Cavallie (1975), s. 228, 248 
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Att situationen på det stora hela ändå tycks ha varit svår för folket i Jämtland stöds om man 

beaktar relevanta partier i två delar i en serie om Jämtland och Härjedalens historia.55 Den 

första relevanta delen, skriven av Janrik Bromé, tar upp tidens många svårigheter som 

naturligt inverkade på befolkningen: upprepade missväxtår under Karl XII:s tid på tronen; 

stigande spannmålspriser; bestämmelser att allmogen i Jämtland skall inrätta nya förband och 

marschera ut trupper ur landskapet för att hjälpa till annorstädes; brist på lämpligt 

soldatmaterial, med följden att de ansvariga bönderna själva fick bli soldater/ryttare.56 Han tar 

också upp att man inte var glad i Jämtland när man beordrades marschera ut jämtländska 

förband för att försvara en annan del av Sverige, då det bröt mot tidigare bestämmelser. 

Följden blev enligt Bromé betydande missnöjesyttringar bland både soldaterna och deras 

försörjande bönder mot detta.57 Den fjärde delen av bokserien om Jämtland och Härjedalens 

historia, där det i den här uppsatsen refererade kapitlet är skrivet av arkivarien Holger 

Wichman, berör situationen i landskapen efter fälttåget mot Norge 1718. Wichman tar upp att 

den ekonomiska situationen blev allt värre i Jämtland och att man kring 1719-1720 tillslut nått 

underskott på uppemot 100 000 daler silvermynt och att till och med kronofogden Alanders 

familj hamnade i allvarligt ekonomiskt trångmål.58 

  

                                                           
55 Bromé (1954); Wichman (1962) 
56 Bromé (1954), s. 502-504, 511  
57 Bromé (1954), s. 502-504 
58 Wichman (1962), s. 30-32  
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4. Teori- och metod 

Den tidigmoderna staten 
Nu kommer vi in på de teoretiska utgångspunkter som anlagts för denna uppsats. Den första 

utgångspunkten gäller vilket synsätt på statsmakten under perioden som är bäst lämpat för den 

här studien. Det är inte så enkelt att säga att det enbart fanns två strikt skilda uppfattningar 

ifråga om den tidigmoderna staten. Ett alternativ som här är fruktbart hämtas från Charles 

Tilly, amerikansk professor, med huvudområdet historiesociologi. Han menar i sin bok 

Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992 att staten istället bör ses som havande 

delar från båda lägren. Han ansluter sig till en syn på den tidigmoderna statsbildningen som 

vilande på en maktkoncentration hos de styrande. Denna utgår enligt honom ifrån att man 

tillskansade sig våldsmonopolet över ett specifikt geografiskt/politiskt område, då genom en 

utbyggd militärmakt, statlig byråkrati och strävanden att skilja ut det egna området från 

angränsande sådana – av Tilly exemplifierat med bland annat genomdrivandet uppifrån av 

reformationen.59  

Beträffande kopplingen mellan stat och krig så förklarar Tilly denna med att staten dels sökte 

försvara det område som man tillskansat sig mot angrepp, dels försvara och utöka så kallade 

”buffertzoner” för att ytterligare skydda och utöka kärnlandet.60 Tilly menar vidare att när 

krigen blev fler under perioden så steg samtidigt behovet av medel för att bekosta och 

upprätthålla militärmakten och krigshandlingarna. Det ledde till förändringar på det 

ekonomiska planet, med bland annat inrättande av nya skatter och strukturer för att mer 

effektivt driva in dem.61 Här kommer så den andra delen av den tidigmoderna staten in, hos 

Tilly lyfts hur man var tvungen att köpslå med undersåtarna för att fortsätta inneha 

våldsmonopolet och medlen för krigandet.62 Detta köpslående gällde enligt Tilly inte bara 

dessa aspekter utan de syntes även i de styrandes reaktion på uppror, där man använde 

interaktionspunkterna mellan överhet och undersåtar, genom vilka man förhandlade och 

dömde – dock så var dömandet enligt Tilly bara inriktat på ledande individer, inte samtliga 

deltagare.63 Det här synsättet är särskilt lämpat att använda i studiet av den svenska militära 

                                                           
59 Tilly, Charles. Coercion, Capital and European States, AD 990-1992 (Cambridge MA och Oxford UK 1992 
[1990]) (redigerad utgåva) s. 68-70, 100, 107 
60 Tilly (1992), s. 70-71 
61 Tilly (1992), s. 74-75 
62 Tilly (1992), s. 99-103 
63 Tilly (1992), s. 101-102; Andra exempel på perspektiv på den tidigmoderna staten som kombinerar 
interaktion och auktoritet ses i exempelvis: Gustafsson, Harald. ”Vad var staten? Den tidigmoderna svenska 
staten: sex synpunkter och en modell”, Historisk tidsskrift, 114:2 (1994) s. 203–227; Hallenberg, Mats, Holm, 
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stormakten under enväldestiden. Det är i ljuset av indelningsverket och den ökande militära 

närvaron i lokalsamhället, till följd av det ständiga knektehållets införande under Karl XI, som 

vi nu hade en stat som till stor utsträckning var inriktad på krigsmaktens upprätthållande. 

Samtidigt förglöms med det här perspektivet likväl inte att statsmakten inte bara kunde köra 

över allmogen för att få kontroll över dess medel, utan förhandling och allmogens kooperation 

var nödvändiga.  

Allmogekultur och vardagsmotstånd 
Nästa teoretiska perspektiv som här skall lyftas upp kommer från den brittiske 

socialhistorikern E.P. Thompson, från boken Herremakt och folklig kultur, som samlar några 

av Thompsons texter, översatta till svenska. Det är ifrån en av dessa texter som den sagda 

teoretiska utgångspunkten här hämtas.64 I texten talar Thompson bland annat för att det i 

interaktionen mellan de högre och lägre klasserna i det tidigmoderna England fanns en 

kultur/attityd gällande allmogens handlande gentemot statsmakten.65 Detta var enligt 

Thompson riktat mot de styrande klassernas lokala hantlangare, de man i vardagen direkt 

hade att göra med.66  

Ifråga om hur allmogens handlande såg ut, så menar Thompson att detta hade tre drag. För det 

första att det inte var frågan om handlingar som öppet begicks, och där de ansvariga var 

namngivna. Thompson påpekar just att det i de huvudsakligt agrara bygderna var tämligen 

riskfyllt att öppet vädra missnöje mot de som befann sig högre upp i den sociala hierarkin, och 

att man således sökte att undgå upptäckt/identifiering för att inte bestraffas.67 För det andra så 

använde man sig av ett symbolspråk riktat mot de styrande, vilket indirekt visade på 

motstånd/missnöje. Ett exempel enligt Thompson var att driva med/häckla makthavare när 

möjlighet fanns.68 För det tredje så påtalar Thompson motståndet från allmogen som något 

som begicks kvickt av icke-namngivna personer i temporärt samlade grupper.69 Thompson 

talar också för att det fanns en form av samsyn mellan olika grupper hörande till samhällets 

                                                                                                                                                                                     
Johan & Johansson, Dan. ”ORGANIZATION, LEGITIMATION, PARTICIPATION : State formation as a dynamic 
process – the Swedish example, c. 1523–1680”, Scandinavian Journal of History, 33:3 (2008) s. 247-268, DOI: 
10.1080/03468750802150242 
64 Thompson, E.P. ”Patriciskt samhälle, plebejisk kultur”, I Herremakt och folklig kultur. Socialhistoriska 
uppsatser (Översättning Gunnar Gällmo) (Författarförlaget 1983) s. 185-223. 
65 Thompson (1983), s. 205, 210, 212-216 
66 Thompson (1983), s. 196 
67 Thompson (1983), s. 212-213 
68 Thompson (1983), s. 214-216 
69 Thompson (1983), s. 216-217 
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lägre skikt, som kunde ta sig uttryck i ett gemensamt handlande gentemot de styrande.70 

Ytterligare en aspekt av allmogens handlande som här är värd att ta upp, lyfts av Dag 

Lindström, i en artikel om hur man i tidigmodern tid använde diverse handlingsmönster för att 

bland annat undgå eller mildra straff på tinget.71 Lindström lyfter exempel på att ett 

tillvägagångssätt var att underlåta att dyka upp i rätten i hopp om att utfallet med tiden skulle 

bli mer gynnsamt.72 Han tar dock upp att detta var ett bland flera möjliga motiv bakom 

handlandet och att dessa handlingsmönster inte var exklusivt något som allmogen tog till, utan 

att även överheten kunde använda sig av dem.73  

Den tredje och sista teoretiska aspekten som anläggs för den här uppsatsen är det om 

vardagsmotstånd. vardagsmotstånd kommer från det engelska begreppet ”everyday forms of 

resistance”, där förståelsen av begreppet här hämtas från den amerikanske antropologen och 

professorn i statskunskap, James C. Scott.74 Scott menar att människor som befinner sig i ett 

sammanhang med få möjligheter att komma till tals – såsom fallet var under den aktuella tid 

som här undersöks, det karolinska enväldet75 – främst kommer att ta till så kallat 

”vardagsmotstånd” för att söka få som de vill.76  Vad är då vardagsmotstånd? Hos Scott 

åsyftar det på samma gång individuellt som klassrelaterat handlande som trotsar överhetens 

bestämmelser och regelverk, då ofta direkt kopplade till ”gärningsmannens” individuella 

behov – såsom den egna försörjningen. Dessa handlingar är till sin natur inte tänkta att bli 

upptäckta och bestraffade av de styrande.77 Några exempel som Scott tar upp av den oändliga 

mängden potentiella handlingar är: ”tjuvjakt”, ”desertering”, ”låtsas vara trög/korkad” och 

”baktaleri”.78 Scott påtalar betydelsen av vardagsmotståndet i det att många enskilda 

                                                           
70 Thompson (1983), s. 209-210 
71 Lindström, Dag. ”Förhalandets praktik. En politisk och social strategi i det tidigmoderna Sverige”, Historisk 
tidskrift, 125:1 (2005), s. 5-24. 
72 Lindström (2005), s. 5-6, 22 
73 Lindström (2005), s. 22 
74 Här används huvudsakligen en artikel som Scott skrivit om vardagsmotstånd. I denna redogör han för sin syn 
på vad som ryms i begreppet. Scott, James C. “Everyday Forms Of Resistance”, Copenhagen Journal of Asian 
Studies, (vol. 4) (1989) s. 33-62.  
75 Beakta här Tillys syn på den tidigmoderna staten, vilken trots sina drag av interaktion, likväl var auktoritär. Se 
här också Jonsson (2005) som påtalar att interaktionen försvårades under stora nordiska kriget och enbart en 
väg för allmogen att ”lagligt” meddela sig uppåt stod till buds (att skicka in skrivelser till myndigheterna). 
Jonsson (2005), s. 218, 234-235. Jonsson påpekar emellertid att den här lagliga vägen till överheten likväl fanns 
tillgänglig, och att chanserna var goda att även få ett positivt gensvar på de skrivelser man skickade in. Jonsson 
(2005), s. 235 
76 Scott (1989), s. 33-34  
77 Scott (1989), s. 36-37  
78 Scott (1989), s. 34 
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handlingar tillsammans kan få betydande följder och till och med undergräva den rådande 

samhällsordningen/styret – exempelvis vid omfattande desertering.79 

Scott menar vidare att vardagsmotståndet är beroende av att handlandet är accepterat i 

lokalsamhället, att det inte fanns risk för att grannen skulle anmäla den som begick någon 

form av vardagsmotstånd.80 En del i detta menar Scott att statsmaktens lagstiftning spelade, 

då lagstiftningen hamnade i konflikt med lokala föreställningar kring det som lagstiftningen 

berörde. I och med att ett handlande som man i ett område traditionellt alltid gjort av någon 

anledning blivit kriminaliserat av staten så finns risken för att handlandet fortlöper – då, på 

grund av kriminaliseringen, som en form av vardagsmotstånd. Anledningen enligt Scott ligger 

i att man i lokalsamhället inte tyckte att det var något fel med handlingen, vilken man ansåg 

sig alltid ha ägnat sig åt, bara för att överheten nu fått för sig att handlingen skulle förbjudas.81 

82 

Metod 
De båda undersökningarna kommer till sin natur att ha både kvantitativa och kvalitativa drag. 

Det kvantitativa ligger i att extraherad empiri i respektive undersökning ställs upp i tabeller 

och diagram för att visa på tendenser och eventuella konjunkturer. Därefter diskuteras 

resultatet.83 Utifrån aspekter från tidigare forskning och det samlade teoretiska perspektivet 

för uppsatsen så kommer empirin vidare att nyttjas för att visa på intressanta och relevanta 

förhållanden. Förhållanden i linje med syftet och här åberopade jämförelsepunkter med 

tidigare forskning. Det tjänar till att ge ytterligare djup i analysen och således ge än mer 

bärkraft åt slutsatserna i besvarandet av syftet och de underställda hypoteserna. Vi börjar 

denna mer detaljerade genomgång av metodologin med att beskriva metoden för 

delundersökningen om de ekonomiska förhållandena i Jämtland. 

Delundersökning ett: Den ekonomiska situationen  

I historieprofessorn Miles Fairburns bok Social History : Problems, Strategies and Methods, 

som bland annat behandlar olika metoder för att hantera källmaterial som man bara kan få ut 

                                                           
79 Scott (1989), s. 34, 42 
80 Scott (1989), s. 39 
81 Scott (1989), s. 38; Se här också Jan Lindegrens påtalande av värdet med att se till handlandets förankring i 
lokalsamhället, då vare sig det var officiellt lagligt eller ej. Lindegren (1992), s. 197-202. 
82 Andra forskare som på ett eller annat sätt uttryckligen använder sig av Scotts vardagsmotstånd – eller i vilket 
fall hänvisar till dess giltighet för dåtidens allmogemotstånd – är bland annat: Linde (2000), s. 138-148; Tilly 
(1992), s. 100-101; Villstrand (1992), s. 30-31; Kujala, Antti. ”Uppbådet i Raseborgs västra härad 1711. Rymning 
som tyst protest”, HT för Finland (nr. 3) (1996) s. 269-286; Sundberg (2017). 
83 Det här är i allt väsentligt det tillvägagångssätt som användes i min C-uppsats. Sundberg (2017). 
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en begränsad mängd empiri från, har en metod för den första delundersökningen hämtats. I 

Fairburns beskrivning av metoden hämtar han ett exempel ifrån historikern Lawrence Stones 

studie från 1965 om vad han såg som adelns- och aristokratins förfall och minskade auktoritet 

i 1500- och 1600-talets England.84 Som stöd för sitt syfte använde Stone enligt Fairburn ett 

system av hypoteser som tillsammans var tänkta att nyttja ett till synes begränsat källmaterial 

till fullo.85 Fairburn beskriver dessa hypoteser med benämningen ”auxiliary hypotheses”, 

vilka enligt honom är antaganden som fåtts fram från huvudhypotesen genom deduktion.86 

Vidare menar Fairburn att varje enskild stödhypotes tar fasta på en specifik ”cause” till 

huvudhypotesen,87 och tillsammans fångar stödhypoteserna in ett stort antal vitt skilda orsaker 

till huvudhypotesen (överklassens förfall).88 Fairburn beskriver den här typen av 

undersökningsmodell som ”holistisk”, i det att den vilar på en syn som ser till synes olikartade 

aspekter som tas fram i stödhypoteserna, om det samtida samhället, som sammanhörande och 

inverkande på varandra.89 Vidare tar Fairburn tar upp att Stone inte mäktar med att finna stöd 

för samtliga stödhypoteser, vilket gör att han skapar stödhypoteser till stödhypoteserna, vilka 

skall stärkas med empiri. Där detta inte fungerar så går han ännu ett steg och inrättar ett tredje 

led av stödhypoteser. 90  

Begränsningar med den här metoden i Stones studie som lyfts av Fairburn är att: det framlyfta 

empiriska stödet är begränsat och enbart instämmande med hypoteserna, vilket därmed 

försvagar tyngden i resultaten; det räcker inte med att motivera stödhypotesernas relevans 

med ett logiskt resonemang och utifrån en begränsad empiri; det kan finnas andra orsaker som 

inte stödhypoteserna fångar in som är relevanta i sammanhanget.91 

Det sätt som metoden i den här uppsatsen används – och hur de begränsningar som Fairburn 

tar upp hanteras – är för det första att anpassa metoden till det här vetenskapliga arbetets 

format (magisteruppsats). Det tar sig uttryck i en begränsning av vad som undersöks, vilket 

material som används, samt hur upplägget för de empiriska kapitlen av uppsatsen ser ut. 

Vidare i implementeringen av den ovan behandlade hypotesmetoden så har en övergripande 

hypotes för delundersökningen om de ekonomiska förhållandena tecknats. Till den 
                                                           
84 Fairburn, Miles, Social History : Problems, Strategies and Methods. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 
London och New York 1999) , s. 67  
85 Fairburn (1999), s. 68 
86 Fairburn (1999), s. 68 
87 Fairburn (1999), s. 68 
88 Fairburn (1999), s. 68-70 
89 Fairburn (1999), s. 62 
90 Fairburn (1999), s. 70, 73 
91 Fairburn (1999), s. 73 
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övergripande hypotesen har ett antal stödhypoteser fogats. Dessa är grundade i resultat och 

iakttagelser/påpekanden från tidigare forskning, det valda teoretiska perspektivet, samt som 

en följd av mitt direkta arbete med källmaterialet. Stödhypoteserna täcker nödvändigtvis inte 

in alla potentiella orsaker bakom den övergripande hypotesen, utan de som tecknats är några 

troliga – utifrån hur och var de tagits fram – delorsaker till den övergripande hypotesen.  

Avsikten är inte att vara allomfattande – detta torde i princip vara omöjligt – utan enbart att 

visa på stödhypotesernas relevans och användbarhet i sammanhanget. Vidare så är inte 

stödhypoteserna i den här uppsatsen några stora tankesprång av den typ som kan ses hos 

Stone, utan är här snarast att betrakta som naturligt logiska och empiriskt grundade 

antaganden i sammanhanget. Anledningen härtill ligger i en strävan att finna ett så stadigt 

empiriskt underlag för den här uppsatsen som möjligt, ihop med gjorda avvägningar för att 

passa in studien i de arbetstidsliga ramarna för en magisteruppsats.   

Vid motiverandet av hypoteserna i analysdelen så används både analyserande partier 

exempelvis genom belysande skrivelser från landsboksverifikationerna – men också 

kvantitativa moment, där större mängder data används. Till detta anförs stöd från tidigare 

forskning i analysen. Det sammantagna angreppsättet löser så problemet med 

stödhypotesernas svaga empiriska grund i metoden. Slutligen beträffande risken för att 

empirin enbart är instämmande med hypotesen, så förs genomgående i analysen en 

diskussion, där andra potentiella synvinklar och förklaringar vävs in i förhållande till 

resultatet och den framlyfta empirin. Empirin och diskussionen därom syftar också till att 

styrka studiens hypoteser. Detta tillvägagångssätt är givande då det kan täcka in flera områden 

och på samma gång effektivt nyttja empirin. Samtidigt ger metoden möjlighet – genom att den 

första delundersökningen avsnitt delas upp utifrån stödhypoteserna – för både tydliga 

avgränsningar av vad som skall studeras, men också för ett förtydligande av vilka avsnitt av 

uppsatsen som är vigda åt respektive aspekt. 

Innan vi kommer in på delundersökning två så finns ett antal klargöranden kopplade till den 

första delundersökningen att göra. En första gäller det avsnitt av delundersökningen som 

handlar om så kallade ”ödehemman” i landskapet under perioden.92 De längder över öde 

                                                           
92 Beträffande förteckningarna över dessa så tas i den här uppsatsen inte med de poster där den enda 
uppgiften förutom socken och personnamn som står angiven är ”Lapp Ränta”: ÖLA Jämtlands läns länsstyrelses 
landskontor – Landsboksverifikationer (E1b) vol. 9 fol. 1376-1377. Utifrån uppgifter om ”lappskatt” i 
förvaltningshistorisk ordbok så tycks det avse en specifik beskattning av samer för: ”tionde av såväl renhjorden 
som fisket”. Förvaltningshistorisk ordbok: http://fho.sls.fi/uppslagsord/3857/lappskatt/ (besökt 2019-04-18). I 
alla avseenden så finns det osäkerhetsmoment kring dessa poster, vilket motiverar att de exkluderats från den 
här undersökningen.  

http://fho.sls.fi/uppslagsord/3857/lappskatt/


25 
 

gårdar som i uppsatsen avses och behandlas är de vars skatteinkomster tillföll staten, och 

alltså inte var öronmärkta för exempelvis en officers försörjning, vilket andra gårdar kunde 

vara. Anledningen till att denna specifika typ av ödehemman undersöks är huvudsakligen på 

grund av den goda tillgången på källmaterial under perioden för denna specifika kategori 

ödegårdar. 

När det kommer till studerandet- och redovisandet av de ekonomiska uppgifterna från empirin 

så har detta förenklats genom att här i uppsatsen enbart ange summorna i en enda enhet (daler 

silvermynt) och alltså inte ta med de mindre enheter som en summa kunde bestå av utöver 

dessa. Anledningen härtill är lika mycket att förenkla för läsaren som för mig själv, då det 

förenklar sammanräkningar och presentation. Det huvudsakliga är för övrigt ändå att snarare 

visa på trender/konjunkturer, vilket några ören/någon dr smt (daler silvermynt) mer eller 

mindre inte torde påverka.  

Delundersökning två: vardagsmotstånd 

Med begreppet ”vardagsmotstånd” åsyftas här de många olika kamouflerade 

missnöjesyttringar som ligger i linje med det upptagna i teori-avsnittet. Att undersöka 

vardagsmotstånd är dock inte okomplicerat. Nils Erik Villstrand har i sin avhandling påtalat 

problem som finns i ett studium av vardagsmotstånd. Han tar upp det faktum att källmaterialet 

som vi har att röra oss med till stor del antingen riktats till- eller skapats av de styrande – 

alltså dem som vardagsmotståndet var riktat mot – samt att vardagsmotståndet utifrån källorna 

i princip inte går att fullt ut finna och kartlägga. Villstrand påtalar också att man i en 

undersökning av vardagsmotstånd behöver bedöma hur statsmakten såg olika handlingar – om 

det var motstånd eller ej. Vidare kommer han in på den naturliga problematiken som 

föreligger när man skall bedöma om en handling är att betrakta som ”individuell” eller 

”kollektiv”. Slutligen tar han upp att man inte bör anta att hela lokalsamhället stod enade 

gentemot statsmakten, utan att storbönderna snarare identifierade sig med statsmakten och 

dess representanter i lokalsamhället.93 

I den här undersökningen bemöts dessa påtalade svårigheter genom att två krav måste 

uppfyllas för att handlingen ska kunna tas med som en vardagsmotståndshandling. Det är dels 

att statsmakten reagerade på handlingen – genom att den fick någon form av påföljd, eller att 

man utifrån materialet kan sluta sig till att den skulle ha fått påföljd (i de fall då straff inte 

kunde utdelas av någon anledning). Dels att handlingen begicks av någon hörande till 

                                                           
93 Villstrand (1992), s. 30-31 
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allmogen och drabbade antingen statsmakten eller indirekt denna i form av någon av dess 

representanter på det lokala planet.94  

För att bestämma vad som är att betrakta som individuella eller kollektiva handlingar så utgår 

den här studien ifrån bland annat antalet inblandande personer i handlingen. Rör det sig om 

omkring en till tre personer så är det knappast frågan om en kollektiv aktion, men om det 

istället handlar om kanske tio personer, eller än fler, i ett och samma fall så torde det finnas 

större fog för att tala om att ett kollektivt vardagsmotstånd. Här är en utgångspunkt också hur 

man i fallet från statsmaktens- eller dess anställda på lokalnivå uppfattar handlingen ifråga. 

Exempelvis om länsman säger att det är delar av allmogen som är inblandad i något, så talar 

det för att det inte är frågan om en individuell handling. När det kommer till de handlingar 

som omfattar fler än ett par personer eller som på annat sätt inte låter sig placeras i endera 

lägret (individuell eller kollektiv), så har dessa samlats i en kategori under beteckningen 

”osäker”. Ifråga om vart gränsen går för vad som är att betrakta som individuellt eller 

kollektivt så har beslut tagits under arbetsprocessen med empirin, från fall till fall, vilken som 

är den mest passande kategoriseringen för respektive handling.  

Beträffande problematiken med att se de lägre skikten som en enad grupp, riktad mot de 

styrande klasserna, så har begreppet ”allmoge” definierats i den här uppsatsen. I analysen 

åsyftas med allmoge de boende i undersökningsområdet, dock exkluderat de statsanställda – 

såsom fogde, länsman och präst. Att präster inte nödvändigtvis skall ses som en del av 

allmogen förklaras här med att de gånger som dessa individer förekommer i materialet så är 

det oftast inte på samma sida som övriga allmoge, utan snarare någon som gemene man tog 

lätt på och hamnade i konflikt med.95 Överlag så baseras ”hopklumpandet” av präster, 

länsman, fogdar och så vidare som skild ifrån resterande allmoge på att de i princip aldrig 

förekommer på samma sida som övriga landsbygdsbefolkning på tinget, utan de gånger de 

båda grupperna förekommer i ett mål så är det vanligen på motsatta sidor.  

Vidare beträffande vilka som omfattas av begreppet ”allmoge” i uppsatsen så gäller det 

bönder – bönder av alla slag – indelta soldater/dragoner och drängar. För att bemöta 

                                                           
94 Se metodavsnittet för definitionen av ”allmoge” i den här uppsaten. 
95 Detta är också en bild av relationen som kan finna stöd i tidigare forskning. Se: Lindström, Peter. Prästval och 
politisk kultur 1650–1800 (Umeå, 2003), s. 40; Ericsson, Peter. ”Mordet på fogden Warenberg. Våldsam 
interaktion mellan stat och lokalsamhälle i Karl XII:s Sverige”, I Allt på ett bräde. Stat, ekonomi och bondeoffer. 
En vänbok till Jan Lindegren. Peter Ericsson, Fredrik Thisner, Patrik Winton och Andreas Åkerlund (red.) 
(Uppsala 2013), s. 257-269; Bergman, Karl. Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70 
(Elektronisk, reviderad, utgåva 2015 [Lund 2002]), s. 141 
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invändningen mot att ha bättre situerade bönder i samma kategori som drängar, så kan anföras 

att det inte i den aktuella empirin tydligt varit tillfällen där ”storbönder” gjort gemensam sak 

med exempelvis länsman eller prästen gentemot en dräng eller soldat vid tinget. Som redan 

tagits upp så påtalar E.P. Thompson hur olika lägre sociala skikt i samhället kunde komma 

samman i ett handlande gentemot makthavarna.96 Det är också handlandet som är det denna 

delundersökning är fokuserad på, och inte att teckna den sociala skiktningen i 

undersökningsområdet. Det motiverar att bland annat storbönder och drängar här får tillhöra 

samma grupp, utifrån dess förmåga till gemensamt handlande gentemot statsmakten.  

Det är nödvändigt att säga några ord om de rent konkreta avgränsningar som här gjorts ifråga 

om empirin. En särskilt problematisk typ av handling under tidsperioden är de som gäller 

misskötsel av hemman. Det är tämligen problematiskt att betrakta vanvård av det egna 

hemmanet (även om det tillhör kronan) som motstånd mot statsmakten. Det är i alla 

avseenden individen själv och dennes hushåll som skall söka att leva av det. Vanvård som 

uttryck för missnöje är därför alldeles för långsökt för att kunna försvara dess inkluderande. 

Därför har dessa fall exkluderats ifrån undersökningen. Invändningen mot ett exkluderande – 

att det kan säga något om de ekonomiska villkoren i landskapet under kriget – kan bemötas 

med att det faller utanför de uppsatta ramarna för delundersökningen av de ekonomiska 

förhållandena, vilket är inriktat på ett annat källmaterial samt behandlar förhållanden i 

Jämtland som helhet. Fallen av vanvård berör däremot bara ett specifikt tingslag i Jämtland. 

Ett par av fallen med vanvårdande har dock inkluderats i undersökningen av 

motståndshandlingar. Anledningen är att det rör sig om fall där man återkommande blivit 

varnad från statsmakten men ändå inte lytt, vilket från statsmaktens sida torde ha setts som en 

form av tredska. Detta berör återigen en viktig punkt i vart perspektivet är tvunget att ligga 

vid den här typen av undersökning. Eftersom vardagsmotstånd är så pass naturligt svårt att 

urskilja från andra handlingar så måste man anlägga statsmaktens – i det här fallet genom dess 

representanter på lokalnivån – perspektiv. Anser statsmakten att en handling är utslag för 

exempelvis försummelse gentemot staten eller dess tjänare så extraheras det som en sådan. 

Huruvida det var menat som en försummelse eller ej ligger dock bortom vår horisont att ta 

reda på. Undersökningen är således till stor del en undersökning av statsmaktens lokala 

företrädares tolkning av allmogens handlande.97 

                                                           
96 Thompson (1983), s. 209-210 
97 Det här påtalas även av Villstrand i dennes avhandling: Villstrand (1992), s. 30 
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Slutligen skall något sägas om det direkta tillvägagångssättet i arbetet med 

dombokshandlingarna. För att hantera materialet så har ett antal kategorier tagits fram för att 

placera materialet i. Kategorierna har tagits fram genom ovan behandlad litteratur, det anlagda 

teoretiska perspektivet om vardagsmotstånd och allmogekultur, samt utifrån arbetet med 

källmaterialet. Kategorierna är som följer:  

• Dombrott (t.ex. brutit mot tidigare dom eller inte dykt upp på tinget) 

• Försummelse (av förpliktelser gentemot statsmakten samt handlande emot 

statens/tjänstemäns/tingets påbud)  

• Kyrkobrott (t.ex. uteblivande från kyrkan) 

• Förargelseväckande beteende (t.ex. i rätten)  

• Konflikt med myndighetsperson (t.ex. länsman, fogde, officer, präst) 

• Annat (specificeras) 

Innan analysen kan ta sin början måste några svårigheter med domboksmaterialet behandlas. 

Detta är nödvändigt på grund av hur materialet kan se ut. För det första kan det helt enkelt 

vara svårt att klassificera vad en handling bör ses som. När sådana fall dyker upp så kommer 

de att behandlas, då antingen i texten eller i en fotnot. För det andra kan det i samma fall 

finnas flera handlingar. Då både flera handlingar av samma sort, samt olika handlingar som 

begåtts inom ramarna för samma fall. I kategoriseringen och presentationen av 

undersökningens vardagsmotstånds-empiri så tillämpas regeln att det är antalet handlingar i 

fallen som räknas, inte antalet fall. Fördelen med det tillvägagångssättet är att fler handlingar 

kan fångas in. Vidare räknas här handlingar av samma sort bara en gång i ett och samma fall. 

Det är då snarast tendensen/förekomsten som tas fasta på, inte det exakta antalet i varje fall – 

det är i alla avseenden ändå inte möjligt att fånga in allt potentiellt vardagsmotstånd under 

perioden, då mycket torde ha passerat under statsmaktens radar.  

När det kommer till kategoriseringen av empirin i ”individuella” respektive ”kollektiva” 

handlingar så räknas de en gång per relevant fall, vare sig personerna ger prov på olika typer 

av vardagsmotstånd i samma fall eller enbart motstånd hörande till en kategori. Förklaringen 

är att den här specifika undersöksaspekten tar fasta på gärningsmännen i fallet, närmare 

bestämt deras antal, och inte vilken typ av vardagsmotstånd som de begår.98 Om det bara är 

                                                           
98 Alltså inte vilken kategori som motståndet skall ses som hörande till, utan huruvida det är att betrakta som 
individuellt eller kollektivt. 
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en/ett par personer så räknas för det fallet en individuell handling. Om det dock skulle röra sig 

om kanske tio personer så räknas från fallet en kollektiv handling.  

Den naturliga följdfrågan från läsaren blir nu hur det fungerar att i en total sammanställning 

över handlingar för undersökningsperioden blanda ihop individuella- och kollektiva 

handlingar? Svaret är som ovan nämnt att den totala sammanställningen tar fasta på 

frekvensen över tid – räknat till handlingarnas förekomst under respektive år – och inte till hur 

många handlingar som skett varje år. Som redan sagts så måste vi använda statsmaktens 

perspektiv och vad som hamnat i deras blickfång. Vi kan därför inte få fatt på de handlingar 

som gick statsmakten förbi. Det är därför inte särskilt meningsfullt att försöka uttala sig om 

hur många handlingar som faktiskt förekommit varje enskilt år, utan snarare frekvensen av 

motståndshandlingarna – sett från statsmaktens perspektiv – som hamnade inför tinget under 

perioden. 

En sista svårighet som behöver tas upp är de tillfällen då uppgifterna går isär i 

domboksprotokoll och saköreslängd. Den förra kanske listar en person som har fått böter, 

medan den senare inte gör det.99 Vidare och än mer problematiskt är det när uppdelningen i 

handlingar är olika i protokollet respektive saköreslängden. I saköreslängden görs kanske 

uppdelningen så att handlingar som hört till samma fall i protokollet – och således bedömts 

som en handling – är uppdelade i två eller flera poster i saköreslängden. Här har bedömning 

gjorts från fall till fall för att finna den bästa lösningen i det enskilda fallet, vilket inte alltid är 

oproblematiskt. Eventuella fel som potentiellt blivit följden torde dock vara enstaka inte 

nämnvärt påverkande på det allmänna mönstret.100  

En sista sak att ta upp här gäller citatanvändning i uppsatsen. Vid läsande av gamla 

handskrivna dokument så är det inte alltid glasklart vad varje ord/bokstav är. Vid sådana 

tillfällen har därför den troliga uttydningen av ordet omslutits av en hakparentes. Vidare så 

kan enskilda bokstäver ha förbisetts i läsningen/citatet. Såsom ett ”j” i ett ord som i materialet 

stavats ”ij”, eller ett ”v” där det kanske stod ”w”. Sådana felstavningar spelar dock inte någon 

roll i helheten, då det viktiga är att innebörden i citatet kommer fram. Med det så är 

                                                           
99 Här är det viktigt att påpeka saköreslängdens begränsning i det att den enbart tar med de som fått böter. 
Domboksprotokollen tar dock in allt, vare sig det slutat med böter eller ej, som bedömts som någon form av 
icke-önskvärt handlande (i linje med någon av kategorierna och således motiverbart att betrakta som 
vardagsmotstånd).  
100 Dessa potentiella fel torde då bara gälla ett mindre antal handlingar och således vara av underordnad 
betydelse för undersökningen i sin helhet då det är den allmänna frekvensen under perioden som är det viktiga 
– vilken är synlig även om några felaktigheter skulle uppstå som i begränsad grad påverkar frekvensen av 
handlingar under något år. 
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metodavsnittet färdigt och den första delundersökningen kan ta sin början.  Eventuella 

nämnvärda konstigheter i materialet lämnas till delundersökningskapitlen, vilka där bäst kan 

behandlas i sitt rätta sammanhang. Detta för att läsaren lättare ska kunna hänga med i 

resonemangets svängar. 
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5. Jämtlands ekonomiska situation – restantier, fattigdom och perukskatt 
Historisk bakgrund och sammanhang 

När vi kommer in i det stora nordiska krigets startskede kring år 1700 så befinner sig det 

svenska stormaktsväldet i en pressad situation, med fiender längs med i princip alla gränser. 

Medan kung Karl XII beger sig till kontinenten för att bekämpa fienderna där, så stannar det 

jämtländska indelta regementet kvar i Jämtland för att försvara gränsen mot Dansk-Norska 

anfall. Med det utbrutna kriget så har befolkningen att bära den huvudsakliga bördan, genom 

att betala skatter – vilka snart stegras när grundskatterna inte längre räcker för att finansiera 

krigsdeltagandet – samt stå för manskapet till de jämtländska förbanden.  

[…] [men] ärr stora Lamentationer101 öfwer den dubbla Räntan och höga Skatten, hwilken många sökia 
undslippa, så frampt [hemmanen] skola blij beståendes, och för [ödesmåhl] Conserveras.102  

Med citatet ovan från landsboksverifikationerna för 1707, närmare bestämt från en 

sammanställning kring allmogens betalningsförmåga i landskapet, så får vi en första glimt av 

situationen för befolkningen i Jämtland. En situation där många kände en överväldigande 

tyngd av statsmaktens skatter, och där risken för att man skulle tvingas överge hem och gård, 

för att man ej mäktade med, föreföll kännas stor. Den här undersökningen kommer att rikta in 

sig på en rad områden för att teckna förhållandena i landskapet under perioden. För kapitlet 

kommer en övergripande hypotes att vara vägledande för den väg resonemanget har att färdas 

längs och inriktas på att undersöka: Det långdragna kriget och tidens andra bördor för 

befolkningen ledde till allt sämre ekonomiska konjunkturer samt tilltagande misär 

allteftersom kriget fortgick. 

Till den övergripande hypotesen fogas ett antal stödhypoteser att verifiera i 

delundersökningens olika avsnitt. Det första av avsnitten här kommer att handla om 

eftersläpet i betalningen av de så kallade ”ordinarie” skatterna, alltså de skatter man brukade 

betala, vare sig det var krig eller ej.103  

  

                                                           
101 Lamentation = klagomål. Svenska akademiens ordbok: 
https://www.saob.se/artikel/?seek=lamentation&pz=1 (besökt 2019-05-15) 
102 ÖLA Jämtlands läns länsstyrelses landskontor – Landsboksverifikationer (E1b) vol. 9, fol. 1358 
103 Dessa inkluderar bland annat mantalsränta (skatten utifrån hushållets storlek), löningen till fogden och 
andra statsanställda, sakören (böter), kyrkans tionde. 

https://www.saob.se/artikel/?seek=lamentation&pz=1
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Balanser på grundskatterna  
Diagram 1: Specialräkningsbalanserna för de ordinarie skatterna i Jämtland 1700-1725, 1730, 1735, 1740 i dr 
smt. 

 

Källa: ÖLA – Jämtlands läns länsstyrelses landskontor – Landsboksverifikationer (E1b) vol. 2-29, 34, 39, 44 

I diagramet ovan presenteras den summa av de ordinarie skatterna som inte kommit in i tid 

från Jämtland vid uppbörden. Som vi ser så befinner sig balanserna för de fyra första åren av 

1700-talet på en tämligen låg nivå sett till vilka höjder de så småningom skall komma att 

nå.104 Det bör emellertid påpekas att det faktum att det överhuvudtaget finns balanser kan tala 

för att Jämtland vid tiden för krigsutbrottet knappast var att betrakta som ett särdeles rikt 

landskap. Ta exempelvis i beaktande Michael Nilssons uppsats om den ekonomiska 

situationen i Jämtland under 1600-talets senare hälft, där resurstillgången var för svag bland 

den jämtländska allmogen för att de på egen hand skulle kunna försörja de svenska trupper 

som befann sig i landskapet.105 I materialet kan hämtas en i sammanhanget relevant handling 

från 1700-års landsboksverifikationer. Där kommer det fram, ifråga om betalningen av 

sockenskrivarlönen106 i Bergs tingslag, att: ”elliest hafwa [Sockenskrifwaren] allmänt 

beklagat, att en stoor dehl af Allmogen resterade för deras fattigdom skull, så att utaf dem 

                                                           
104 Specialräkningsbalansen för 1705 kunde inte återfinnas i källmaterialet. Den är troligtvis belägen i någon 
annan del av landsboken, vilken finns på en annan plats än landsarkivet i Östersund.  
105 Nilsson (1995), s. 65, 80 
106 Sockenskrivaren var en tjänsteman som bland annat hjälpte bönderna att nedteckna skrivelser som de skulle 
skicka in.  
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[der] intet hade att wänta”.107  Även 1701 påtalas fattigdom som anledningen till otillräckliga 

löneutbetalningar från allmogen till sockenskrivaren, då i Revsunds tingslag.108 1701 klagas 

också hos en del andra avlönade tjänstemän över att de inte får ut hela sin lön.109 

Något entydigt mönster är det emellertid svårt att tala för innan 1710, utan balansernas storlek 

varierar från år till år. Perioden 1710-1712 sker dock tydlig ökning av 

specialräkningsbalanserna, med hela undersökningsperiodens högsta nivå år 1712, då 

balansen på de ordinarie räntorna överstiger 2 000 dr smt.110 De efterföljande tre åren ligger 

balanserna på en klart lägre nivå, med en lägsta punkt 1716 på cirka 500 dr smt. Värt att 

påpeka är dock att det inte längre är frågan om de i sammanhanget ”låga” nivåer som 

utmärkte de inledande åren av undersökningsperioden, utan den lägsta nivån placerar sig 

betydligt högre än tidigare.  

Ett år som sticker ut i den senare delen av 1710-talet är 1718, det år som det olycksaliga 

svenska infallet i Norge rent konkret förbereddes, med långväga transporter av soldater, hästar 

och proviant till avmarschplatserna – där den norra svenska armén samlades i trakterna kring 

jämtländska Duved för att gå in i norska Tröndelag.111 Att balanserna på de ordinarie 

skatterna var så pass låga just detta år beror knappast på ett plötsligt ekonomiskt välstånd. En 

första tänkbar förklaring är tillgången på de, från år 1716, präglade mynten av koppar, vilka 

hade getts ett uttalat lika högt värde som de ordinarie mynten i silver, för att lösa statens 

behov på området.112 Då dessa mynt var i omlopp även efterföljande år, då balanserna låg på 

över 1 500 dr smt, torde tillgången på nya mynt dock inte vara en tillfredställande förklaring 

till de låga balanserna för 1718.  

En troligare orsak skulle istället vara att staten skrev ned de ordinarie skatterna av hänsyn till 

de svårigheter som rådde i landskapet. Arkeologen Anders Hansson tar i sin bok om det 

svenska fälttåget mot Tröndelag bland annat upp att 1717 hade varit ett missväxtår, och att 

bönderna var i stort behov av spannmål, vilket påpekades från dåvarande landshövdingen i 

                                                           
107 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 2 Fol. 2863-2864 
108 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 3 Fol. 666. Konflikter mellan allmogen och sockenskrivaren, då bland 
annat gällande den senares lön, tas vidare upp i en text av Per Sörlin om sockenskrivarna i Jämtland under 
1600- och det tidiga 1700-talet. Sörlin (2014), s. 47, 53  
109 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 3 Fol. 670 
110 Gällande specialräkningsbalansen för 1712 så står det angivet två tänkbara summor. Både överstiger dock 
2 000 dr smt, vilket gör det mindre viktigt vilken av dessa båda uppgifter i handlingen som jag valt att ange i 
diagrammet. 
111 Hansson (2003), s. 31-41 
112 Hansson (2003), s. 33 
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länet, Hugo Hamilton.113 Att förhållandena 1719, med en ny topp i specialräkningsbalansen, 

var så pass annorlunda mot siffrorna under 1718 kan med största sannolikhet förklaras av det 

nyss avslutade fälttågets katastrofala slut, med tusentals döda – varav som tidigare tagits upp 

från Hansson, en betydande andel av landskapets manliga befolkning (soldaterna som var 

bosatta i Jämtland).114 Tittar på perioden 1720-1725 så ligger visserligen balanserna på en 

högre nivå jämfört med 1700-talets början, men likväl på en betydligt lägre nivå än tidigare. 

Slutligen, ifråga om nedslagsåren 1730, 1735 samt 1740 så ser vi att nivåerna är på ungefär 

samma nivå under 1730 och 1735, som 1724-1725. Vi ser emellertid inte någon betydande 

minskning av balanserna. För 1740 har vi till och med en betydligt högre nivå på 

specialräkningsbalansen än under 1735. Sammantaget pekar resultatet såhär långt på att det 

potentiellt skulle vara problematiskt att tala för en kontinuerlig ekonomisk återhämtning under 

decennierna närmast efter kriget.    

Med det avslutas avsnittet om balanserna för grundskatterna. Vi har identifierat perioder med 

mycket höga nivåer på 1710-talet, samt perioder med lägre balanser före respektive efter. 

Åren efter kriget talar också för att det sker en viss ekonomisk återhämtning för allmogen, 

men att denna återhämtning är begränsad. Nästa anhalt är att undersöka andra ekonomiska 

uppgifter för att få en mer komplett bild av förhållandena. Det första sådana avsnittet tar fasta 

på effekterna av det ökade ekonomiska trycket på allmogen genom extraskatterna – då utifrån 

stödhypotesen att de allt talrikare extraskatterna under perioden gick hand i hand med en 

sämre betalningsgrad från landskapets allmoge. 

Extraskatter och skrivelser om skattebetalningen  
Man förstod så småningom att det inte var möjligt att bekosta kriget enbart med de ordinarie 

skatterna. Vi ser exempelvis i en skrivelse från regeringen i Stockholm – kungen befann sig 

på kontinenten – till landshövdingen för Västernorrlands län (dit Jämtland hörde) att kungen 

krävt in två krigsskatter 1702 för allmogen att betala.115 Motiveringen från de styrande låg i 

att medlen behövdes till försvaret av riket och dess invånare mot fienden – vilket innebar 

ytterligare stöd till den svenska armén på kontinenten.116 Dessa skatter kompletteras 

allteftersom kriget framskrider under 1700-talets inledande decennier med ett antal andra 

                                                           
113 Hansson (2003), s. 34-35 
114 Hansson (2003), s. 212 
115 Dels en kontribution, vilket är en tillfällig skatt som tas ut vid kriser/krig. Dels en ”durschtågs gärd”, vilket 
avser medel som tas från allmogen för att statsmakten skall kunna transportera trupper, proviant, materiel och 
liknande. Landsboksverifikationer (E1b) vol. 6 Fol. 1931-1932 
116 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 6 Fol. 1931 
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skatter. I en skrivelse i 1710 års landsbok från landshövding Alexander Stromberg till fogden 

i Jämtland, Bertil Alander, tas nya skatter upp från de styrande i Stockholm med motivering 

till: ”Riketz [wårt] kiära fäderneslandz mycket beträngda tillstånd, som genom detta långlige 

kriget och andra [beswär], är [wordet] för orsakat”117 Den första av dessa skatter som tas upp 

är den på peruker, som berörde alla samhällskikt, förutom bönderna: ”som antingen intill  

denne dagh har brukat eller och till dentijden som denne [utgifften] kommer att uthtagas 

brukar [Peruqver]”.118 Detta omfattade alltså i huvudsak ståndspersonerna – då som sagt 

bönderna inte berördes om de inte skaffat peruk innan beslutet fattats –, deras hustrur och 

hushållets tjänstefolk, som hade peruker eller motsvarigheten för kvinnor.119 Att denna skatt 

här tas upp, mot bakgrund av att uppsatsen handlar om allmogen, så berör den ändå delar av 

denna genom att tjänstfolket hos ståndspersonerna också beskattades för eventuella 

peruker.120 Den andra skatten som skrivelsen från 1710 tar upp är en vagnskatt, där summan 

var av varierande storlek utifrån vilken typ av vagn (och antalet hjul på denna) som individen 

ägde och brukade.121  

I landsboksverifikationerna för 1712 återfinns en skrivelse daterad 1714, återigen från 

landshövding Stromberg till fogden Alander, om något man benämner som en [”krigzgärd”] 

från 1712, vilket av allt att döma var en speciellt öronmärkt skatt för betalningen till de 

artilleriförband som var stationerade i Jämtland. I sammanhanget hör att Alander uppmanas 

att samla in det som fattas på den här skatten, som han då troligen inte drivit in (eller betalat 

in) i tid.122 Även 1713 i en skrivelse talas det om en ny krigsgärd, men det är dock inte säkert 

att det rör sig om samma krigsgärd som 1712, eller om det är frågan om en helt ny. Det senare 

stöds eftersom det i denna skrivelse uttryckligen sägs att det gäller ”Hela Riket”, och alltså 

inte enbart Jämtland, som skrivelsen från 1712 förefaller göra.123 

I verifikationshandlingarna för 1713 finns också ett tecken på att man bland de 

lokala/regionala tjänstemännen ansåg att allmogen inte skulle mäkta med skattetrycket längre. 

Det fås i en skrivelse från landshövdingen till Alander. Där meddelar landshövdingen att 

                                                           
117 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 12 Fol. 4829 
118 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 12 Fol. 4829 
119 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 12 Fol. 4829 
120 Det kan förvisso vara så att det var myndighetspersonen (såsom en officer eller länsman) som fick betala för 
de eventuella peruker som bars av någon av dennes tjänstefolk (som en del i uniformen), men då detta inte är 
klart så nämns här ändå denna skatt, om inte annat för att visa på hur man från statshåll nu nådde alltmer 
desperata höjder i sin jakt på krigsfinanser. 
121 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 12 Fol. 4830 
122 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 14 Fol. 5981 
123 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 15 Fol. 1457 
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befolkningen i Jämtland och Härjedalen inte får slippa betala den tidigare nämnda 

krigsgärden, som man enligt samma skrivelse tycks ha fått tidigare ifråga om en av de 

ordinarie skatterna – ”mantals penningarna”.124 

Beträffande det misslyckade försöket att bespara allmogen en ny extraskatt, vilket mycket väl 

kan ha gjorts av landshövdingen till regeringen i Stockholm, kan här nämnas Alexander 

Jonssons avhandling där han bland annat behandlar landshövdingen Stromberg. Jonsson tar 

upp att Stromberg 1714 gjorde en skrivelse där han i princip målade upp förhållandena i sitt 

län (Västernorrlands län) som katastrofala och att det var en i det närmaste omöjlig uppgift att 

få in de påbjudna skatterna från allmogen, men att han efter bästa förmåga likväl skulle 

försöka.125 Det visar än mer att Stromberg i allra högsta grad kände till att allmogen inte 

mäktade med skatterna och att läget var allvarligt. Även om han inte förefaller nämna 

Jämtland specifikt så får man anta att han räknar in förhållandena i Jämtland när han talar om 

länet i stort. Han har, som redan nämnt, påtalat den svåra situationen med skattebetalningen i 

Jämtland året innan. 

Samma år (1714) i en skrivelse till Alander från Stromberg så framkommer att Alander: 

”igenom [åtskillige] [ankomne] skrifwelser förmäler det [inge] Contante Penningar af 

inbyggiarne i Jemteland [skole] kunna anskaffas och Uppbringas”.126 Allmogen hade alltså 

inte möjlighet att betala in skatten i reda mynt. Behöver det här betyda att det är tal om 

fattigdom, eller att det helt enkelt var smidigare med en in natura betalning för bönderna?127 I 

ljuset av ovan diskuterade skrivelser, där fattigdomen förklaras vara det övergripande skälet 

till oförmågan att betala skatterna, samt specialräkningsbalansen för 1714, vilken ligger på 

över 1500 dr smt.128, så torde det här vara ett ytterligare tecken på hur barskrapad allmogen 

var vid denna tidpunkt i kriget. I samma skrivelse så tas också en till synes ny extraskatt 

upp129: ”nöd och Krigzhielpen som till [visse] Stater [anslagne] [äre]”.130 

                                                           
124 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 15 Fol. 1463. Intrycket av dokumentet är att det är landshövdingen som 
gjort en skrivelse till relevant högre instans för att höra om det skulle gå att slippa krigsgärden i bland annat 
Jämtland, men att han fått avslag och därför nu meddelar Alander detta. Det kan för övrigt tänkas att det var 
Alander som från början hörde av sig till landshövdingen för att, om möjligt, slippa krigsgärden. 
125 Jonsson (2005), s. 149 
126 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 17 fol. 3281 
127 Bönderna behövde inte vid en ”in natura”-betalning själv åka och sälja sina varor för att få ihop till de slantar 
som sedan skulle kunna betalas in till statsmakten. 
128 Se diagram 1 i uppsatsen. 
129 Det finns en viss osäkerhet kring denna skatt i och med att den inte förefaller ha omnämnts i någon tidigare 
skrivelse, vilket gör det osäkert om det är en ny skatt eller en annan benämning på en av de andra 
extraskatterna. Den betraktas i den här uppsatsen dock som ytterligare en extraskatt utifrån att – såvitt det 
gått att se i skrivelserna – man inte använt mer en än benämning på respektive skatt. 
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Den sista extraskatten jag utifrån handlingar i 1720 års landsboksverifikationer kunnat finna 

är den så kallade ”fredzhielpen”.131 Det är dock oklart om denna omfattade allmogen i stort. 

De gånger som den kommer upp – i dokument för 1720 och 1721 – så gäller det officerare 

och andra anställda inom krigsmakten, som inte kunde betala sagda fredshjälpsskatten – och 

således inte exempelvis bönderna. Att till och med befäl/officerare i slutet av kriget inte 

förefaller ha haft råd med skatterna torde säga något om förhållandena för den övriga 

befolkningen. Om inte dessa individer, vilka får ses som välsituerade i förhållande till övriga 

landsbygdsbefolkningen, inte mäktade med skatterna, hur kan då de som burit upp 

statsmakten genom de talrika skatterna och bidragen av soldater till de jämtländska förbanden 

– den stora massan – ha det bättre ställt då övriga tecken talar för motsatsen? Beakta 

exempelvis det här levnadsödet från Lits socken om dragonhållaren och 

kronohemmansbrukaren Hans Jonsson, vilkens hemman nu stod öde:  

afsagt sig brukett åhr 1719 och åhret derefter öfver låtit hemmanet, emedan han icke varit mechtig uppehållandet 

sedan sånen [Jon eller Jan], hvilken äfven gick Dragon för gården och varit faderen behielpelig afledit under 

Kongl. armeens hem march ifrån nårje, [samt] häst Creaturen Hans Jonsson [fråntagne] till tråssen 1718. 

varandes Hans Jonsson sedermera äfven genom döden afgången.132  

Avslutningsvis kan sägas att den ställda stödhypotesen för det här underkapitlet: de allt 

talrikare extraskatterna under perioden gick hand i hand med en sämre betalningsgrad från 

landskapets allmoge, såhär långt i undersökningen är verifierad av de skrivelser på regional 

nivå som ovan tagits upp. Det är likväl fruktbart att även titta på eftersläpet i betalningen av 

de tidigare årens samtliga skatter. Då för att rent konkret kunna teckna den allt sämre 

betalningsförmåga bland allmogen och därmed stärka den ställda stödhypotesen ytterligare. 

  

                                                                                                                                                                                     
130 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 17 fol. 3281-3282 
131 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 23 fol. 1113 
132 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3838, s. 446-447 
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Restposterna 
Diagram 2: De totala restpostbalanssummorna för tidigare år av undersöksperioden. 

 

Källa: ÖLA – Jämtlands läns länsstyrelses landskontor – Landsboksverifikationer (E1b) vol. 18-19, 21-24, 26 

Som tidigare har tagits upp i balansutvecklingen under perioden så har det omväxlande varit 

perioder med höga- respektive lägre summor som varje år inte betalats in/i tid på de ordinarie 

skatterna. Vidare så påtalades i samtiden hur betalningsförmågan bland landskapets 

befolkning till slut nått närmast kritiska nivåer. Men hur förhåll det sig med betalningen av 

föregående års restposter, vilka fått följa med in i nästa uppbördsår? I diagrammet ovan 

redovisas de tidigare årens samlade eftersläpande rester för samtliga skatter som inte betalats 

in. Att denna tar sin början först 1715 förklaras av att det inte finns uppgifter för samtliga 

krigsår under perioden. Det ovan redovisade kan dock vara givande, i det att det ändå säger 

något om hur situationen såg ut när kriget hållit på i 15 år.  

Om vi börjar med resterna som finns i 1715 års landsboksverifikationer, så ligger dessa på 

ungefär 24469 dr smt.133 Den tidigaste restposten i 1715 års längd gäller ordinarie skatter från 

år 1700, som alltså ännu inte betalats in. Från år 1700 finns det restposter för varje år ända 

fram till 1714.134 Det är problematiskt att säga att en undersökning av vad som är kvar att 

betala för varje tidigare år visar på en eventuell utarmning av allmogen. Det beror av att det – 

som redan tagits upp – tillkommer extraskatter under perioden, vilket naturligt torde göra att 

                                                           
133 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 18 fol. 1692 
134 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 18 fol. 1683-1692 
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det blir fler restposter och högre belopp som inte betalts ju längre fram vi kommer. Det är 

således mer givande att beakta den totalt obetalda summan för samtliga eftersläpande års 

rester. Vi kan med det angreppssättet ta fasta på både de poster som gäller ordinarie- 

respektive krigsskatter. Vidare, i 1716 års landsboksverifikationer ser vi en ökning till 24582 

dr smt.135 En ökning i det här sammanhanget får ses som naturligt i och med att nya skatter 

skall in för ett nytt uppbördsår, och följdvis tillkommer nya rester. Om vi jämför med 

utvecklingen i specialräkningsbalanserna i diagram 1, så finner vi dock ett intressant 

förhållande. Mellan 1714 till 1716 sker en tämligen stor minskning av balanserna på de 

ordinarie skatterna från en bit över 1500 dr smt år 1714 till runt 500 dr smt 1716.136 Den här 

minskningen av balanserna för de ordinarie skatterna kan förklara varför det inte sker en 

större ökning av de totala resterna mellan 1715-1716 i restpostlängden. Tänkbara förklaringar 

är antingen en bättre betalförmåga, att inrapporteringen/inlevereringen av skatterna hunnit 

ifatt den faktiska betalningen från allmogen, eller att staten gjort avskrivningar på de ordinarie 

skatterna för att bespara allmogen utgiften. Att det skulle vara avskrivningar eller liknande 

som det är frågan om är den troligaste förklaringen. Slutsatsen här baseras på vad som i 

närmast föregående underkapitel tagits upp om situationen 1714, såsom den avspeglade sig i 

samtida skrivelser – då tillsammans med specialräkningsbalansen för samma år.137 

Om vi går vidare till nästa krigsår som en restpostlängd återfunnits för, 1718, så visar denna 

på en drastiskt annorlunda situation jämfört med 1715 och 1716. Den totala summan i längden 

för 1718 ligger på ungefär 3063 dr smt.138 Den här dramatiska minskningen från 1716 torde 

bero på en nedskrivning av tidigare års rester. Ta exempelvis i beaktande den låga summan i 

specialräkningsbalansen för 1718. Vidare kan en potentiell fingervisning, som pekar mot att 

man avskrivit restposter, ses i materialet. På ett ställe i restposträkningshandlingen finns att 

läsa: ”1716 och förra åhrens Restantier 25080.6.4.”.139 Det här står dock inte på den plats som 

uppgifterna om summan som återstår från tidigare år att betala är beläget – vilka är betydligt 

mindre. Uppenbarligen var restantierna fortsatt stigande från 1716, men ändå är den 

restsumma som slutligen redovisas inför nästa år mycket mindre. Att ändå rester på över 

25 000 dr smt nämns i materialet visar på att betalförmågan blivit sämre sedan 1716, vilket 

ligger väl i linje med resultat från tidigare forskning och från föregående två avsnitt av denna 

uppsats analysdel.  
                                                           
135 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 19 fol. 936 
136 Se avsnittet av analysen som redovisar och behandlar specialräkningsbalanserna. 
137 Se avsnittet om 1714 i underkapitlet som handlar om extraskatterna och skrivelser om skattebetalningen. 
138 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 21 fol. 1166 
139 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 21 fol. 1157 
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Beträffande situationen under de fyra sista medtagna åren så sker en ökning mellan 1719-

1720, där restsumman i 1720 års landsbok är på över 5 000 dr smt. Om vi sluter oss till den 

troliga förklaringen att restsumman blivit nedskriven 1718 och som en följd hamnat på strax 

över 3 000 dr smt så visar 1720 års landsbok på en betydande ökning. Ökningen kan förklaras 

med fortsatta problem ifråga om skattebetalningen bland befolkningen. Tittar vi på 

specialräkningsbalanserna för 1720, så ser vi att summan är betydande även nu. Den fortsatta 

utvecklingen efter 1720 är dock av intresse, då 1721 ligger på samma nivå, och 1723 visar på 

en försiktig minskning av den totala summan. Att det här skulle visa på att gemene man i 

Jämtland började få det bättre efter freden 1721 är inte en helt tillfredställande förklaring. 

Beakta här att specialräkningsbalansen för år 1723 ligger på mer än 1 000 dr smt. Detta skulle 

dock kunna vara något tillfälligt under ett specifikt år, då utifrån balansutvecklingen mellan 

1720-1725 samt efterföljande nedslagsår, vilken undantaget 1723 och 1740 sjunkit till lägre 

nivåer än under 1710-talet. I beräkningen får dock tas med att extraskatterna inte längre var 

aktuella när kriget tagit slut,140  utan att det som allmogen hade att betala varje år enbart var 

de ordinarie skatterna. 

Avslutningsvis får sägas att presentationen ovan av restpostbalanserna för ett antal år under 

undersöksperioden ger stöd åt resultaten från föregående underkapitel om den försämrade 

betalningsförmågan hos den jämtländska allmogen under kriget, vilket således styrker 

hypotesen från föregående avsnitt. En annan aspekt, som utifrån tidigare forskning och 

resultaten här är givande att behandla för att få grepp om befolkningens levnadsvillkor under 

krigsåren, är krigets effekter på gårdsbruket. Närmare bestämt övergivna gårdar, så kallade 

”ödehemman”. 

Ödehemman 
När det kommer till hur man på bästa sätt kan presentera den eventuella ekonomiska inverkan 

som obrukade gårdar inneburit, så är en tänkbar väg att presentera det totala antalet hemman, 

vars inkomster gick till statsmakten, som stått öde under undersökningsperioden. Men 

eftersom att förteckningar över ödehemman inte återfunnits för samtliga år så har en alternativ 

väg här valts. Denna tar istället fasta på den summa som man beräknar att ödegårdarna 

kostade statsmakten (i uteblivna skatteinkomster).141 Dessa uppgifter finns tacksamt nog för 

                                                           
140 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 26 fol. 1128 
141 Tolkningen här utifrån källmaterialet är att det är den förväntade förlusten som man åsyftar. Att 
statsmakten skulle få inkomster på vissa skatter som redovisas, samtidigt som man betecknar de gårdarna som 
öde, är tämligen långsökt.  
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samtliga undersökningsår, förutom 1722.142 Det innebär också ett komplement till hur 

refererad tidigare forskning om Jämtland under perioden presenterat ödehemmanen. Man har 

där utgått ifrån antalet gårdar och inte utifrån de beräknade ekonomiska förlusterna av att de 

stått tomma. På samma gång som närmandet här till ödehemman är annorlunda mot tidigare 

forskning så innebär det likväl att möjligheten att studera eventuella konjunkturer under 

perioden – där större ekonomiska förluster pekar mot en sämre ekonomisk situation i 

landskapet143 – och dess koppling till den övergripande hypotesen om en försämrad situation 

för allmogen under krigsåren finns kvar. Emellertid kommer även antalet gårdar som 

förtecknats som ”öde” att redovisas också, då för de år som uppgifter har återfunnits.  

Diagram 3: Förlorade summor från ödehemman, indelta till statsmakten, i Jämtland 1700-1725. 

 

Källa: ÖLA – Jämtlands läns länsstyrelses landskontor – Landsboksverifikationer (E1b) vol. 2-29 

Utifrån diagrammet ovan förefaller de ekonomiska förlusterna under merparten av perioden 

ligga på en någorlunda likvärdig nivå: omkring/strax över 40 dr smt från 1700 till och med 

1709. De nästföljande åren visar dock på en klar uppgång i förluster med nästan 60 dr smt år 

1710 som topp och kring 50 dr smt 1712-1714 (1711 avviker dock och är på ungefär samma 

nivå som innan 1710). Att förlusterna vid just denna period stiger visar på en samstämmighet 

med balanserna för de ordinarie skatterna, då i synnerhet mellan 1710-1712 då balanserna 

stiger kraftigt. En tänkbar förklaring till avvikelsen i ödehemman 1711 skulle kunna vara att 

                                                           
142 För det här året finns inte underlag i källmaterialet för att kunna extrahera empiri. 
143 Utifrån en kontroll förefaller inte krigsskatterna som tillkommer under perioden räknas som ett bortfall i 
räkenskaperna för staten.  Landsboksverifikationer (E1b) vol. 18 fol. 1652 
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1710 var ett unikt år, och att trenden som uppmärksammas i balanserna snarast bör ses mellan 

1712-1713 i ödehemmanslängden, då det istället sker en ökning. Just den här perioden visar 

dock sammantaget ändå på större ekonomiska bekymmer, med större förlorade inkomster från 

de till statsmakten indelta hemmanen. Åren efter 1714 är som vi kan se en återgångsperiod till 

de nivåer som var vanliga i början av 1700-talet.  

Nästa betydande förändring sker 1720 och 1721, då den förlorade summan stiger till omkring 

50 dr smt. Det ligger nära till hands att koppla de ökade förlusterna till efterdyningarna av det 

katastrofala fälttåget 1718, och de betydande förluster av män i arbetsför ålder som detta förde 

med sig. Tittar vi på balanserna för de ordinarie skatterna vid den här tiden så framkommer att 

1719 är ett år med extremt höga restposter och med betydande balanser även efterföljande år. 

Det tillsammans med stigande eftersläpsposter under samma period, och förekomsten av 

längder över militära officerare som inte klarade av att betala delar av skattebördan, talar för 

ett allmänt samband i en negativ riktning för landskapet.  

1722-1725 har de ekonomiska förlusterna minskat ifråga om indelta ödehemman, till nära 45 

dr smt. Tittar vi på de båda nedslagsåren under 1730-talet, ifråga om 

specialräkningsbalanserna, så förefaller återhämtningen vara begränsad. Det behövs dock en i 

det avseendet mer utvidgad undersökning för att kunna uttala sig vidare i frågan. Härnäst 

kommer samma material att undersökas igen, men då istället utifrån antalet poster (gårdar) 

som betecknas som ”öde” och indelta till statsmakten.144 

  

                                                           
144 Uppgifterna om de förlorade inkomsterna och antalet poster hör visserligen hemma i samma handling, men 
det är ändå potentiellt givande att titta på olika variabler i samma dokument för att få en starkare empirisk bas 
att dra slutsatser ifrån. 
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Diagram 4: Antal ödehemman som är indelta till statsmakten i Jämtland 1700-1725. 

 

Källa: ÖLA – Jämtlands läns länsstyrelses landskontor – Landsboksverifikationer (E1b) vol. 2-29 

Som kan ses ovan så har inte samtliga undersökningsår tagits med i diagramet ovan. 

Förklaringen är att den här delen snarast är ett komplement och eventuell jämförelsepunkt till 

föregående diagram. Det viktiga är att det finns så pass många år att eventuella trender kan 

uppmärksammas. Utifrån diagramet kan snabbt konstateras att resultaten är likartade också 

när vi utgår ifrån antalet poster och inte den totalt förlorade summan för dessa. I linje med 

övriga resultat ses fler öde-poster kring 1710 respektive 1720, samt också en minskning i 

slutet av undersöksperioden. Denna variabel stödjer således den tidigare gällande 

ödehemman. Avslutningsvis kan så sägas att den studie av ödehemman hörande till 

statsmakten som förtecknats i landsboksverifikationerna för Jämtland under perioden väl 

svarat mot den ställda hypotesen: antalet hemman som lämnats öde och obrukade under 

krigsperioden ökade. Detta har påvisats genom att studera ett par variabler i materialet. Dels 

förlusterna av inkomster från hemman, dels förändringen i antalet poster (gårdar) i materialet 

under perioden.  

Det bör påpekas att det här inte är frågan om några stora datamängder som analyseras, vilket 

ses i diagrammet ovan. Det är tämligen få gårdar som finns med i de här medtagna 

förteckningarna. Det förklaras med att det är en specifik typ av ödegård som valts ut för att 

undersökningen (vars inkomster gick till kronan). Även om resultatet är begränsat i rent 

empirisk storlek så pekar det ändå mot tänkbara tendenser och utvecklingslinjer som kan 

utforskas ytterligare genom exempelvis jämförelser med andra platser, tider eller 

hemmanstyper. Härnäst följer den sista aspekten att undersöka i den här delundersökningen. 

Det är frågan om missväxterna och deras påverkan på förhållandena, då utifrån vad som sägs i 

det samtida källmaterialet.     
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Missväxter 
Som tidigare tagits upp i uppsatsen så har man i litteraturen listat återkommande missväxtår i 

Jämtland under stora nordiska kriget.145 Man har dock inte egentligen fokuserat på de samtida 

reflektionerna/uttalandena beträffande missväxterna i landskapet, samt vilken roll man i 

samhället tillmätte dem för det allt sämre ekonomiska läget. Värdet i ett sådant perspektiv 

ligger bland annat i att det aktualiserar givande frågeställningar: kopplades missväxterna till 

specifika delar av det ekonomiska eländet, såsom en ökning av antalet ödehemman, eller 

oförmåga att betala extraskatterna? hur används hänvisningar till missväxt av allmogen? Först 

kan vi ta upp en handling från 1706 års landsboksverifikationer.146 I punkt tre av dokumentet 

står att läsa:  

För [then] stora Misswext och andra olägenheter, har ingen af giästgifwarne eller någon annan kunnat förmås 

emot en wiss åhrlig [afgiftt] att antaga Bränwijns Brännerijet.147  

Vidare i punkt sju:  

Brofogdens, fiällstugumäns och Sochne[Profhossers] löningar lika som för dee förra Åhren, [ehuruwäl] för den 

stora [Misswext], en stoor dehl af deras löön hoos dee fattige af Allmogen innestår, och desse [ickie] åthniuta.148 

Det första citatet kan ses som att allmogen hänvisat till den rådande missväxten som ett skäl 

för att inte ta på sig brännvinsbrännandet, vilket innebär ytterligare en avgift för individen att 

betala till staten. En sådan tolkning av vad som sägs i citatet är dock inte oproblematisk. För 

det första eftersom det inte är tydligt att det är allmogen som hänvisar till missväxten som 

skäl, eller om det är statsmaktens representant på plats (som torde ligga bakom dokumentet) 

som angivit det som ett skäl. I det andra citatet är det fortsatt missväxten som sägs vara skälet 

till att man inte kunnat betala ut hela lönen till de angivna statsanställda. För det andra så är 

det tänkbart att hänvisningen till missväxt snarast agerade svepskäl, att det var något man 

riskfritt kunde använda som orsak till att man inte ville/kunde betala löner, avgifter och 

liknande. Ett hänvisande till det långa kriget kanske inte var ett möjligt argument att ta upp 

inför den långt ifrån demokratiska statsmakten. Det är emellertid inte möjligt att finna ett 

slutgiltigt svar i den ena eller andra riktningen. Vare sig det är allmogen som själva angett 

missväxt som orsak till att man inte betalat avgifter/löner, eller om det är statsmaktens 

representant som angivit missväxt som orsaken, eller om missväxt överhuvudtaget var den 
                                                           
145 För Sverige i stort 1705, 1706, 1708, 1709, 1717, 1718. Specifikt för Västernorrlands län: 1710, 1713, 1715, 
1716. Bromé (1954), s. 511; Wichman (1962), s. 18; Hansson (2003), s. 34  
146 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 8 fol. 1713-1715 
147 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 8 fol. 1713 
148 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 8 fol. 1714 
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egentliga orsaken, så framgår emellertid att missväxten kopplas till potentiellt sämre 

ekonomiska villkor i samtiden.  

Missväxten anges även som orsaken bakom att ingen velat driva brännvinsbränning i 1707 

och 1708 års motsvarande handlingar.149 Åren därefter nämns inte missväxt i samband med 

brännvinsbrännandet igen. Ett skäl härtill skulle möjligen kunna vara att den som nedtecknade 

längden inte längre skrev ned eventuella skäl, utan enbart huruvida någon velat åta sig 

brännvinsbrännandet eller ej. 

Om vi går vidare till att relatera periodens missväxter, som tagits upp i tidigare forskning, till 

resultaten från de föregående avsnitten av den här delundersökningen så inföll två av 

missväxtåren enligt Bromé 1709, då inte specifikt för Jämtland, samt 1710, då specifikt i 

Västernorrlands län – och alltså inte nödvändigtvis i Sverige som helhet.150 Å ena sidan kan vi 

se att det här sammanfaller med de sämre ekonomiska konjunkturerna under samma tid som 

vi redan kunnat påvisa utifrån materialet i landsboksverifikationerna. Å den andra sidan tar 

Bromé upp en mängd missväxtår som infallit redan tidigare under kriget – 1705, 1706 och 

1708.151 Vi har också som här tagits upp visat på att man 1706, 1707 samt 1708 hänvisade till 

missväxten som orsak till den bristande ekonomiska förmågan hos allmogen i Jämtland. Tittar 

vi på balanserna så ser vi att 1706 sticker ut som ett år med kraftigt tilltagna balanser på de 

ordinarie skatterna. Frågan inställer sig dock: varför är balansnivån, mot bakgrund av 

missväxtåren 1707 och 1708, varken på samma höga nivå som före (1706), respektive efter 

(1710)? En tänkbar förklaring kan ses i att Bromé ser missväxterna som inträffade före 1710 

som gällande för riket som helhet, och således inte specifikt för Jämtland.152 Att balanserna 

var större 1706, för att sedan vara på en betydligt lägre nivå under påföljande år, skulle 

således kunna bero på att missväxten 1706 slog hårdare mot Jämtland än missväxterna 1707, 

respektive 1708.  

Om vi går vidare till den andra period som stuckit ut under kriget så är det åren närmast efter 

fälttåget 1718. I tidigare litteratur har tiden/åren närmast före fälttåget lyfts som präglad av 

missväxt.153 Sammantaget för perioden så framträder missväxten – utifrån dels ett sammanfall 

med balanser, dels genom hänvisningar i samtida handlingar – som den centrala orsaken till 

det försämrade ekonomiska läget i Jämtland under stora nordiska kriget. Där svårigheter 
                                                           
149 Landsboksverifikationer (E1b) vol. 9 fol. 1357; Landsboksverifikationer (E1b) vol. 10 fol. 2299  
150 Bromé (1954), s. 511 
151 Bromé (1954), s. 511 
152 Bromé (1954), s. 511 
153 Bromé (1954), s. 511; Wichman (1962), s. 18; Hansson (2003), s. 34 
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kopplade till kriget – såsom betalningen av extraskatterna – tillsammans med rester på de 

ordinarie skatterna samt en viss ökning av antalet ödehemman, snarast är att betrakta som 

effekter av missväxterna, alternativt orsaker vid sidan om missväxterna. Med det sagt så 

utesluts inte att den krigsrelaterade katastrof som fälttåget 1718 var hade en enorm inverkan 

på Jämtland. Det är dock frågan om en specifik händelse nära krigets slut, och alltså inte en 

förklaring till den allt svårare ekonomiska situationen i landskapet redan under krigets första 

hälft. Där erbjuder missväxterna istället den troligaste förklaringen. 

I detta avsnitt har visats att man i samtiden kopplade rådande missväxt till en oförmåga – eller 

eventuellt ovilja – att antingen betala ut löner till tjänstemän eller ta sig an något som skulle 

leda till ytterligare utgifter. De missväxtår som lyfts fram i här refererad litteratur visar att det 

infallit missväxter under de perioder med sämre tider för befolkningen i Jämtland som 

synliggjorts i de tidigare avsnitten av delundersökningen. Den empiriskt grundade 

stödhypotesen här, den försämrade ekonomiska situationen i Jämtland under kriget hängde 

samman med missväxter i landet/landskapet, kan styrkas utifrån vad som här presenterats, 

samt vad som sagts i refererad litteratur som tar upp periodens missväxter.  
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6. Vardagsmotstånd i Jämtland – Motsträviga dragonhållare och 

beklagande präster 
I den här delundersökningen kommer allmogens vardagliga- och maskerade motstånd 

undersökas i ett jämtländskt tingslag 1700-1725. Inledningsvis skall de potentiella 

vardagsmotståndshandlingar som hämtats från domboksmaterialet övergripande presenteras. 

Dessa presenteras i två diagram. Det ena utifrån det sammantantagna antalet funna handlingar 

per år. Det andra gällande antalet handlingar per år utifrån handlingens kategorisering. Det är 

här även viktigt att poängtera att det totalt sett är frågan om ett relativt begränsat antal 

handlingar i den här delundersökningen. Innebörden bakom förändringar i antalet handlingar 

bör således inte överdrivas. Det är dock värt att beakta dem, då empirin ändå kan säga något 

om läget i stort. 

Vardagsmotståndshandlingar 1700-1725 
Diagram 5: Respektive kategoris andel av de funna vardagsmotståndshandlingarna i Lits tingslag 1700-1725. 

 

Källa: ÖLA Anton B Hanssons arkiv vol. 1; Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – 
EXIe: 3818-3841. 

Vi inleder det här avsnittet med en påminnelse om vilka kategorier av handlingar som här 

kommer att användas. Tillsammans med detta ges en kort betraktelse av hur vanligt 

förekommande respektive kategori är i materialet, då sammantaget under perioden. Den här 

undersökningen har sex kategorier, som denna periods empiri sorteras in i. Kategorierna tar 

fasta på: brott som begåtts gentemot tinget/rätten. I undersökningen gäller det huvudsakligen 

att man inte dyker upp vid tinget, att man missar det så kallade ”uppropet” samt att man brutit 

mot något som tidigare beslutats på tinget; försummelse av plikter gentemot statsmakten – 
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exempelvis att inte sköta väghållningen, fuska med skjutsplikten av soldater och varor, samt 

inte försörja de indelta soldaterna (riktar sig till rote- och rusthållsbönderna). Hit räknas också 

brott mot påbud från överheten (statsmakten, dess representanter eller tinget). Till denna 

kategori räknas även exempelvis brott mot generella förbud; brott mot kyrkan, huvudsakligen 

att inte dyka upp i kyrkan; beteende som man finner för gott att straffa – såsom att bete sig illa 

på tinget eller i kyrkan, att uppträda opassande i ett berusat tillstånd och så vidare; när en eller 

flera av allmogens medlemmar hamnat i bråk/tvist med någon lokal representant för 

överheten (såsom länsman, prästen eller annan statsanställd); vardagsmotståndshandlingar 

som inte passar in på någon av de andra kategorierna. 

Tittar vi så på cirkeldiagrammet ovan så finner vi samtliga kategoriers andel av det totala 

antalet funna vardagsmotståndshandlingar från Lits tingslag mellan 1700-1725. Den största 

andelen innehar kategorin ”försummelse”. På grund av att dessa handlingar ofta direkt störde 

statsmakten – beakta exempelvis konsekvenserna om bönder som har i uppgift att transportera 

soldater och förnödenheter till gränsbefästningarna struntar i uppgiften. Det är därför naturligt 

att statsmakten skulle söka att dra den här typen av handlingar inför tinget för att markera mot 

dem – därav deras betydande andel av det totala antalet. Den näst-största kategorin är 

”dombrott”. Att denna kategori är så stor är inte förvånande eftersom det rörde sig om 

handlingar som tydligt kunde upptäckas och bestraffas av statsmakten via tinget – exempelvis 

att inte dyka upp när man kallats till rätten. Här kan en koppling göras till Dag Lindströms 

artikel som bland annat behandlar uteblivande från tinget under tidigmodern tid. Han talar om 

den här handlingen som ett tillvägagångssätt som kunde användas av en rad anledningar, av 

personer hörande till alla samhällsklasser.154  Av de 36 handlingar som här placerats i 

kategorin ”dombrott” så är majoriteten av dessa just att man uteblivit från tinget eller 

liknande.  

Sedan följer övriga kategorier i storleksordning: konflikter mellan allmogen/delar av denna 

och personer kopplade till statsmakten; kyrkobrott. Med den lägsta andelen ligger 

”förargelseväckande beteende” samt ”annat”. Härnäst kommer vardagsmotståndets frekvens 

över tid att studeras, då sett till det totala antalet funna handlingar per år.   

  

  

                                                           
154 Lindström (2005), s. 5-6, 22 
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Diagram 6: Antalet funna vardagsmotståndshandlingar per år i Lits tingslags domböcker. 

 

Källa: ÖLA Anton B Hanssons arkiv vol 1; Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län –
EXIe: 3818-3841. 

Diagram 7: Antalet vardagsmotståndshandlingar per år och typ i Lits tingslags domböcker. 

Källa: ÖLA Anton B Hanssons arkiv vol 1; Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län –
EXIe: 3818-3841. 
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Som redan sagt så undersöks här det totala antalet funna vardagsmotståndshandlingar i 

domboksprotokollen, vilket står att skåda i det första av de två diagrammen ovan.155 I början 

av perioden (1700-1702) ser vi att antalet handlingar ligger på en jämförelsevis hög nivå – sex 

respektive sju handlingar. Den kategori som under dessa tre år är vanligast förekommande är 

”konflikt med stånds/myndighetsperson”. Dessa ”konflikter” under åren rör huvudsakligen 

dispyter i samband med någon form av transaktion av varor eller tjänster som den ena parten 

– här närmare bestämt myndighetspersonen – valt att dra inför tinget. Den övriga handlingen 

gäller en eventuell förolämpning eller liknande som en kornett skall ha fått utstå.156  

Något som vidare kan vara värt att behandla här är att vi får en synnerligen intressant 

handling år 1700. På grund av sin unika karaktär har denna placerats i kategorin ”Annat”. 

Handlingen i fråga skedde i Föllinge i Lits tingslag och involverade delvis två, men i 

huvudsak en boende i Föllinge. Det förhöll sig så, som här kunnat uttydas, att några norska 

spioner tagit sig in i Jämtland. De blev dock gripna och utfrågade. Man fick veta att spionerna 

kommit för att samla information om eventuella trupper och befälhavare i landskapet samt 

deras försörjning. De kom till Föllinge där de fått information av två Föllingebor. Mårten 

Jonsson respektive Lars Persson, vilka senare också gripits av myndigheterna. När man sedan 

transporterade de fasttagna Föllingeborna – i alla fall Mårten Jonsson – så hade Mårten slängt 

sig i ett vattendrag kallat ”ytterå Elfwen” och således begått självmord.157 Det här intressanta 

fallet är väl värt att ta upp då det är något unikt som tydligt visar på det maskerade motståndet 

– då man med största sannolikhet inte hade tänkt åka fast. Vidare, vare sig Föllingeborna 

lämnat information avsiktligt för att gynna den norsk-danska sidan eller ej så såg 

uppenbarligen statsmakten det som en motståndshandling. 

Om vi går vidare i presentationen av vardagsmotståndshandlingar så finner vi att det för 1703 

och 1704 ligger på en lägre nivå än föregående. Efterföljande år ser dock en ökning av 

handlingar, med den högsta – också för hela perioden – punkten 1708 med 13 handlingar. 

Mellan 1705-1708 kan de två kategorierna tas upp som har flest- respektive näst flest antal 

handlingar. Den ena kategorin är ”försummelse”, med sammanlagt tolv handlingar.  Den 

andra är ”kyrkobrott”, vilket huvudsakligen i fallen handlar om att man inte dykt upp på 

                                                           
155 1711 och 1716 är tomma eftersom inga relevanta motståndshandlingar har kunnat återfinnas för dessa år. 
156 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3818, s. 695-697 

157 Här används bland annat dokument från 1700 års landsboksverifikationer. Detta eftersom det behandlas 
både där och i domboksprotokollen, och det således inte spelar någon roll vilken källgrupp som används i det 
här fallet. Landsboksverifikationer vol. 2 fol. 2753, 2807; ÖLA – Svea hovrätts domar 1651-1707 (upprättat 
register av landsarkivet i Östersund), s. 194, 196-197  
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gudstjänsten. Denna kategori har för de aktuella åren 10 handlingar sammantaget. Det bör 

dock påpekas att nio av dessa hör till år 1708 – och är således orsaken till att det specifika året 

är det med flest vardagsmotståndshandlingar under hela undersöksperioden.  

Tittar vi vidare så finner vi att efter det år med flest handlingar (1708) följer det 

undersökningsår som – bortsett från 1711 och 1716 då inga handlingar återfunnits – är 1709 

med enbart en vardagsmotståndshandling, hörande till kategorin ”dombrott”. Varför det nu 

sker en minskning är omöjligt att säga. Det torde inte bero på att tiderna var bättre – i ljuset av 

tidigare delundersöknings resultat. Ihop med att handlingarna först var tämligen talrika i 

början av perioden för att sedan minska, talar resultatet såhär långt för att det långdragna 

kriget och dess skattebördor för den jämtländska befolkningen inte tog sig uttryck i ett ökat 

antal vardagsmotståndsliga missnöjesyttringar. En koppling kan här göras till ett verk av 

Charles, Louise och Richard Tilly som Miles Fairburn tar upp i sin bok Social History : 

Problems, Strategies and Methods.158 Enligt Fairburn så var syftet i den här studien av de tre 

Tillys att undersöka vilken av tre utvalda teorier som bäst förklarar ”kollektivt våld”.159 Man 

kommer bland annat fram till att förekomsten av kollektivt våld inte på ett tillfredställande 

sätt kan kopplas till sämre förhållanden/villkor för individen.160   

1710 är återigen handlingarna i sammanhanget talrika (sju stycken). Det är frågan om 

handlingar hörande till två kategorier. Försummelse (fyra) och dombrott (tre). 1712 ligger på 

sex handlingar, fördelade på försummelse (fyra), dombrott (ett) och annat (ett). Beträffande 

handlingen som klassats som ”annat” så gäller det ett fall där en korpral sålt ett sto han inte 

fick sälja samt inte varit varsam med sin utrustning.161 Att det tagits med i undersökningen 

beror på att ”korpral” var den lägsta befälsgraden, och således närmare de vanliga soldaterna, 

då troligtvis också på ett socialt- och gemenskapsmässigt plan, än till de högre befälen.162  

Både 1710 och 1712 visar således på ett i sammanhanget tämligen högt antal 

vardagsmotståndshandlingar, detsamma gäller för 1714 (sex stycken handlingar). Det skulle 

gå att säga att det ligger i linje med tidigare delundersökningsresultat, att förhållandena nådde 

en än värre punkt kring 1710 och efterföljande år, men problemet för en sådan tes här är 

tvådelat. Dels är handlingarna överlag så pass få, då också för åren med ”toppar” i empirin. 

Dels har inga handlingar återfunnits för 1711, och enbart två för 1713. Tittar vi på de 
                                                           
158 Fairburn (1999), s. 160. Boken som diskuteras av Fairburn heter The Rebellious century, 1830-1930. 
159 Fairburn (1999), s. 161. 
160 Fairburn (1999), s. 165. 
161 Anton B. Hanssons arkiv vol. 1 (1712), s. 61-62 
162 Förvaltningshistorisk ordbok: http://fho.sls.fi/uppslagsord/10438/korpral/ (besökt 2019-04-12) 

http://fho.sls.fi/uppslagsord/10438/korpral/
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återstående tio åren (1715-1725) så är handlingarnas antal fortsatt skiftande. Det är dock inte 

längre frågan om några fler toppar som tidigare. Den högsta nivån nås 1720, med fem 

handlingar. Man kan utifrån diagrammen ovan närmast få känslan av att vardagsmotståndet 

överlag avtar under dessa tio sista undersökningsår. Är det så enkelt? Skulle inte den 

allvarliga situationen – krönt av fälttåget 1718 – tänkas ha tenderat i fler 

vardagsmotståndshandlingar? Här kan en korrelation ses med resultatet från tidigare år av 

perioden, där tilltagande ekonomiska svårigheter inte sammanföll med fler missnöjesyttringar 

som avsatte spår i källmaterialet. Vad visar den här korrelationen på?  

Det är uppenbart att det inte räcker med att enbart studera antalet handlingar per år och typ, 

ytterligare variabler behövs. Nästa avsnitt av delundersökningen tar därför fasta på 

”gärningsmännen”, närmare bestämt om handlingarna är att betrakta som antingen begångna 

på individuell basis och initiativ eller som utslag av ett handlande från ett större antal 

människor. Således skulle ändå årtal med ett fåtal handlingar, med grund i hur ofta de 

förekommer i domboksmaterialet, likväl kunna visa på samtida reaktioner på det långdragna 

kriget. Detta exempelvis genom att antalet handlingar som är att betrakta som ”kollektiva” 

under perioden blir fler ju längre kriget fortgår, och eventuellt sammanfaller med den tidigare 

delundersökningens resultat.      

Enskilt eller kollektivt vardagsmotstånd 
Som vi sett så var det inte helt fruktbart att titta på det totala antalet 

vardagsmotståndshandlingar under perioden, utan det är nödvändigt att undersöka empirin ur 

en annan synvinkel. Denna synvinkel tar, som redan nämnt, fasta på om handlingarna är att 

betrakta som kollektiva eller ej. Resultatet redovisas nedan i ett diagram, följt av en analys av 

empirin. 
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Diagram 7: Antalet enskilda- och kollektiva handlingar per år utifrån Lits tingslags domböcker. 

 

Källa: ÖLA Anton B Hanssons arkiv vol. 1; Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län –
EXIe: 3818-3841. 

Diagrammet ovan visar att de individuella handlingarna dominerade till antalet, spritt över 

perioden, och för merparten av de enskilda undersökningsåren. Det resultatet bör inte ses som 

förvånande om vi betänker Scotts syn på vardagsmotstånd: dels den enskilda individens 

intressen som drivande för att denne skall begå vardagsmotståndshandlingar, dels begreppets 

vida ramar: handlingar som riktar sig mot överheten och inte är tänkta att upptäckas.163 Att 

gemene man gör saker på egen hand är således förståeligt, då det minskar risken för upptäckt. 

Som diagrammet visar förekommer även handlingar som är att betrakta som kollektiva.   

De kollektiva handlingarna förekommer under hela perioden, med den första 1701, och den 

sista 1725. De flesta av dessa begås emellertid under den första halvan av 

undersökningsperioden. Här går det återigen att koppla till en av de tidigare nämnda studierna 

som Miles Fairburn tar upp. Studien där ett av resultaten var att det inte förelåg någon 

genomgående koppling mellan missnöjesyttringar och sämre tider. 164 Resultatet här, ifråga 

om Lits tingslag, talar emot att försämringar på det ekonomiska området ledde till fler 

olagliga missnöjesyttringar. En möjlig förklaring till de kollektiva aktionernas betydande antal 

under den första halvan av perioden kommer i det här avsnittet vidare att undersökas. 

                                                           
163 Scott (1989), s. 36-37 
164 Fairburn (1999), s. 165. 
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En första intressant observation är att det förekommer en kollektiv aktion redan 1701, och att 

totalt tre kollektiva handlingar dyker upp för 1702. Dessa tre handlingar gäller brister hos 

allmogen ifråga om skattebetalningen och försörjandet av diverse tjänstemän.165  Nästa 

betydande nivåer av kollektiva handlingar ses från 1705-1708. För 1705 gäller handlingarna 

dragon/rusthållsbönderna. En av handlingarna är särskilt intressant. Den går ut på att en major 

menar att de aktuella bönderna inte vill efterfölja den begäran från högre ort som kommit om 

ytterligare förband som skall inrättas – och som bönderna var menade att bekosta.166 Det här 

kan i sammanhanget ses som ett potentiellt tecken på att man redan 1705 börjat tröttna på de 

utökade utgifter som kriget fört med sig. Tittar vi vidare på 1706 så är det ett år som har 

ringats in som särskilt intressant i uppsatsens första delundersökning utifrån de betydande 

balanserna och missväxten det året. I ljuset av dessa faktorer erbjuds en potentiell förklaring 

till de kollektiva aktionerna kring 1706. Beakta här att missväxt även tas upp som orsak till 

läget under 1707 och 1708, vilket ligger i linje med resultaten här, med kollektiva handlingar 

även under dessa år.167 

Vidare, med grund i ett par kollektiva aktioner från dessa år, kan vardagsmotståndet i 

Jämtland belysas ytterligare. Den i teoriavsnittet behandlade E.P. Thompson är här givande att 

vända sig till. E.P. Thompson talade för existensen av en särskild kultur bland de 

marginaliserade massorna, där relationen till den auktoritet som kyrkan representerade var 

ihålig, och således inte stängd för vardagsmotstånd.168  Han tar också upp allmogens 

häcklande av representanter för överheten som ett exempel på de underställda skiktens 

handlande gentemot statsmakten.169 Målet i det här avsnittet är att utifrån denna speciella typ 

av vardagsmotståndshandlingar – det närmast humoristiska förnedrandet och ringaktningen av 

överhetens lokala agenter – som synliggörs hos Thompson, i ett par handlingar i empirin 

utforska strategier vid kollektivt vardagsmotstånd. Rent konkret tar det fasta på dels hur 

gemene man gick till väga i försöken att undkomma straff, dels hur framgångsrikt det skulle 

visa sig vara. 

 

Den första av de utvalda handlingarna återfinns i 1706 års dombok för Jämtland. Kaplanen 

Pehr Klokhoff menade att han utsatts för det värsta förtal: ”som skulle med [pigan] Rebecka 

                                                           
165 Anton B. Hanssons arkiv vol. 1. (1702), s. 115-116 
166 Anton B. Hansson arkiv vol. 1. (1705) s. 2-3 
167 Se avsnittet om missväxter i delundersökning ett. 
168 Thompson (1983), s. 205, 210 
169 Thompson (1983), s. 214-216 
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Erssdotter han haft olofl. umgänge”.170 Han uppmanar tinget att undersöka saken. Länsman 

ger i sammanhanget dock vidare upplysningar om att det här ryktet inte var något nytt: ”dhet 

gått icke allenast dhetta åhr, utan och för detta talet hade i [åhren] gådt”.171 Länsman påpekar 

vidare även svårigheten som gjort att man inte funnit upphovsmannen/spridaren av ryktet: 

”men intet kunde Läns M. angifwa någon viss [sägesman], utan dhet gått i tysthet bland 

folket”.172 Här kommer ytterligare en person in i bilden för att hjälpa till att beskriva 

situationen, en viss ”Per Persson i Siör”, vilken var en av nämndemännen i tingslaget.173 Han 

menade att: ”talet han en tid hördt i alla vägamöten, förståendes dher med, att det gått folket 

imellan öfver Sochnen”.174 Det visade sig att detta handlande i lönndom skulle bära frukt, då 

man i slutändan inte fann någon skyldig att straffa, utan man kunde enbart förklara det som 

illasinnade och falska rykten. Ett straff för en eventuell upphovsman sköts – i brist på någon 

upphovsman att straffa – på framtiden.175 Det här fallet ger en första bild av hur en 

framgångsrik förnedring av en myndighetsperson kunde gå till. Vi har lönndomsbeteendet i 

att det skvallras i bygden om kaplanen, vilket uppenbarligen riskerade att skada dennes rykte 

och auktoritet i lokalsamhället. Till det blev av allt att döma ingen ställd inför rätta och 

straffad. Slutligen så ägnas fallet istället huvudsakligen åt att fastställa att ryktena faktiskt var 

falska, och att därför snarast kaplanen var den som hamnade inför rätta. 

Nästa utvalda handling kommer från 1708 års dombok och handlar även det om en av kyrkans 

män, denna gång en pastor Oldberg, vilken beklagade sig över allmogens beteende i kyrkan: 

Berättade H. Pastor Oldberg huru [som] söndagen den 16. Febr. under det [at] folket gådt fram till 

communion[en] stoor myckenheet af Dragouner drängiar och bönder lupit uhr kyrkian och stort buller giort, 

[hwilka] som tillfallit [sexmän] och kyrkiowachtare att angifwa på det [sådane] kunde till Laga [Näpst] bli [fram 

hafde], men af dem ingen [rättelsse] kunnat erhålla, fördenskull har Pastor [samtel.] Sexmännen instämpt med 

[kyrkiowachtarne], på det hwilka blefvo [alfvarl.] tillhålldne [sådane] at [nembnemen] betygade sig hvar och en 

intet kunna vetta hwilka dhe [woro], det sama sade och [kyrkiowachtaren] Nills Önesson, dock nämbde han 

[äntel.] Erich Hällman, Anders Ringbohm och Pär Ringström, hwilka eftersände [högel.] nekade här till, icke 

heller hade Önesson några vittnen dem här till at öfwertyga, och emedan det [egentel.] är Sexmäns och 

                                                           
170 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3822, s. 655 
171 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3822, s. 655 
172 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3822, s. 655 
173 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3822, s. 655; Det står i källan ”Tolfman”, 
vilket var ett annat ord för nämndeman. Förvaltningshistorisk ordbok: 
http://fho.sls.fi/uppslagsord/11306/tolvman/ (besökt 2019-04-16) 
174 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3822, s. 655 
175 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3822, s. 655-658 

http://fho.sls.fi/uppslagsord/11306/tolvman/
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[kyrkiowachtarnes] Embete sådane att observera, fördenskull lemnades dem tid till nästa ting sådane bättre sig 

ärinra, [el.] de wara [förtänkte] [lagl.] at [plichta].176 

Det här fallet kan tämligen väl fångas in med frasen ”safety in numbers”. Man utnyttjar 

tryggheten som finns i att en hop personer samtidigt begår samma handling, vilket minimerar 

risken att enskilda individer skall identifieras och bestraffas. Det till skillnad mot hur det 

skulle ha varit om bara någon enstaka person försökt smita från gudstjänsten. Just det 

beteendet fångar väl in det Thompson tar upp som en beståndsdel i allmogens handlande 

gentemot överheten. Deras förmåga att mellan de inre skikten av samma klass komma 

samman i temporära sammanslutningar för att skrida till handling.177 Vi ser just detta i att 

både ”Dragouner drängiar och bönder” som en skock smitit ut.178 Vidare, utifrån vad som 

kommer fram i fallet, att sexmän179 och kyrkoväktare180 menade att man inte visste/kunde 

minnas vilka personer som smitit ut, så kan det också tänkas att man från allmogen indirekt 

stödde gudstjänstsmitarna. Detta eftersom att trots att man tillslut lade fram några namn så 

kunde man inte styrka dem, vilket ledde till att det även i detta fall inte blev något straff.181 

När man väl beaktar den här bristen på hjälp från de som förväntas ha koll på vilka som 

olovandes lämnade kyrkan så ligger tanken nära att det kan ha varit frågan om en medveten 

glömska/ovetskap från deras sida. Vi måste beakta att dessa individer – sexmän och 

kyrkoväktare – var hemmahörande bland allmogen, då både socialt och rumsligt. De kände 

med största sannolikhet flera av de personer som ”lupit ur kyrkan”. Man ville troligtvis inte 

heller stöta sig med resten av allmogen, och att man därför bara lämnade ut några namn, som 

man ändå inte kunde understödja med någon form av bevis. 

De upptagna fallen visar på likheter med den kultur som E.P. Thompson talar om. Vi ser 

strategier från allmogen som försäkrar om handlingens säkerhet för utövarna – den temporära 

gruppens döljande av individen, förnedringen av statsmaktens representanter (i de båda fallen 

kyrkomän) samt det inofficiella samarbetet mellan olika skikt av allmogen.  

Nästa tillfälle med kollektiva handlingar infaller i en, utifrån undersökningsresultatet, 

intressant tidsrymd. 1710 har vi två kollektiva handlingar. Båda dessa handlar återigen om 

                                                           
176 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3824, s. 138-139 
177 Thompson (1983), s. 216 
178 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3824, s. 138 
179 De som hade arbetsuppgifter kopplade till kyrkans verksamhet. Förvaltningshistorisk ordbok: 
http://fho.sls.fi/uppslagsord/4704/sexman/ (besökt 2019-04-16) 
180 De hade bland annat ansvar för att folket i kyrkan betedde sig under gudstjänsten. Förvaltningshistorisk 
ordbok: http://fho.sls.fi/uppslagsord/3837/kyrkvaktare/ (besökt 2019-04-16) 
181 Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – EXIe: 3824, s. 138-139 

http://fho.sls.fi/uppslagsord/4704/sexman/
http://fho.sls.fi/uppslagsord/3837/kyrkvaktare/
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rust-/dragonhållarna. Den ena om försummelser gällande de nya förbandens utrustning, den 

andra om uteblivande från tinget.182 1712 och 1713 har tillsammans tre handlingar, vilka 

samtliga också gäller dragon-/rusthållarna.183 Vi kan såhär långt konstatera att vi har 

identifierat en särskild grupp ur allmogen som var särskilt benägna att som kollektiv uttrycka 

missnöje. Det var de bönder som skulle försörja dragoner/soldater och ryttare. Det är 

intressant att det är just denna grupp av bönder som sticker ut ifråga om det kollektiva 

vardagsmotståndet. Det med tanke på att rusthållsbönderna inte behövde betala skatt mot att 

de anskaffade och utrustade manskapet till krigsmakten.184 Att trycket på dessa bönder ändå 

var tungt under kriget står klart om vi beaktar ett av James Cavallies framlyfta resultat om 

statsmaktens strategi för att handskas med utgifterna i samband med krigsutbrottet:  

Det finansiella problem som nyuppsättningen av trupper till hemlandets försvar inneburit har lösts genom att 

kostnaderna övervältrats på infanteriets rotebönder och kavalleriets rusthållare.185 

Om vi vidare tittar specifikt på Jämtland så tar Janrik Bromé upp hur situationen nått en sådan 

punkt 1712, när nya trupper behövdes, då bönderna inte förmådde finna nytt soldatmaterial, 

och således själva blev tvungna att dra på sig uniformen.186 I ljuset av dessa förhållanden för 

rote- och rusthållsbönderna så är det förståeligt att de också förekommer i materialet. Att det 

är att betrakta som kollektiva handlingar förklaras av den naturliga kopplingen mellan dessa 

bönder, i att de tillsammans satte upp soldater/ryttare, med följden att det därmed fanns 

gemensamma motiv bakom handlandet. Vidare ges här en potentiell förklaring till varför de 

kollektiva handlingarna var fler under den första halvan av kriget, än under den andra. Rote- 

och rusthållarna stod för nästan hälften av de kollektiva aktionerna som inträffade under den 

första halvan av undersökningsperioden. Den sista återfunna aktionen av dem inföll 1713. 

Tillsammans med att de vid denna tid i allt större utsträckning tvingades bli soldater/ryttare 

själva, så kan en möjlig förklaring vara de alltmer kännbara bördorna. Att de gjorde att 

bönderna var alltför nedtyngda och illa medfarna för att kunna komma samman gentemot 

statsmakten och dess representanter efter 1713. Återvänder vi till de kollektiva handlingarna 

som sådana så är det inte förrän 1717 som nästa återfinns. Vi ser för perioden 1717-1725 att 

det som högst förekommer en kollektiv handling per år som påträffats i materialet, vilket 
                                                           
182 Anton B. Hansson arkiv vol 1. (1710) s. 75-76 
183 Anton B. Hansson arkiv vol 1. (1712) s. 59-61; Arkiv Digital: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen i Jämtlands län – 
EXIe:3829, s. 89 
184 Ericson Wolke, Lars. Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, (Utökad utgåva) 
(Lund 2004), s. 215. Jag är emellertid osäker på hur det förhöll sig med dragonhållen, eftersom att dragonerna i 
Jämtland var oberidna.  
185 Cavallie (1975), s. 276 
186 Bromé (1954), s. 502-503 
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ytterligare talar för att en allt sämre ekonomisk- och social situation ledde till att man inte 

längre orkade komma samman i kollektiva missnöjesyttringar i samma utsträckning som 

tidigare.  
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7. Sammanfattning och diskussion 
Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka förhållandena för den svenska allmogen i ett 

svenskt landskap, Jämtland, under stora nordiska kriget. Detta har gjorts genom två 

delundersökningar. Delundersökning ett har synliggjort att allmogen fått allt svårare att betala 

skatterna – då även tidigare års rester – ju längre kriget pågått, där 1710-talet framträder som 

särdeles svårt – i synnerhet i början av- respektive slutet av årtiondet – med bland annat en 

ökning av antalet ödegårdar och iögonfallande höga restposter. Undersökningens resultat 

pekar emellertid snarast på att dessa aspekter är negativa följder av en redan svår ekonomisk 

situation, orsakad av flera missväxtår.  Missväxter, vilka i samtiden påtalats som varande en 

orsak till att man inte betalat löner eller velat ta sig an sådant som skulle innebära ytterligare 

utgifter. Missväxterna bör således ses som den centrala orsaken till den pressade ekonomiska 

situationen. Det som tillkom genom kriget – genom exempelvis extraskatter, uppsättande av 

nya jämtländska förband och följderna av det katastrofala fälttåget 1718 – är därför att 

betrakta som ytterligare mer eller mindre kännbara bördor på en redan nedtyngd allmoge. 

Resultatet återknyter delvis till de från Lindes studie – som togs upp i syftesdelen av 

uppsatsen. Detta i den mening att krigsbördorna i sig inte förefaller ha varit den centrala 

orsaken till tiderna med sämre skattebetalning av allmogen, utan att andra faktorer bör ses 

som mer centrala i sammanhanget.  

I delundersökning två, om vardagsmotstånd under perioden, har ett antal handlingar 

återfunnits. Bland dessa var de två vanligaste typerna av handlingar ”dombrott” respektive 

”försummelser”. När det kommer till frekvensen av vardagsmotstånd under perioden så 

förefaller de första tio åren av 1700-talet generellt ha haft en högre frekvens av 

vardagsmotstånd till skillnad mot efterföljande år. Det här resultatet stöder det som fåtts i 

Tillys undersökning The Rebellious century, 1830-1930 – som den beskrivs av Miles Fairburn 

–, att sämre tider inte nödvändigtvis ledde till ett ökat motstånd gentemot staten. Ett 

illustrerande exempel från den här uppsatsens empiri är att dragon- och rusthållsbönderna 

framträder som en särdeles motståndskraftig grupp under den första halvan av 

undersökningsperioden, med flera kollektiva motståndshandlingar. Därefter sker inga fler 

kollektiva aktioner från den här gruppen av bönder. Denna förändring sammanfaller också 

med att förhållandena för dem blir allt svårare, inte minst på grund av en brist på rekryterbara 

män som ledde till att bönderna själva tvingades dra på sig uniformen.    

 Den här trenden med färre motståndshandlingar håller delvis i sig, med en viss ökning kring 

1720 – vilket eventuellt skulle kunna förklaras som en reaktion på den svårare situationen 
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efter fälttåget 1718. Antalet funna handlingar är dock på det stora hela begränsade till antalet, 

med följden att skillnader i materialet från år till år kan röra sig om en eller ett par handlingar, 

vilket även är fallet med 1720 i förhållande till föregående år. Slutligen har konstaterats att 

majoriteten av handlingarna under undersökningsperioden var att betrakta som individuella, 

med bara ett par inblandade. Det inträffade dock även handlingar som var kollektiva. 

Beträffande det kollektiva vardagsmotståndet så sticker vissa perioder ut i materialet. Vi har 

här fortsatt en tendens där de första tio åren av kriget rymde flera kollektiva handlingar, då 

bland annat kring år 1706, vilket förefaller ha varit ett svårt missväxtår i Jämtland. I linje med 

det övriga resultat i undersökningen så blev det kollektiva vardagsmotståndet allt ovanligare 

efter 1710.  

I undersökningen av vardagsmotstånd har även andra iakttagelser kunnat göras. Utifrån E.P. 

Thompson har drag kunnat iakttas som kan tala för handlingsstrategier hos allmogen 

gentemot representanter för statsmakten i lokalsamhället. Dessa drag var huvudsakligen: att 

använda sig av ett visst handlande som försäkrade att man skulle undgå identifiering och 

straff; att individer hörande till olika skikt inom allmogen kunde komma samman i temporära 

grupper gentemot överheten; att man tog lätt på statsmaktens representanter och till och med 

förnedrade dem och underminerade deras auktoritet. Vi ser också att uteblivande från tinget 

var en vanlig motståndshandling under perioden, vilket ligger i linje med Dag Lindströms 

lyftande av det som en del av ett handlande för samtidens människor. Vidare så har inga 

handlingar återfunnits där gränsen till Norge nyttjats av allmogen som vapen gentemot 

statsmakten. En likhet med Kasper Kepsus undersökande av Ingermanland är således inte 

möjlig att göra för denna tid, beträffande Lits tingslag i Jämtland.  

När det kommer till framtida forskning kan först nämnas en utökning av studieobjektets 

omfång. Istället för att enbart fokusera på Jämtland är det av värde att blicka ut mot andra 

landskap för att se om samma förhållanden var likartade under kriget. Då närmare bestämt 

landskap som skiljde sig från Jämtland på ett socioekonomiskt plan – exempelvis genom att 

det fanns städer, att man hade tillgång till havet eller att det fanns adelsegendomar och 

frälsebönder. Möjligheter finns också att utvidga studiens använda material. Ett första 

exempel är att använda andra delar av specialräkningen, vilken tar fasta på bland annat den 

totala inkomsten från landskapet och vad staten gjorde av sina tillgångar. En sådan utvidgning 

gör också att en jämförelse med exempelvis Lindes studie av Närke, närmare bestämt de delar 

av studien som behandlar ekonomiska förhållanden i dennes undersökningsområde, än mer 

fruktbar. För att utöka den ekonomiska studien kan också andra material, utöver 
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landsboksverifikationerna, användas. Ett exempel är domböckerna, där notiser om bland annat 

oförmåga att sköta hemmansbruket eller betala skatten naturligt och direkt kan säga något om 

situationen för gemene man.  

Ifråga om vardagsmotstånd skulle en vidgning av studien till flera tingslag än Lit ge möjlighet 

till ytterligare jämförelser, i det att en större mängd empiri tillgängliggörs. Hit kan också 

läggas en jämförelse med andra landskap än Jämtland, vilka påverkades annorlunda av kriget. 

Då för att se om det mönster som uppmärksammats för Lits tingslag – att 

vardagsmotståndshandlingarna blev färre ju längre kriget fortgick – även passar in på andra 

regioner. Exempelvis de landskap/provinser som upplevde ockupation eller härjande av 

fienden, som tvingades skicka soldater till kungens krig på kontinenten, eller som vilade på 

annan ekonomisk struktur än den i Jämtland.  

Slutligen kan en vidgad- och jämförande studie med ett annat tidspann här föreslås. De 

möjligheter som det skulle ge är att ge de resultat som fåtts för situationen för stora nordiska 

kriget bärkraft också under andra tider. Beakta exempelvis om det skulle visa sig att samma 

förhållande, att krigseffekter är närmast perifera som förklaring till ekonomisk utarmning 

jämfört med missväxtår, också visar sig stämma under till exempel trettioåriga kriget. Med det 

avslutas här undersökningen av de inre förhållandena i Jämtland vid tiden för stora nordiska 

kriget.   
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