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Abstract 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur skriftligheten gestaltar sig över tid på 

tinget i Jämtland under tre tidsnedslag (1634-1636, 1649-1665 och 1688-1690) i 1600-talet. 

Det finns två anledningar till det: Dels en hypotes om att skriftligheten i Jämtland, i strid 

med den gängse bilden av Norrland som ett efterblivet bondesamhälle, redan tidigt var 

utbredd och dels att tidigare studier inom läs- och skrivkunnighetsforskningen, även om de 

har tagit som utgångspunkt att samhället under tidigmodern tid genomgick en förskriftli-

gandeprocess, uteslutande har fokuserat på aktörernas läs- och skrivkunnighet och inte 

studerat själva förskriftligandet som sådant. I fråga om hypotes omgavs arbetet dessutom 

med en förväntan om att antalet skriftreferenser skulle vara stadigt tilltagande med tiden. 

Källmaterialet har utgjorts av avskrifter av domboksprotokoll. Metoden har varit att först 

klassificera dess ärenden och sedan undersöka hur ofta och var referenser till skriftlighet 

förekommer. De teoretiska begreppen possessiv och accessiv läs- och skrivkunnighet samt 

kommunikativa kompetenser är verktyg som använts för att komplettera bilden av hur pass 

skriftbetonade de olika tidsnedslagen var. Det främsta resultatet är att det andra tidsnedsla-

get (1649-1665) avviker som klart mindre förskriftligat än de övriga, vilket alltså indikerar 

ett brott i den historiska utvecklingen som förskriftligandeprocessen innebar. Ytterligare 

slutsatser av vikt är att det tidsnedslag som var mest skriftligt var det äldsta (1634-1636) 

och att skriftreferensernas vanligaste kontext var bland tvistemålen. Hypotesen att Jämt-

land tidigt nåddes av förskriftligandet bekräftas av analysen, medan förväntningen om att 

skriftligheten skulle vara stadigt tilltagande över tid däremot alltså motsägs.     

Nyckelord: skriftlighet, ärendeklassificering, läs- och skrivkunnighet, possessiv och ac-

cessiv literacy 
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 1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Det är under 1500- och 1600-talen som den moderna staten tar sin form i Europa, däribland 

också i Sverige. Den svenska krigspolitikens alltmer ökade ambitioner under 1600-talet var 

resurskrävande. För att kunna mobilisera dessa resurser krävdes en förvaltningsapparat 

som kunde effektivisera skatteuttaget, skaffa fram soldater, straffa trilskande undersåtar 

och legitimera den växande statsmakten. Statsmakten strävade därför efter att centralisera 

riket i politisk, ekonomisk och rättslig bemärkelse. En ämbetsmannastat kom till.
1
   

Ett centralt led i statsbildningsprocessen var byråkratisering. För att möta kraven som 

följdes av krigsambitionerna behövdes en effektivare och rationaliserad förvaltning, med 

åtföljande krav på nya förvaltningsorgan med bättre utbildade befattningshavare, experter 

och specialister.
2
 Vad som kopplar detta till denna uppsats ämnesområde, det vill säga hur 

skriftligheten gestaltar sig på tinget under 1600-talet, är att en central dimension i byråkra-

tiseringsprocessen, enligt Jens Lerbom, var att ”den vardagliga politiska kulturen alltmer 

kom att förskriftligas.”
3
 Tinget var nämligen en arena för denna vardagliga politiska kultur, 

som enligt Lerboms definition kortfattat innebär interaktionen mellan bondesamhället och 

statsmakten.
4
  

Detta fenomen, det vill säga vad Nils Erik Villstrand kallar samhällets förskriftligande, 

har angripits av flera forskare utifrån varierande aspekter.
 5

 Villstrand själv har t.ex. fokuse-

rat på hur allmogen lyckades vidmakthålla sin politiska kompetens i en kontext som försk-

riftligades.
6
 Lerbom har undersökt vilka som använde sig av skrift som kommunikations-

  
1
 Se Harald Gustafsson, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år (Lund: Studentlitteratur, 2007), 

s. 124-125 och Göran Rystad, Europa i världen ca 1500-1700. Expansion och integration (Stockholm: Liber, 

2004) s. 62-65. 
2
 Rystad, 2004, s. 65. 

3
 Jens Lerbom, Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500-

1700 (Diss., Lund: Nordic Academic Press, 2003), s. 122. 
4
 Lerbom, 2003, s. 30; s. 76. 

5
 Nils Erik Villstrand, ”Bokstäver, bönder och politik. Muntligt och skriftligt i 1700-talets politiska kultur.” I: 

Peter Danielsson, Håkan Nordmark och Jan Samuelsson (red.), Att komma till tals. Nedslag i den nordiska 

historiens vardagslunk och konflikter (Växjö: Växjö universitet, 1999), s. 89-150. 
6
 Nils Erik Villstrand, ”Kungen, bonden och skriften 1500-1800.” I: Kungl. Vitterhets Historie och 

Antikvitets Akademien, Årsbok 2011 (Stockholm, 2011), s.220. 
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medel och vilka som förde pennan utifrån socioekonomiska faktorer.
7
 Arja Rantanen har 

utforskat sockenskrivaren, vars yrkes själva tillblivelse hänger ihop med det ökade behovet 

av läs- och skrivkunnighet som förskriftligandet innebar, och dess roll som förmedlare av 

skrivkunnighet.
8
 Vad som ännu är ogjort, emellertid, är studiet av själva förskriftligande-

processen per se. Hur omfattande var skriftens utbredning inom ett givet område? I vilka 

kontexter förekom den? Vilka funktioner hade skriften? Föreliggande uppsats handlar om 

just detta.                  

1.2 Syfte, hypotes och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur skriftligheten gestaltar sig över tid på de jämtländska tingen 

under 1600-talet. Det motiveras av två skilda orsaker.  

Dels motiveras studien av att det finns en forskningslucka för ifrågavarande ämne. Inom 

svensk literacy-forskning har den tidigmoderna tiden under de senaste två decennierna för 

det mesta förbisetts. Fokus har i stället riktats mot 1800-talet, med företeelser som skoleta-

bleringar och ”functional literacy” i blickpunkten.
9
 Även om den svenska läs- och skriv-

kunnighetsforskningen under 1970- och 80-talen, vilken i huvudsak rätt och slätt innebar 

Egil Johansson, visst intresserade sig för 1600- och 1700-talen och var banbrytande ur ett 

internationellt perspektiv, finns det ändå fog för att tala om en forskningslucka då Johans-

sons kvantitativa undersökningar av läs- och skrivkunnighetens utbredning utifrån husför-

hörslängder behöver kompletteras med studier som använder andra typer av metoder, 

källmaterial och frågeställningar.
10

 Som nämndes i inledningen, utgörs en del av denna 

lucka av forskning kring själva förskriftligandeprocessen som sådan. Det verkar dessutom 

som att domboksprotokoll, vilket utgör denna uppsats källmaterial, ännu är outnyttjat när 

det gäller att komma åt uppgifter om skriftlighet.
11

  

  
7
 Lerbom, 2003, s. 122-137. 

8
 Arja Rantanen, Pennförare i periferin: österbottniska sockenskrivare 1721-1868 (Diss., Åbo: Åbo Akademi, 

2014) 
9
 Loftur Guttormsson, ”Udviklingen af læse- og skrivefærdighed i Norden 1650-1850. Historiografiske 

funderinger.” I: Ann-Catrine Edlund (red.), Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i 

Norden 1800-2000 (Umeå: Umeå Universitet, 2012), s. 20. 
10

 Se Egil Johansson, The History of Literacy in Sweden, in comparison with some other countries (Umeå: 

Umeå University and Umeå School of Education, 1977). 
11

 Den enda forskare som, mig veterligen, huvudsakligen använt domböcker som källmaterial för att komma 

åt skriftlighet är Jens Lerbom . Se Lerbom, 2003, s. 122-137.  
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Dels motiveras studien också av en hypotes om att Jämtland, i strid med den gängse bil-

den av hela Norrland under 1600-talet som ett perifert och outvecklat bondesamhälle präg-

lat av en muntlig kultur, redan tidigt nåddes av den skriftliga kulturen och att vi alltså skul-

le finna prov på detta i källmaterialet. Till grund för detta antagande ligger dels det faktum 

att mängden skriftliga dokument som finns bevarade från Jämtland är påtagligt större än 

vad det är för övriga norrländska regioner. Dels bygger det också på att det i Jämtland, som 

var en gränsregion med en tradition av handel och kontakter över gränsen, kan antas ha 

uppstått ett särskilt behov av skriftlighet.
12

 I detta avseende liknar Jämtland på flera sätt 

Gotland, där Jens Lerbom har visat att skriftligheten under 1600-talet ”fick ett brett ge-

nomslag” och kom att användas både som ett kontrollmedel för överheten och ett kommu-

nikationsmedel för undersåtarna, vari de gotländska böndernas ”gamla och starka mark-

nadsanpassning” lyfts fram som en av huvudfaktorerna till öns förskriftligande.
13

 Han lyf-

ter också fram centralmaktens intresse av att, i ljuset av Brömsebrofreden 1645, inkorpore-

ra den nyförvärvade regionen i riket som en tänkbar förklaring till tilltagande skriftlighet.
14

 

Lerbom har också funnit att det förekom skrivande bönder redan under 1600-talets senare 

del och att det, anmärkningsvärt nog, till lika stor del gällde för besuttna som obesuttna 

bönder och att även kvinnor kommunicerade via skrift.
15

 Givet de gemensamma likheterna 

regionerna emellan, finns det därför skäl till att anta att en liknande utveckling skulle ha 

ägt rum i Jämtland. I hypotesen ingår alltså även, i tillägg till antagandet att skriftligheten 

skulle vara påtaglig redan under vår äldsta undersökta tidsperiod, en förväntning om att 

skriftligheten kommer vara stadigt ökande över tid. 

Detta leder oss fram till de frågeställningar som är knutna till uppsatsens syfte: 

 I vilka kontexter förekommer skriften? Här är syftet att se vilka användningsom-

råden skriften hade och vilka typer av skriftliga dokument det rörde sig om. 

  
12

 Olof Holm har redogjort för Jämtlands historia som handelsregion och framhävt att det han kallar 

för ”Transitolandet Jämtland” är ett av regionens främsta historiska karaktärsdrag. I fråga om 

handelstraditionen tar Holm bl.a. upp att indicier finns på att Frösömarknaden skulle ha existerat redan på 

900- och 1000-talet. Se Olof Holm, ”Jämtlands karaktärsdrag 1000-1645. Försök till en syntes och förslag till 

vidare forskning.” I: Olof Holm (red.), Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645(Stockholm: Kungl. 

Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 75, 2011), s. 206-241. 
13

 Lerbom, 2003, s. 136-137.  
14

 Lerbom, 2003, s. 137. 
15

 Lerbom, 2003, s. 128. 
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 Hur ser förhållandet ut över tid? Här är syftet dels att se hur skriftligheten gene-

rellt gestaltar sig i kvantitativt avseende över tid, men också dels att studera om 

det går att se några utvecklingsmönster för dess spridning.      

1.3 Forskningsläge 

Läs- och skrivkunnighet i historien blev ett etablerat forskningsfält under 1960-talet.
16

 Gäl-

lande trenderna inom den efterföljande forskningen, gör Harvey J. Graff en periodisering i 

form av tre olika generationer av forskare.
17

 Den första generationen var ”inriktad på kvan-

titativa studier och kunde redovisa generella trender och viktiga övergångar.”
18

 En av de 

centrala frågorna som fokuserades var varför läs- och skrivkunnigheten förändrades över 

tid. Enligt denna generations mest inflytelserika forskare var den avgörande faktorn för läs- 

och skrivkunnighetens utbredning det s.k. moderniseringskonceptet.
19

 Den andra genera-

tionen byggde vidare på den första generationens arbete och var också den främst upptagen 

av kvantitativa undersökningar. I flera avgörande avseenden särskiljde den sig dock från 

den första: i stället för de tidigare svepande och spekulativa verken, fäste den andra genera-

tionens forskare större vikt vid empiriskt och kontextuellt grundade tolkningar av läs- och 

skrivkunnighetens förändringsmönster.
20

 Den andra generationens viktigaste bidrag, menar 

Daniel Lindmark, var emellertid att den kunde visa att moderniseringsteorin inte var till-

lämpbar på alla samhällen. Egil Johanssons verk var i detta avseende ögonöppnande, då 

hans resultat visade att läskunnigheten var allmänt utbredd i Sverige långt före industriali-

seringen och moderniseringen tog vid.
21

 Johansson pekade ut tre särdrag för Sverige (vilket, 

nota bene, då även omfattade den östra rikshalvan Finland): att läskunnigheten blev allmän 

långt före skrivkunnigheten, att kampanjer fördes i följd av 1686 års kyrkolag för att främ-

ja den allmänna läskunnigheten och att undervisningen huvudsakligen bedrevs i hemmet, 

inte i skolan. I ljuset av dessa särdrag, kopplat till det faktum att samhällets modernisering 

  
16

 Daniel Lindmark, Läs- och skrivkunnigheten för folkskolan. Historisk läskunnighetsforskning i nordiskt 

och internationellt perspektiv (Umeå: Forskningsarkivet, 1990), s. 4. 
17

 Harvey J. Graff, ”Assessing the History of Literacy: Themes and Questions*” I: Harvey J. Graff, Alison 

Mackinnon, Bengt Sandin & Ian Winchester (red.), Understanding Literacy in its Historical Contexts. Socio-

cultural History and the Legacy of Egil Johansson (Lund: Nordic Academic Press, 2009), s. 244.   
18

 Lindmark, 1990, s. 4. 
19

 Lindmark, 1990, s. 5. 
20

 Graff, 2009, s. 244-245. 
21

 Lindmark, 1990, s. 7; Johansson, 1977, s. 76. 
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dröjde länge, har den svenska läs- och skrivkunnighetsutvecklingen kommit att betraktas 

som "en svensk anomali."
22

 Kritik har emellertid riktats mot Johanssons resultat. Birgitta 

Odén menade att Johanssons metod att enbart använda sig av kyrkprotokoll medförde att 

hans perspektiv begränsades och att man i fråga om läs- och skrivkunnighet måste se till 

vad ägandet av dessa färdigheter faktiskt bestod av. Odén har därför lanserat en uppdelning 

mellan aktiv och passiv literacy, och anfört att den förindustriella allmänna läskunnigheten 

var av det senare slaget, då hon menar att det som i husförhörslängderna noterats som läs-

duglighet i själva verket endast avsåg förmågan att kunna läsa bekanta religiösa texter 

utantill.
23

 Även Britt Liljewall, som på ett liknande sätt som Odén utgår från att man bör 

skilja mellan vad hon kallar formella respektive funktionella färdigheter, har framfört att 

den svenska anomalin bör ifrågasättas eftersom läs- och skrivkunnigheten, definierad som 

en funktionell, kommunikativ förmåga, inte blev allmän förrän under 1800-talet.
24

  

En tredje generation literacy-forskare är ännu under utveckling och bör, enligt Graff, ut-

forska annorlunda och bredare terränger för läs- och skrivkunnighetsforskningen.
25

 En som 

har gjort det är Nils Erik Villstrand, ur vars arbete främst betydelsen av att han tydliggjort 

förmedlarnas roll för den skriftliga kommunikationen under tidigmodern tid bör lyftas 

fram. Villstrand noterar att läs- och skrivkunnigheten tidigare i huvudsak tolkats enbart 

utifrån ett possessivt perspektiv, det vill säga att man har sett på egenskaperna att kunna 

läsa och skriva som färdigheter som aktörerna själva behövde äga för att kunna använda. 

Villstrand menar, och demonstrerar på ett förtjänstfullt sätt i sina arbeten, att det är en onö-

digt snäv tolkning. Han har därför lanserat begreppet accessiv läs- och skrivkunnighet, 

vilket innebär att ha tillgång till denna förmåga. Genom att ha tillgång till förmedlare i ens 

närhet, till exempel i form av sockenskrivare, kunde allmogen kommunicera via skrift utan 

att de själva förde pennan.
26

 Villstrands undersökningar ger vid handen att allmogens poli-

  
22

 Lindmark, 1990, s. 6; Arja Rantanen, Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721-1868 

(Diss., Åbo: Åbo Akademi, 2014), s. 14 
23

 Birgitta Odén, 1975, citerad i Daniel Lindmark, ”Universalism in the Swedish History of Literacy” I: 

Harvey J. Graff, Alison Mackinnon, Bengt Sandin & Ian Winchester (red.), Understanding Literacy in its 

Historical Contexts. Socio-cultural History and the Legacy of Egil Johansson (Lund: Nordic Academic Press, 

2009), s. 105. 
24

 Britt Liljewall, 2013, citerad i Rantanen, 2014, s. 15. 
25

 Graff, 2009, s. 255. 
26

 Villstrand, 1999, s. 93; Villstrand, 2011, s. 221. 
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tiska läs- och skrivkunnighet under vår undersökningsperiod i huvudsak var accessiv.
27

 En 

annan del i hans forskning av intresse för oss är talet om förekomsten av olika typer av 

samexisterande skriftligheter, i form av olika sociala praktiker. Villstrand skiljer mellan 

religiös, ekonomisk, politisk och kulturell skriftlighet.
28

 Dessa olika sociala praktiker ställ-

de i sin tur krav på speciella kommunikativa kompetenser.
29

 Vad dessa två teoretiska före-

ställningar, d.v.s. begreppen possessiv och accessiv literacy och uppdelningen av skriftlig-

heten efter olika sociala praktiker, har att tillföra denna uppsats är att de kan användas vid 

tolkningen av ärendena för att bättre kunna förstå hur etablerad skriftligheten var. De kan 

också vara användbara verktyg vid studiet av i vilka kontexter som skriftligheten före-

kommer. I och med att uppsatsens källmaterial utgörs av rättsprotokoll, ligger det förstås 

nära till hands att det i fråga om social praktik först och främst är en ekonomisk skriftlighet 

som där framträder. Aspekter som huruvida allmogens läs- och skrivkunnighet var posses-

siv eller accessiv, och ifall den i fråga om kommunikativa kompetenser endast besatt reli-

giösa sådana eller också kulturella, ekonomiska eller politiska diton,
30

 skulle kunna använ-

das som stöd vid klassificerandet av hur pass förskriftligade våra respektive tidsnedslag är.      

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det råder delade uppfattningar om hur 

befolkningens förmåga under 1600-talet att använda sig av skrift var beskaffad: å ena sidan 

ett läger (här representerat av Johansson och Lindmark) som menar att läskunnigheten var 

allmän, å andra sidan ett läger (representerat av Odén och Liljewall) som hävdar att det 

endast var tal om en formell, religiös läskunnighet. Vad som emellertid är klart är att den-

na ”religiösa läskunnighet”
31

 blev allt allmännare under loppet av 1600- och 1700-talen
32

 

och att den, vilket också Liljewall tillstår, relativt lätt kunde utvecklas till en funktionell 

läskunnighet.
33

 Inom forskningen är det också belagt att skrivkunnigheten ända fram till 

1800-talet var förbehållen en absolut minoritet av befolkningen.
34

  

  
27

 Villstrand, 1999, s. 140; Villstrand, 2011, s. 221. 
28

 Villstrand, 2011, s. 220. 
29

 Rantanen, 2014, s. 16. 
30

 Rantanen redogör nämligen för hur dessa tre kommunikativa kompetenser gjorde sig gällande först under 

1700-talet. Rantanen, 2014, s. 16. 
31

 Villstrand, 2011, s. 220. 
32

 Villstrand, 1999, s. 90. 
33

 Liljewall, 2013, citerad i Rantanen, 2014, s. 15. 
34

 Villstrand, 1999, s. 90. 
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Vad jag menar bör tillföras den ovan berörda forskningen som tagit som utgångspunkt 

att aktörerna verkat i en kontext som förskriftligats, är alltså en studie av själva denna kon-

text. Det är i sammanhanget värt att betona att motsättningen mellan muntlig och skriftlig 

kultur inte bör ses som en dikotomi, utan snarare som ett kontinuum där olika kulturer kan 

tillskrivas olika grader av skriftlighet.
35

        

1.4 Metod 

Emedan tidigare läs- och skrivkunnighetsforskning intresserat sig för aspekter som antalet 

litterata personer eller för vilka personer som kommunicerade med vilka och hur de gjorde 

det och det saknas tidigare verk som likt denna uppsats fokuserar på den skriftliga kultu-

rens förhållande till den vardagliga politiska kulturen utifrån ett kontextuellt perspektiv, det 

vill säga i vilka sammanhang på tinget som skriftligheten visar sig, finns det självfallet 

heller ingen metodologi inom ämnesfältet att förhålla sig till i fråga om den aspekten.
36

 

Därför har jag begett mig utanför literacy-forskningens ramar och valt att inspireras av den 

typ av kategorisering som Maria Ågren använder för att kartlägga rättens ärendestruktur i 

sin social- och rättshistoriska avhandling Jord och gäld.
37

 Här kan ytterligare en nytta med 

föreliggande uppsats identifieras, då den alltså blir en prövning av huruvida Ågrens kate-

gorisering är tillämpbar på denna typ av studie. 

Ågren delar i första hand in dombokens olika ärenden i tre huvudkategorier: tvister, 

brott och formella ärenden. Dessutom tillkommer en restpost, kallad ”flera (blandade) 

punkter.”
38

 Sedan delar Ågren in varje huvudkategori i olika underavdelningar. Hennes 

samlade kategorier presenteras nedan i tabell 1. 

Tabell 1: Ågrens kategorisering av ärendetyper. 

Tvister     Brott    Formella ärenden  

Om kontraktsreglerat förhållande  Mot person   Anmälningar   

Om arv     Mot egendom   Ansökningar   

Om brukningsrätt    Mot moral   Övrigt    

Om dispositionsrätt   Mot näringspolitisk reglering 

  
35

 Se Villstrand, 1999, s. 93. 
36

 Se kapitel 1.3 
37

 Maria Ågren, Jord och gäld. Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650-1850 (Diss., 

Uppsala: Uppsala universitet, 1992) 
38

 Ågren, 1992, s. 152. 
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Om avyttringsrätt    Skattebrott   Flera (blandade) punkter 

Om trygg besittningsrätt   Flera brottspunkter 

Övriga ägotvister            

Flera tvistepunkter    

Källa: Ågren, 1992, s.156. Min bearbetning. 

Med denna kategorisering som mall, har sedan en viss anpassning till källmaterialet 

gjorts. Den underkategori bland tvistemålen som Ågren kallar ”om kontraktsreglerat för-

hållande” är i hennes arbete synonymt med skuldmål. En betydande del av målen i mitt 

källmaterial utgörs också av skuldmål, varför de förtjänar en egen kategori. Det är emeller-

tid långt ifrån alla dessa mål som innehåller uppgifter om kontrakt - i själva verket är det ju 

just den frågan som jag undersöker – vilket gör att det förefaller vara lämpligare att i stället 

kalla denna kategori för ”om skuld”. Av tvistemålen har också ”om trygg besittningsrätt” 

kunnat plockas bort ur tabellerna eftersom det inte förekommer i källmaterialet. En annan 

ändring är att brottskategorin har utökats med undergruppen ”Olydnad”, där merparten rör 

tredskodomar, d.v.s. aktörer som inte infinner sig i rätten, men också andra typer av förar-

gelseväckande beteende som t.ex. ”oljud” har samlats. Redan här kan det alltså konstateras 

att Ågrens kategorisering i detta fall inte är tillräcklig för att täcka in alla typer av ärenden. 

Att klassificeringen är heltäckande bör, tillsammans med ambitionen att skapa så homoge-

na grupper som möjligt som kan användas för hela tidsperioden, vara ett mål för varje typ 

av kategorisering.
39

 Eftersom detta upplevs ha uppnåtts i föreliggande uppsats har ytterli-

gare en förändring gjorts i förhållande till Ågrens kategorisering, då hennes restpost har 

visat sig vara överflödig och därmed uteslutits. 

En kortfattad kommentar kring kategorierna är på sin plats. Om vi tar tvistemålen till att 

börja med, så består de på ett sätt av två olika typer: dels skuldtvister och dels olika former 

av ägotvister. Att ägotvisterna delas in i så många olika former har att göra med dåtidens 

speciella ägandestruktur, vilket Ågren definierar som ”splittrat ägande.”
40  

Talande nog 

handlade endast få tvister om ”ägande” som en övergripande helhet. I stället var det olika 

delaspekter av ägandet som det tvistades om: rätten att ärva jorden, rätten att bruka jorden, 

  
39

 Sundin, 1992, s. 23. 
40

 Ågren, 1992, s. 158. 
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rätten att disponera över den som man ville och rätten att avyttra, d.v.s. sälja, den fritt.
41

 

Värt att klargöra är att underkategorin ”flera tvistepunkter” betyder mål som är sammansat-

ta av flera olika typer av tvister och alltså inte att de är sammansatta av tvister, brott och 

formella ärenden. 

Brottsmålskategorierna är alla relativt homogena och består var och en av en domine-

rande brottstyp: ”Mot person” innebär i huvudsak misshandel, ”mot egendom” innebär i 

huvudsak stöld, ”mot moral” innebär i huvudsak sexualbrott och ”mot näringspolitisk re-

glering” innebär i mitt material i huvudsak tjuvjakt. Vissa av mina val av klassificeringar 

förtjänar i det här avseendet att diskuteras, då gränsdragningen mellan olika kategorier inte 

alltid är glasklar. Även en sådan övergripande fråga som avgörandet om något är ett brott 

eller en tvist är många gånger diskuterbar. Det kan exemplifieras med förtalsmål, som an-

tingen kan klassas som brott mot person (då det angriper en persons heder och ära) eller 

som en tvist (eftersom det, i idealfallet, innehåller två personer som tvistar om någon har 

sagt det illvilliga eller inte). Jag har valt att sortera in det under ”brott mot person”, efter-

som förtal under den undersökta tidsperioden, som präglades av en hederskultur som 

byggde på att de boende på orten hade nära relationer med varandra och som en följd av 

det var beroende av att ens förtroende bibehölls, var att betrakta som en allvarlig förseel-

se.
42

    

Angående de formella ärendena, består undergruppen ”anmälningar” i princip enbart av 

jord- och fastighetsägare som bjuder ut sina ägor till försäljning. Endast några enstaka fall 

går under ”ansökningar”, varav de flesta rör ansökningar om att få jordtransaktioner god-

kända. Den tredje gruppen, ”övrigt”, utgörs i mångt och mycket av olika former av upplys-

ningar: transaktioner som har genomförts, meddelanden från centralmakten, förteckningar 

över vilka som inte betalat skatten samt tillkännagivanden av nämndemän som avlagt ed, 

är till stora delar det som jag har sorterat in i denna grupp.      

För min undersökning blir uppgiften att, i ett första led, likt Ågren ordna ärendena ut-

ifrån dess art, och därefter tillfoga uppgifter om ärendena innehåller element av skriftlighet 

  
41

 Ågren, 1992, s. 158 
42

 Maria Sjöberg, ”Tinget i Njurunda på 1620-talet.” I: Thomas Lindkvist (red.), Metodövningar i historia 2. 

Historisk teori, metod och källkritik (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 48. 
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eller inte. Dessa kategorier exemplifieras sedan med typfall och övriga fall förtjänta av att 

lyftas fram, där skriftens funktion tolkas. 

 Metodvalet kan uppfattas som omständligt, då det innebär ett kostsamt arbete att utifrån 

ärendetyp definiera massvis med ärenden som inte rymmer några uppgifter om skriftlighet. 

Detta tillvägagångssätt är dock, menar jag, nödvändigt av flera skäl. Ett skäl till att gå ige-

nom samtliga ärenden är att jag vill angripa källmaterialet med öppna sinnen – även om det 

på förhand framstår som logiskt att skriftliga dokument inte spelade så stor roll vid upp-

rullningen av t.ex. våldsbrott, går det inte att utesluta den möjligheten och därför har inga 

avgränsningar till särskilda ärendekategorier gjorts. Ett annat skäl till att undersöka samtli-

ga ärenden för en viss tidsperiod, i stället för alternativet att slå på sökord som t.ex. ”skrifft” 

eller ”breff”, är att inte gå miste om något som man inte skulle ha kommit på tanken att 

söka efter. Dessutom är en väsentlig del av analysen av skriftens gestaltning de fall där den 

inte gestaltar sig.  

1.5 Källmaterial och avgränsningar 

Källmaterialet utgörs av två avskrifter av domboksprotokoll, utgivna digitalt av Jämtlands 

läns fornskriftssällskap. För den äldsta tidsperioden (1634-1636) har del II av Jämtlands 

domböcker och landstingsprotokoll, ”Jämtlands domböcker 1634-1643”, använts.
43

 För de 

två andra tidsperioderna (1649-1665 och 1688-1690) har jag använt Offerdals tingslags 

domboksprotokoll 1649-1690.
44

 Anledningen till att valet av källmaterial föll på just dom-

boksprotokoll är att det inte bara är ett användbart material för forskare med kriminalhisto-

risk inriktning, utan även ett ypperligt medel för att komma åt hur vardagslivet såg ut 

för ”vanligt” folk under den här tiden.
45

 Detta har att göra med att tinget under tidigmodern 

tid – i högre grad än som en arena där brottslighet behandlades - fungerade som en arena 

där information förmedlades och konflikter löstes.
46

 Det gör det till ett lämpligt källmateri-

al, eftersom det ju är detta vardagslivs förhållande till skriftligheten som jag vill undersöka. 

  
43

 Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. II. Jämtlands domböcker 1634-1643. Pdf-dokument. 

(Östersund: Jämtlands läns fornskriftssällskap, 1934). 
44

 Curt Malting (red.), Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690. Pdf-dokument. (Källor till Jämtlands 

och Härjedalens historia utg. digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftssällskap, 

2014.) 
45

 Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880 (Diss., Lund: 

Lunds universitet, 1997), s. 37. 
46

 Sjöberg, 1996, s. 46. 
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För varje tidsnedslag har runt hundra ärenden observerats. Det har bedömts vara en till-

räcklig mängd för att kunna göra komparationer perioderna emellan, som samtidigt är 

inom ramen för vad som är arbetsmässigt rimligt.         

För läsbarhetens skull har återgivande av källmaterialet som inte utgörs av direkta citat 

genomförts med normaliserad stavning. I citerade stycken återges emellertid texten exakt 

som i källmaterialet. Värt att notera är att språket i de olika protokollen varierar: För den 

äldsta tidsperioden gäller danska och för de andra två svenska.  

Ett problem med materialet är att frågan om vilka uppgifter som protokollförs är av-

hängigt dess skribent. Vid arbetet med att ta reda på i vilka kontexter och i vilka funktioner 

som skriftligheten uppträder, finns det alltså en oundviklig möjlighet att protokollens skri-

bent av en eller annan anledning varit inkonsekvent i frågan om vad ska skrivas ner. Detta 

problem behöver dock inte vara särskilt allvarligt i detta fall; eftersom många ”bagatellmål” 

redovisas, finns det starka skäl att tro att protokollen ger en relativt rättvis bild av vad som 

timat.
47

  

Undersökningen består av tre olika nedslag i tiden: 1634-1636, 1649-1665 och 1688-

1690. En avgörande faktor till valet av tidsperioder är viljan att, likt Lerbom, undersöka 

perioder på båda sidor om 1645, då freden i Brömsebro ledde till att Jämtland gick från 

dansk-norsk till svensk ägo. Lerbom finner i det avseendet att förskriftligandet på Gotland 

tar fart efter nationsskiftet och lanserar centralmaktens intresse av att inkorporera den nya 

regionen i riket som en bidragande faktor till detta.
48

 Genom att undersöka perioder på 

båda sidor om 1645 blir det möjligt att se ifall Lerboms resultat verkar korrelera med hur 

det var i Jämtland. Att de tre tidsperioderna inte omfattar lika många år kan kanske framstå 

som märkligt. Det väsentliga för komparationen dem emellan är emellertid inte antalet år, 

utan att antalet ärenden är likvärdigt för alla perioderna, och eftersom ”Jämtlands dom-

böcker 1634-1643” innehåller protokoll från hela länets olika tingslag blir några enstaka år 

ur det materialet i detta avseende likvärdigt med ett tvåsiffrigt antal år ur inledningen av 

Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690. Den sista perioden omfattar emellertid 

även den bara två år, trots att den alltså också utgår från samma protokoll för Offerdals 

  
47

 Jan Sundin, För Gud, staten och folket: brott och rättskipning i Sverige 1600-1840 (Lund: Rättshistoriskt 

bibliotek XLVII, 1992), s. 18. 
48

 Lerbom, 2003, s. 137. 
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tingslag. Förklaringen till det är att protokollens ärenden blir väsentligt mer utförligt be-

skrivna ju längre fram i tiden man kommer, vilket ju i sig säger en del om hur skriftlighe-

ten tar sig i uttryck sett till ett tidsperspektiv.  

Det är inte alla typer av skriftliga dokument som är av intresse för undersökningen. Re-

ferenser i domböckerna till paragrafer i lagboken och till kungliga resolutioner som grund 

för domsluten är sådant som går utanför blickfånget, eftersom det redan är belagt att denna 

typ av skriftreferenser blev ett allmänt vedertaget grepp inom rättsväsendet redan under 

medeltiden.
49

 Av samma anledning har inte heller den typ av ”top-down-kommunikation” 

som uppläsandet av kungliga majestäts kommunikéer utgjorde tagits med i beräkningen. 

1.6 Disposition 

I kapitel 2, som är uppsatsens kärna, presenteras resultatet från undersökningen. Det består 

av tre olika delar, som var och en behandlar ett av de tre olika nedslagen i tid.
50

 Varje del 

består av en inledande tabellarisk redogörelse för resultaten, som sedan kommenteras och 

exemplifieras med typfall och övriga fall värda att lyftas fram. Varje del avslutas sedan 

med en sammanställning över vilka typer av skriftliga dokument som förekommer i re-

spektive huvudkategori. Kapitel 3,”Diskussion”, utgörs dels av komparationen mellan des-

sa tre tidsperioder och dels av en övergripande diskussion kring resultatet. Slutligen sam-

manfattas arbetet i kapitel 4.       

           

  
49

 Eric Bylander, ”Muntlighet vid domstol i Norden: En exposé.” I: Eric Bylander och Per Henrik (red.), 

Muntlighet vid domstol i Norden: En rättvetenskaplig, rättspsykologisk och rättsetnologisk studie av 

presentationsformernas betydelse vid domstol i Norden (Uppsala: Iustus förlag, 2005), s. 24.  
50

 Se kapitel 1.5. 
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 2 Analys 

2.1 Jämtlands domböcker 1634-1636 

Tabell 2: Målens fördelning i absoluta tal samt andel innehållande referenser till skriftlig-

het och dess procentuella antal i Jämtlands domböcker 1634-1636. 

Ärende:     Antal  Varav skriftreferens Skrift i procent  

Tvister     30   11  36,7 % 

Om skuld    10   2  20,0 % 

Om arv     3   1  33,3 % 

Om brukningsrätt    8   2  25,0 % 

Om dispositionsrätt   8   5  62,5 % 

Om avyttringsrätt    1   1  100,0 % 

Övriga ägotvister    0   0  0,0 % 

Övriga tvister    0   0  0,0 % 

Flera tvistepunkter   0   0  0,0 % 

Brott     46   10  21,7 %  

Mot person    16   5  31, 3 % 

Mot egendom    7   0  0,0 % 

Mot moral    4   0  0,0 % 

Mot näringspolitisk reglering  4   0  0,0 % 

Skattebrott    1   0  0,0 % 

Olydnad     13   4  30,8 % 

Flera brottspunkter   1   1  100,0 % 

Formella ärenden   30   5  16,7 % 

Anmälningar    14   1  7,1 % 

Ansökningar    3   2  66,7 % 

Övrigt     13   2  15,4 % 

Summa     106   26    24,5 % 

Källa: Jämtlands domböcker 1634-1643. 

Tabellen visar att den vanligaste kontexten för skriftligheten att gestalta sig i, sett till den 

övergripande kategorinivån, var bland tvistemålen där den förekommer i drygt var tredje 
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ärende. Därnäst kommer brottsmålen (med skriftreferenser i drygt var femte ärende) och 

sedan de formella ärendena (var sjätte ärende). 

Bryter vi ner resultatet i underkategorier, kan vi konstatera att skriftligheten är relativt 

jämnt fördelad bland de olika typerna av tvister och att den är representerad i samtliga un-

derkategorier som förekommer någon gång i materialet. En möjlig uppställning går att göra 

mellan å ena sidan skuldmålen och å andra sidan de övriga tvisterna som alla handlar om 

jord, vilken då indikerar att skriftliga dokument var vanligare bland den senare typen. Tvis-

terna om dispositionsrätt är den typ som sticker ut något från mängden som den vanligaste 

kontexten.  

Bland brottsmålen är fördelningen mer ojämn, där endast person- och olydnadsbrott 

omges av skriftlighet. Av den förstnämnda kategorin utgörs samtliga fem ärenden med 

skriftreferenser av förtalsmål, vilket också är den vanligaste brottsformen inom denna ka-

tegori (resten utgörs av misshandel). Den andra kategorin, ”olydnad”, består huvudsakligen 

av två olika typer: dels tredskodomar, d.v.s. människor som döms för att ha uteblivit från 

tinget, och dels människor som har vägrat gå med på att låta lagmannen utvärdera dennes 

lagmanstull.
51

 Av de fyra fall som innehåller hänvisningar till skrift tillhör tre den senare 

typen. Det fjärde gällde några bönder som vägrat leda en kvinna över fjället till Vemdalen, 

vilket vi ska återkomma till senare. 

Vad gäller de formella ärendena, utgörs skriftligheten i ansökningarna i båda fallen av 

hänvisningar till köpebrev vid egendomstransaktioner och i underkategorin ”övrigt” av 

dels ett brev från en fogde och dels en hänvisning till hur en fogde antecknat efter innehål-

let i ett register vilka som inte betalat skatt.            

Anders Pedersson i Skedes tvist med fem andra män om dispositionsrätt röjer särskilt 

intressanta indikationer om skriftens betydelse. Tvisten handlade om att Anders ville bygga 

en gård på en tomt, vilket han hävdade att han fått ”Ko: Maijtts Misiue” till att göra.
52

 

Motparterna, å sin sida, hävdade att de hade rätt till tomten eftersom de årligen betalat skatt 

och landshyld, vilket de bevisade genom att hänvisa till att det var taxerat i jordboken. I 

detta avseende är ärendet ett typexempel på hur skrift användes i tvistemål, då minst en av 

de två stridande parterna stödjer sig på ett skriftligt dokument för att försvara sin sak. Vad 

  
51

 Lagmanstullen var - vilket framgår av källmaterialet - en avgift som bönderna var ålagda att betala 

lagmannen. Se Jämtlands Db, 1634-1636, s. 1-48. 
52

 Jämtlands Db, 1635, s. 32. 
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som gör ärendet speciellt är, emellertid, dess resolution. Rätten velar mellan att ta ställning 

för vilken av de två skriftliga referenspunkterna som väger tyngst, då man först anför 

att ”de Wore for ringe till At dömme emod höigbe:te Ko : Maijtts: breffue eller Jorde böger” 

men samtidigt tillägger att landsherren ju är tillskriven Kungliga Majestäts uppdrag ”At 

shaffe Rett der eptter […] till Anders pederssön.”
53

 Lösningen blir att skjuta upp domslutet, 

med en avslutande uppmaning till Anders: ”huis Leillighed hand Widere met Sin omsten-

digheder shall bekomme unnder forsegling beshreffuitt, om hand det er begierenndis.”
54

 

Vad man kan utläsa ur detta är alltså att rätten uttryckligen efterfrågar skriftlighet (om han 

vill fortsätta att yrka på sin sak, ska han bevisa dess läglighet beskrivet under försegling), 

vilket vittnar om att det skrivna ordet bar på makt; ”Skriften var auktoritet”, som Villstrand 

poängterat.
55

  

Detta fenomen, d.v.s. att skrift efterfrågas, förekommer i två ytterligare ärenden. Det ena 

var en tvist om dispositionsrätt, där den svarande var anklagad för att ha försnillat ett av-

radsland. Den svarande avfärdade detta med att det inte var ”Aff dennem eller fogdenn 

[han] Were Steffnit.”
56

 Rätten menade emellertid att han skulle ha kommit till tinget ”Saa 

hand Kunde haffue Sit böxssell breff med Sig eller Sine prob om Samme Sagh.”
57

 Böxelb-

rev var den norska motsvarigheten till avradsbrev, d.v.s. en form av arrendekontrakt.
58

 Po-

ängteras bör dock att frasen ”eller Sine prob om Samme Sagh” påvisar att skriften inte var 

den enda typen av vittnesbörd som dög, utan att även andra, ospecificerade former av bevis 

gick an. Det andra ärendet där skrift efterfrågas är ett formellt ärende, närmare bestämt en 

ansökning, där de inblandade ansökte om att få deras fördelning av ”deris Arffue partt” 

godkänd och då ”begierde paa Rettens wegne beshreffuitt under Laugrettis Mendens Zig-

neetter.”
59

 I detta fall var det alltså inte rätten, utan de inblandade, som efterfrågade skrift 

då de begärde att få avtalet nedtecknat och underskrivet med lagrättsmännens signaturer.
60
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 Jämtlands Db, 1635, s. 33. 
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 Jämtlands Db, 1635, s. 33. 
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 Villstrand, 1999, s. 140. 
56

 Jämtlands Db, 1635, s. 38. 
57

 Jämtlands Db, 1635, s. 38. 
58

 Lars Rumar, Bruket av historia i Tåssåsenmålet. En kritisk granskning (Hovrätten för Nedre Norrland: 

Sakkunnigutlåtande i mål T 879-5, 2007), s. 16. 
59

 Jämtlands Db, 1636, s. 48. 
60

 Lagrättsmän var, vilket framgår av källmaterialet då varje protokoll inleds med en förteckning över 

vilka ”Laugrettis Mendz” som ingick i nämnden, den norska motsvarigheten till nämnde- eller tolvman. Se 

Jämtlands Db, 1634-1636, s. 1-48. 
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Detta exempel visar att på att man hade insett ”den praktiska nyttan av brev som bevisme-

del vid sidan av muntlig bevisning av traditionellt slag, när det gällde att försvara materiel-

la intressen.”
61

 Vidare är exemplet intressant ur ett possessivt/accessivt perspektiv, då de 

inblandades val att gå till tinget med en muntlig redogörelse och be om att få den nedskri-

ven av de auktoriteter som lagmännen utgjorde, indikerar att dessa personer inte var i stånd 

att själva författa detta avtal, men väl att få någon annan att göra det: Deras läs- och skriv-

kunnighet var alltså accessiv. 

 I några andra ärenden framkommer emellertid exempel på att delar av den vanliga all-

mogen besatt även possessiv läs- och skrivkunnighet. I ett förtalsbrott anklagades en ”troll 

pige” för att ha ”udrobt for:ne mendzs quinder for trolldoms bedreffter eptter en for:ne 

Zedells wider indholld.”
62

 I denna kvinnas försvarstal hänvisade hon till ”den shriffuelse 

hun haffde Sent dennem met peder i fly: Lydendis i Sin Kortte mening, At hun haffde shrif-

fuit till Barabro i wigen, at hun aldrig haffde shylldit hinder eller dennem for nogen troll-

dom.”
63

 Det går visserligen inte att med all säkerhet avgöra om det verkligen var kvinnan 

själv som fattat pennan, men det är trots allt den tolkning som ligger närmast till hands. 

Således fanns det exempel på kvinnor, och då inte bara tal om de som tillhörde någon form 

av elit (vilket benämningen av henne som ”troll pige” utesluter att hon skulle ha tillhört), 

som ägde förmågan att skriva. Vidare är detta exempel intressant utifrån begreppet kom-

munikativ kompetens. Som redogjordes för i kapitel 1.4, har den tidigare forskningen visat 

att det under 1600-talet i fråga om kommunikativa kompetenser hos allmogen närmast ute-

slutande var tal om religiösa och ekonomiska sådana. Vad detta exempel gör gällande är ju 

dock att denna kvinna hade en vad jag skulle vilja lansera som, eftersom det inte riktigt 

ryms inom de fält som Villstrand nämner (religiös, ekonomisk, politisk och kulturell skrift-

lighet)
64

, en socialt kommunikativ kompetens, då hon kommunicerade via skrift för att 

upprätthålla sociala relationer. I det tidigare nämnda ärendet då några bönder hade stämts 

till tinget för deras ovilja att lyda landsherrens order om att föra en ung kvinna över fjället 

till Vemdalen, framkommer ytterligare bevis på att kvinnor ur allmogen kommunicerade 
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via skrift: ”Opleeste hindis shrifftelig Klagemaall som hun hidtill bage till fogden haffde 

ladet shriffue […]”
65

 Även här är det vanskligt att avgöra om det var hon själv eller någon 

annan som författat texten, då det är ovisst vad ”ladet”, alltså ”låtit”, egentligen står för: 

antingen skulle det kunna betyda att hon ”låtit sig göra det” eller att hon låtit anlita någon 

att göra det.
66

  

Tabell 3: Förteckning över de olika former av skrifter som förekommer i respektive ka-

tegori. 

Tvister: [räkne]bok, tingsbok, böxelbrev, köpebrev, brev, jordbok 

Brott: brev, sedel, bänkbrev, samb, kvittens, kontrakt, räknebok 

Formella ärenden: brev, köpebrev, register 

Källa: Jämtlands domböcker 1634-1643.  

Det enda av orden ovan som kräver en förklaring är rimligtvis ”samb”, vilket kunde betyda 

antingen ”samförstånd” eller ”överenskommelse”.
67

 I det aktuella fallet har det alltså kun-

nat bekräftas som avseende ett skriftligt avtal om en överenskommelse, tack vare samman-

hanget: ”haffue truud dennem deris Zigneetter fraa och beseglet it Samb med Som Var 

shreffuitt dem emellom […]”
68

       

2.2 Offerdals tingslag 1649-1665 

Tabell 4: Målens fördelning i absoluta tal samt andel innehållande referenser till skriftlig-

het och dess procentuella antal i Offerdals tingslag 1649-1665. 

Ärende:     Antal  Varav skriftreferens Skrift i procent 

Tvister     20   7   35 % 

Om skuld    12   5   41,7 % 

Om arv     4   2   50 % 

Om brukningsrätt    1   0   0,0 % 

Om dispositionsrätt   1   0   0,0 % 

Om avyttringsrätt    0   0   0,0 % 

Övriga ägotvister    1   0   0,0 % 
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Flera tvistepunkter   1   0   0,0 % 

Brott     26   0   0, 0 % 

Mot person    1   0   0,0 % 

Mot egendom    5   0   0,0 % 

Mot moral    5   0   0,0 % 

Mot näringspolitisk reglering  2   0   0,0 % 

Skattebrott    1   0   0,0 % 

Olydnad     8   0   0,0 % 

Flera brottspunkter   4   0   0,0 % 

Formella ärenden   65   4   6,5 % 

Anmälningar    34   3   8,8 % 

Ansökningar    3   1   33,3 % 

Övrigt     28   0   0,0 % 

Summa     110   11   10,0 % 

Källa: Offerdals tingslag 1649-1690. 

Vissa mönster kan med enkelhet avläsas ur tabellen: Merparten av det totala antalet ären-

den utgörs av formella ärenden och inte ett enda av brottsmålen innehåller referenser till 

skrift, samtidigt som det är tydligt att det framför allt är bland tvistemålen som skriftlighe-

ten gestaltar sig (i 35 % av ärendena, jämfört med 6,2 % för de formella ärendena). På ett 

generellt plan kan man också slå fast att skriftligheten inte är särskilt framträdande, då en-

dast elva ärenden (10 %) innehåller referenser till olika typer av skrift. Samtidigt som det 

låga antalet förekomster av skriftlighet har negativa effekter för jämförelsers och slutsat-

sers bärighet, för det med sig något positivt i det att utrymme ges till att behandla samtliga 

ärenden innehållande element av skriftlighet. 

Bland de olika typerna av tvistemål är det alltså i underkategorierna ”om skuld” (⅓ av 

fallen) och ”om arv” (½ av fallen) som samtliga ärenden innehållande uppgifter om skrift-

lighet finns. Skuldmålens typfall kan exemplifieras med ett ärende som gällde ett hästköp, 

där köparen inte betalat för hästen eftersom den inte motsvarat priset. Baserat på ”handsk-

rifftens lydelse”, som utgivits av köparen, blev han tvingad att betala säljaren den summa 
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som kontraktet angav.
69

 Skriften användes alltså som intyg. Den funktionen hade den även 

i arvstvisterna, som framgår av följande exempel: Erik Olofsson i Kaxås och hans bröder- 

och systerbarn begärde rätten till sin faders odalgård, d.v.s. arvsgård, som han hävdade att 

hans broder hade bytt bort till Anders Simonsson utan deras tillstånd. Som försvar mot 

detta ”framladhe Anders Simonsson ett bytesbreff.”
70

 Ärendets fortsatta upprullning består 

av en muntlig utfrågning av de inblandade och konsulterande av vittnesmål, för att sedan 

resultera i att de kärande arvingarna ges tillbaka rätten till deras arvegods och att brodern 

som olovligen sålt gården ska kompensera Anders efter hur ”kiöpebrefwet lyder.”
71

 Skrif-

tens makt var alltså inte absolut, då Anders tvingades bort från gården - trots att han hade 

bytet dokumenterat – eftersom bytet inte gått rätt till, vilket man alltså kom fram till genom 

muntligt förfarande. Dess betydelse ska emellertid inte underskattas, eftersom det är tack 

vare bytesbrevet som Anders kan påvisa att det inte är han som gjort fel, utan den kärandes 

broder.  

Bland de formella ärendena är det som tabellen visar ytterst få ärenden som innehåller 

skriftreferenser (den höga procentandelen för ”ansökningar” måste givetvis ses mot bak-

grund av att hela underkategorin endast omfattar tre ärenden). Bland ”anmälningar” finns 

skriftreferenserna i form av kortare noteringar, varav ett typexempel är noteringen att ”Lars 

Jonsson i Landöhn läth opbiuda en syttningzskrifft, förste gången, som hans contract uth-

wijser.”
7273

 Värt att notera är att uppbjudningar av egendomar, vilket utgör merparten av 

underkategorin ”anmälningar”, i samtliga fall noterades utan referenser till skrifter.         

Tidsperiodens sista ting, den 25 april 1665, skiljer sig från mängden. På det tinget, som 

totalt omfattar tolv olika ärenden, återfinns en så pass stor del som fem av denna tidsperi-

ods totalt elva ärenden som innehåller referenser till skrift. Ett brott i utvecklingen verkar 

alltså kunna kopplas till detta ting. Alla dessa fem ärenden (två skuldmål och tre formella 

ärenden) avslutas enligt samma mönster, vilket inte återfinns en enda gång tidigare i mate-

rialet. Skuldmålen avslutas med en notering av typen ”NB gifwit her å domsedhel” och de 
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formella ärendena med ”NB. Ähr här å dombref gifwit.”
74

 Det är förvisso möjligt att utdel-

ningen av denna typ av dokument försiggick även tidigare. Att det däremot först i detta ting 

uttrycks i protokollet är ett faktum som i sig betyder ett brott i utvecklingen.     

Av intresse för hur skriftligheten gestaltar sig är ju också de kontexter där den, med stöd 

i tabellens resultat, skulle kunna förväntas finnas, men inte gör det. Ett exempel på en så-

dan kontext är vid anmälningar av köp av jord, som utgör en betydande del av katego-

rin ”Formella ärenden.” Eftersom den vanligaste kontexten för skriften är i form av kon-

trakt i olika tvistemål om vem som har rätt till olika objekt, vore det rimligt att anta att man 

vinnlade sig om att nedteckna någon form av intyg på köpet. Att så inte var fallet kan ex-

emplifieras med Enbrögd Guteson i Böle, som inför rätten gjorde ”med hande bandh ett 

wänligit giord kiöp med Elisabeth Erickzdotter.”
75

 Ett handskakande ansågs alltså vara 

tillräckligt för att legitimera förvärvet. Samtidigt vore det emellertid missvisande att utifrån 

detta exempel mena att skriftens betydelse som legitimerande kraft inte fanns där. Själva 

det faktum att köpet genomfördes inför rätten på tinget innebar ju att det faktiskt kom att 

dokumenteras skriftligt av protokollföraren, och därmed skulle jordrättigheten senare kun-

na komma att åberopas med skriftligt stöd.  

Under denna tidsperiod framkommer inga uppgifter om huruvida allmogens läs- och 

skrivkunnighet var possessiv eller accessiv. Visst refereras det till att namngivna personer 

utan epitet, d.v.s. personer ur allmogen, använt sig av skrift (som t.ex. i frasen ”framladhe 

Anders Simonsson ett bytesbreff”), men alltid utan att det framgår vem som ligger bakom 

skriften.
76

 

Tabell 5: Förteckning över de olika typer av skrifter som förekommer i respektive hu-

vudkategori.  

Tvister: Handskrift, bytesbrev, attest, skjutsfärdsanteckning, specification, köpebrev, domsedel 

Brott:  

Formella ärenden: Köpeskrift, sytningsskrift, jordbok, dombrev 

Källa: Offerdals tingslag 1649-1690. 
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Den enda skrift av dessa som behöver förklaras och inte redan har blivit förklarad 

är ”Skjutsfärdsanteckning”, som har att göra med att skjutsning var en rättighet för kronan 

eller resande, samtidigt som skjutsskyldighet kunde utfärdas som en pålaga.
77

   

2.3 Offerdals tingslag 1688-1690 

Tabell 6: Målens fördelning i absoluta och relativa tal samt andel innehållande referenser 

till skriftlighet och dess procentuella antal i Offerdals tingslag 1688-1690. 

Ärende:     Antal  Varav skriftreferens Skrift i procent  

Tvister     37   13    35, 1 % 

Om skuld    22   8   36,4 % 

Om arv     2   1   50,0 % 

Om brukningsrätt    6   2   33,3 % 

Om dispositionsrätt   3   1   33,3 % 

Om avyttringsrätt    1   1   100,0 % 

Övriga ägotvister    1   0   0,0 % 

Flera tvistepunkter   2   0   0,0 % 

Brott     24    1   4,2 %  

Mot person    8   0   0,0 % 

Mot egendom    0   0   0,0 % 

Mot moral    4   0   0,0 % 

Mot näringspolitisk reglering  4   0   0,0 % 

Skattebrott    1   0   0,0 % 

Olydnad     7   1   14,3 % 

Flera brottspunkter   0   0   0,0 % 

Formella ärenden   46   11    23,9 % 

Anmälningar    23   7   30,4 % 

Ansökningar    1   1   100,0 % 

Övrigt     22   3   13,6 % 

Summa     107   25   23,4 % 

Källa: Offerdals tingslag 1649-1690. 
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Av tabellen framgår att skriften spelar en ytterst liten roll vad gäller brottsmålen, där den 

förekommer i endast 1 av 46 ärenden. För de formella ärendena är andelen större (knappt 

¼), och allra störst är den bland tvistemålen (drygt ⅓).  

När vi sedan tar analysen ett steg längre och tittar på undergrupperna, kan vi konstatera 

att det bland de formella ärendena främst är bland anmälningarna som skriftligheten gestal-

tar sig. Här handlar det i huvudsak om två olika typer av ärenden. Den ena typen avser 

ärenden då ägor bjöds ut till försäljning och skriften användes för att visa att man var en 

rättmätig ägare. Det kan exemplifieras med följande utdrag: ”Nillss Andersson opbödh 

första gången Wästregården […] som Erich Jonsson tillförenne åbodt, köpt af bördemän-

nen för 151 dal. 4 öre s.m:t som skrifften af den 26 september innewarande åhr uthwij-

ser.”
78

 Den andra typen är vid anmälandet av att ett köp har genomförts, då köparen stödde 

sig på sin ”lagbudne och lagståndne köpeskrifft.”
79

 I detta avseende förtjänar också ett 

ärende där avsaknaden av skrift gett upphov till ett urskuldande resonemang att lyftas fram, 

eftersom det vittnar om skriftens betydelse. Det gäller ett anmälande av ett gårdsköp, ”hu-

ilket tolffman Peder Olsson i Tulleråsen som der öfwer tillijke med fleere warit, betyger 

sant wara, och icke i hastigheet någon skrifft kunnat där om fatta.”
80

 Vad man kan utläsa ur 

detta utdrag är att då köpet endast intygades muntligt, kände man sig uppenbarligen föran-

ledda att förklara varför inget skriftligt dokument hade nedtecknats.  

Bland tvistemålen är det vanskligare att definiera någon av underkategorierna som sär-

skilt skriftbetonad i jämförelse med de andra, eftersom antalet ärenden, bortsett från 

skuldmålen, är så pass begränsat. Vad man kan konstatera är att hänvisningar till skriftlig-

het förekommer i merparten av de olika kategorierna. 

I typfallet av de skuldmål som innehåller hänvisningar till skrift är det den kärande som 

inför rätten lägger fram någon typ av dokument som bevis, som i följande exempel: ”Oluff 

Olsson i Äggen och Mörsill sochn fodrade aff Moses Andersson i Bäcken och Offerdahl 

sochn 1687 års swentiänarelöön, tijo dahl. s.m:t effter hans contract.”
81

  

Med undantag för två fall, rör det sig i de fall uppgifter påvisar en possessiv läs- och 

skrivkunnighet alltid om personer vars titlar avslöjar att de tillhörde vad som kan kallas för 
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en slags lokal elit, så som tolvmän, fogdar och lagmän. Det ena undantaget är Mårten 

Olofsson, som benämns utan epitet och inte heller finns med i förteckningen över nämn-

demännen vilket gör att vi kan sluta oss till att han tillhörde allmogen, som ”tillstår så 

skrifft- som mundtelligen sin uthgifne skrifft och skuldh […].”
82

 Det andra undantaget var 

Olof Trangius, om vars kvittens nämns att ”han annoterat, att h:r Olu[ff] Trangius fått 9 

dahl. s.m:t men intet åårtahl eller datum, mycke[t] mindre orthen och rummet, eller af 

huem.”
83

 Av exemplet att döma besatt alltså Olof färdigheten att själv kunna skriva. Dock 

vittnar avsaknaden av uppgifter om - för en kvittens elementära delar - när, var och av vem 

det författats, om att han led brist på kunskap om vad han skulle skriva, vilket överfört till 

den terminologi vi använder oss av innebär att han saknade tillräcklig ekonomisk kommu-

nikativ kompetens.  

 Tabell 7: Förteckning över de olika former av skrifter som förekommer i respektive ka-

tegori. 

Tvister: obligation, kontrakt, sedel, attest, kvittens, avradsbok, räkning, fastebrev, dombrev 

Brott:  

Formella ärenden: köpeskrift, kvittens, röklängd, sytningsskrift, fastebrev, protokoll, räkning 

Källa: Offerdals tingslag 1649-1690. 
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 3 Diskussion 

Jag tog mig an undersökningen med en tudelad hypotes: Dels förväntade jag mig att det 

redan i den äldsta tidsperioden skulle finnas påtagliga prov på att en skriftkultur var etable-

rad och dels att denna skriftkultur skulle komma att gestalta sig med tilltagande frekvens 

över tid. Hur överensstämmer då dessa antaganden med resultatet? 

Antagandet att Jämtland redan tidigt nåddes av förskriftligandet får sägas bekräftas av 

undersökningen, då nästan var fjärde ärende (24,5 %) i det äldsta tidsnedslaget (1634-1636) 

innehåller hänvisningar till skriftlighet. Det är visserligen vanskligt att göra ett sådant kon-

staterande när det saknas tidigare studier att jämföra med och det således inte finns uppen-

bara måttstockar till hands. Frågan vi har att ta ställning till blir därmed: Innebär det fak-

tum att var fjärde ärende omges av skriftlighetshänvisningar ett tecken på att förskriftli-

gandet hade kommit till Jämtland eller inte? Om man då betänker att det för vissa kategori-

er, så som egendoms- och moralbrott, givet deras själva natur är högst osannolikt att de 

skulle innehålla hänvisningar till skriftlighet av något slag, vilket de heller inte gör, fram-

står resultatet genast som starkare.     

Det andra antagandet, att skriftligheten skulle vara stadigt tilltagande med tiden, har vi-

sat sig komma på skam. I stället har vi kunnat se att skrifthänvisningarna är som mest fre-

kventa vid det första nedslaget 1634-1636 med 24,5 %, för att sedan kraftigt minska i antal 

under det andra nedslaget 1649-1665 (10 %) och slutligen, under det tredje nedslaget 1688-

1690, i princip vara uppe i den äldsta periodens nivåer igen (23,4 %). Kontrasten mellan 

det första och det andra tidsnedslaget blir extra tydlig om man har i åtanke att en betydande 

del av det andra nedslagets skrifthänvisningar står att finna i periodens avslutande ting 

1665.  

Att den andra perioden alltså avviker på detta sätt är undersökningens mest tydliga och 

anmärkningsvärda resultat, eftersom det på ett manifesterbart sätt här verkar ha skett ett 

brott i den historiska utvecklingen mot ett alltmer skriftbaserat samhälle. Det som Lerbom 

funnit i sin undersökning av Gotland vid samma tid – att förskriftligandet var stadigt tillta-

gande och att övergången 1645 från danskt till svenskt rättsväsende innebar att förskriftli-
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gandet tilltog – är alltså motsatsen till vad som gäller för Jämtland vid samma tid.
84

 Varför 

följer då inte den andra perioden denna utveckling? Det kan givetvis ha flera olika orsaker. 

Eftersom det svenska maktövertagandet ligger så nära i tiden, bör det emellertid antas att 

en del av förklaringen till den andra periodens avvikande resultat hör ihop med detta. Skif-

tet i rikstillhörighet från danskt till svenskt innebar ju till exempel att den lokala nämnden 

hade en ny högsta instans att förhålla sig till och icke desto mindre ett annat språk att an-

vända sig av. Dessutom kan det tänkas att bytet av protokollförare mellan den första och 

den andra perioden hade påverkan i detta avseende, likväl som att ändringar i administra-

tionen kan ha haft det.             

En tänkbar listning av skriftens betydelse på tinget hade också kunnat göras utifrån i 

vilka kontexter som skrift efterfrågas, i stället för att som i denna uppsats utifrån var den 

förekommer. Det hade varit av värde för att efterfrågan avgjort säger mer om vilken bety-

delse skriften hade än vad dess själva existens gör. Dessutom hade i så fall problemet med 

protokollförarens selektivitet varit löst. Denna listning hade dock inte blivit mycket till 

listning av uppsatsens källmaterial, då det endast förekommer i den äldsta tidsperioden 

(1634-1636) vid tre tillfällen att skriftlighet efterfrågas (se kapitel 2.1). Att det bara före-

kommer där är samtidigt ett faktum väl värt att ta i beaktande. Sett i ljuset av att det också 

är under denna period som störst andel ärenden innehållande referenser till skrift finns (om 

än med knapp marginal) och att det är då som de framskymtande tecknen på att allmogens 

läs- och skrivkunnighet var possessiv är som starkast och att vi där har sett prov på vad jag 

har valt att kalla ”social kommunikativ kompetens”, utgör efterfrågansaspekten en bidra-

gande pusselbit till slutsatsen att det tidsnedslag som var mest förskriftligat - i kontrast till 

vad Jens Lerboms undersökning gör gällande för Gotland vid samma tidsperiod
85

- var det 

som pågick under det dansk-norska styrets tid, d.v.s. åren 1634-1636 i vår undersökning. 

Ytterligare en aspekt som bör vägas in i fastställandet av skriftlighetsgraden är ju också 

själva protokollen och hur utförliga de är. På denna punkt särskiljer sig det mellersta 

tidsnedslaget som det klart mest sparsmakade protokollet, medan de övriga två perioderna 

är likvärdiga i förhållande till antal åtskilliga utförligt beskrivna ärenden. I och med att 

perioden 1634-1636 här är på samma nivå som perioden 1688-1690 innebär det, om inte 
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ett stöd för, så åtminstone inte en motsägelse mot slutsatsen att skriftligheten gestaltar sig 

med störst kraft under den äldsta tidsperioden. 

En central del i arbetet med att undersöka hur skriftligheten gestaltar sig har ju varit i 

vilka kontexter, vilket här har betytt i vilka ärendekategorier, som referenserna till den 

finns. Frågorna vi ställde oss inför analysen var: I vilka kontexter förekommer skriften och 

hur ser förhållandet ut över tid? Analysen har visat att den, på den övergripande nivån, do-

minerande kontexten är tvistemålen (med 36,7 %, 35 % och 35,1 % andel innehållande 

skriftreferenser för respektive tidsnedslag). För de övriga två huvudkategorierna, brott och 

formella ärenden, gäller i stället siffrorna 21,7 %, 0 % och 4,2 % för den förstnämnda och 

16,7 %, 9,2 % och 23,9 % för den sistnämnda kategorin. I fråga om förhållandet över tid 

kan vi alltså konstatera att den första perioden särskiljer sig med markant fler brottsärenden 

innehållande skriftlighet än de övriga perioderna. Förklaringen ligger här delvis i att brotts-

typerna ”förtal” och ”olydnad” var fler till antalet då. Men det är ändå uppenbart att det är 

tal om en skillnad gentemot senare tidsperioder, då även de övriga tidsperioderna innehål-

ler förtals- och olydnadsbrott men utan att de innehåller skriftreferenser. För de formella 

ärendena är utvecklingen annorlunda, då de är som mest skriftbetonade i det sista nedslaget. 

På den lägre nivån, d.v.s. underkategorierna, är det mest relevanta resultatet att diskutera 

utifrån tvisterna om skriften är vanligast bland de som handlar om skuld eller de som hand-

lar om jord. Här kan vi se att det i det första nedslaget är vanligare bland jordtvisterna, me-

dan det i det andra nedslaget över huvud taget är främst bland skulderna som skriftreferen-

serna finns och det i övrigt knappt förekommer alls. I det sista nedslaget är det sedan rela-

tivt likvärdigt frekvent i bägge dessa grupper, med reservation för att det bristfälliga under-

laget försvårar en komparation av detta slag. Bland de formella ärendena är det ansökning-

arna som utmärker sig som den genomgående mest skriftbetonade varianten. Visserligen är 

det i samtliga tidsnedslag endast några få ärenden som hör till denna underkategori, men 

eftersom det trots det förekommer skrifthänvisningar i varje period är jag ändå böjd att slå 

fast detta. 

En annan fråga vi ställde oss inför undersökningen var vilka typer av skrifter som det 

refereras till och hur det förhåller sig över tid. Vad man kan utläsa av de sammanställningar 

som har avslutat varje avsnitt i analysdelen är bland annat att ”köpeskrift” eller ”köpebrev”, 

vilket egentligen är samma sak, är den enda skrift som finns representerad i alla tidsperio-
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der. I övrigt är det tydligaste brottet i utvecklingen, vilket tydligt markeras i den andra tids-

periodens sista tingsprotokoll, att det är från och med då som utgivandet av dombrev och 

domsedlar finns noterat.
86

 Det är dock inte så att den utveckling som nämnda tingsproto-

koll indikerar, med noteringar om dombrev och domsedlar i var och vartannat ärende, full-

följs i den avslutande tidsperioden, utan där är dessa noteringar mer sporadiska. Värt att ta 

upp kring dessa sammanställningar av vilka olika skrifter som det hänvisas till är att bilden 

kompliceras av att det naturligtvis inte är alla gånger som det noteras exakt vilken typ av 

skrift det gäller, utan att till exempel en skrift som skulle kunna ha benämnts som ”köpe-

skrift” i stället gavs ett rent allmänt begrepp som ”skriften”. Oaktat det vill jag ändå hävda 

att denna typ av förteckning ändå har sitt värde. 

Som redan har nämnts, är ett problem vid genomförandet av pionjärstudier, vilket jag 

skulle vilja hävda att denna uppsats är ett prov på, att de bärande resultaten – i detta fall 

alltså hur ofta och i vilka kontexter som det refereras till skrift – saknar referenspunkter att 

relatera till. I denna uppsats har ju emellertid även de teoretiska begreppen possessiv och 

accessiv literacy samt kommunikativa kompetenser lånats från Villstrand och Rantanen 

och använts för att komplettera bilden, vilket alltså möjliggör en jämförelse med deras slut-

satser. Vad gäller allmogens läs- och skrivkunnighet får Villstrands definition av den som 

huvudsakligen accessiv sägas bli bekräftad av min undersökning, då det endast är vid ett 

fåtal tillfällen som personer utanför samhällets elitskikt har visat sig ha possessiva färdig-

heter.
87

 Visserligen kan man argumentera för att det endast beror på att tingsprotokollen är 

ett väl trubbigt instrument för att komma åt uppgifter om huruvida allmogens läs- och 

skrivkunnighet är possessiv eller accessiv. Vad som dock kan tas som stöd för tesen att den 

främst var accessiv är att det betydligt oftare förekommer att personer tillhörande en elit - 

såsom nämndemän, lagmän och fogdar – visar prov på possessiva färdigheter. Alltså borde 

även allmogens, som ju naturligtvis är den dominerande gruppen av de inbladade i proto-

kollen, possessiva färdigheter ha lyst igenom oftare i materialet om det hade varit så som 

den var beskaffad.  

Vad gäller Rantanens påstående att det i fråga om kommunikativa kompetenser var först 

under 1700-talet som de ekonomiska, kulturella och politiska kompetenserna gjorde sig 
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gällande, är det avhängigt hur man ser på det begreppet huruvida allmogen hade en eko-

nomisk kommunikativ kompetens (kulturella och politiska kompetenser är, som en följd av 

den sociala praktik som tinget innebar, utan betydelse i sammanhanget).
88

 Menar man att 

det avser förmågan att själv föra pennan och skriva ned ett ekonomiskt dokument verkar 

Rantanens påstående stämma, givet som nämndes ovan att det endast är få gånger som 

possessiva färdigheter lyser igenom i materialet. Dessutom visar ju exemplet med Olof 

Trangius i det sista tidsnedslaget prov på uppenbart ringa kunskaper i fråga om ekonomisk 

kommunikativ kompetens.
89

 Om man emellertid menar att huvudsaken var att man hade 

kompetens att använda sig av skrift, författad av en själv eller inte, är det otvetydigt så att 

allmogen i allra högsta grad var kommunikativt kompetenta ur ett ekonomiskt perspektiv, 

vilket de många skrifthänvisningarna bland tvistmålen, som alla mer eller mindre var av 

ekonomisk karaktär, vittnar om. Även bara en sådan sak som att det redan i det första 

tidsnedslaget refereras till personliga räkneböcker (”tegne bog” i den danska originaltexten) 

stödjer denna tolkning.
90

            

Ett annat problem vid jämförandet av vilka kontexter som främst innehöll referenser till 

skrift är att vissa av underkategorierna endast består av några få ärenden, vilket i dessa fall 

gör att resultatets validitet vilar på slumpmässig grund. Det är till exempel inte möjligt att, 

utifrån resultatet att två av totalt tre ärenden av underkategorin ”Ansökningar” under peri-

oden 1634-1636 innehåller hänvisningar till skrift, slå fast att denna undergrupp var klart 

mer präglad av skriftlighet än de övriga två underkategorierna ”Anmälningar” (1/14 ären-

den innehållande skriftreferens) och ”Övrigt” (2/13 ärenden innehållande skriftreferens) 

var – till det är underlaget för litet.       
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 4 Sammanfattning 

Sammantaget, har denna studie undersökt hur skriftligheten gestaltar sig på tinget i Jämt-

land under tre olika tidsnedslag (1634-1636, 1649-1665 och 1688-1690) i 1600-talet. Detta 

har gjorts med domboksprotokoll som primärt källmaterial, där dess ärenden har klassifice-

rats med hjälp av en kategorisering hämtad från Maria Ågren (med ”Tvister”, ”Brott” 

och ”Formella ärenden” som huvudkategorier) och undersökts utifrån frågan om de inne-

håller referenser till skriftlighet och hur förhållandet ser ut över tid. Dessutom har proto-

kollen analyserats utifrån de teoretiska begreppen possessiv och accessiv läs- och skriv-

kunnighet samt kommunikativ kompetens för att komplettera bilden av hur pass dragna åt 

skriftlighet de olika tidsnedslagen är i det tänkta kontinuum som finns mellan å ena sidan 

muntlig och å andra sidan skriftlig kultur. Analysen visar att det är det första nedslaget i 

tiden som är mest skriftligt, då det är under den perioden som störst andel ärenden med 

skriftreferenser, starkaste indikationer på att allmogens läs- och skrivkunnighet emellanåt 

var possessiv och förekomster av en uttrycklig efterfrågan på skriftlighet finns. I det andra 

nedslaget är skriftligheten avsevärt mindre frekvent, medan den i det avslutande nedslaget 

nästan är uppe på samma nivå som den var under det första tidsnedslaget. 

Angående i vilka kontexter som skriftligheten gestaltar sig, vilket på förhand inte om-

gärdades av någon hypotes, har analysen visat att det genomgående i första hand är i tvis-

terna som det sker. För dessa tvister går det att skönja spår av en utveckling från att det i 

det äldsta nedslaget var vanligare med skriftreferenser bland jord- än skuldtvisterna, till att 

skuldtvisterna i de senare nedslagen var lika mycket eller rent av mer skriftbetonade än 

jordtvisterna. Vidare har analysen visat att det bland brottsmålen i princip uteslutande är i 

det första tidsnedslaget som skrifthänvisningar finns, och då samlat till förtals- och olyd-

nadsbrott. Bland de formella ärendena framstår ansökningarna, även om de må utgöra en-

dast några få ärenden per tidsnedslag, som den vanligaste kontexten för skriftligheten.  

Sammantaget, bekräftar detta resultat hypotesen att Jämtland redan tidigt nåddes av den 

skriftliga kulturen. Hypotesen att utvecklingen därefter skulle vara en stadigt tilltagande 

skriftlighet har däremot som synes visat sig vara felaktig, eftersom den andra perioden är 

tydligt avvikande. Detta brott i den historiska utvecklingen mot ett allt mer förskriftligat 

samhälle, vilket är en process som beskrivits av Nils Erik Villstrand, är ett anmärkningsvärt 
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resultat inte bara för att det markerar ett hack i historien, utan även för att det motsäger den 

utveckling som Jens Lerbom funnit för Gotland under samma tid.
91

 Lerboms undersökning 

har legat till grund för hypotesen att förskriftligandet skulle vara stadigt tilltagande, efter-

som flera likheter mellan Jämtland och Gotland som regioner har identifierats. Varför ut-

vecklingen i Jämtland skiljer sig åt från Gotland är en fråga som lämpar sig väl att under-

sökas närmre av framtida studier. I denna uppsats har tänkbara förklaringar med grund i 

Brömsebrofreden 1645 och bytet från dansk till svensk rikstillhörighet lyfts fram, som att 

det innebar en ny högsta instans och ett nytt skriftspråk att förhålla sig till och att maktskif-

tet också kan ha medfört ändringar av administrationen och byte av protokollförare.  
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