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Abstrakt 
 

 

År 1624 utfärdades en uppbördsförordning som tillät bönderna att anställa 

edsvurna sockenskrivare, vars uppgift var att kontrollera fogdarnas 

skatteuppbörd. Detta införande kan ses som en direkt följd av de klagomål som 

tidigare riktats mot att skatteindrivningen skett på felaktiga grunder och att 

fogdarna bar upp för höga skatter av bönderna. Vi vet idag ganska lite om dessa 

sockenskrivare, förutom att de mestadels verkar ha förekommit i norra Sverige 

och i Finland. Syftet med den här uppsatsen är att  

 

- Undersöka, kartlägga och analysera förekomsten av sockenskrivare i 

Tingslagsprotokoll från Jämtland under senare delen av 1600-talet  

- Förstå, tolka och förklara resultaten utifrån tidigare forskning om 

sockenskrivare och teorier kring den tidigmoderna statens 

statsbyggnadsprocess. 

Min undersökning har visat att sockenskrivare förekommer i flera ärenden i alla 

tingslag och verkar således ha varit ett vanligt inslag i lokalsamhället. De 

förekommer främst i uppbördsärenden och jag har också hittat exempel på att 

sockenskrivaren själv agerade som uppbördsman och i princip gjorde fogdens 

jobb. Detta tyder på en något ambivalent roll för sockenskrivaren i Jämtland, 

vilket bekräftas av en del ärenden där sockenskrivaren både anklagar och blir 

anklagad för felaktigheter i uppbörden.  

 

Sockenskrivarna kan ses som en del i den tidigmoderna 

statsbyggnadsprocessen, då deras införande är ett led i en tilltagande 

byråkratisering och organisering av centralmakten. Deras deltagande i denna 

process kan förklaras som ett försvar för bönderna mot fogden men också som 

medlöpare till densamma, då undersökningen visat att de ibland fick en 

ambivalent roll. De kan också förklaras utifrån ett legitimitetsbehov av 

statsmakten hos allmogen. 
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 1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

”Länsman Mosses Andersson samt före detta länsman Hällie Larsson i Ofhlo 

anvisade en specifikation som sockenskrivaren Oluf Jonsson i Ofhlo på en 

restlängd har uppföhrt, vilka skulle finnas här i Offerdhalz socken skylldiga på 

1660 års rytteriefouraghisepenning:r till Underssåckers tinglaghs almoge 

oclarerade”(Offerdal, 29) 

 

Mycket forskning kring den tidigmoderna staten, dess ämbetsmän och 

organisation har utförts. Detsamma gäller kring hur denna stat kunde utvecklas 

och byggas i ett jämförande europeiskt perspektiv. Detta har lett till att vi idag 

har en ganska bra bild över hur denna process såg ut och de olika aktörer som 

deltog i den, om än de olika tolkningar och historiesyner som varierar mellan 

forskarna ger en något divergerande bild. Trots detta finns det mer att utforska 

och undersöka. Bland annat så fanns det olika grupper av yrken eller positioner 

i samhällsorganisationen lokalt, regionalt och nationellt som fyllde en funktion i 

dåtidens samhälle, men som sedan försvunnit i takt med att samhället och dess 

förutsättningar förändrats. På så sätt har dessa fallit i glömska och kunskapen 

om varför de fanns och vilken funktion de hade i dåtidens samhälle gått 

förlorad. Ett sådant exempel går att spåra i det citat som fick inleda denna 

uppsats, nämligen sockenskrivaren och det är denna yrkeskategori som står i 

fokus för denna uppsats. Även om den litteratur som behandlar svensk 

förvaltningshistoria och sockenstyre är ganska omfattande, så verkar 

sockenskrivarna i stort sett ha förbisetts. Det här innebär att vi idag egentligen 

vet ganska lite om dem och deras funktion för den lokala förvaltningen. De 

verkar mest ha förekommit i norra Sverige och Finland och någon direkt 

motsvarighet i dagens lokala, regionala eller statliga förvaltning är svårt att 

hitta. Ett bra exempel på att forskningen hittills förbisett sockenskrivarna är 

Mats Hallenbergs bok om arrendesystemets uppkomst och fall under 1600-

talets Sverige. I denna bok omnämns Sockenskrivarna med endast en mening: 
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”Förslaget att tillsätta särskilda bondeombudsmän (sockenskrivarna) är ett 

tydligt belägg för att skattebetalningarnas ställning blivit mer osäker”. 

(Hallenberg 2008, 69). Den funktion som Hallenberg här nämner att 

sockenskrivarna skulle fylla, att de skulle vara ombudsmän för bönderna i 

samband med uppbörden, visar ändå att de hade en betydelse för 

lokalsamhällets förvaltning och därmed även spelade en roll i den tidigmoderna 

statsbyggnadsprocessen. Hur kan då denna betydelse och funktion förstås 

utifrån teorier kring den tidigmoderna statsbyggnadsprocessen? 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

För att kunna ta reda på mer om vilken roll sockenskrivarna kan ha spelat i 

lokalsamhället behöver ett lämpligt källmaterial hittas. En första avgränsning 

behöver göras geografiskt: Eftersom förekomsten av sockenskrivare är det 

närmaste obefintlig i södra och mellersta Sverige, blir det naturligt att lägga 

fokus på Norrland. Under de senaste åren har ett antal tingslagsprotokoll från 

olika Jämtländska ting transkriberats och publicerats elektroniskt via Jämtland 

läns fornskriftssällskap. Dessa rör senare delen av 1600-talet och när det gäller 

spår och förekomst av sockenskrivare i dessa är det ännu outforskad mark.  På 

tingen behandlades lokala juridiska och ekonomiska tvister och därför är det 

intressant i vilken mån och på vilket sätt sockenskrivarna förekommer i dessa, 

då ärendenas art kan ge viktiga pusselbitar kring sockenskrivarnas funktion, roll 

och anseende i lokalsamhället. Mitt syfte med uppsatsen är att: 

 

- Undersöka, kartlägga och analysera förekomsten av sockenskrivare i 

Tingslagsprotokoll från Jämtland under senare delen av 1600-talet 

  

- Förstå, tolka och förklara resultaten utifrån tidigare forskning om 

sockenskrivare och teorier kring den tidigmoderna statens 

statsbyggnadsprocess. 

De handlingar som ska undersökas är transkriberade protokoll från 

Hammerdals-, Offerdals-, Revsunds och Undersåkers tingslag mellan åren 

1649-1700. Alla protokoll har startår 1649, men Hammerdals- Offerdals- och 
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Undersåkers tingslags protokoll finns bara tillgängliga till och med år 1690. 

Perioden mellan 1690 och 1700 får därför ensamt representeras av Hammerdals 

tingslag.  
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2. Metodologiska utgångspunkter 
 

2.1 Tillvägagångssätt och metod 

Mitt arbete började med att försöka spåra och gå igenom den tidigare 

litteraturen kring sockenskrivarna och grundläggande forskning kring 

statsbyggnadsprocessen under den tidigmoderna eran. Som tidigare nämnt så 

har jag valt att avgränsa mig och göra en fallstudie över Jämtlands 

sockenskrivare, istället för att göra en heltäckande svensk undersökning. Valet 

aktualiseras av att sockenskrivare endast verkar ha funnits i norra delen av 

Sverige och Finland. Förekomsten av sockenskrivare i protokollen har tagits 

fram genom att göra sökningar i dokumenten på olika varianter av stavning på 

just ordet ”sockenskrivare”. På den här tiden kunde stavning variera betydligt 

mellan vem det var som skrev, vilket gör det vanskligt att göra en sådan här 

sökning utifrån en enda stavning. I de flesta fall brukar stavningen börja med 

”sochn” men jag har också under arbetets gång stött på andra former såsom 

”sokn” eller ”socn”. För att minimera risken att missa någon har jag provat 

många alternativa stavningar i mina sökningar. Jag har också i de fall där 

sockenskrivaren nämns vid namn, sökt på själva namnet för att få fram 

eventuella fler träffar utifrån namn istället för på titel. Även i dessa fall har de 

olika stavningarna varit ett problem som jag försökt hantera genom att söka i 

olika omgångar med olika stavningar. Eventuella andra ledtrådar, såsom 

bostadsort m.m. har också vid behov används för att försöka fastställa huruvida 

en person i källmaterialet är en av sockenskrivarna eller inte. Efter själva 

kartläggningen av förekomsten av sockenskrivare i källmaterialet har dessa 

olika fall analyserats utifrån typ av ärende de förekommer i och på vilket sätt de 

förekommer. Den senare analysenheten handlar om att särskilja och kartlägga 

antalet ärenden som sockenskrivaren själv initierar mot de ärenden där han står 

anklagad för något eller mot de ärenden där han bara förekommer indirekt. Med 

det sistnämnda menas ärenden där sockenskrivaren på något sätt omnämns, 

men inte har någon avgörande roll för ärendet. Detta innebär inte per automatik 

att ett sådant ärende är ointressant utifrån mina frågeställningar eftersom sättet 
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på hur han förekommer och karaktären på ärendet ändå kan säga en hel del om 

sockenskrivarens roll och funktion i lokalsamhället. För att underlätta 

framställningen kommer citat från tingslagsprotokollen refereras med namnet 

på tingslaget samt sidnumret på det transkriberande protokollet. 

 

2.2 Disposition 

Första steget i uppsatsen är att presenterara en forskningsöversikt över det vi i 

nuläget vet om sockenskrivarna sedan tidigare. Det är mot denna bakgrund min 

undersökning ska ses i ljuset av. Detta kommer ske i det följande kapitlet. 

Därefter följer en kort historisk genomgång över hur förvaltningssystemet såg 

ut under undersökningsperioden som bakgrundsteckning för att förstå den 

fortsatta framställningen. Slutligen kommer jag redogöra för en del 

grundläggande teorier kring hur statsbyggnadsprocessen i den tidigmoderna 

staten kan beskrivas innan själva resultaten för undersökningen redovisas. Detta 

sker i kapitel fem och i kapitel sex försöker jag sedan sätta in dessa 

observationer i ett statsbyggnadsperspektiv, för att avsluta med en kort 

diskussion kring eventuella möjligheter att nå vidare med ny forskning.   
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3. Sockenskrivarna – Vad vet vi? 
 

3.1 Varför infördes sockenskrivarsysslan? 

Sockenskrivarsysslan skapades mer eller mindre som ett svar på alla de 

klagomål som under en längre period hade riktats mot kungens fogdar. 

Införandet kan ses som ett led i kontrollen av skatteuppbörden, vilken blev 

alltmer effektiv från och med Gustav Vasas skatteomläggning i mitten av 1500-

talet (Rantanen 2014, 112). För att förstå varför detta ansågs nödvändigt, 

behöver vi först undersöka lite närmare hur själva fogdeämbetet fungerade. 

 

Till en början så karaktäriserades fogdarnas ämbete av ett närmast personligt 

förhållande till kungen. När en fogde tillsattes utfärdade kungen en fullmakt 

som gav personen rätt att agera i kungens namn. Fullmakten fastslog fogdens 

rättsliga ställning och befogenhet att bevaka de rättigheter som tillkom kungen, 

bland annat skatteuppbörden. I utbyte mot denna fullmakt skrev fogden under 

en edsförpliktelse att vara kungen trogen. Denna trohetsed band fogden till 

kungen personligen, vilket gav honom stor makt men samtidigt gjorde honom 

sårbar eftersom han då även blev utlämnad till kungens godtycke. Gustav Vasa 

utfärdade inga allmänna fogdeinstruktioner under sina första 30 år på tronen, 

sannolikt beroende på fogdarnas personliga tjänsteförhållande mot kungen. De 

var med andra ord förpliktigade att utföra det kungen sa åt dem att göra. Först 

Under Erik XIV tid kommer den första mer heltäckande instruktionen om 

fogdarnas verksamhet, en instruktion som innebar att fogdarna fick bära 

ansvaret för nästan all statlig verksamhet på lokalplanet och att de fick 

befogenhet att gripa in i de flesta av samhällets sektorer. Mot slutet av 1500-

talet skjuts dock fogdens ansvar alltmer mot det ekonomiska, vilket märks i 

Karl IX förordning från 1600-talets början. Nu handlar fogdens göromål främst 

om skatteuppbörden. (Hallenberg 2001, 97, 127-129) 

 

För att förhindra att fogdarna stoppade skatteinkomster i egen ficka behövde 

staten få information direkt från lokalsamhället. Av den anledningen 
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uppmuntrades angiveri både inom och utanför förvaltningen. Dessutom sände 

centralmakten ut egna kommissarier för att förhöra allmogen om eventuella 

missförhållanden. I arkiven finns en mängd anklagelser från allmogen mot 

fogdar bevarade. Det handlar dels om att fogdarna genom mutor och 

förskingring skaffat sig egen vinning på kronans och allmogens bekostnad och 

dels om olika övergrepp mot allmogen som inte är av ekonomisk karaktär. 

Uppgifter om våld och överfall mot präster, bönder och egna tjänare 

förekommer ständigt i källmaterial utan att staten efterfrågat informationen, 

vilket kan ses som en indikation på att sådant var relativt ofta förekommande. 

(Hallenberg 2001, 397-399) 

 

År 1624 utfärdades då den uppbördsförordning som tillät bönderna att anställa 

edsvurna sockenskrivare, vars uppgift skulle vara att kontrollera fogdarnas 

skatteuppbörd och skriva kvitton över betalningar. Att denna förordning kom 

till kan anses som en direkt följd av de klagomål riktats mot att 

skatteindrivningen skett på felaktiga grunder och att fogdarna bar upp för höga 

skatter av bönderna (Rantanen 2014, 9).  Vilka sockenskrivarnas 

arbetsuppgifter egentligen kom att bli i verkligheten, vet dagens forskning 

egentligen ganska lite om. Källmaterial om deras aktivitet är sparsamt bevarad, 

särskilt från 1600-talet och de verkar inte ha varit allmänt förekommande i hela 

landet. Det är främst i Norrland och Finland vi hittar dem, och där framträder de 

nästan som en självklarhet (Sörlin 2013, 223-225). Varför verkar de ha fått en 

viktig funktion i just dessa geografiska områden? Allmogens bristande 

skrivförmåga och att tillgången till andra skrivkunniga personer var bristfällig i 

dessa delar av landet kan vara en förklaring. Att förvaltningen inom dessa 

vidsträckta områden kan ha haft nytta av dem kan vara en annan förklaring. I 

Finland verkar också språket ha varit en faktor (Rantanen 2014,229).  

 

Från början var sockenskrivarna endast aktiva i beskattningsfrågor, men från 

och med 1700-talet börjar deras uppgifter också handla om förberedande och 

verkställande uppgifter inom sockenadministrationen. De fick också en roll som 

skrivare av en stor mängd privata skrifter såsom bouppteckningar. I det 

Österbottniska lokalsamhället var de exempelvis professionella skrivare som 
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anlitades som ombud vid rättegångar och vid skrivelser till landshövdingen. 

(Rantanen 2014, 223). För sockenskrivarna i Västerbotten skiljde sig dock 

arbetsuppgifterna något mot dem i Österbotten. Där var arbetsuppgifterna mer 

intimt förknippade med kronans skatteuppbörd eftersom en stor del av 

arbetsuppgifterna var relaterat till att upprätta olika längder för uppbörden.  Att 

föra något protokoll på sockenstämman var det inte tal om här. En kommission 

som 1724-25 hade till uppgift att utreda missförhållanden fastslog också att en 

del av sockenskrivarens uppgift var att sköta delar av socknens uppbörd (Sörlin 

2013, 223-226.).  

 

3.2 Sockenskrivarna i Österbotten 

Rantanen har gjort en kollektiv biografi över sockenskrivare mellan åren 1721-

1868 inom ett område av 17 socknar som 1775 bildade Vasa län. Hennes 

undersökning bygger huvudsakligen på omfattande och systematisk genomgång 

av relevant källmaterial som bevarats på olika arkivinstitutioner (Rantanen 

2014, 29-30). 

 

Det verkar som att sockenskrivarna relativt snabbt efter förordningen 1624 blev 

ett vanligt inslag i de Österbottniska lokalsamhällena. I ett utnämningsbrev 

gällande en sockenskrivare i Karleborgs grevskap 1661 konstateras att det var 

brukligt i Österbotten att varje socken hade sin egen sockenskrivare, som 

årligen upprättade mantals- och tiondelängderna samt skötte andra nödvändiga 

skrivuppgifter. I norra Österbotten anställdes sockenskrivare redan under första 

hälften av 1600-talet, medan det i Vasa län blev vanligt först efter mitten av 

1600-talet. Så sent som 1847 framhölls det unika med sockenskrivartjänsterna i 

Österbotten i en besvärsskrift. I skriften beskrevs också sockenskrivarnas 

uppgifter lite mer i detalj. De skulle sköta protokollföringen på sockenstämmor, 

socknens ekonomi och allmänna byggnadsfrågor. De skrev längder som låg till 

grund när olika utgifter fördelades mellan sockenborna och bevakade socknens 

intressen i lägre rättsinstanser. Med andra ord var det ganska många viktiga 

administrativa göromål som låg under sockenskrivarens ansvar. I skriften 

poängteras också att detta var något unikt för Österbotten och att dessa 

uppgifter sköttes av andra ämbets- och tjänstemän i övriga Finland. Denna 
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institution levde sedan kvar fram till införandet av den finska 

kommunalförvaltningen 1868 då kommunala tjänstemän tog över ansvaret för 

sockenskrivarens uppgifter (Rantanen 2014, 9).  

 

Valet av sockenskrivare skedde ända fram till kommunaliseringen enligt de 

riktlinjer som fastslogs i uppbördsordningen från 1624. I det undersökta länet 

utnyttjade bönderna sin rätt att välja sockenskrivare först på tingen och från 

1790-talet på sockenstämman. Valärendet bereddes i sockenstugan eller på 

byaråd och troligtvis bildades en opinion på dessa sammankomster som inte 

bara gällde vems som skulle väljas, utan också om tjänsten överhuvudtaget 

skulle tillsättas. Sockenborna var inte alla gånger eniga om behovet av att 

anställa en sockenskrivare, själva valprocessen eller resultatet. Detta kunde 

innebära att den vakanta tjänsten aldrig tillsattes men ofta insåg man att en 

språk- och skrivkunnig sockenskrivare var nödvändig. Motsättningar kunde 

leda till besvärsomgångar men dessa var relativt få (Rantanen 201, 60-61). Vid 

en genomgång av antalet sökande till de vakanta tjänsterna visar det sig, även 

om källmaterialet är ganska begränsat, att det för det mesta var ganska få 

sökande. Konkurrensen var ofta obefintlig och i många fall var den blivande 

sockenskrivaren den enda sökanden. Varför det var så kan beror på flera skäl. 

Det kan ha funnits en tradition eller praxis av att bara en person ställdes till 

förslag, det fanns en sådan tradition när det gäller kronofogdeämbetet, eller att 

personen de facto redan inofficiellt ”utsetts” till tjänsten. Svårigheter att 

rekrytera på grund av kraven på läs-och skrivkunnighet och tvåspråkighet 

(finska och svenska) kan ha bidragit i de socknar där sådana förmågor var en 

bristvara hos allmogen.(Rantanen 2014, 69-70). Över hälften av de undersökta 

sockenskrivarna rekryterades bland ämbetsmän och då främst länsmännen som 

till största delen även fortsatte att sköta sin ordinarie tjänst. Vid de tillfällen 

lägre tjänstemän valdes till sockenskrivare skötte de ofta tjänsten som 

huvudsyssla. Bland underofficerare och de personer som var sysselsatta inom 

stadsnäringar, närmast handelsmännen fanns också ett intresse för 

sockenskrivartjänsten. Inte heller storjordbrukare föraktade sysslan som erbjöd 

inte bara extra inkomster utan också en möjlighet att medverka i skötslen av de 

gemensamma ärendena. En gemensam nämnare är också att de ofta 
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rekryterades ifrån den egna socknen. De gifte sig oftast med prästdöttrar eller 

döttrar till länsmän, handelsmän eller militärer. Ibland gick också ämbetet i arv 

från far till son. Eftersom sockenskrivaren var bättre avlönad än exempelvis 

länsmannen finns flera exempel på sockenskrivare som hade en god ekonomisk 

ställning. Utifrån denna beskrivning är det rimligt att anta att sockenskrivaren 

bör ha haft en viss social ställning och anseende i lokalsamhället (Rantanen 

2014, 110-111). 

 

Som tidigare nämnts så förändrades sockenskrivarnas arbetsuppgifter från 

1620-talet till 1860-talet. Från början betonades arbetsuppgifterna i samband 

med uppbörden och dessa kvarstod på arbetsrepertoaren under hela 

undersökningsperioden, men från början av 1800-talet börjar andra 

arbetsuppgifter få mer fokus. Sockenstämmans förändrade roll i den lokala 

förvaltningen, då den blev den främsta arenan för lokalt beslutsfattande, 

återspeglade sig i sockenskrivarinstruktionerna. Att föra protokoll vid 

sockenstämmor och skriva möteskallelser och protokollsutdrag blev från och 

med slutet av 1700-talet sockenskrivarens uppgift. Även ny administration av 

lånemagasin och fattigvård hamnade på deras bord. Sockenstämman skulle 

också avge utlåtanden till landshövdingen och man hade möjlighet att besvära 

sig till länet eller Stockholm. Sockenskrivarna kunde anlitas för att skapa dessa 

skrivelser och vara socknens ombud när ärenden togs upp på tinget. På det 

privata planet så anlitades även sockenskrivare till att bland annat hjälpa till 

med att upprätta avtal, köpebrev och testamenten samt skriva bouppteckningar. 

När kommunalförvaltningen sedan infördes 1868 kunde man konstatera att 

sockenskrivaren hade fått åta sig sådana uppgifter som sedan kom att räknas till 

den kommunala förvaltningen. Flera av sockenskrivarna fick således också en 

framträdande position i kommunens administration och fortsatte med sitt 

skrivande åtskilliga årtionden efter att sockenskrivarinstitutionen upphört 

(Rantanen 2014, 139-140).  

 

Eftersom sockenskrivarnas skrivuppgifter verkar ha spänt över ett så vitt 

lokalpolitiskt fält, intresserar sig Rantanen även för att undersöka huruvida 

sockenskrivarna var en resurs när bönderna ansåg sig tvungna att värna sina 
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politiska rättigheter på högre ort. Utifrån en fallstudie av fem fall av 

kontroverser mellan lokalsamhället och centralmakten konstaterar hon att 

sockenskrivarens roll begränsade sig till att fungera som professionella skrivare 

inom sina normal snäva ramar: de läste upp kallelser, skrev fullmakter och 

andra skrivelser som rörde den lokala och regionala nivån. Det var främst 

bönderna och särskilt nämndemännen som framförde böndernas talan mot 

centralmakten och när allmogen ansåg att Kungliga Maj:t måste underrättas om 

missförhållanden, anlitades mer utbildade personer för detta ändamål. 

Sammanfattningsvis så verkar inte sockenskrivarna ha spelat någon särdeles 

aktiv roll i politiska processer. En tänkbar orsak till detta kan vara det faktum 

att hälften av sockenskrivarna i studien samtidigt innehade ett statligt ämbete. 

Detta gjorde att de riskerade att bli bestraffade om de skrev på ett dokument 

som ifrågasatte kronans beslut (Rantanen 2014, 223-225) Istället argumenterar 

hon för sockenskrivarnas roll och betydelse för att möta ett ökande krav på 

skriftlighet inom den offentliga förvaltningen. Från lokalsamhällets sida var 

anställningen av sockenskrivare ett sätt att lösa kommunikationsbehovet då 

dessa kunde förmedla mellan muntligt och skriftligt samt mellan svenska och 

finska (Rantanen 2014, 240) 

 

3.3 Sockenskrivarna i Jämtland 

Det vi vet om sockenskrivarna i Jämtland ger en viss annorlunda bild av deras 

funktion än den som framkommit kring deras roll i Österbotten. Det är oklart 

när de först introducerades, men de omnämns för första gången i domboken för 

Undersåkers tingslag 1647, endast två år efter freden i Brömsebro då Jämtland 

överfördes till Sverige. I en klagopunkt från de jämtländska bönderna vid 

landstinget 18 Maj 1658 riktas hård kritik mot det, som det verkar, relativt nya 

system där varje socken hade sina egna sockenskrivare och uppbördsmän för 

skatteuppbörden. De önskade att systemet skulle avskaffas och att fogden själv 

skulle ta hand om uppbörden. Tinget beslöt också att så skulle ske, men 

lösningen blev dock inte bestående utan snart deltog sockenskrivaren åter i 

uppbörden. Som tidigare nämnt så verkar urspungstanken med sockenskrivarna 

ha varit ett slags ombud för bönderna med uppgift att kontrollera och granska 

fogden så att uppbörden går rätt till. Det är därför anmärkningsvärt att det är 
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bönderna som protesterar och vill få bort sitt eget förtroendeombud. Kanske kan 

det vara så att sockenskrivarna pådyvlats bönderna från en högre instans eller 

att sockenskrivaren med tiden fått en roll som allmogen inte är nöjd med? 

(Sörlin 2013, 223-225). Mot slutet av 1600-talet dyker nya klagomål upp. På ett 

landsting 1692 tar Lits allmoge upp frågan kring sockenskrivarens roll och 

menar att sockenskrivaren har så mycket att göra att snart ingen vill ta på sig 

tjänsten längre. Av den anledningen vill man att de officiella plikterna i 

Tingslagets tjänst ska tydligt skiljas från den privata skrivhjälp som erbjöds 

bönderna och som skulle ersättas särskilt. Det här exemplet visar att även i 

Jämtland ägnade sig sockenskrivarna åt privat skriv- och läshjälp i viss 

utsträckning. Från början av 1700-talet går det att hitta en instruktion från Lits 

tingslag som kastar lite nytt ljus över sockenskrivarens uppgifter. Där står att 

sockenskrivaren skulle göra räkning över sockenjämnad och landsjämnad samt 

skriva alla övriga specifikationer, längder och rättelser som krävdes av 

tingslaget. Utöver detta tillkom också att skriva böndernas klagan och 

ansökningar till exempelvis landstinget och hjälpa bonden tillrätta, delta i 

arvskiften och sätta upp privata skrivelser. Det kanske mest intressanta är 

viktigast är dock att det slås fast att sockenskrivaren även ska ha rollen som 

uppbördsman. Han skulle av varje bonde som gav honom lön uppbära alla 

extraordinarie räntor och på egen bekostnad föra pengarna till 

befallningsmannens boställe. På samma sätt som befallningsmannen kunde bli 

återbetalningsskyldig om inte uppbörden stämde, så kunde även 

sockenskrivaren hållas ansvarig för brister liknande brister. Varje år skulle en 

sockenräkning upprättas som redovisades för befallningsman av 

sockenskrivaren själv. (Sörlin 2013, 224-226). Kanske kan vi i denna 

instruktion se en möjlig förklaring till det missnöje bland bönderna som 

framskymtat tidigare. Böndernas egen representant fick inta den kanske ofta 

otacksamma rollen som indrivare av skatter och därmed också behöva hantera 

alla de konflikter som förväntas kunna uppstå i en sådan situation. För fogden 

däremot, var det kanske en bekväm lösning, då han slapp åka runt i ett rätt 

vidsträckt Norrland för att samla in uppbörden. Ett sådant här upplägg var 

heller inte de centrala myndigheternas intention med systemet och år 1706 

skickades en cirkulärskrivelse ut i tingslagen på uppdrag av landshövdingen, 
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där rutinerna för uppbörden mycket riktigt ändrades. Där fastslogs att det enligt 

en kunglig resolution från 1696 inte skull vara sockenskrivarnas uppgift att 

befatta sig med någon uppbörd utan detta var fogdens syssla. Allmogen skulle 

istället fortsättningsvis leverera uppbörden direkt till befallningsmannen (Sörlin 

2013, 225-227). Om sockenskrivarna i Jämtland fick en roll som mer liknar 

fogdens, är det inte så konstigt om allmogen fick ett mer ambivalent förhållande 

till dem jämfört med hur det var i exempelvis Österbotten. Det skulle också 

innebära att gränsen för statens maktutövning genom sockenskrivarna i vissa 

fall gick inom socknen eller tingslaget (Sörlin 2013, 227-228). Klart är i alla 

fall ett en något annorlunda bild av sockenskrivarna och deras funktion 

framträder i det jämtländska exemplet mot det Österbottniska. Detta exempel 

utspelar sig också före det stora nordiska kriget och ligger därför kronologiskt 

sett före studien i Österbotten.  



 

18 

 

4. Staten och lokalsamhället på 1600-talet 

 

Under 1600-talet och 1700-talets inledande decennier hade Sverige en 

maktställning som med råge överskred den som kunde förväntas av ett rike med 

Sveriges storlek och folkmängd. Det finns många olika förklaringar från olika 

utgångspunkter till varför det blev så. Något som dock de flesta forskare verkar 

vara överens om är att Sverige till fullo måste ha utnyttjat sina inneboende 

resurser och kanske nästan levde över sin egentliga potential. För att kunna 

åstadkomma detta utvecklades en för samtiden mycket sofistikerad 

administrativ apparat, som delvis har bestått in i modern tid (Jonsson 2005, 13). 

 

4.1 Den lokala förvaltningen 

När det gäller den lokala förvaltningen så var de olika länen indelade i fögderier 

och dess tjänstemän statens representanter ute i lokalsamhället. Dessa fögderier 

sammanföll i Norrland med tingslagen (Cavallin 2003, 48) och de utgjorde 

grunden i lokalförvaltningen och ansvarade under landshövdingarna för 

väsentliga delar av statens verksamhet, såsom uppbörd-, utmätnings-, åklagare-, 

och polisväsende. Eftersom läskunnigheten var mindre och uppbördssystemet 

krävde mer personlig kontakt än i dagens samhälle, blev interaktionen mellan 

dessa tjänstemän och allmänheten mycket mer intensiv än den är idag 

(Westerhult 1965, 11). Fögderierna var i sin tur indelade i länsmansdistrikt där 

länsmannen verkade. Även på sockennivå fanns en statlig ämbetsman, den så 

kallade fjärdingsmannen som var underställd fogden (Cavallin 2003, 48-49). 

 

Kronofogdens arbetsuppgifter var att se till att lagar och förordningar 

efterföljdes och ansvarade för att kronans fiskala intressen tillvaratogs i 

lokalsamhället. Bland annat hade han hand om skatteuppbörden vilket 

inkluderade insamlande, handhavande och månatlig redovisning. Enligt 

instruktionen så var fogden personligt ansvarig för uppbörden. Han skulle även 

upprätta uppbördslängder som skulle ligga till grund för senare 

skatteindrivning. Allt detta var ett digert arbete. I de fall där uppbörden togs 
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upp i form av naturprodukter skulle denna omvandlas, dvs säljas av fogden i 

enlighet med markegångstaxan. Blev det en vinst skulle kronan behålla 

överskottet, blev det förlust däremot var fogden skyldig att ersätta 

mellanskillnaden. Många gånger drevs inte alla skatter in och det uppstod så 

kallade balanser, som var en resträkning över de skatter som av olika 

anledningar inter drivits in eller redovisats av fogden. Dessa balanser verkar ha 

varit ett stort problem och fogdarna riskerade böter eller att bli suspenderade 

från ämbetet (Cavallin 2003, 49). 

 

Häradsskrivaren tillsattes av kammarkollegiet efter förslag från 

landshövdingen och hans arbetsuppgift var att sätta upp de längder som 

kronofogden behövde för att driva in skatterna. Han skulle också sammanföra 

de nödvändiga räkenskaperna, gå igenom jordeboken, upprätta saköreslängder, 

kyrkotiondelängder och specialuppbördslängder. På så sätt hade 

häradsskrivaren en skyldighet att granska kronofogdens räkenskaper vilket blev 

en indirekt kontroll av fogden (Cavallin 2003, 50). 

 

Länsmannen var underställd landshövdingen och kronofogden och hans 

arbetsuppgifter var att upprätthålla lag och ordning. Han var allmän åklagare 

vid tingen, och övervakade skjutsningar, gästgiverier och väghållning. 

Dessutom hade han i uppdrag att utföra olika syner, indrivningar, utmätningar 

och deltog i mantalsskrivningen. Däremot hade han inte rätt att på egen hand 

befatta sig med uppbörden, som enbart skulle hanteras av kronofogden och 

häradsskrivaren (Cavallin 2003, 51) 

 

Fjärdingsmannen slutligen var den lägst stående i den lokala ämbetshierarkin. 

Verksamhetsområdet var socknen och sina order fick han från kronofogden och 

länsmannen. Det fanns ingen skriven instruktion, men uppgifterna liknade 

länsmannens. Från början var fjärdingsmannen en förtroendeman som valdes av 

socknens skatte- och kronobönder, men under 1700-talet knöts sysslorna 

troligtvis allt närmare förvaltningsorganisationen (Cavallin 2003, 51). 
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4.2 Det lokala rättsväsendet 

Det lokala rättsväsendet skiljde sig mellan städer och landsbygd. På 

landsbygden var häradsrätten den första instansen. Lagtima häradsting skulle 

hållas tre gånger om året och dessa skulle utlysas i god tid samt meddelas 

allmogen genom landshövdingen, kronofogden och prästen. På dessa ting 

behandlades både brottsmål och tvistemål. Tinget leddes av häradshövdingen 

som utsågs av Kungl Maj:t efter förslag från hovrätten. Under 1600-talet var det 

vanligt att denna var en adelsman som saknade juridisk kompetens, utan främst 

såg ämbetet som en källa till inkomst. Till sin hjälp hade han därför en lagläsare 

eller lagkunnig vikarie som hade adekvat utbildning och vana för att klara av 

ämbetet. Från och med 1680 ställdes dock krav på att häradshövdingen skulle 

bo i sin domsaga och själv utföra ämbetet. I praktiken blev det dock även på 

1700-talet vanligt att häradshövdingen anställde en lagkunnig vikarie. Själva 

häradsrätten utgjordes av häradshövdingen och häradsnämnden som bestod av 

tolv bönder som bodde i häradet. Hur dessa utnämndes är något oklart, det kan 

vara så att man tog hänsyn till att olika delar av häradet skulle vara 

representerade. Kronofogden, länsmannen och landsfiskalen, vars uppgift var 

att bevaka lagarnas efterlevnad, agerade som allmänna åklagare (Cavallin 2003, 

54-55).   

 

4.3 Landstingen 

Landstingen var sedan långt tillbaka landskapens administrativa centra och 

fungerade som det främsta självförvaltningsorganet i olika delar av landet. När 

den kungliga maktsfären började expandera på 1200-talet tappade landstingen 

successivt sin makt då flera av deras uppgifter flyttades över till andra 

institutioner. Under Gustav Vasas tid försvann sedan dess inflytande på kunglig 

lagstiftning och slutligen hade det allmogestyre som utövats på landstingen 

flyttats ner till sockenstämmor och häradsting eller upp till länsstyrelsen. I 

Norrland gick dock denna utveckling långsammare, vilket gjorde att 

landstingen här skulle överleva längre (Jonsson 2005, 156). En trolig anledning 

till detta torde vara de långa avstånden, som dominerar denna del av Sverige. 

Ett faktum som framtvingade speciella lösningar. Landshövdingen var den 

kanal som centralmakten behövde för att kunna kommunicera med allmogen 
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och föra fram sina krav och påbud (Jonsson 2005, 159). I Jämtland dominerade 

främst militärärenden på tingen under andra halvan av 1600-talet, vilket främst 

torde bero på områdets omtvistade status och många militära aktioner. 

Allmogens olika besvär och suppliker var också vanligare här, än i många andra 

norrlandslandskap. Centralmakten var mån om att etablera kontroll över det 

nyligen förvärvade området, vilket visade sig i att centralmaktens ärenden på 

tinget rörde alla delar av samhällslivet. En del sammankomster på eget initiativ 

av allmogen hölls också under denna period, vilket starkt ogillades av 

centralmakten. De ansvariga bestraffades med samtidigt uppmanades fogden 

och andra i kronans tjänst att hålla sig väl med allmogen för att undvika 

liknande klagomål (Jonsson 2005, 179-180) 

 

4.4 Tingslagen i Jämtland 

Före den kyrkliga sockenindelningens införande, fanns det troligtvis i Jämtland 

en indelning i fjärdingar som omfattade hela landskapet. Dessa fjärdingar var 

fyra till antalet efter de fyra vädersträcken och i varje fjärding fanns det olika 

tingslag. Tingslagen var till en början 14 stycken men reducerades senare 

genom sammanslagningar till 12 stycken. Dessa 12 tingslag bestod senare 

under 1600-talet (Ahnlund 1948, 205-207) 

 

Efter freden i Brömsebro1645, lades Jämtland juridiskt under den 

västernorrländska lagsagan, vilken i princip omfattade hela det svenska 

Norrland. I fullmakten för rikskanslern framhölls att han som lagman skulle 

döma ”alldeles efter Sveriges lag och laga stadgar”. Den judiciella 

verksamheten inom lagsagan utövades närmast av underlagsmän, som 

lagmannen själv utsåg. Första riktiga ordinarie underlagsman i Jämtland var 

Peder Broman som utnämndes sommaren 1647. I hans uppgifter ingick bland 

annat att vaka över och hålla reda på ”alla landsens behöriga acta juris eller 

rättegångshandlingar” oavsett om det gällde arvskiften eller olika klagomål. 

Dessutom skulle han vara föredragande vid rättens sammanträden och vaka 

över att länsmännen gjorde det de skulle och vid behov assistera 

befallningsmannen. (Bromé 1954, 221-225) 
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5. Statsbyggnadsteorier under den 
tidigmoderna epoken 

 

5.1 Det internationella perspektivet 

Om den tidigmoderna staten, dess uppkomst och utveckling, har det skrivits 

många arbeten om. Denna period i europeisk historia är placerad mellan 

medeltiden och franska revolutionen, och det går att se vissa gemensamma drag 

i hur de olika europeiska staterna utvecklades under den här perioden. Rent 

allmänt pågick en statsbildningsprocess som där stater gick från att vara 

”extensiva” till mer ”intensiva”. Med det menas att de olika staterna blev mer 

territoriella och mer klart definierade från varandra. De blev också mer centralt 

styrda och olika länder kom alltmer att respektera varandra i ömsesidigt 

erkännande och Europa kom som första del av världen att bestå av suveräna 

territoriella stater. Vägen dit går genom krig och krigsförberedelser som gör att 

makthavarna måste stärka sitt grepp över landet för att mobilisera resurser 

genom bland annat ökat skatteuttag och ökat soldatutskrivande. Detta 

genererade en ökad förvaltning och byråkratiska rutiner som bättre kunde 

kontrollera undersåtarna (Gustafsson 2010, 12-13). Denna byråkratisering är ett 

viktigt inslag i statsbyggnadsprocessen. Sin största omfattning når denna på 

1600-talet. Vid sidan av krigsmakten är nämligen byråkratin den mest 

expansiva delen av den offentliga sektorn (Rystad 2004, 65).  Samtidigt krävdes 

det också politiska instrument för att få undersåtarnas stöd. På så sätt kunde 

utvecklingen både gå mot kanaler för medinflytande och i den andra riktningen, 

furstligt envälde (Gustafsson 2010, 13). Ett annat viktigt inslag i statsbyggandet 

var förekomsten av ständerförsamlingar i de flesta av Europas stater. Det 

vanliga grundmönstret är att dessa består av adel, prästerstånd och det tredje 

ståndet (oftast stadsrepresentanter), men det fanns betydande skillnader mellan 

olika länder. Även i fråga om struktur, verksamhet och förhållande till 

furstemakten samt hur dessa församlingar utvecklades över tid, finns det stora 

skillnader länderna emellan. En av anledningarna till att ständerförsamlingarna 

uppstod var att furstarnas inkomster från tullar, gruvor, domstolar och liknande 
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inte längre var tillräckliga på grund av de ekonomiska störningar som alla krig 

orsakade. Därför blev fursten tvungen att förhandla fram skatter från landets 

invånare och här kom ständerna in som representanter för hela riket. Mot olika 

privilegier och garantier beviljade de skatterna efter ofta segslitna 

förhandlingar. På så sätt spelade de en viktig roll i statsbyggnadsprocessen, 

både i utvecklingen från domän till skattestater och till att motverka splittring 

bland befolkningen (Rystad 2004, 62-63). Ett försök till att förklara 

skillnaderna i Europas statsbildningsprocess har gjorts av Tilly. Han menar att 

statsbildningen kan ses i ljuset av relationen mellan tvångsmedel och kapital. 

De länder som uppvisade en stor koncentration av tvångsmedel 

(tvångsintensiva stater) fick en annan utveckling än de stater som uppvisade en 

hög koncentration av kapital (kapitalintensiva stater). Kapital i det här fallet 

syftar på alla påtagliga mobila resurser i ett land som det går att göra anspråk på 

(Tilly 1992 17-28). Stater i Europa rörde sig generellt mot högre koncentration 

av både tvång och kapital, men vägen dit ser lite olika ut. De skandinaviska 

staternas utveckling började ofta med en hög koncentration av tvång och rörde 

sig sedan mot högre nivåer av kapitalkoncentration. Små tyska och italienska 

staters utveckling började däremot med stor koncentration av kapital på grund 

av den rikliga förekomsten av framgångsrika handelsstäder, men svag 

sammanhållande militär. Gradvis ökade sedan koncentrationen av tvång och 

permanent centraliserad militär blev resultatet. Framgångsrika handelsstäder 

och stadsstater uppvisade också en högre motståndskraft mot att bli en del av 

nationalstaten jämfört med mer agrara städer och regioner (Tilly 1992 59-60). 

 

5.2 Det svenska perspektivet 

När det gäller forskningen kring statsbyggandet i det tidigmoderna Sverige har 

denna karaktäriserats av främst två olika perspektiv och traditioner. En grupp av 

forskare, som fokuserat på statsförvaltningen under 1600-talet och argumenterat 

för den byråkratiska organisationens styrka och förmåga att dominera över 

lokalsamhället. I detta perspektiv tenderar allmogen att reduceras endast till 

obetydliga objekt för staten att utnyttja. En annan grupp forskare har istället 

fokuserat på lokalsamhällets förmåga att påverka centralmakten och beskriver 

det politiska klimatet i slutet av 1600-talet som präglat av en förhandlingskultur 
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där allmogen och centralmakten köpslår med varandra. Ett något nyare 

perspektiv, som väl närmast kan beskrivas som en gyllene medelväg, har 

lanserats av forskarna Mats Hallenberg, Johan Holm och Dan Johansson. Detta 

perspektiv lägger fokus både på förändring i statlig organisation och 

interaktionen mellan ledare och undersåtar. Detta uppnås genom att använda sig 

av analysinstrumenten organisation, legitimitet och deltagande för att 

undersöka den tidigmoderna statsbyggnadsprocessen (Hallenberg et al 2008 

249). 

 

Först måste den statliga organisationen i sig analyseras. Hur, när och varför 

introducerades nya former av styrande organisationer och i vilken utsträckning 

använde de styrande de inneboende resurserna i organisationen för att motverka 

konkurrens och öka den statliga makten? För det andra behöver styrets 

legitimitet undersökas. Hur rättfärdigade staten sina åtgärder i förhållande till 

lagen, samt till de normer och värderingar som rådde i lokalsamhället? Slutligen 

måste även undersåtarnas deltagande studeras. På vilket sätt deltog de i de 

statliga aktiviteterna och hur påverkade detta statsbyggnadsprocessen? 

(Hallenberg et al 2008, 250). En sådan analys över statsbyggnadsprocessen i 

Sverige på 1600-talet skulle kunna se ut på följande sätt: 

 

Organisation. Under 1600-talet uppstår en ny allians mellan kungen och adeln. 

Resultatet blir en stark, centraliserad stat där nästan alla resurser används för 

militär expansion. Betydliga lån tas upp på kapitalmarknaden i Holland men det 

räcker inte. Mer pengar behövs, och det ordnas bland annat genom att 

introducera ett nytt arrendesystem där skatteuppbörden lades ut på entreprenad 

som säkerställde ett jämnt kassainflöde för staten och besparade staten det 

mödosamma arbetet att omvandla naturprodukter till pengar. Det konstanta 

ekonomiska trycket på grund av krigspolitiken, medförde också andra 

administrativa och finansiella reformer. Kungen organiserade till exempel 

armén i provinsiella regementen, som gjorde att bondesoldaterna fick strida sida 

vid sida med andra soldater från grannbyarna. (Hallenberge et al. 2008, 257-

258) 
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Legitimitet. Gustav II Adolf kunde utnyttja det faktum att Sverige verkade vara 

omgivet av fiender för att stärka sin egen position. Den militära expansionen 

innebar ett större handlingsutrymme för monarken och han utnyttjade hotet om 

utländsk invasion för att få ut mer resurser från sina undersåtar. Behovet av ett 

”försvarskrig”, om det så råkade vara på utländsk mark, blev ett mantra för 

1600-talets centralmakt som förkunnades för massorna. Detta skedde främst 

från predikostolen, eftersom kyrkan vid det här laget fullt omfamnade den 

lutherska läran och närmast liknade statsanställda. De hjälpte till och med vid 

militärutskrivningar. Kungen behövde behålla goda relationer till allmogen som 

levereade de mesta av statens resurser. Därför tog han sig regelbundet på rollen 

som böndernas försvarare, krävde rättvisa skatter och att även att adeln skulle 

bidra. Bondeklagomål behandlades gynnsamt och de centrala institutionerna 

hade order om att motverka och beivra kränkningar av böndernas rättigheter. På 

detta sätt lyckades Gustav II Adolf legitimera sin expansionspolitik (Hallenberg 

et al 2008, 259). 

 

Deltagande. Militärstaten föregicks av en stat som karaktäriserades av en 

förhandlingskultur, mellan främst bönder och kungamakten. Detta levde kvar i 

början av Gustav II Adolfs regeringstid och bönderna var väldigt aktiva på 

riksdagarna. Vartefter militärstaten konsoliderades, uteblev dock alltfler 

riksdagar och böndernas klagomål hamnade alltmer på regional nivå där utfallet 

var mer osäkert. Dessutom genom det nya arrendesystemet kunde inte allmogen 

längre köpslå direkt med kungamakten. När Gustav II Adolf dog, hamnade 

makten istället hos en förmyndarregering. Bönderna hade aktivt deltagit i 

uppbyggandet av militärstaten, men fick nu se denna hamna i händerna på sin 

värsta fiende, adeln. Samtidigt var denna nya regim än mer beroende av 

böndernas deltagande som soldater, skattebetalare och arbetare, än vad 

föregångaren varit. Detta utnyttjades genom att kräva att arrendesystemet 

avskaffades 1634. Bönderna kunde med andra ord inte uteslutas från det 

politiska inflytandet och riksdagen förblev den viktigaste politiska arenan, även 

fortsättningsvis under 1600-talet (Hallenberg et al 2008, 260).  
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6. Sockenskrivarna och tingslagen 
 

6.1 Förekomsten av sockenskrivare i 
tingslagsprotokollen 

Efter en genomgång och sökning i de olika protokollen står det klart att det går 

att hitta spår efter sockenskrivarna i dessa dokument. Flest ärenden hittar vi i 

Hammerdal (14 stycken), men variationen är inte särskilt stor i antal när man 

jämför mellan de olika tingslagen. Det rör sig om ett spann mellan 9-14 

stycken, så det är en relativt enhetlig bild av förekomsten som framträder 

mellan de olika tingslagen. Totalt är antalet fall där sockenskrivaren på något 

sätt nämns 45 stycken (tabell 1). Kronologiskt så är det tydligt att antalet 

ärenden blir allt fler ju närmare 1700-talet vi kommer. Mellan 1649-1659 

förekommer endast ett fall. Detta utökas till totalt sex fall under nästa 

tioårsperiod. Mellan 1670 och 1679 finner vi också sex fall för att se en kraftig 

ökning på 80-talet där slutsumman landar på hela 27 stycken. Seklets sista 

decennium ser en minskning, men denna torde främst kunna förklaras genom 

att tre av de fyra tingslagen inte finns med i källmaterialet längre. Det tål också 

att påpekas att generellt sett så blir antalet paragrafer och mängden text i 

protokollen allt större ju senare på 1600-talet vi kommer. Detta gäller för alla 

fyra tingslag. Protokollen från tingen på 1650-talet brukar ofta landa på ca en 

A4-sida text. Framme vid 1680-talet understiger de sällan fyra sidor och ibland 

kan de till och med vara upp till 10 sidor långa. Denna ökning, både i antal 

ärenden och i noggrannhet kring protokollförandet, visar på en förändring som 

skulle kunna förklaras med en ökad professionalisering eller byråkratisering av 

tingslagen. 
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Tabell 1. Förteckning över förekomster av sockenskrivare i ärenden på Hammerdals, Revsunds, 

Offerdals och Undersåkers tingslag 1649-1700. 

  

Årtal Antal 
ärenden 

Tingslag År Antal 
ärenden 

Tingslag 

1656 1 Undersåker 1683 3 Hammerdal, 
Offerdal, Revsund 

1661 1 Undersåker 1684 2 Offerdal 

1663 2 Offerdal, Revsund 
 

1685 4 Hammerdal, 
Undersåker 

1667 1 Hammerdal 1686 9 Hammerdal, 
Offerdal, 
Undersåker 

1668 1 Hammerdal 1687 3 Revsund, 
Undersåker 

1669 1 Offerdal 1688 1 Revsund 

1671 1 Undersåker 1689 1 Offerdal 

1673 3 Hammerdal 1690 2 Hammerdal, 
Undersåker 

1678 2 Hammerdal, Undersåker 1700 3 Revsund 

1681 4 Hammerdal, Offerdal, 
Revsund, Undersåker 

   

      

      

 

Det intressant i sammanställningen blir nu på vilket sätt sockenskrivaren 

framträder i de olika ärendena. Utgör han på något sätt en aktiv del i själva 

ärendet och på vilket sätt i så fall? Och den ännu viktigare frågan: Har hans roll 

som sockenskrivare någon betydelse i det ärende han förekommer i? Vid en 

genomgång av alla ärenden så visar det sig att hans roll har en betydelse i de 

flesta fall. I endast två fall bedömer jag hans roll som sockenskrivare som helt 

irrelevant. I det ena fallet, som är från Undersåkers tingslag 1685, förekommer 

han endast som ett passivt vittne i ett ärende ”där Styckjunkaren Ingebrecht 

Schröder kärade till constabell Carll Nilsson och hans hustru Susanna 

Hanssdotter för åtskillighe skältzord och missfirmande”(Undersåker, 137). Det 
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andra fallet är från Hammerdals tingslag 1690 där ”Lenssman Peder 

Chrestiersson kärade till Daniel Andersson i Ede, för deth hans häst opäth 2ne 

lass hö för honom”(Hammerdal, 193). Denne Daniel Andersson förklarar 

varför han inte betalat sin skuld till länsman på följande sätt: ”och skulle wäll 

det längie sedan betallt, om han dertill ordsaak varit, men sochneskrif:n Nils 

Pedersson tagit hans häst i Ede och bracht till Fyråås, i meningh det skulle 

wara sin, och släpt till skogz och dy giort skadan”(Hammerdal, 194). Att 

sockenskrivaren av misstag släpper lös en häst som senare äter upp länsmans hö 

är förvisso en god historia, men inte så relevant för min frågeställning. Om vi 

tar bort dessa två ärenden har vi kvar totalt 43 stycken ärenden där 

sockenskrivaren nämns och har en relevans utifrån sitt ämbete. Huruvida 

sockenskrivaren är direkt inblandad eller inte i dessa ärenden, kan summeras på 

följande sätt: 

 

Tabell 2: Sockenskrivarens roll i undersökt ärende. 

Tingslag Direkt 
inblandad 

Nämns indirekt 

Hammerdal 9 4 
Offerdal 10 2 
Revsund 5 4 
Undersåker 4 5 
Totalt 28 15 
 

Vi kan konstatera att i två tredjedelar av fallen så spelar sockenskrivaren en 

aktiv roll i det ärende där han nämns. I vissa fall handlar hela ärendet om 

sockenskrivaren som till exempel i Revsunds Tingslag 1681, vilket är ett tydligt 

exempel på att det inte alltid stod sökande i kö för att bli sockenskrivare: 

”Emedan som allmogen intet kunna någonn dugeligh Pärsonn till 

Sochneskrifware angifwa och skaffa, Så öfwertalltes Lähnsman Peder 

Andersson ännu ett åår Sochneskrifware tiensten förrätta”(Revsund, 124). I 

andra fall förekommer han som en aktiv del i ett större ärende som detta 

exempel från Offerdals tingslag anno 1686 visar: ”Länssman Anderss Ersson 

Bångh och sochnskrifwaren Larss Olsson Bolenius fordrade som tillförne 

resten för chronones uthlagor af sahl. General majorens wälb. Anders 

Plantingz hemman i Wången 42 daler 6: 15 2/5 p:r s.m:t härflytande af 1678, 
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1679, 1680, 1681 och 1682 åhrs ordinarie och extraordinarie uthlagor” 

(Offerdal, 125). Just detta exempel säger en hel del om den roll sockenskrivaren 

framträder i när han väl dyker upp i källmaterialet, men mer om detta i nästa 

avsnitt.  

 

5.2 Ärendetyp 

Vi har redan sett en del olika exempel på ärenden där sockenskrivaren 

förekommer och konstaterat att när han väl dyker upp så är det för det mesta i 

egenskap av sin roll som sockenskrivare. Något av vikt att ta reda på är vilken 

typ av ärende som han förekommer i eftersom det kan ge en viss kunskap och 

förståelse för hans roll och funktion i det lokalsamhälle han verkade i. 

 

Tabell 3. Sammanställning över ärendetyper i vilken sockenskrivarna förekommer i. 

 

Tingslag Uppbörd Stöld Avtalstvist Övriga ekon Övrigt 

Hammerdal 11 1  1  
Offerdal 10  2   
Revsund 5    4 
Undersåker 7 1 1   
Totalt  33 2 3 1 4 
 

Bland de observerade fallen är det uppenbart att de ärenden som på något sätt 

behandlar uppbörd är totalt dominerande. Av dessa handlar de flesta om tvister 

kring hur eller om en viss skatt har betalats. Ibland framträder sockenskrivaren 

som den som anklagar, vilket exempelvis går att se i ett ärende från 

Hammerdals tingslag anno 1673: ”Sochnskrifwaren Olof Mårtensson högeligen 

sigh beswärade öfwer Ströms tolfmän, Anders Jönsson i Strand, Per 

Broddesson i Öhn, Olof Jonsson i Tullingsås och Per Danielsson i Grelsgård 

som efter många påminnelser ich hafwa uthfodrat och uthpantat 1672 åhrs 

lagmans, häradzhöfdings och tingsgiästnings penningarna af rågh finnarna, 

uthan måst för dehm uthläggia och betahla och intet adsistnce af dem 

niutit”(Hammerdal, 64). Tolv år senare verkar det som samme sockenskrivare 

istället befinner sig på de anklagades bänk i följande exempel från Hammerdals 

tingslag 1685: ”Regementzskrifwaren Johanson fordrade aff gamble 

sochnskrifwaren Olaf Mårtensson 54 dal. silf.m:tt som Fendrick herr Peder 
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Ribbingh i Ström af des 1673 åhrs chrontijonde opburit och hoos 

sochnskrifwaren nedsatt”(Hammerdal, 138). I en del fall varken anklagar eller 

blir sockenskrivaren anklagad, utan han förekommer på annat sätt, ofta indirekt 

i och med att någon handling som sockenskrivaren varit del av har en betydelse 

för ärendet i fråga. Ett ärende från Undersåker, gällande huruvida en anklagad 

har betalat korrekt skatt eller inte, får tjäna som exempel: ”Sochnskrifwarens 

opbördz längd pro anno 1678 framwijstes huar af fans specialiter uti huad 

pertzedlar han 1678 åhrs räntta betaltt huar opå rester 2:1:18 s:m:t och meera 

kan han intet säija sig lefreratt”(Undersåker, 144). Av de 33 konstaterade fall 

som handlar om uppbörd så fördelas sockenskrivarens roll enligt följande: 

 

Tabell 4. Sammanställning över sockenkrivarnas roller utifrån perspektivet anklagad/anklagar 

 

Tingslag Anklagar Blir 
anklagad 

Annan 
förekomst 

Totalt 

Hammerdal 3 3 5 11 
Offerdal 6 3 1 10 
Revsund 1 1 3 5 
Undersåker 3 2 2 7 
Totalt 13 9 11 33 
 

Det går att konstatera att fördelningen mellan de fall då sockenskrivaren på 

olika sätt anklagar allmogen för felaktigheter i uppbörden och de fall då han 

själv blir anklagad av centralmakten för felaktigheter är relativt jämnt fördelad. 

Något som ytterligare styrker tesen om att sockenskrivaren många gånger hade 

en svår roll och var tvungen att balansera mellan centralmaktens krav och sin 

lojalitet med allmogen. Den totala dominansen av uppbördsärenden styrker 

också tesen om att sockenskrivarna i Jämtland verkar ha haft en större roll för 

uppbörden än de österbottniska skrivarna. Att de haft någon större politisk 

betydelse går inte att utläsa från de ärenden de förekommer i, däremot så pekar 

vissa fall mot att de kan ha haft en roll som kan liknas vid fogdens. Dessa fall 

och andra fall som inte direkt har med uppbörden att göra ska vi studera 

närmare nu när vi går in och tittar lite mer i detalj på varje tingslag för sig.  
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5.3 Sockenskrivarna i Hammerdals tingslag 

I Hammerdal hittar vi de flesta förekomsterna av sockenskrivare i protokollen. 

Nästan alla ärenden rör uppbörd på något sätt och de två övriga ärendena 

handlar dels om det redan uppmärksammade fallet gällande en lössprungen häst 

(se tidigare) och i det andra från 1681 nämns han bara i förbigående i följande 

mening: ”Och den andra tunnan bekom han mot des fordran för gjordt 

lefwereringh till magazin den H:r Wellam i sin rächningh medh 

sochneskrifwaren a 4 d.Sm:t tillbaka af sigh.”(Hammerdal, 106). Vid en 

genomgång av de olika fallen framträder följande lista över namngivna 

sockenskrivare och i vilka ärende de förekommer i: 

 

- Måns Andersson, förekommer 26 November 1667 

- Olof Mårtensson, förekommer 24 Mars 1673, 23-24 November 1685 (i 

rollen som ”gamle” Sockenskrivaren) 

- Halvar Mårtensson, förekommer 16-17 April 1683, 23-24 November 

1685, 26 och 28 November 1687 

- Nils Pedersson, förekommer 9-10 December 1690 

När det gäller Halvar Mårtensson kan man misstänka, utifrån efternamnet, att 

han kan vara släkt till föregångaren Olof Mårtensson. Jag har dock inte hittat 

någonting i källorna som kan styrka eller dementera det. När det gäller Måns 

Andersson är det intressant att konstatera att han även var länsman: ”Måns 

Anderson fordom ländzman i Hammerdahl trädde för rätten kiärandes till 

efterskrefne persohner, som haf:a warit honom skyldig sädan han war 

ländzman och ännu eij uthbekommit: Uthlofwadhe tolfmännerne och gemene 

allmogen som i Hammerdal som i Ström, Måns Andersson, sin fördom 

ländzman af hwario rök 1½ kanna korn, för hans fordringar emot den nembl. 

för 1 år sochneskrifware löhn och 3 resor bekostningar, till landtztingen för 

dem” (Hammerdal, 52). Här bekräftas den bild som både Rantanen och den 

tidigare forskningen kring sockenskrivarna i Jämtland gett för handen, att 

sockenskrivarsysslan och länsmanssysslan ofta gick hand i hand. 

Sockenskrivaren Olof Mårtensson var väldigt aktiv på tinget 24 Mars 1673, då 

han förekommer i tre ärenden. Förutom det ärende som tidigare redovisats (se 

sid X) och ytterligare ett där han besvärar sig över att en tullavgift inte betalats, 
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så vittnar han om vad de boende i Ström sa när de vägrade att attestera en 

handling från befallningsmannen: ”Sammaledes berättar Sochnskrifwaren Olof 

Mårtensson at Ströms boerna hafwa swarat då attesten begierdes 

Befallningzmaan har icke giordt oss så stoor rätt, uthan ähr förwållande at 

finnarna ähre kombna till dhem” (Hammerdal, 64) Dessa ”finnar” vilket torde 

syfta på nybyggare som inte verkar vara så populära förekommer även i andra 

ärenden. I två av de konstaterade fallen framskymtar sockenskrivare mer som 

ämbetsmän i tingets tjänst. Han anger ett belopp som ska betalas i en tvist och 

han läser upp delar av ett protokoll, gällande ett förhör med två tjuvar. När det 

gäller uppbördsärendena så finns det, som jag visat, exempel på att 

sockenskrivaren anklagar men också exempel på att han blir anklagad: 

”Befallningzman wälb.de Nils Olofsson klageligen sigh beswärar öfwer ländz- 

och tolfmän, sochneskrifwaren sampt gemene allmogen, eij kunna få något 

skrifteligt swar på dhe chronones angelägne ärender som effter 

skrifwes”(Hammerdal, 89). Att sockenskrivaren nämns i samma andemening 

som allmogen och finner sig anklagad tillsammans med densamme får också stå 

som exempel för att sockenskrivaren inte var en statstjänare. Trots det går det 

utifrån andra exempel konstatera att en av sockenskrivarens uppgifter var att 

samla in och leverera uppbörden. Detta märks kanske tydligast i följande 

exempel från 1687: ”Att då warande sochneskrifware Halvar Mårtensson det 

åhretz quittens infordrat och icke frå sigh lefwererat” Lite längre ner i ärendet 

kan man även läsa följande: ”Så Wijda Swän intet kan bevijsa sin fordran, så 

kan rätten inte obligera Anders och Grelss till någon refusion doch der han aff 

sochnskrif:n Halfwar Mårtenson kan skaffa bewijs på sin öfwerlefwereringh 

will rätten hielpa honom till sin skälige fordran”(Hammerdal, 138). 

 

5.4 Sockenskrivarna i Offerdals tingslag 

De namngivna sockenskrivare jag hittat i Offerdals tingslag är följande: 

 

- Oluf Jonsson, förekommer 10 September 1663 

- Anders Ersson, förekommer 9 maj 1681, 1 juni 1683. Han förekommer 

även som länsman fram till 26-27 september 1690 
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- Larss Olsson, förekommer 1,3 december 1683, 27-28 april och 13-14 

Oktober 1686 samt 1689 (då han nämns som ”gamle” sockenskrivaren). 

- Peder Månsson, förekommer 2 och 3 december 1684 (men gäller ett 

ärende från 1670-talet) 

När det gäller Larss Olsson så är det intressant att notera att hans namn 

förekommer i två ärenden under 1686 men att det inte nämns att han är 

sockenskrivare. Eftersom det under samma tid i källmaterialet, i andra ärenden 

refereras till en sockenskrivare vid namn Larss Olsson och dessa två ärenden 

berör krav gällande leverering av uppbörd, anser jag det är troligt att det rör sig 

om samma man. Därför har jag valt att ta med dessa två fall i mitt material. 

Larss Olsson får också stå som ytterligare ett exempel på att tjänsten som 

sockenskrivare ibland kunde vara besvärlig då han 1683 riskerade att få stå till 

svars för felaktigheter i uppbörden: ”sochneskrifwaren opwijser en restlängd 

på 71 daler och 14 öre s.m:t som icke är accepterat och richtig känt….Dy 

beslöt att ländzman skall forderl sammankalla alla dem på restlängden äro 

förde och förhöra huem som skulden består eller intet och wara behielplig att 

uthbekomma all ständig skuld. Deth öfriga måste Larss Olsson sielf 

betahla”(Offerdal, 99). Det är med andra ord tydligt att sockenskrivaren kunde 

få stå till svars och även bli betalningsskyldig vid felaktigheter. Något år senare 

utspelar sig ett liknande fall där Sockenskrivaren Peder Månsson finner sig 

anklagad för felaktigheter: ”Sammaledes besvärar sochnen sig öfwer 

sochneskrifwaren Peder Månsson i Kaxen för 1678 åhr opbörd och 

öfwerlefwerering” Peder Månsson försvara sig på följande sätt: ”huar han eij 

neka kunde, utan föregaf sig offta till befallningsman Jonas Flodin waritt att 

slutha der om, och han tagit assignationerne och qvittens till sig och intett 

reverserat, och tijd ifrå annan låfwatt rächning som intett skiett är”(Offerdal, 

108). Återigen ser vi tecken på att sockenskrivaren gör fogdens ”jobb”. 

Intressant att notera är att denne Peder Månsson dyker upp i den tidsperiod som 

Larss Olsson också förekommer. Eftersom det handlar om ett äldre ärende 

(1678) kan vi nog räkna med att han är en före detta sockenskrivare. Utöver 

detta kan vi återigen konstatera ett exempel på en länsman som även är 

sockenskrivare i form av Anders Ersson som förekommer i båda rollerna. 
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Bilden av sockenskrivaren som inblandad i ofta konfliktfyllda ärenden gällande 

uppbörden förstärks ytterligare. I ett exempel från 1686 konstateras: 

”Efterskrefne äre citerade sochnskrifwaren Larss Olsson till Swars för 

resterande uthlagor och icke compererat”(Offerdal, 133), varpå en lista följer 

på olika krav. Just Larss Olsson blir sedermera dömd (1689) att betala elva 

silverdaler i böter för felaktigheter kring uppbörden. Förutom i olika 

uppbördsärenden så förekommer också sockenskrivaren i två ärenden som 

gäller avtalstvister. Det ena handlar om en arvstvist där en attest från ”gamble 

Sochneskrifwaren” läggs fram som bevis och det andra handlar om ett fall där 

en handling skriven av sockenskrivaren återigen läggs fram som bevis på en 

tvistandes rättmätiga anspråk. Problemet är bara att skriften är en kopia då 

originalet är ”söndert och illa farrit”, så vederbörandes krav ogillas så länge 

”sielfwa orignalet som gambla sochnskrifw:n Nillss Nillsson i Edhe skrifwit, 

icke vid handen är”(Offerdal 128).  

 

5.5 Sockenskrivarna i Revsunds tingslag 

I dessa protokoll dyker en viss Peder Andersson upp. Han är utan tvekan den 

som är mest förekommande i dessa protokoll om det nu är så att det är tal om 

samma man. Han dyker upp första gången 1663 där han lovas ”en half ort huar 

rök”(Revsund, 39) för att åta sig tjänsten som sockenskrivare. Några år senare 

dyker en Peder Andersson upp som länsman. Jag har försökt att undersöka om 

han benämns eller förekommer i samband med någon speciell ort men hittar 

inga klara samband. Med andra ord finns det en tveksamhet om det är samma 

man, men jag bedömer det ändå som ganska troligt då jag tidigare visat att just 

kombinationen länsman och sockenskrivare inte var något ovanligt. För att 

komplicera frågan ytterligare förekommer mot slutet seklet även namnet Pähr 

Andersson som sockenskrivare. Namnet förekommer också med olika 

stavningar och ibland som länsman. Då namnet är så pass vanligt och det inte 

går att finna några tydliga samband mellan namn och ort, nöjer jag mig att ta 

med det konstaterade fallet utifrån sockenskrivartjänsten. Den slutliga listan 

över sockenskrivarna i detta tingslag är den som följer: 
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- Peder Andersson 2 November 1663, 7-8 December 1666 (i rollen som 

länsman), 13-14 December 1669, 17-18 Juni 1681 (i rollen som 

länsman), 7-8 Oktober 1681, 7-8 Oktober 1681 ( förekommer i rollen 

som länsman), 23-24 April 1683 3 (i rollen som länsman) 9-10 Oktober 

1683 3,4,12 (i rollen som länsman), 29 Februari 1684 4 (i rollen som 

länsman). 15-16 Oktober 1684 10 (i rollen som länsman), 7-8 december 

1685 20 (i rollen som ”gamle” länsman) 29-30 Oktober 1686 14 (i 

rollen som ”gamle” länsman) 23-25 April 1688 9 (i rollen som ”gamle” 

länsman) 9 September 1689 3, 5 (i rollen som ”gamle” länsman) 

- Pähr Anderson 23-25 April 1688 

- Måns Carlsson 5-6 Februari 1700 (sockenskrivare i Ragunda) 

Revsund skiljer sig något mot övriga tingslag genom att det dels finns ganska få 

fall där sockenskrivaren nämns och att uppbördsärendena inte är lika 

framträdande. Under nästan hela undersökningsperioden lyser oklarheter kring 

uppbörder och tvister där sockenskrivaren är inblandad i med sin frånvaro. Det 

är lockande att tro att denne Peder Andersson kanske var väldigt duktig i sin 

gärning. Efter att, som tidigare nämnts, dykt upp för första gången 1663 dröjer 

det ända till 1681 innan han återfinns i protokollet och då övertalas att fortsätta 

som sockenskrivare i ytterligare ett år (se sid X). Mot slutet av seklet börjar det 

ändå hända saker. Ärendet kring Pähr Andersson 1688 är en tvist med 

befallningsmannen kring felaktigheter i ”chronones opbörd för 1686 och 

1687”där rätten dömer till befallningsmannens fördel och sockenskrivaren 

måste betala ”24 D:27:9 penningar S:r:m”(Revsund, 139). Några år senare, år 

1700, blir det riktigt allvarligt när sockenskrivaren i Ragunda Måns Carlsson 

anklagar kapten Johan von Daden för misshandel. Så här beskrivs händelsen: 

”då han skulle in till Häradzfogdhen med Contributionen 1190 D. S.M:t 

Captein honom till sig kalladt och illa med hugg och slag öfwerfallit hwar till 

och frun hulpit” Lite längre ner kommenterar sockenskrivaren händelsen med: 

”Måns Carlsson beklagade att under dess resa med Kongl. M:tz räntor, han så 

af Captain blifwit hantherat” (Revsund, 353). Den anklagade kaptenen behagar 

inte infinna sig i rätten utan menar att han som adelsman inte behöver svara på 

en sådan kallelse. Rätten beslutar därför att anordna ett extrating och eventuellt 
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ta hjälp av korrespondens med landshövdingen om kaptenen inte infinner sig. 

En intressant parantes utspelar sig också vid ett extrating 1700 då 

sockenskrivarens lön kommenteras: ”Sokne skrifwaren i löhn af hwar Jordbokz 

Röök en dehl 3 mk en dehl 18 öre K.M:t men mycket stodo inne för allmogens 

fatigdom, bostellen undantagne” (Revsund, 354).  

 

5.6 Sockenskrivarna i Undersåkers tingslag 

I det sista tingslaget ser vi återigen indikationer på att ämbetet kan ha gått i arv. 

Den första sockenskrivare som nämns, Christiern Oluffson, kan mycket väl vara 

släkt, kanske en bror till den senare Grelss Oluffsons. Det faktum att nästa på 

listan heter Grelss Olsson väcker också en misstanke om att detta är samma 

person. Vid flera tillfällen i protokollen har jag märkt inkonsekvens när det 

gäller stavning, så det är ingenting anmärkningsvärt att samma persons namn 

kan stavas på olika sätt. 

 

- Christiern Oluffson i Brattlandh förekommer 3 Juli 1656, 7 Maj 1661, 5 

November 1678 (nämns indirekt i ett ärende från 1661) 

- Lars Andersson förekommer 4-7 Maj 1681, 24-26 April 1686 

(förekommer som avliden i ett ärende), 25-26 April 1687 (också 

avliden, gammalt ärende från 1679)  

- Grelss Olufssons förekommer 13-14 Oktober 1685 

- Grelss Olsson förekommer 1-2 Oktober 1690  

- Petter Blom förekommer 13-14 Oktober 1685 

I övrigt så liknar de fall som sockenskrivaren förekommer i de tidigare 

beskrivna. Förutom ett fall där sockenskrivarens namn bara nämns i en 

uppräkning och det vittnesmål som refererats till tidigare (se sidanx) så handlar 

ärendena uteslutande om uppbörden. Vi finner återigen ett tydligt exempel på 

att sockenskrivaren gör fogdens göromål. Sockenskrivaren Christiern Olufsson 

anklagas 1656 för att ha drivit in uppbörd från några krögare som han inte 

borde och svarar på följande sätt: ”Här till Swarade Kristiern sigh aff dem 

uthlagorne aff dem opburit och aff missförståndh ibland andre chronones 

räntors medfölliande inlefwererat till befallningzman Jacob 
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Christopherson”(Undersåker, 23). Sockenskrivarens roll begränsade sig alltså 

inte bara till att kvittera, övervaka och hålla ordning på längderna utan 

levererade uppbörden rent fysiskt till befallningsmannen. När samme Christiern 

Olufsson dyker upp igen så visar det sig att befallningsmannen försvarar 

sockenskrivaren och anklagar 6 bönder för falska beskyllningar mot 

sockenskrivaren medan han satt i fångenskap i Norge. De hade beskyllt 

Oluffsson för att undanhålla en stor post av kronans räntor som de var 

berättigade till, men då sockenskrivaren nu var tillbaka och kunde visa upp 

räkningen friade det honom från anklagelser. Rätten konstaterar att:”ty offta 

be:te bönder förmente sigh att sochneskrifwaren aldrigh komma mehra 

tillrätta”(Undersåker, 23).  

 

5.7 Sammanfattning 

Jag har i min sammanställning kunnat visa på olika likheter och skillnader från 

tidigare forskning. Till att börja med så går det att konstatera att 

sockenskrivarna, precis som i exemplet från Österbotten, redan under 1600-talet 

verkar vara ett vanligt inslag i lokalförvaltningen. I alla fyra undersökta tingslag 

går det att finna förekomster av sockenskrivare i olika ärenden under hela 

undersökningsperioden. Att förekomsten och protokollens längd ökar så 

markant mot slutet av 1600-talet är en intressant iakttagelse som skulle kunna 

vara en indikation på lokalförvaltningens tilltagande professionalisering och 

utveckling. Till skillnad från det Österbottniska exemplet så visar min 

undersökning att sockenskrivaren för det mesta verkar ha sysslat med 

uppbörden. Det är åtminstone mest i samband med dessa frågor som han 

förekommer i ärendena på tingslagen. I vissa fall förekommer de även i ärenden 

som skvallrar om att de också kunde vara behjälpliga i privata ärenden, skriva 

avtal mm. Undersökningen har också bekräftat att sockenskrivaren i vissa fall 

kunde bli återbetalningsskyldig ifall uppbörden inte stämde. Intressanta är de 

exempel som visar att sockenskrivarna i vissa fall även levererade uppbörden 

rent fysiskt till befallningsmannen, vilket bekräftar instruktionen från Lits 

tingslag i början av 1700-talet. Det bekräftar också att sådant förekom redan 

innan denna instruktion kom till. Här verkar det med andra ord finnas en tydlig 

skillnad mot Österbotten. Jag har hittat några exempel som kan tyda på att 
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ämbetet i vissa fall gått i arv mellan släktingar, kanske mellan bröder. De 

Klagomål från Lits allmoge år 1692 om svårigheter att rekrytera 

sockenskrivare, kan jämföras med det fall jag hittat av liknande karaktär i 

Revsund. Intressant att notera är att även detta fall uppstår i slutet av 1600-talet. 

I kombination med att protokollen blir allt längre och ärendena mer avancerade 

skulle detta kunna vara ett tecken på just denna ökade arbetsbelastning som 

allmogen i Lit syftar på. Den bild av sockenskrivarna som en yrkesgrupp med 

relativt högt anseende som Rantanen visade i sin studie, kan varken bekräftas 

eller motsägas i min undersökning. I likhet med Rantanen har jag heller inte sett 

några tecken på att sockenskrivarna skulle ha haft någon större politisk funktion 

i lokalsamhällets kontakt med centralmakten.  
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6. Sockenskrivarna i ett statsbyggnads-
perspektiv 

 

6.1 Vad är det för bild som framträder? 

Undersökningen har visat att sockenskrivarna i olika uppbördsärenden spelar en 

aktiv roll. Denna roll innebär att de i vissa fall hamnar i olika konflikter som 

tangerar gränsen mellan lokalsamhället och centralmakten. Den ökande 

förvaltningen och bättre byråkratiska rutiner kan tydligt spåras i de alltmer 

omfattande protokollen. Denna byråkratisering kan ses som ett inslag i 

statsbyggnadsprocessen av den tidigmoderna staten och i så motto är 

sockenskrivarna en del av denna process. Det ökande antalet ärenden som 

sockenskrivarna förekommer i innebär också en ökad risk för kontroverser och 

därmed större negativ belastning för sockenskrivarna. Jag har också kunnat visa 

att sådana kontroverser föreligger. Det är mot denna bakgrund svårigheter att 

rekrytera sockenskrivare och klagomål mot själva sockenskrivarinstitutionen 

delvis kan förstås. Problem som inte verkar existera bland samma institution i 

Österbotten, i alla fall inte enligt Rantanens studie. I en tvångsintensiv stat som 

Sverige innebar sockenskrivarens något tvetydiga roll att centralmakten kom 

väldigt nära lokalsamhället. Frågan är hur stort genomslag denna makt 

egentligen hade? I vissa fall verkar sockenskrivarna stått på centralmaktens sida 

mot allmogen och i andra fall finner de sig anklagade av samma centralmakt. 

Sockenskrivarna visar också hur komplex relationen mellan lokalsamhället och 

centralmakten i ett statsbyggnadsperspektiv kan vara.  

 

Ur ett organisatoriskt perspektiv kan införandet av sockenskrivare ses som en 

del av den ökade effektiviteten och byråkratiseringen av den lokala 

förvaltningen. Kungen kunde via sockenskrivarna få en ökad kontroll av 

fogdarna. Dessutom kom, som tidigare konstaterats, centralmaktens 

maktutövning ännu närmare lokalsamhället. Men införandet var också en direkt 

konsekvens av de klagomål som riktats mot fogdarna. Införandet kan därför 

också ses i ljuset av att legitimera kungens styre och hans behov av att skapa 
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goda relationer till allmogen och samtidigt vara ett redskap mot fogdarna som i 

vissa fall inte skötte sina åtaganden. I ett fall har jag också konstaterat att 

sockenskrivaren, efter blivit misshandlad av en adelsman, besvärat sig hos 

centralmakten. Fallet ses som allvarligt och sockenskrivaren framträder i 

exemplet som en representant för kungliga Maj:t och att döma av rättens 

kommentar ämnar man inte se mellan fingrarna trots adelsmannens börd. 

Sockenskrivarnas deltagande går att se i ljuset av att de blev ett ombud för 

bönderna som motvikt mot fogden, men den tvetydiga rollen går också att tolka 

som att de istället blev medlöpare till densamma. Jag har hittat flera exempel på 

ärenden där det inte är osannolikt att sådana tankegångar kan ha funnits bland 

de inblandade i lokalbefolkningen. Det faktum att det många gånger var 

länsmannen som också var sockenskrivare stärker bilden av att sockenskrivaren 

kanske mer sågs som en representant för centralmakten än som böndernas egna 

förtroendevalda. Detta skulle i så fall förklara de klagomål som riktades mot 

sockenskrivarväsendet.  

 

Trots den ursprungliga instruktionen att sockenskrivarna skulle kontrollera och 

bistå vid uppbörden så utvecklades en egen praxis i Jämtland, där 

sockenskrivaren, kanske av bekvämlighetsskäl, fick agera fogde i fogdens 

ställe. Jag har i min undersökning hittat flera exempel på detta. Det här var 

också något som gick helt på tvärs med vad centralmakten önskade. Kanske är 

detta ett exempel på att Norrland utgör ett undantag till den tvångsintensiva stat 

som viss forskning ibland betecknar Sverige som? En intressant fråga är hur en 

sådan utveckling kunde ske? Varför fick egentligen sockenskrivaren en sådan 

roll? Blev den påtvingad av fogden eller fanns det andra skäl? Förhoppningsvis 

kommer framtida forskning kunna ge ett svar på en del av dem.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Under mitt arbete har ett flertal frågor väckts som skulle kunna vara intressanta 

utgångspunkter för vidare forskning. Till att börja med skulle det vara 

välkommet med en mer grundläggande biografi över de sockenskrivare som 

visat sig finnas i Jämtland under denna tid, då jag endast översiktligt undersökt 

vilka ärenden i tingslagets domböcker som de förekom i. En mer noggrann 

undersökning av andra källor skulle kunna ge en mer heltäckande blid över 

bakgrund, familj, karriär. Kvarstår gör också den fråga som även Rantanen 

ställer i sin undersökning. Vad beror det egentligen på att sockenskrivarna bara 

förekommer i Norra Sverige och Finland? De skillnader, som bland annat denna 

uppsats belyst, mellan sockenskrivarnas roll i Österbotten och i Jämtland söker 

också fler förklaringar.  
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