
 

 

 

 

 

”…uti ecclesiastique och icke civile mål...” 

Prästeståndets argumentation i debatten om  

mantalsskrivningens former 17231812   
 

 

 

 

Anna Erixon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för ABM 

Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087 

Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2019, nr 172 



 2 

Författare/Author 
Anna Erixon 

Svensk titel 
”…Uti ecclesiastique och icke civile mål…”  
Prästeståndets argumentation i debatten om mantalsskrivningens former 17231812.   

English Title 
For Ecclesiastical Use Only  The clergy’s argumentation in the debate about the forms of census registration 
17231812.      

Handledare/Supervisor 
Reine Rydén 

Abstract 
Introduction: The aim of the present thesis is to determine the line of argument presented by the clergy of 

the Swedish State Church in the parliamentary debates regarding the forms of census registrations during the 
years 17231812. This discussion resulted in a new form of census registration in 1812, according to which the 
parish registration was accorded a greater importance than before. As a result of vast tax evasion, demands were 
put forth by the authorities that the clergy should be compelled to hand over the parish catechetical registries. 
The clergy was here faced with a conflict of loyalty between the state and their parishes. To structurally examine 
the line of argument of the clergy may not only clarify how this conflict was met by the clergy, but also serve as 
an illustration of the relationship between church and state in 18th century Sweden. The effects of the form of 
census registration of 1812 on the parish catechetical registries are also touched briefly upon.     

Method: To fullfill this aim, the parliamentary records of the clergy have been examined and analysed in 
accordance with the methods of argumentation analysis presented in Vedung (1971). Secondary sources regard-
ing the historical circumstances surrounding the parliamentary debates of 1723-1812 have been utilized as well.           

Analysis: In the analysis the individual arguments presented by the clergy have been distinguished accord-
ing to three levels: description, evaluation and recommended course of action. These levels are furthermore 
presented schematically, so as to comprehensively illustrate the line of argumentation.    

 Results: The results of the endeavour show that the representatives of the church and state did not agree as 
to the legitimate extent of the state’s influence in church matters. The clergy defended the Lutheran idea of sepa-
ration between church and state power, despite the fact that contemporary canon law asserted an almost unbreak-
able bond between church and state authority. This is a two years master’s thesis in Archival Science. 
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Inledning  

Vår svenska folkbokföring är för den historisk intresserade en viktig källa till 

kunskap om tidigare generationer liv. Uppgifterna kan vara det som öppnar dörren 

för vidare forskning, för såväl släktforskaren som den akademiskt skolade. 

Ursprunget till dagens folkbokföring finns i kyrkobokföringen, samt de 

mantalslängder som uppfördes för att driva in skatt. Såväl kyrkoböcker som 

mantalslängder finns bevarade hos Riksarkivet och är tillgängliga för alla som vill 

ta del av dem. Tack vare att mycket är digitaliserat, är det numera relativt enkelt 

att utforska dess möjligheter.   

Att en enhetlig kyrkobokföring skulle upprättas för hela riket stadgades i 1686 

års kyrkolag.1 Kyrkans dokumentation över församlingen var från början inte 

ämnad att fungera som verktyg för befolkningsräkning, utan för prästens 

ämbetsgärning. Uppgifterna kom emellertid att få en central betydelse för just det 

befolkningsstatistiska ändamålet, eftersom kyrkolagen ålade prästerna att 

anteckna alla barns födelse och dop.2 Prästernas kännedom om sina 

församlingsmedlemmar sågs som en resurs också då mantalslängder för uttag av 

skatter skulle upprättas. Prästen skulle medverka vid mantalsskrivningarna för att 

motverka underslev, alltså att någon höll sig undan skrivningarna, uppgav felaktig 

ålder, eller på annat sätt undkom att betala skatt.3 Mantalslängdernas funktion 

ändrades med tiden och blev efter hand så fullständiga att de i princip omfattade 

alla landets invånare. Som sådana kom de också att utgöra grunden för en civil 

folkbokföring.4  

Prästernas deltagande vid dessa förrättningar skedde inte utan protester. De 

upplevde en konflikt mellan två värden – solidaritet med sina 

församlingsmedlemmar och lojalitet mot överheten. Motståndet från prästerna 

ledde fram till att de i 1723 års privilegier befriades från kravet att närvara vid 

mantalsskrivningarna. Istället skulle de lämna kyrkboken, eller ett utdrag av denna 

till mantalskommissarien, för jämförelse med mantalslängderna. Snart efter detta 

                                                 
1 Kyrkolagen 1686. 
2 Wannerdt (1982) s. 8, 16.  
3 Wannerdt (1982) s. 16. 
4 Lext (1968) s. 21. 
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gjordes anspråk även på att husförhörslängderna skulle utlämnas, varför 

protesterna fortsatte.5  

Under 1700-talet ökade kraven på en ordnad befolkningsstatistik och 1749 

inrättades i enlighet med detta ett tabellverk. Prästerna ålades att rapportera in 

grunduppgifter om församlingarna. Uppdraget beskrevs som enkelt för prästerna 

att genomföra, prästerna var dock av motsatt åsikt. Arbetsbördan ökade, men det 

fanns också omfattande problem med de standardiserade tabeller i vilka 

uppgifterna skulle föras in. Trots denna knaggliga start betydde tabellverkets 

upprättande att man fick möjlighet att jämföra kyrkobokföringens siffror med de 

som upptagits i mantalslängderna. De sedan länge kända bristerna i 

mantalsskrivningen, bland annat ett utbrett underslev, framträdde nu ännu 

tydligare. Problemen var mycket omfattande och 1812 beslutades om en ny 

mantalsskrivningsförordning. Förordningens innehåll var föremål för en utdragen 

debatt där prästernas roll vid skrivningsförrättningarna och utformningen av 

husförhörslängderna var viktiga frågor.   

Ett tungt vägande skäl till att studera denna debatt närmare är att 1812 års 

förordning är särskilt betydelsefull i mantalsskrivningens historia. Den betydande 

roll som prästerskapet spelade utgör skäl för att undersöka omständigheterna kring 

deras medverkan. Den argumentation som prästeståndet drev belyser också 

relationen mellan kyrka och stat, hur två värdesystem ställs mot varandra.  

Syfte och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats är att närmare studera 

prästeståndets inställning till att medverka i mantalsskrivningen, från att 

prästerskapets privilegier utfärdades år 1723 till dess att den nya 

mantalsskrivningsförordningen kom år 1812. Ett ytterligare syfte är att undersöka 

hur de förändringar som tillkom i och med förordningen 1812 avspeglar sig i 

arkivmaterialet, samt vad de har för betydelse för möjligheten att forska. För att 

uppnå dessa syften ämnar jag svara på följande frågor:  

 Hur argumenterade prästeståndet i debatten om mantalsskrivningens 

former, åren 17321812? 

 Hur speglas relationen mellan kyrka och stat i prästeståndets 

argumentation? 

 Hur kommer förändringarna efter mantalsskrivningsförordningen 1812 

till uttryck i husförhörslängderna?  

 Hur påverkar förändringarna möjligheterna till forskning? 

                                                 
5 Wannerdt (1982) s. 11.  
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Forskningsläget 

Mantalsskrivning 

De forskare som behandlat mantalsskrivningens historiska utveckling mer 

utförligt är inte särskilt många till antalet. I den forskning på 

mantalsskrivningsväsendet som publicerats ges mycket utrymme åt de problem 

man haft med att organisera skrivningsförrättningarna på ett rättssäkert sätt. 

Längdernas tillförlitlighet var central för skatteindrivningen och för kunskap om 

befolkningens ekonomiska situation. Tillförlitligheten påverkar även möjligheten 

att i dag bedriva forskning med mantalslängder som källmaterial. Eftersom den 

information som prästerna kunde bistå med ur kyrkoböcker och husförhörslängder 

anses vara en nyckelfaktor i detta ges frågan om deras medverkan stort utrymme i 

litteraturen.  

Gösta Lext ger de problem som förelåg i samband med mantalsskrivningen en 

hel del uppmärksamhet i Mantalsskrivningen i Sverige före 1860, utkommen 

1968. Lext har varit verksam vid landsarkiven i Göteborg, Vadstena, Uppsala samt 

Visby. Avsikten med boken är att redogöra för de föreskrifter som reglerat 

mantalsskrivningen genom tiderna och hur dessa genomfördes i praktiken.6 Han 

ger en allmän bakgrund till mantalsskrivningens utveckling och går sedan igenom 

hur skrivningarna förrättats, vilka som medverkat, för vilka olika ändamål 

längderna har använts samt mantalsskrivningens effektivitetsproblem. 

Redogörelse tar sin början på 1600-talet och är därför nyttig för insikt i 

utvecklingen före år 1723. Rörande prästernas roll vid mantalsskrivningarna lyfter 

Lext fram att prästerna redan från början upplevde detta som en börda. Enligt den 

första mantalsskrivningsförordningen från 1635 skulle de inte bara närvara vid 

förrättningarna, de skulle också fungera som sekreterare. Skrivaruppgiften 

befriades de från i och med att mantalskommissarietjänsten inrättades 1652. 

Prästerna skulle fortfarande vara närvarande för att stå till tjänst med sin kunskap 

om de personer som skulle föras in i längderna. Lext noterar det svåra förhållande 

som prästerna härmed kom att befinna sig i. Å ena sidan skulle prästen sörja för 

sin församling, den kunskap han hade om enskildas ekonomiska utsatthet hade 

han fått i förtroende. Lext menar att prästen förmodligen kunde känna sympati för 

allmogens bemödanden att undkomma skatt. Å andra sidan fanns förväntningar 

om lojalitet mot överheten, att bistå med sin kunskap för en effektiv 

skatteindrivning.7  

Lext går igenom de problem som förknippades med mantalsskrivningarna, 

bl.a. att de antecknade i mantalslängderna var färre till antalet än de som upptogs i 

husförhörslängderna. Han kommer också fram till att skillnaden mellan dessa inte 

                                                 
6 Lext (1968), se förord. 
7 Lext (1968) s. 126127.  
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endast kan förklaras av att personer medvetet undanhöll sig från 

mantalsskrivningarna. Visst förekom det ett betydande underslev, men de 

rapporter som författades i samtiden ger inte alltid en rättvisande bild av dess 

orsaker och omfattning. Genom att granska exempelvis orsakerna bakom påstått 

undandolda mantal, domböcker och redovisningsområden för mantalslängder 

respektive kyrkobokföringen kan han ge en mer komplex bild av de faktiska 

förhållandena.8  

Arne Forssell, under många år verksam som arkivarie vid Riksarkivet, 

publicerade i Meddelande från Svenska Riksarkivet 1932 ”Några bidrag till 

Mantalslagstiftningens historia 17231812”.9 Redogörelsen tar sin utgångspunkt 

1723 och fokuserar på mantalsskrivningens effektivitetsproblem under den 

aktuella tiden. Han lägger stor vikt vid prästerna och betydelsen av att de under 

nära 90 år inte behövde delta vid skrivningsförrättningarna. Forssell har tagit del 

av flertalet av de många skrivelser, yttranden, författningar och förordningar som 

avlöste varandra under perioden. Frågans behandling i riksdagen får även stort 

utrymme. Skriften ger således inblick i hur saken behandlades vid riksdagarna och 

hur prästeståndets agerande påverkade utvecklingen. Forsells framställning 

belyser också det verkligt stora bekymmer och arbetsbörda som 

mantalsundersleven vållade de berörda myndigheterna. Arbetet med att finna 

fungerade åtgärder mot missförhållandena pågick mer eller mindre intensivt under 

hela den tid som hans undersökning omfattar.  

Folkbokföring och tabellverk 

En mer kortfattad redogörelse för hur folkbokföringen utvecklats, från de första 

kyrkböckerna på tidigt 1600-tal till att Riksskatteverket inrättades 1971 ges av 

Arvid Wannerdt i Den svenska folkbokföringens historia under tre sekel.10 Texten 

är ursprungligen publicerad som en artikelserie i Riksskatteverkets 

informationstidning RSV, 19791982. Då skriften har folkbokföringen som 

huvudsakligt ämne är den användbar för förståelsen av hur kyrkobokföringen och 

mantalslängder lade grunden för den svenska folkbokföringen. Wannerdt 

beskriver bakgrunden till dagens kyrkobokföring och poängterar det faktum att 

kyrkoboken vid denna tid inte omfattade husförhörslängden.11 Denna förståelse 

förutan är det inte möjligt att förstå konsekvenserna av skrivelsen i prästerskapets 

privilegier, att prästens ska lämna kyrkoboken eller extrakt därur till 

mantalskommissarien. Frågan om tillgång till prästerskapets bokföring var således 

inte utagerad i och med denna skrivning. Wannerdts redogörelse omfattar även 

åren efter 1812 års förordning och tar upp de nya formulär för befolkningsstatistik 

                                                 
8 Lext (1968) s. 221256. 
9 Forssell (1932) 
10 Wannerdt (1982). 
11 Wannerdt (1982) s. 12. 



 9 

som då utformades. År 1814 presenterades också förslag syftande till att 

åstadkomma överensstämmelse mellan den kyrkliga, kamerala och judiciella 

indelningen. Detta eftersom man kommit underfund med att de stora skillnaderna 

mellan den kyrkobokförda och mantalsskrivna befolkningen till största del 

orsakades av denna skiljaktighet i rikets olika indelningar. Förslaget togs upp till 

slutlig föredragning först 28 år senare, men föranledde ingen åtgärd.12 Problemen 

med de olika redovisningsorterna behandlas som sagt närmare av Gösta Lext. 

En viktig del av folkbokföringens historia utgörs av tabellverket, inrättat 1749 

samt tabellkommissionen grundat 1756. I och med det hade världens första 

statistiska myndighet skapats.13 August Hjelts Det svenska tabellverkets uppkomst, 

organisation och tidigare verksamhet 14 utgavs 1900. Häri redogör han för hur 

frågan om en förbättrad befolkningsstatistik väcktes redan 1728 och det 

långdragna arbetet som följde innan tabellverket kom på plats. Eftersom 

tabellverkets uppgifter hämtades från kyrkobokföringen är prästernas medverkan 

av central betydelse även för detta. De ålades härmed ett, som Hjelt beskriver det, 

komplicerat arbete med en statistisk bokföring av befolkningen.15 De tabeller som 

skulle fyllas i mötte också stort motstånd från prästerskapet. Formulärens 

utformning gav upphov till en del problem som också fick betydelse för vilken 

information sammanställningarna kunde ge. Prästerskapet fick därmed återigen 

anledning att föra upp sina protester i riksdagen och ännu en gång åberopa 

privilegierna av år 1723. 

Relationen mellan kyrka och stat 

Husförhörslängdernas stora betydelse för mantalsskrivningen medför att 

prästerskapet blir en central aktör i denna för staten centrala angelägenhet. I och 

med det blir mantalsskrivningen också en fråga om gränsdragningen mellan stat 

och kyrka. Den kyrkosyn som var rådande under 1700-tal och in på 1800-talet 

fungerar som ett ramverk för prästerskapets handlingsutrymme i 

mantalsskrivningsdebatten.  

Ruben Josefson, docent i dogmatik och Sveriges ärkebiskop 19671972 

konstaterar i sin bok Kyrka och stat 16 att förhållandet mellan de två är en fråga 

som går igenom hela kristenhetens historia. I boken redogör han för de svenska 

förhållandena, men idéhistoriska utblickar måste givetvis göras för att finna 

förklaringarna till den inhemska utvecklingen. Josefson skriver att i historien finns 

exempel på att relationen mellan kyrka och stat kan ta sig uttryck på en rad olika 

sätt, olika idéer har avlöst varandra. Vissa skeenden, då gamla uppfattningar bytts 

                                                 
12 Wannerdt (1982) s 4041. 
13 Wannerdt (1982) s. 22.  
14 Hjelt (1900). 
15 Hjelt (1900) s. 46.  
16 Josefson (1956). 
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mot nya har varit mer betydelsefulla än andra och Josefson nämner reformationen 

som en av dessa historiska vändpunkter.17 Den lutherska reformationen var delvis 

en protest mot föreställningen att all andlig och värdslig makt härleddes från 

påven, som ställföreträdare för Kristus.18 Reformationens företrädare menade 

istället att kyrkans uppgift var rent andlig och prästerskapets uppdrag var att 

förkunna ordet och att förvalta sakramenten. Kyrkans och statens uppgifter skulle 

hållas isär. Vid Uppsala möte 1593 antogs den Augsburgska bekännelsen som den 

svenska kyrkans bekännelseskrift. Josefson refererar artikel 28 som säger att den 

andliga och den värdsliga makten inte bör sammanblandas. Han understryker 

dock att denna åtskillnad inte uppfattades som att den värdsliga maktens uppgifter 

tillhörde en profan sfär av tillvaron. Uppdelning mellan andligt och profant är en 

senare föreställning, även det värdsliga styret sågs som en del av Guds verk. Stat 

och kyrka var således två olika uttryck för gudomlig verksamhet.19  

Josefson tar upp kyrkoordningen av år 1571 som viktig för utvecklingen av 

relationen mellan kyrka och stat i Sverige. Kyrkoordningen uttrycker att det 

värdsliga regementet har en viss rätt, och även skyldighet att ingripa i det andliga 

regementet, men att de två inte får sammanblandas. Den formulerar en svensk-

luthersk kyrkosyn som skiljer sig från den som kommer till uttryck i de tyska 

kyrkoordningarna. Den värdsliga makten ges där ett betydande inflytande även i 

kyrkans interna frågor.20 Under 1600-talet företogs av kungamakten en del försök 

att hårdare knyta kyrkan till staten, men dessa försök mötte motstånd från 

prästerskapet. När 1686 års kyrkolag kom, påbjuden av kungen, var detta ändå ett 

avsteg från 1571 års kyrkoordning, där en viss kyrklig självständighet uttrycktes. 

Kungens inflytande blir nu istället påtagligt. 21  

Josefson menar att lagen ger exempel på ett fullt utvecklat statskyrkosystem, 

där det finns en närmast absolut överenstämmelse mellan stat och kyrka. Han 

skriver vidare att åtskillnaden mellan det värdsliga och det andliga regementena 

görs, men att kungen fungerar som en mellanhand och utövar makt över kyrkan på 

samma sätt som över andra förvaltningsområden.22 

Kyrkan och den lutherska läran hade en stark ställning i det samhälle och det 

politiska system som etablerades i och med 1719 års regeringsform. Om detta 

skriver Patrik Winton, docent i historia vid Uppsala universitet, i ”Enighetens 

befrämjande och fäderneslandets förkovran: religion och politik under 

frihetstiden”.23 Den första paragrafen i regeringsformen stadgade att enighet i 

religionen var rikets främsta grundval och att denna ska hållas ren från irrläror. 

                                                 
17 Josefson (1956) s. 6. 
18 Josefson (1956) s. 16. 
19 Josefson (1956), s. 2122. 
20 Josefson (1956), s. 26. 
21 Josefson (1956), s. 2628. 
22 Josefson (1956), s. 28. 
23 Winton (2006/2007). 
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Med detta följde att de som var satta att predika den rätta läran fick ett betydande 

inflytande i samhället, med egna privilegier och representanter i riksdagen. 

Winton menar att prästernas främsta företrädare  biskopar, domprostar och 

professorer   utgjorde en del av 1700-talets politiska elit.24  

Även Harry Lenhammar framhåller i Sveriges kyrkohistoria. Individualismens 

och upplysningens tid 25 prästeståndets starka ställning under de frihetstidens 

riksdagar. När makten lades i ständernas händer försökte prästeståndet att stärka 

sin ställning gentemot de övriga stånden. De ville inte bara framstå som en del av 

riksdagen, företrädande en viss klass, de gjorde även anspråk på att företräda såväl 

hela kyrkan som den högre utbildningen. Den kyrkliga förvaltningen stod liksom 

all annan verksamhet under ständernas kontroll och prästeståndet fick därför 

ibland se sig som förlorare i kyrkliga frågor. Ståndet höll dock hårt på vissa 

rättigheter, vilket deras ibland bristfälliga iakttagande av ständernas beslut pekar 

på. I prästerskapets privilegier markeras att kyrkan vill vara en egen 

sammanslutning.26 

Statskyrkosystemet började enligt Josefson att undergrävas i samband med 

den sekulariseringsprocess som inleddes under 1800-talet. Den tidigare rådande 

idén att medborgarna andliga liv skulle understödjas av staten lämnades till 

förmån för att begränsa statens uppgifter till det allmänna bästa, s.k. salus publica. 

Kyrkans ställning som av staten priviligierad ifrågasattes.27 Vidare menar Josefson 

att drivkrafterna bakom sekulariseringen inte var antireligiösa eller antikristliga 

och att processen inte ska ses som en kamp mellan stat och kyrka. Den lutherska 

läran om åtskillnad mellan de två regementena var mycket levande. Förbindelsen 

mellan kyrka och stat kom att bestå rent formellt för en lång tid framöver men 

inom ramen för denna genomfördes förändringar som gav kyrkan en större 

självständighet.28         

Teoretiska utgångspunkter och metod 

Argumentationens teori 

När två eller flera ståndpunkter ställs mot varandra i en debatt kan det vara svårt 

att överblicka de argument som läggs fram för respektive åsikt, och hur väl 

underbyggda de är. Argumentationsanalys syftar till att klarlägga just detta. Det är 

frågan om huruvida argumentationen är god (mer om det nedan), snarare än om 

den är effektiv och till varje pris lyckas övertyga motståndaren. Det senare är 

                                                 
24 Winton (2006/2007) s. 5. 
25 Lenhammar (2000). 
26 Lenhammar (2000), s. 39. 
27 Josefson (1956), s. 3233. 
28 Josefson (1956), s. 32, 34.  
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retorikens spörsmål.29 Genom att strukturera och analysera debatten kan de 

inblandade parternas egentliga bevekelsegrunder tydliggöras, motiven bakom 

motiveringen lyfts fram.30 I min analys av prästeståndets argumentation kommer 

jag att fokusera på att kartlägga vilka värderingar och intressen som kommer till 

uttryck. De är genom sitt ämbete underordnade staten men ska i riksdagen även 

tillvarata prästerskapets intressen.  

Argumentationsanalysen inbegriper att undersöka giltigheten av de argument 

som framförs i det empiriska materialet. För att göra detta utgår jag från de 

kriterier Rolf Ejvegård redogör i sin bok Argumentationsanalys. För att ett 

argument verkligen ska styrka det som det säger sig styrka måste det uppfylla fyra 

krav:  

1. begriplighet (möjligt att tolka) 

2. riktighet (överensstämma med sanningen) 

3. relevans (ha med saken att göra) 

4. ej tendentiöst utvalda (vara objektiva)31 

Argumentens begriplighet handlar om att den som använder argumentet 

anstränger sig för att använda ett lämpligt språk, anpassat för sammanhanget. För 

den som ska tolka argumentet gäller det att känna till detta. I mitt fall behöver jag 

även ta hänsyn till att språket är av en annan tid än min egen, och det krävs ibland 

en extra ansats för att uppfatta hur en mening hänger samman och vad som åsyftas 

med den.  

För att uppfylla kravet om riktighet krävs att argumentet är sant eller 

sannolikt. När två yttranden ställs mot varandra är det är inte alltid möjligt att 

direkt avfärda någon av dem som osann. Ur analytikerns synpunkt är det dock inte 

fråga om att ta ställning för eller emot, utan att utföra analysen utifrån de 

argument som finns och försöka tolka vad debattören avser med att lägga fram 

just detta argument. I vissa fall är det möjligt att direkt kontrollera argumentet 

gentemot fakta.   

Ett arguments relevans avgörs av det sammanhang som det framför i. Ett 

argument som uppenbart inte har någon påverkan på det som saken gäller kan 

avfärdas som irrelevant. Vad som är relevant är dock i någon mån avhängigt 

debattörens motiv. Eftersom ett argument är ämnat att påverka i en viss riktning 

kommer debattörerna lägga olika mycket vikt vid olika saker. Det som för den ena 

är relevant utifrån dennes intresse kan för motparten uppfattas som betydelselöst.  

Det sista kriteriet, att argument inte ska vara tendentiöst utvalda handlar om 

objektivitet. Att en debatt i någon mån är tendentiös ligger dock i sakens natur, då 

respektive debattör kommer att framställa den egna saken som mest attraktiv. 

                                                 
29 Ejvegård (2005), s. 56. 
30 Lundgren Rydén (2000), s. 38. 
31 Ejvegård (2005), s. 54. 
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Argumenten behöver för den skull inte vara osanna eller irrelevanta, men en 

alltför ensidig bild av en företeelse ger inte en objektiv skildring i sin helhet. 32 

Vidare kan det påpekas att argumentationen i en debatt sällan är så 

strukturerad från början att det i efterhand enkelt går att återge respektive parts 

argument och motiveringar. Spridda uttalanden kan behöva sammanfogas för att 

bilda en ordnad helhet. Att beskriva och analysera en debatt i sin helhet är sällan 

heller möjligt, varför ett urval är nödvändigt. För att göra urvalet krävs en 

begreppsapparat som tillhandahåller kriterier utifrån vilka urvalet kan göras. Med 

hjälp av dessa begrepp kan debatten sedan struktureras och på så sätt göras 

överskådlig.33 I nästa del som behandlar min metod, utvecklar jag dessa 

urvalbegrepp.  

Metod 

Den metod jag har valt för att besvara den primära forskningsfrågan  hur 

prästeståndet argumenterade   syftar till att strukturera argumenten för att sedan 

kunna utföra en analys. Metoden bygger på att definiera debattens beståndsdelar, 

varför avsnittet även innehåller redogörelse för hur vissa begrepp används och 

varför vissa avgränsningar har gjorts.  

Metoden är inspirerad av Evert Vedung som i sin studie Unionsdebatten 

1905. En jämförelse mellan argumenteringen i Sverige och Norge 34 utgår utifrån 

att man i en politisk debatt kan urskilja tre beståndsdelar. Dessa är de objekt som 

är föremål för diskussion, de aktörer som är aktiva samt de argument som 

framförs.35 I mitt fall skulle huvudobjektet utgöras av frågan om prästerskapets 

medverkan vid mantalsskrivningar. Medverkan har i sammanhanget flera 

innebörder. Det omfattar att närvara personligen vid skrivningarna, att lämna 

efterfrågade dokument till skrivningsförrättarna samt att attestera längderna i 

efterhand. Dessa kan antingen betraktas som parallella objekt eller som del av 

samma huvudobjekt. Jag förespråkar det sistnämnda och behandlar dem som olika 

aspekter av huvudobjektet, dvs. alla grundar sig i att tillgången till prästernas 

uppgifter är av betydelse för att upprätta en tillförlitlig mantalslängd. Följaktligen 

behandlas diskussionerna som fördes under undersökningsperioden som en debatt. 

Detta då jag vill understryka att skälet till diskussion är detsamma oavsett vilket 

av aspekterna som är aktuell. Alternativet, att betrakta de olika aspekterna som 

skilda frågor i olika debatter menar jag skulle ta ljuset från den kronologiska 

utvecklingen och det tydliga samband som finns mellan de olika aspekterna.   

Den andra komponenten är aktörerna. Prästeståndets är den aktör som jag 

koncentrerar mig på i analysen. Både ”prästeståndet” och ”prästerskapet” används 

                                                 
32 Ejvegård (2005), s. 5557. 
33 Vedung (1971), s. 37. 
34 Vedung (1971). 
35 Vedung (1971), s. 3738. 
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som begrepp flitigt i uppsatsen. Prästeståndet representerar prästerskapet i 

riksdagen och för deras talan. Prästeståndets samlade ståndpunkt, så som den 

presenteras i protokollen, betraktar jag följaktligen som representativ för 

prästerskapet. Jag är medveten om att prästerskapet inte var en fullständigt 

homogen grupp där alla tyckte samma sak, men har valt att koncentrera mig på 

ståndet i riksdagen. Det är där som de politiska besluten om medverkan vid 

mantalsskrivningen tas. Argumentationen i en debatt uppstår emellertid inte i ett 

vakuum, varför de andra aktörerna också måste definieras i någon mån. Dessa 

varierar under undersökningsperioden men utgörs av någon av statens 

representanter: mantalskommissarier, landshövdingar och landsfiskaler. De 

förenas i ambitionen att på något vis få tillgång till de uppgifter som prästen har. 

Prästeståndets representanter är också underställda staten, men jag anser att det 

finns en viktig faktor som gör att de skiljer sig från de övriga. Vid sidan av staten 

har de också att svara inför Gud, vilket ger dem ett ytterligare mandat. Jag 

kommer inte att göra någon närmare analys av de andra aktörernas argumentation, 

deras ståndpunkt kommer ändå att framgå av redogörelsen för omständigheterna 

kring varje riksdagsomgång.   

Den sista komponenten är argumenten. Jag har valt att likt Vedung dela upp 

varje argument i tre nivåer: beskrivningar, värderingar och 

handlingsrekommendationer.36 De tre nivåerna presenteras i ett analysschema 

enligt en modell som Lizelotte Lundgren Rydén utformat.37  

Figur 1. Exempel på analysschema. 

 Verklighetsbeskrivning Värdering Handlings-

rekommendation 

Neutralitets-

argumentet 

Sverige är neutralt och 

alliansfritt. EEC har 

anknytning till Nato och 

syftar till säkerhetspolitisk 

samordning. 

Neutraliteten är 

positiv för såväl 

Sverige som för 

omvärlden. 

Sverige bör inte ingå avtal 

som komprometterar 

neutralitetens trovärdighet.  

Handels-

argumentet 

Sverige är exportberoende 

och EEC är en mycket viktig 

handelspartner. 

Det är skadligt 

för svensk 

ekonomi att stå 

utanför EEC.  

Sverige bör eftersträva ett 

så nära samarbete med 

EEC som neutraliteten 

tillåter.  

Källa:  Lundgren Rydén (2000), s. 102. 

 

                                                 
36  Vedung (1971), s. 48. 
37  Lundgren Rydén (2000), s. 102. 
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Den första kolumnen innehåller en beskrivning. Det är påståenden om 

verkligheten som kan verifieras eller falsifieras genom att ställa dem mot fakta. 

Beskrivningen kan innehålla skildring av en direkt iakttagbar händelse, en 

förklaring av vad som orsakat den samt generaliseringar från direkt iakttagbara 

händelser.38 Beskrivningarna innehåller således sakuppgifter som alla aktörer kan 

hålla med om.39 

I den andra kolumnen presenteras den värdering som prästeståndet gör, som 

också är vägledande för handlingsrekommendationen som presenteras i den tredje 

och sista kolumnen. Den debatt jag undersöker pågår under närmare 90 år, varför 

personer som ingår i prästeståndet kommer att bytas ut och förändringar i 

samhället och i lagstiftningen kommer att ske. Detta har betydelse för att 

argumentationen förändras, liksom att en värderingsförskjutning äger rum. Genom 

att strukturera debatten på detta vis blir det möjligt att urskilja förändringar i vilka 

argument som används i ett längre tidsperspektiv.40 

I uppsatsen kommer jag att redogöra för omständigheterna som föranleder att 

huvudobjektet, det vill säga frågan om prästerskapets medverkan vid 

mantalsskrivningar, tas upp till diskussion i prästeståndet. Argumentationen i 

protokollen bearbetas och omformuleras med mina egna ord. Detta eftersom 

språket i materialet är ålderdomligt, samt att jag inte kommer att analysera 

betydelsen av enskilda ord. Citat har återgivits med sin ursprungliga stavning. 

Den enda ändring av språket som vidtagits är att ß bytts ut mot ss. Jag går efter 

varje riksdagsomgång igenom hur väl argumenten uppfyller de fyra kriterierna 

som presenterats här ovan.  I slutet av varje riksdagsomgång sammanställs 

argumenten i ett analysschema.  

Källmaterial 

Material och avgränsningar 

Prästerskapets medverkan vid mantalsskrivningarna var en fråga som ända sedan 

1693 års mantalskommissarieinstruktion återkommande togs upp till diskussion. 

Det motstånd som prästerskapet visade ledde så småningom fram till att 

prästerskapet befriades från att närvara vid mantalsskrivningarna. Under de 

knappt 90 år som avlöpte mellan 1723 och 1812 års mantalsskrivningsförordning 

var prästerskapet således i lag befriade från uppgiften. Jag finner det därför 

lämpligt att avgränsa studien till åren 17231812.  

                                                 
38  Vedung (1971), s. 4849. 
39  Lundgren Rydén (2000), s. 101. 
40  Lundgren Rydén (2000), s. 38. 



 16 

Materialet som används för att besvara den första forskningsfrågan, hur 

prästeståndet argumenterade för sin sak, utgörs av protokoll från prästeståndets 

riksdagssammankomster. Jag kommer att göra nedslag de år frågan behandlades i 

riksdagen. I händelse av att en fråga tagits upp som ett besvär ingår även detta i 

mitt material. Besvären finns tryckta tillsammans med protokollen. Under en och 

samma riksdag kan frågan behandlas under flera olika dagar. 
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Tabell 1. Material som ligger till grund för analys 

Riksdagar Datum  

1726 25/10, Prästerskapets allmänna besvär. 

1751-1752 26/9 (1751), 28/9 (1751), 8/5 (1752), 

Prästerskapets allmänna besvär 1751-1752. 

1765 27/4, 8/7  

1812 3/8, 10/8, 17/8 

Protokollen från riksdagarna är i hög grad utgivna i tryckt form. Många av dem 

har även digitaliserats av Kungliga biblioteket och finns tillgängliga via nätet. 

Protokollet för 1765 är digitaliserat av Riksarkivet och går att söka upp i den 

digitala arkivförteckningen. Samtliga originalhandlingar är förvarade hos 

Riksarkivet.  

Jag har valt att begränsa analysmaterialet till riksdagsprotokoll och besvär 

därför att det ger debatten ett väl avgränsat sammanhang. Innan en fråga tas upp 

vid en riksdagsförhandling har det förekommit en del förarbete. Som sådant kan 

brevväxling mellan Kungl. Maj:t, Kammarkollegiet, konsistorierna och 

landshövdingar ses. Dessa skrivelser är ofta väl beskrivna och refererade av Lext, 

Forssell och Hjelt. Somliga är även publicerade i sin helhet av nämnda forskare. 

Jag har inte tagit del av dessa skrivelser i original utan förlitat mig på dessa 

andrahandskällor. De ligger till grund för den genomgång av omständigheterna 

som omger varje riksdagsomgång.   

Forskningsfrågorna tre och fyra rör hur förändringar efter 

mantalsskrivningsförordningen 1812 kommer till uttryck i husförhörslängderna 

och hur det påverkar möjligheten till forskning. För att besvara frågorna kommer 

jag att välja ut ett antal husförhörslängder från spridda församlingar och årtal och 

jämföra dessa med vad som stadgas i den nya förordningen. Utifrån detta kommer 

jag att diskutera möjligheten till vidare forskning.    

Bakgrund  

Detta kapitel syftar till att förklara vissa sakförhållanden och begrepp som är 

väsentliga för att förstå den argumentation som jag senare kommer att redogöra 

för.   

Kyrkobokföring och prästerskapets privilegier  

Intill dess att den nya mantalsskrivningsförordningen trädde i kraft, den 30 

september 1812, gällde reglerna i 1693 års mantalskommissarieinstruktion. Däri 
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går att läsa att jämte mantalskommissarien skulle bland andra kyrkoherden vara 

närvarande vid mantalsskrivningarna. Kyrkoherden skulle även ha med sig 

kyrkoboken där alla som fötts i församlingen skulle vara införda.41 Kyrkoboken 

användes för att kontrollera att alla som var skyldiga att betala mantalspenningar 

också fördes upp i längderna. De var alltså ett kontrollverktyg för att motverka 

underslev. Efter genomförd skrivning skulle kyrkoherden, häradsfogden och 

mantalskommissarien underteckna längden och samtidigt försäkra att de ”[…] wid 

sin Siäls Saligheet, så mycket dem witterligit warit, ingen undandölgt, eller låtit 

aff Längden uthsluta, som Mantals-Penningarne betala böre […]”.42 Prästerskapet 

fann uppgiften betungande och stridande mot deras roll som själasörjare, de var 

även obekväma med att gå ed på längdernas riktighet.43  

Protesterna resulterade i att prästerskapet i 8 § i privilegierna av den 16 

oktober 172344 befriades från närvaroplikt vid skrivningarna. Paragrafen beskriver 

även skälen bakom bestämmelsen. Prästerna hade till följd av det stora nordiska 

kriget varit ålagda att utlämna bokföring över församlingsborna, till uppförande 

av utskrivningslängder samt för upptag av olika skatter. Prästerskapet upplevde 

sig mycket besvärade av detta eftersom det tog tid från deras ordinarie 

ämbetssysslor. De sade sig även råka i ovänskap med sin församling och bli 

utsatta för okvädesord. Med anledning av detta stadgar privilegietexten att de ska 

frikallas 

[…]icke allenast från all längdeskrifning utan ock ifrån then möda och olägenhet, som them 
til följe af mantalscommisarie-instructionen härtill ålegat hafver, nåd. frikallade, så att them 
hädanefter ej skall åligga sig vid mantalsskrifningarne att infinna, längderna upprätta eller 
them samma underskrifva, […].45  

Även om prästen inte längre var tvungen att närvara vid skrivningarna ville 

mantalskommissarien fortsatt ha tillgång till dokumentation om sockenborna. 

Privilegierna stadgar att prästen på begäran från mantalskommissarien ska utgiva 

”[…]antingen kyrkjoboken eller ett extract therutur […]”.46 Denna formulering 

kom få stor betydelse i den följande utvecklingen, vilket jag återkommer till 

längre fram.  

24 kap. 8 § av 1686 års kyrkolag föreskriver vad som vid denna tid skulle 

innefattas i kyrkoboken. Härtill räknades inte bara dop-, vigsel- och begravnings- 

samt flyttningslängder, som är de böcker som är intressanta i detta sammanhang. 

Kyrkoboken omfattade även kyrkans räkenskaper, bänklängden (vanligtvis hade 

                                                 
41 Mantalskommissarieinstruktionen 1693, 5 § (tryckt som bilaga i Lext (1968) s. 264). 
42 Mantalskommissarieinstruktionen 1693, 6 § (tryckt som bilaga i Lext (1968) s. 264). 
43 Wannerdt (1982), s. 11. 
44 Prästerskapets privilegier 1723.  
45 Prästerskapets privilegier 1723.  
46 Prästerskapets privilegier 1723. 
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varje gård sin bänkplats), beslut från sockenstämman, anteckningar om andra 

särskilda händelser som tilldragit sig i församlingen samt visitationshandlingar.47   

Så länge kyrkolagen uppfylldes hade prästerna stora friheter att själva besluta 

om hur längderna fördes.48 Kyrkoböckerna uppvisar dock inte bara variationer i 

utförandet utan också i hur fullständiga de är. Gösta Lext skriver att prästerskapet 

i stor utsträckning försummade att föra flyttningslängder, i den mån det har gjorts 

så är det på många ställen bristfälligt utfört.49 Anteckningarna skulle bygga på 

flyttningsbevisen50, vilka emellertid inte omnämns i kyrkolagen. Ett kungl. brev 

av den 25 oktober 1726 föreskrev att på attesterna skulle ålder för flickor och 

pojkar anges efter kyrkoboken, och att uppgifterna skulle överföras till 

förhörslängden i inflyttningsförsamlingen. Den uttryckliga orsaken till beslutet 

var att få en bättre kännedom om vilka som flyttade in i församlingen, och 

därigenom förbättra möjligheterna att motverka underslev vid 

mantalsskrivningarna.51 Karl-Gustav Andersson menar att prästerna underlät att 

föra flyttningslängder, att det uppfattades som onödigt eftersom man redan hade 

flyttningsattesterna.52 Flyttningslängdernas fullständighet är av särskilt intresse för 

kyrkbokens användning vid mantalsskrivningarna, eftersom det är här man kan 

hitta dem som inte är födda i församlingen och därför inte finns med i dopboken.  

Om problemet med undermåligt ifyllda kyrkböcker vittnar landshövdingen i 

Örebro län, Nils Reuterholm i ett brev till konsistorierna53 i Västerås, Strängnäs 

och Karlstad år 1752. Han skriver bland annat att inte alla barn antecknas i 

dopboken eller att man utelämnat barnets dopnamn. Han anmärker också på 

flyttningslängderna  flyttningen inom och utom länet bokförs inte korrekt, och de 

inflyttade underrättar inte heller mantalskommissarien om sina barn. Han skriver 

vidare om en ”[…] dierfhet hos Almogen […]” att uppge sina barn som döda, i 

visshet om att mantalskommissarien inte kommer att hinna kontrollera 

uppgifterna i kyrkboken på plats. De kunde på så vis undkomma skatt under ett 

par år.54 Ytterligare faktorer som bidragit till böckernas ofullständighet är att 

anteckningarna först gjordes som kladdanteckningar i separata böcker. Det var 

ofta klockaren och inte prästen själv som gjorde detta. När de sedan, ibland långt 

efteråt, skulle föras in i kyrkboken förelåg en risk för att anteckningar missades 

                                                 
47 Kyrkolagen 1686. 
48 Andersson (2006). s. 19. 
49 Lext (1968), s. 132. 
50 Flyttningsbevis utfärdades av prästen i den församling som man flyttade från och innehöll uppgifter om den 

utflyttades namn, yrke, kunskaper i kristendomen samt livsföring i allmänhet.  Förvaltningshistorisk ordbok 

(2016), webbupplaga, sökord: flyttningsbevis [2019-04-24] 
51 Sandberg (1948), s. 172. 
52 Andersson (2006), s. 26. 
53 Konsistorium var i protestantiska länder en benämning på stiftsstyrelsen, domkapitlet. Wannerdt (1968) s. 

12, not 1.   
54 Skrivelsen finns tryckt i sin helhet i Forssell (1932) s. 194.  
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eller utlästes felaktigt.55 Det fanns alltså flera skäl till att mantalskommissarier på 

flera orter inte ansåg kyrkboken som tillräcklig för att förhindra underslev vid 

mantalsskrivningarna. Vid sidan av de anteckningar som hörde till kyrkboken, 

stadgas att:  

Presterna skola hålla wisse längder på alle sine åhörare, Huus ifrån Huus, Gård ifrån Gård, 
och weta besked, om theras framsteg och kunnskap uti theras Christendoms stycken;[…] 56  

Detta är således den s.k. husförhörslängden. I lagtexten kallad endast längd eller 

skriftebok. Dessa är topografiskt uppställda, på landet efter rotar, byar och gårdar 

och i städerna efter rotar, kvarter och hus. De boende på varje ställe redovisas 

familjevis, tillsammans med eventuellt tjänstefolk.57 Eftersom längderna 

upprättades för förhör i kristendomskunskap omfattas följaktligen inte de som inte 

deltog i dylika förhör, exempelvis minderåriga.58 Just detta att 

husförhörslängderna (fram till 1748) inte omfattade alla boende i församlingen är 

viktigt att hålla i minnet eftersom det påverkar i vilken utsträckning de fyller sin 

funktion vid mantalsskrivningarna.  

Vad längderna kallas varierar, begreppen husförhörslängd, kommunionlängd, 

eller förhör- och kommunionlängd avser i det följande i stort sett samma 

dokument. Ordet kyrkobokföring omfattar både förhörslängden och kyrkoboken.  

Tabellverket och Tabellkommissionen  

I och med det ansträngda ekonomiska läge som Sverige befann sig i efter 

krigsslutet 1721 underströks betydelsen av att upprätta en ordentlig 

befolkningsstatistik. Utöver kriget hade även ett pestutbrott 17101713 tärt på 

rikets ekonomiska såväl som mänskliga kapital. Det rådde brist på arbetskraft och 

många hemman stod öde. För att få landet på fötter igen var det nödvändigt att få 

en klar bild över befolkningens antal och tillstånd.59 Uppgifterna till dessa 

statistiska sammanställningar hämtades från kyrkobokföringen. En kort 

redogörelse för tabellverkets tillkomst ges här för att klargöra relationen mellan 

kyrkobokföring, mantalslängder och folkbokföringen. Frågor rörande tabellverket 

avhandlades av prästeståndet vid riksdagarna men dessa diskussioner faller lite på 

sidan av min forskningsfråga, varför dessa inte ingår i mitt analysunderlag.  

Ett förslag som tog sikte på en svensk befolkningsstatistik framlades 1734, 

intressant nog från kyrkligt håll. Erik Benzelius, biskop i Linköping lämnade till 

kammarkollegiet en förteckning över alla som fötts och dött i stiftet åren 

17211730. Den var upplagd efter prosterier, den indelning av stiftet som idag 

                                                 
55 Andersson (2006), s. 21. 
56 Kyrkolagen 1686, 2 kap., 10 §. 
57 Lext (1968), s. 133. 
58 Nygren (1922), s. 19. 
59 Wannerdt (1982), s. 14.  
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motsvaras av kontrakt. Tilltaget föll i god jord hos kollegiet, som i en skrivelse till 

Kungl. Maj:t  föreslog att alla konsistorier skulle inkräva, och till Kungl. Maj:t 

översända, dylika förteckningar från varje prosteri inom sitt stift. 

Kammarkollegiets motivering var att dessa uppgifter om befolkningens tillväxt 

var nödvändiga för att hjälpa landet upp på fötter igen.60 Svaret från Kungl. Maj:t 

kom blott 22 dagar senare, samtidigt som konsistorierna i brev uppmanades att 

vidtaga dessa åtgärder. Ett särskilt formulär för uppgifterna utformades så 

småningom. De döda och födda i varje församling skulle indelas i tre 

åldersgrupper barn under fem år, personer mellan fem och 50 år samt personer 

över 50 år. Kunskapen om befolkningen som statistiken kunde ge var således 

tämligen begränsat i detta tidiga skede.61  

Nästa steg på vägen togs 1746 i och med ett memorial av friherre Albrecht 

von Lantingshausen. Med erfarenhet av andra länders befolkningsstatistiska 

arbete påpekade han att kunskap om ”undersåtarnas” antal är en regerings enda 

sätt att känna sig själv och sin styrka. Han förslog därför ett tabellverk för hela 

riket. Tabellverket trädde i funktion 1749.62  

Tabellverkets inrättande innebar också en viktig förändring av 

husförhörslängderna. De kom nu att omfatta församlingens alla invånare, inte bara 

prästens ”åhörare”. En skrivelse från Kungl. Maj:t 10 november 1748 påminner 

prästerskapet om att underlätta tabellarbetet genom att hålla riktiga längder där 

barn såväl som äldre upptecknas, jämte deras ålder. Notering ska även göras vid 

dop, dödsfall, giftermål eller utflytt ur församlingen.63 I och med tabellverkets 

inrättande påfördes prästerskapet en grannlaga uppgift. De skulle upprätta en 

statistisk bokföring över befolkningen inom respektive församling. Den 

arbetsinsats som krävdes för att sammanställa tabellerna ur kyrkboken 

underskattades gravt av Kungl. Maj:t. Tvärt emot skrivelsen ord om att pastor 

skulle vara i stånd att ”[…] när som anbefalles, på några timmar upprätta tabellen 

[…]”64 gav tabellernas utformning upphov till en del bekymmer. Exempelvis 

skulle den första tabellen uppta de månadsvis födda under rubriken döpta. Detta 

lämnade utrymme för tveksamhet huruvida ett barn som fötts i december 1749 

men döpts i januari 1750 skulle införas i tabellen för 1749 eller 1750.65 Prästernas 

kritik riktades främst mot att föreskrifterna till tabell III (folkmängdstabell) inte 

var tillräckligt tydliga med att uppgiften skulle avse folkmängden vid årets slut. 

Denna otydlighet gav upphov till bristande överensstämmelse mellan uppgifterna. 

                                                 
60 Wannerdt (1982), s. 14-15. 
61 Kammarkollegiets brev till K. M. 7 januari 1736, citerad i Wannerdt (1982), s. 14-15. 
62 Wannerdt (1982), s. 17. 
63 Wannerdt (1982), s. 20. Kongl. Majestäts skrivelse till domkapitlen angående tabellverkets 

upprättande, tryckt i sin helhet i Hjelt (1900), s. 94.    
64 Kongl. Majestäts skrivelse till domkapitlen angående tabellverkets 

upprättande, tryckt i sin helhet i Hjelt (1900), s. 94. 
65 Hjelt (1900), s. 47. 
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Prästeståndet skriver i ståndets allmänna besvär 1752 att ingen tillförlitlig kunskap 

om församlingens tillväxt kan erhållas ur tabellen såsom den nu är inrättad. De 

önskar därför befrias från skyldigheten att upprätta folkmängdstabellen, eller att 

en ”[…] lättare och redigare method kunde utses […]”.66 Den 8 maj 1752 

konstaterar ståndet att besväret kommit sekreta utskottet till del och man önskar 

att ärendet ska vara avgjort före riksdagens slut. Ståndet anser att upprättandet av 

den tredje tabellen bättre görs av mantalsskrivarna själva och att prästerskapets 

invändningar mot tabellarbetet är skäliga.67 Trots återkommande klagomål som 

också fick stöd av de övriga stånden, blev av detta intet, då sekreta utskottet kom 

till slutsatsen att de redan tryckta tabellerna för de kommande 25 åren borde 

utnyttjas innan en ändring genomförs.68  

Såväl Wannerdt som Forssell påstår att man i och med tabellverkets inrättande 

nu hade fått ett verktyg att både märka och att mäta undersleven. Skillnaden 

mellan kyrkobokföringens siffermässiga resultat och utfallet vid 

mantalsskrivningen visade att missförhållandena var så allvarliga att det fick 

kännbara konsekvenser för budgetutfallet.69 Lext som undersökt saken ingående 

hänvisar till Henrik Nicander, tidigare sekreterare i Tabellkommissionen.70 

Nicander menar att den skillnad som föreligger mellan mantalslängderna och 

tabellverket främst kan härledas till olika redovisningsområden. Det går därför 

inte heller att kontrollera om eventuella fel har begåtts hos prästerskapet eller hos 

mantalsskrivarna. Lext menar att en tillförlitlig kontroll av såväl kyrkobokföring 

som mantalslängder skulle kräva ett tredje av dem oberoende källmaterial.71  

När det begav sig var man dock av uppfattningen att tabellverket gjort det 

möjligt att mäta undersleven. Att underslev förekom fanns flera indikatorer på 

bland annat i landsfiskal Warlunds undersökning, som jag redogör för längre 

fram. Flera åtgärder för att öka kontrollen av mantalslängderna som involverade 

prästerskapet vidtogs under 1760-talet, vilka gav anledning till vidare protester.   

Ståndsriksdagen under frihetstiden 

Eftersom en stor del av debatten äger rum under den period som kallas 

frihetstiden (17191772) följer här en kort redogörelse för ståndsriksdagens 

organisation och beslutsfattande under denna tid.  

                                                 
66 Prästeståndets allmänna besvär 17511752, 4 §, s. 357.  
67 Prästeståndets protokoll 8 maj 1752, 13 §, s, 254.  
68 Hjelt (1900), s. 48-49. 
69 Wannerdt (1982), s. 22, Forssell (1932), s. 125.  
70 Styresorgan för tabellverket 1756–1758 som också sammanställde de årliga landsomfattande statistiska 

översikterna. Kommissionen sorterade under Kammarkollegium. Den omorganiserades 1758 till ett centralt 

ämbetsverk under namnet Statistiska tabellkommissionen. Förvaltningshistorisk ordbok (2016), webbutgåva, 

sökord: tabellverkskommissionen [2019-04-15]. 
71 Lext (1968), s. 242-245. 
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Kungens makt var under denna tid starkt begränsad och ständerna var i 

praktiken statsbärande. Ständerna skulle kallas till riksdag vart tredje år för att 

pröva de förordningarna och stadgar som riksrådet utfärdat sedan förra riksdagen, 

samt stifta de nya lagar som ansågs nödvändiga. Riksrådet, som tillsammans med 

kungen utgjorde Kungl. Maj:t (kan liknas vid regeringen), bestod av 17 ledamöter. 

Ledamöterna föreslogs av ständerna men det var kungen som utsåg dem. Kungen 

hade två röster samt eventuell utslagsröst vid omröstningar, kungen var alltså 

underställd rådsmajoritetens beslut. Besluten kommunicerades sedan till stånden 

genom kungl. brev. Många viktiga ärenden som skulle hållas hemliga, exempelvis 

utrikes-, finans- och försvarspolitiska ärenden, lämnades under perioden åt det 

sekreta utskottet. Utskottet bestod vanligtvis av 50 adelsmän, 25 präster och 25 

borgare, vilka utsågs inom stånden.72 Eftersom befolkningssiffror, av 

säkerhetsskäl, betraktades som en statshemlighet behandlades 

folkbokföringsfrågorna av nämnda utskott. Även underslev vid 

mantalsskrivningarna hamnade där. Utskottet delgav stånden sina betänkanden 

skriftligt. Betänkandena föredrogs på nästkommande riksdag och ständerna 

fattade beslut var för sig.  

För att en fråga skulle avgöras vid riksdagen krävdes att förslaget bifölls av 

tre av stånden. Samförstånd över ståndsgränserna var därför viktigt att uppnå. 

Stånden underrättade varandra om vilka beslut som fattades inom ståndet genom 

protokollsutdrag, och försökte med sin formulering uppbåda sympati för sin 

ståndpunkt.73  

Ståndet kunde besluta att en sak skulle tas upp som ett besvär. Besvär kallades 

ett klagomål framfört av ett eller flera stånd i samband med ståndsriksdagen. 

Klagomål kunde också komma utifrån av prästerskapet eller allmogen. Dessa 

utarbetade till s.k. allmänna besvär i prästeståndet respektive bondeståndet. 

Besvären besvarades med en kunglig resolution.74  

 

                                                 
72 Metcalf (1992), s. 117118. 
73 Metcalf (1992), s. 125126.  
74 Förvaltningshistorisk ordbok (2016), webbutgåva, sökord: besvär [2019-06-06]. 
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Vägen till en ny förordning 

Följande avsnitt grundar sig på det empiriska materialet i form av prästeståndets 

protokoll och prästerskapets allmänna besvär. Även andrahandskällor har 

konsulterats för att redogöra för händelseförloppet som omger de olika 

riksdagsomgångarna. Förklaringar av exempelvis förvaltningshistoriska begrepp 

är hänvisade till fotnoter.  

Striden om husförhörslängderna tar sin början 

Ganska snart efter att prästerskapets privilegier av år 1723 fastställdes höjdes 

röster för att mantalskommissarierna skulle få tillgång till husförhörslängderna. 

Detta eftersom kyrkoboken inte ansågs innehålla tillräckligt med information. 

Under 1720, 30 och 40-talen begärdes t.ex. i Östergötlands, Skaraborgs, 

Värmlands och Jönköpings län att husförhörslängderna skulle lämnas ut. För det 

mesta lyckades det inte eftersom prästerskapet hade prästeståndet på sin sida och 

de kunde avstyra saken. Den 24 november 1724 utfärdades ändå ett kungligt brev 

om att husförhörslängderna i Linköpings stift skulle vara tillgängliga vid 

mantalsskrivningarna.75  

Första riksdagsförhandlingen 

När prästerna i stiftet tog upp ärendet i prästeståndet 25 oktober 1726, beslöts att 

saken skulle föras upp bland prästerskapets allmänna besvär. De skriver i besväret 

att en farhåga är att allmogen längre än de borde skulle avhålla sina barn och unga 

tjänstefolk från den Heliga Nattvarden, bara för att inte ”[…]så bittida må blifwa 

på mantalslängden upförde […]”.76 Förutsättningen för att få ta emot den Heliga 

Nattvarden var att man deltagit i husförhöret. Att personer faktiskt försöker hålla 

sig undan mantalsskrivningen var även prästerskapet införstådda med. Likväl är 

det risken att samma personer därför inte tar del av kristendomsundervisning och 

den Heliga Nattvarden som prästerskapet tar fasta på. Man uttrycker också att 

kyrkobokföringshandlingarna är ämnade för kyrkans ämbetsmän, att de således 

                                                 
75 Lext (1968), s. 135. Se not 2. 
76 Prästeståndets allmänna besvär 1726, bilaga i Prästeståndets protokoll 17261727, 8 §, s. 493. 
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endast ”[…] uti ecclesiastique och icke civile mål skola brukas […]”.77 Att låta 

andra ta del av de uppgifter som prästen i sin roll som själasörjare fått tillgång till 

är något man inte anser sig kunna medverka till.  

Å ena sidan står de civila ämbetsmännen, ur vilkas synvinkel 

kommunionslängderna betraktades som ett kontrollverktyg, att använda för att 

förbättra skatteindrivningen till staten. Å andra sidan står prästerskapet, vilka 

bredvid staten även har att svara inför Gud. De är satta att leda församlingen till 

ett gudfruktigt liv. Även om prästerskapet insåg vikten av att uppnå säkerhet i 

skatteindrivningen, och erkänner att allmogen har ett intresse i att inte upptas i 

mantalslängden kunde inte församlingslivet och nattvardsgången sättas på spel. 

Detta skulle strida mot ämbetets själva kärna. Prästerskapet menar i sitt allmänna 

besvär att det bör förbli såsom i 1723 års privilegier, att endast kyrkoboken ska 

utlämnas, då man anser att ”[…] utaf dem al nödig underrättelse kan erhållas.”78 

Denna mening är intressant i sammanhanget. De svagheter i husförhörslängderna 

som omvittnas i den ovan refererade skrivelsen av landshövding Reuterholm 

1752, var förmodligen förekommande redan 1724. Att kyrkboken inte alltid var så 

fullödig att den kunde fungera som det säkerhetsverktyg som eftersträvades torde 

alltså inte ha gått prästerskapet förbi. I avsikt att protestera mot en förändring är 

det rimligt att detta ändå framhålls av prästerskapet.   

Prästeståndet framför alltså tre argument i det allmänna besväret. Den aspekt 

av objektet som är aktuellt i detta skede är att lämna husförhörslängderna till 

skrivningsförrättarna. Nedan går jag igenom hur argumenten uppfyller de fyra 

kraven som behandlats ovan. Kriteriet att argumenten inte ska vara tendentiösa 

väljer jag att diskutera efter att alla argumenten redovisats. Detta eftersom jag 

finner att det eventuellt tendentiösa i argumentationen framträder tydligare i den 

samlade argumentationen.  

Det första argumentet kallar jag konsekvensargumentet: församlingen 

kommer att avhålla sina barn och unga tjänstefolk från att ta emot den 

Heliga Nattvarden. Argumentet är begripligt i den kontext som det framförs. För 

att ta emot den Heliga Nattvarden måste vederbörande först genomgå husförhör. 

Om församlingen då vet att längderna ska användas för kontrolländamål kan de 

vidta åtgärder för att hindra att barn och tjänstefolk uppförs i husförhörslängderna. 

Med den kunskap som prästen hade om sina församlingsmedlemmars ekonomiska 

situation, är det också rimligt att argumentet överensstämmer med verkligheten i 

stor utsträckning (riktighet). Argumentet är relevant i sammanhanget eftersom en 

av kärnpunkterna i prästen ämbete, församlingslivet, kan påverkas. Det sakrament 

som den Heliga Nattvarden utgör är en manifestation för gemenskapen.  

                                                 
77 Prästeståndets allmänna besvär 1726, bilaga i Prästeståndets protokoll 1726-1727, 8 §, s. 493.   
78 Prästeståndets allmänna besvär 1726, bilaga i Prästeståndets protokoll 1726-1727, 8 §, s. 493. 
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Det andra argumentet kallar jag för ändamålsargumentet: 

husförhörslängderna är endast avsedda för kyrkliga ändamål. Det framgår 

tydligt vad som här åsyftas, dvs. argumentet är begripligt. Argumentets riktighet 

är inte lika självklar. Att husförhörslängder skulle uppföras var fastslaget i 

kyrkolagen, vilken dock inte stadgar att de uteslutande skulle användas inom 

kyrkan. Kyrkan var enligt lagen underställd kungen och statsmakten, varför 

dokumentation av församlingsmedlemmarna också bör kunna ställas till statens 

förfogande. Argumentet betonar dock förhörslängdernas inomkyrkliga karaktär, 

vilket är relevant för sammanhanget eftersom det är användning för civila 

ändamål som är debattens huvudobjekt.  

Det tredje argumentet kallar jag innehållsargumentet: 

mantalskommissarien har redan tillgång till kyrkoboken, uppgifterna däri är 

tillräckliga för ändamålet. Argumentet är begripligt, däremot brister det i 

riktighet. Kyrkoboken syftar i detta sammanhang på dopboken, vilken endast 

upptog de personer som bott i församlingen sedan födseln. Om inflyttade fanns 

inga notiser och det är kyrkobokens otillräcklighet som är orsaken till att 

förhörslängderna efterfrågas istället. Prästerna var inte ovetande om detta. Även 

om sanningshalten i argumentet kan diskuteras är det relevant i sammanhanget 

utifrån prästernas mål att få det kungliga brevet upphävt. 

Sammantaget framstår argumentationen som till viss del tendentiös eftersom 

det andra och tredje argumentet förespeglar ett sakförhållande som inte till fullo 

överensstämmer med verkligheten. Även om kyrkolagen inte säger explicit att 

kyrkans handlingar ska ställas staten till förfogande förbinder sig prästen vid sitt 

tillsättande, under ed att främja allt som K. M:t […] til trogen Tienst och nytta 

länder, efter min förmågo, hindra och afwäria Hans Kongl. Maij:ts och dhes 

Rijkes Skada och Fördärf […]”.79 En tolkning av detta är att om prästen är 

medveten om att underslev förekommer bör han försöka avvärja detta genom att 

bistå med sin kunskap. Att argumentet ändå framförs pekar på att ståndet vill slå 

vakt om sin frihet och den särskilda sammanslutning som kyrka utgjorde. Det 

bekräftar det som Lenhammar och Winton skriver om prästeståndets stora 

inflytande i samhället.80    

Det kungliga brevet tycks ha följts 1731, men enligt Sandberg hade det fallit i 

glömska 1745.81 Även om man alltså inte lyckades med att upphäva brevets 

mening omedelbart visar det att stödet som prästerskapet i Linköping fick i 

riksdagen hade stor betydelse. Så småningom återgick man helt enkelt till tidigare 

ordning. Argumentationen i prästerskapets allmänna besvär 1726 kan 

sammanfattas i följande figur. 

                                                 
79 Kyrkolagen 1686, 22 kap., 2 §. 
80 Lenhammar (2000), s. 39, Winton (2006/2007), s. 5. 
81 Sandberg (1948), s. 136. 
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Figur 2. Prästeståndets argumentation vid riksdagen 1726.   

 Beskrivning Värdering Handlingsrekommen

dation 
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Kommunionlängderna 

kan användas som 

kontrollverktyg.   
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hos allmogen. 
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församlingslivet. Ingen 

förändring bör 
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argumentet 

 

Prästerna är skyldiga 
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I längderna görs 

anteckningar som inte 

bör läsas av andra än 

prästen själv.  

 

Längderna är avsedda 

för kyrkliga ändamål och 

bör inte användas för 

civila dito.     

 

 

 

Innehålls-

argumentet 

 

Enligt prästerskapets 

privilegier ska 

kyrkoboken utlämnas 

till 

mantalskommissarien 

på begäran.  

 

Alla uppgifter som 

kommissarien behöver 

finns i kyrkoboken. 

 

Endast kyrkoboken ska 

utlämnas. Privilegiernas 

skrivning bör inte 

förändras.  

 

Landsfiskalen ger sig in i striden 

Under 1750-talet skulle det bli allt mer tydligt hur stort problemet med underslev i 

samband med mantalsskrivningarna var. Landsfiskalen82 i Göteborgs och Bohus 

län Peter Warlund begärde att få ta del av husförhörs- och kommunionslängderna 

i länet i syfte att kontrollera att allmogen låtit anteckna sig i mantalslängden 

såsom de borde. Enligt instruktionen för landsfiskaler 1714 var landsfiskalen 

ansvarig för utmätningarna i länet. Eftersom längderna listar personerna efter 

hushåll och innehåller åldersuppgifter såg han de som nödvändiga för arbetet. 

Husförhörslängderna hade i många fall nekats honom av prästerna, varför 

Warlund begärde handräckning från landshövding Stobée. Stobée i sin tur vände 

sig till Göteborgs stifts konsistorium. Där anhöll han om att de i cirkulärbrev 

                                                 
82 Landsfiskalen var tjänsteman under länsstyrelsen med uppgift att tillvarata statens intressen i rättegångar 

och att fungera som allmän åklagare vid lagmansrätten i finansrättsliga mål. Från 1700-talet underställd 

justitiekanslern. Förvaltningshistorisk ordbok (2016), webbutgåva, sökord: landsfiskal [2019-04-15].  
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skulle befalla kyrkoherdarna att vid förfrågan uppvisa de aktuella längderna för 

landsfiskalen.83 Konsistoriet gick honom till mötes, men ändrade sig en dryg 

månad senare och drog tillbaka sin uppmaning till prästerna. Förmodligen hade de 

utsatts för påtryckningar av stiftets präster. I de fjorton pastorat Warlund redan 

hunnit undersöka med tillgång husförhörslängderna, hade han enligt egen utsago 

upptäckt inte mindre än 677 undandolda mantal. Obetalda skatter kunde nu drivas 

in.84 Warlunds egna uppgifter och uppfattning om hur mycket staten vunnit på 

hans aktion är dock inte helt överensstämmande med verkligheten, vilket Lext har 

redogjort för.85 Warlund menade att undersökningen visade att 

husförhörslängderna var det säkraste sättet att upptäcka underslev, varför han i en 

skrivelse till justitiekanslern den 4 augusti 1750 frågar hur han ska gå tillväga för 

att utverka husförhörslängderna av prästerna även i fortsättning. Justitiekanslern 

formulerar ett förslag till Kungl. Maj:t, vilket också godkändes. Länets präster 

uppmanas därför återigen genom kungl. brev den 9 januari 1751 att på 

landsfiskalens begäran uppvisa längderna. 86 Här är det värt att notera att det i 

prästerskapets privilegier anges att mantalskommissarien ska få ta del av 

kyrkoboken. Det nya beslutet, om än bara gällande för Göteborgs stift, innebar 

ändå ett betydande avsteg från privilegierna, eller i all fall en väldigt generös 

tolkning av dess skrivning. Först 3 oktober 1781 skulle denna rätt genom kungl. 

cirkulär utsträckas till att omfatta hela riket.87  

Andra riksdagsförhandlingen  

Doktor Göran Wallin, biskop i Göteborgs stift tar upp landsfiskalen Peter 

Warlunds begäran i prästeståndet den 27 september 1751. Han berättar att den 

kungliga resolutionen fått konsekvensen att det ”[…] upkom någon owilja lärare 

och åhörare mellan […]”, då de senare trott att prästen samtyckt till att lämna ut 

förhörslängderna till landsfiskalen. Han påminner vidare om att konsistoriet som 

svar på resolutionen anhållit om att denna skulle få läsas upp på predikstolarna, så 

att åhörarna förvissas om att ”[…] presterskapet ei haft deruti någon del.”88 Att 

visa att man inte agerade som ”angivare” på eget bevåg var viktigt.   

Wallin önskar med detta inlägg inte blott beskriva konsekvenserna i just detta 

fall, han vill även understryka betydelsen av föregående talares inlägg. Erik 

Alstrins, biskop i Skara har nämligen anfört att prästeståndet borde förhindra att 

kronobetjänter få ta del av husförhörslängderna.89 Två dagar tidigare har han även 

                                                 
83 Wannerdt (1982), s. 12. 
84 Forssell (1932), s. 119-120. 
85 Lext (1968), s. 221-232. 
86 Forssell (1932), s. 119-120. 
87 Wannerdt (1982), s. 13. För en mer ingående beskrivning av omständigheterna kring detta beslut, se 

Forssell (1932), s. 135.  
88 Prästeståndets protokoll 27 september 1751, 5 §, s. 32. 
89 Prästeståndets protokoll 27 september 1751, 5 §, s. 32. 
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uttalat att prästeståndet bör arbeta för att inte heller kyrkböckerna ska kunna 

utfordras vid skrivningarna eftersom det där görs anteckningar ”[…] som för 

ingen annan upwisas böra.”90 Han menar vidare att husförhörslängderna inte ger 

den vägledning som önskas. Han säger att många 13- och 14-åriga pojkar som 

visat prov på goda kristendomskunskaper och fått tillåtelse att ta emot den Heliga 

Nattvarden finns antecknade. Däremot antecknas inte de många 18-, 19- och 20-

åringar som på grund av brister i kristendomskunskapen inte fått tillstånd att ta 

emot den Heliga Nattvarden.91  

Det ålåg i själva verket prästen sedan 1748, i samband med tabellverkets 

inrättande, att anteckna församlingens samtliga invånare i husförhörslängden. 

Wallins uttalande är därför en aning egendomligt. Sandberg beskriver 

tabellverkets inrättande och det kungl. brevet av år 1748 som avgörande för 

husförhörslängdens utveckling till en fullständig matrikel över befolkningen.92 

Sandberg menar vidare att det också finns sådant som talar för att det fanns en 

ovilja inom prästerskapet till att medverka till denna utveckling. Med hänvisning 

till händelserna i Linköping 1724 skriver Sandberg att föreskriften förmodligen 

hämmat utvecklingen till folkbokföringslängder. Han menar att det är troligt att 

prästerna i samband med mantalsskrivningarna oftast stod på allmogens sida, 

varför det låg i deras intresse att behålla husförhörslängdernas kyrkliga karaktär. 

Alltså undvek de att föra in de för mantalskommissarien värdefulla upplysningar 

som ålder. Detta, menar jag, kan vara en möjlig förklaring även till att 

uppmaningen att föra in alla församlingens medlemmar i husförhörslängderna 

inte fallit i god jord hos delar av prästerskapet. Man ansåg alltså inte att 

kyrkobokföringen var ämnad till folkbokföring utan till vad som många gånger 

upprepas i prästeståndets protokoll, för prästernas ämbetsutövning. Att Wallin 

vidhåller att längderna endast upptar de som deltagit i den Heliga Nattvarden 

skulle pekar på ett sådant förhållningssätt.  

Den aspekt av objektet som diskuteras i denna omgång är att ge landsfiskalen 

tillgång till husförhörslängderna, för att utföra kontroll av mantalslängderna. Det 

framkommer i denna omgång två nya argument utöver ändamålsargumentet som 

återkommer från första omgången.    

Det första nya argumentet kallar jag för förtroendeargumentet: förtroendet 

mellan präst och församling kan påverkas negativt. Argumentet är begripligt i 

det sammanhang det framförs. Husförhörslängderna innehöll personlig 

information, det är förståeligt att församlingsborna kunde uppfatta det som 

hotfullt att landsfiskalen skulle få tillgång till dessa uppgifter. Argumentet grundar 

sig på faktiska erfarenheter, varför det också kan sägas äga riktighet. För att 

förebygga att oro och misstro mot prästen sprids i församlingen har man utverkat 

                                                 
90 Prästeståndets protokoll 26 september 1751, 4 §, s. 28. 
91 Prästeståndets protokoll 27 september 1751, 5 §, s. 32. 
92 Sandberg (1948), s. 172. 
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tillstånd att i predikstolen läsa upp resolutionen. Att en sådan åtgärd vidtagits ger 

tyngd åt argumentet att resolutionen faktiskt har negativ inverkan på 

församlingslivet. Därför är också argumentet högst relevant i sammanhanget.  

Det andra nya argumentet har jag valt att kalla formargumentet: 

husförhörslängderna upptar bara de som tillåtits att ta emot den Heliga 

Nattvarden. Argumentets begriplighet hänger här ihop med dess riktighet. Som 

påpekats tidigare skulle församlingens samtliga medlemmar antecknas.  Det är 

dock möjligt att det förhåller sig så som biskop Alstrin hävdar, men eftersom 

lagen säger något annat är argumentet inte trovärdigt. Begripligheten blir också 

lidande av att argumentet inte stämmer med föreskrifterna. Utifrån prästeståndets 

uppfattning är dock argumentet relevant, eftersom det framhåller 

förhörlängdernas kyrkliga karaktär, uppgifterna fyller sin funktion inom kyrkan.  

Ändamålsargumentet, att kyrkobokföringen endast är avsedd för att 

användas inom kyrkan framförs även under denna omgång. Prästeståndet vill att 

de kyrkliga handlingarna ska stanna i det sammanhang som de uppkommit. De 

framför detta argument trots att de har kunskap om att uppgifterna skulle kunna 

vara till hjälp för att åstadkomma en bättre och säkrare mantalsskrivning, dvs. till 

gagn för staten. 

Liksom i första omgången framförs argument som är tveksamma vad det 

gäller hur väl de uppfyller kravet på riktighet varför argumentationen kan framstå 

som tendentiös. Formargumentet förespeglar att husförhörslängderna inte alls 

kommer att vara till någon hjälp för landsfiskalen. Hade uppgifterna förts in så 

som föreskrifterna säger hade dock dessa uppgifter funnits. Argumentation 

sammanfattas i följande analysschema.  
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Figur 3. Prästeståndets argumentation vid riksdagen 1751.  

 Beskrivning Värdering Handlingsrekomme

ndation 

 

 

Förtroende- 

argumentet 

Husförhörslängderna 

innehåller uppgifter 

som prästen fått inom 

ramen för sitt 

prästämbete.  

Prästen anklagas för 

att ha lämnat ut 

uppgifter mot 

församlingens vilja. 

Det skapar osämja 

dem emellan.  

Husförhörslängderna bör 

inte lämnas ut. En protest 

bör uppföras bland 

prästerskapets allmänna 

besvär. 

 

 

 

Form- 

argumentet 

 

Husförhörslängderna 

listar befolkningen 

efter hushåll och ger 

viktiga upplysningar 

om ex. ålder.     

 

Längderna är inte 

upprättade så att de 

ger önskad 

vägledningen för 

civila ändamål. 

 

En protest mot att utlämna 

längderna bör uppföras 

bland prästerskapets 

allmänna besvär.   

 

 

Ändamåls-

argumentet 

 

Kyrkoböcker används 

redan nu för 

mantalsskrivning och 

tabellverk. 

Husförhörslängderna 

efterfrågas också.   
 

 

I längderna görs 

anteckningar som 

inte bör läsas av 

andra än prästen 

själv. 

 

Prästeståndet bör arbeta för 

att motverka att 

kyrkobokföringen används 

för civila ändamål.    

 

Mantalskommissarien erövrar husförhörslängden 

I och med Warlunds manöver hade de civila ämbetsmännen flyttat fram sina 

positioner, men mantalskommissarierna i hela riket stod fortfarande utan tillgång 

till husförhörs- och kommunionslängderna. Ytterligare tecken på underslev skulle 

göra sig gällande i samband med taxering till begravnings- och kröningshjälpen 

vid tronskiftet mellan Fredrik I och Adolf Fredrik, 1752. Då uppdagades stora 

skillnader mellan antalet som förut antecknats i mantalslängden och de till denna 

bevillning93 antecknade personerna. Detta är ämnet för den skrivelse som 

landshövdingen i Älvsborgs län, Adolf Mörner sänder till Kungl. Maj:t den 14 

september 1752. Han skriver även att det på åtskilliga ställen visat sig att 

kyrkböckerna, som alltså används vid mantalsskrivningen, är otillräckligt ifyllda 

eller inte alls funnits. Han föreslår därför att konsistorierna ska uppmana 

prästerskapet att hålla ordentliga kyrkoböcker samt att infinna sig vid 

                                                 
93 Bevillning kallades de avgifter som riksdagen beviljade för att täcka utgifter som inte täcktes av ordinarie 

skatteinkomster. S.k. allmän bevillning skulle täcka budgetbrister i allmänhet. Specialbevillningar var 

avsedda för specifika ändamål. Se Lext (1968), s. 32. 
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mantalsskrivningarna, inte enbart med kyrkoböckerna utan även med 

husförhörslängderna. Utan prästerskapets biträde är det strikt omöjligt för 

mantalskommissarierna att få pålitliga uppgifter om folkets antal, menar Mörner.94  

Även landshövdingen i Örebro län Nils Reuterholm skriver 8 augusti 1752 till 

Kung. Maj:t med liknande erfarenheter. Dessa båda skrivelse ger upphov till 

kammarkollegiets yttrande den 2 oktober samma år. Det konstaterar att 

prästerskapet inte kan åläggas att infinna sig vid mantalsskrivningarna då det 

strider mot 8 § i 1723 års privilegier, däremot anser kollegiet att prästerna är 

skyldiga att utlämna husförhörslängderna till mantalskommissarierna. Kollegiet 

hänvisar till 2 kap. 10 § i 1686 års kyrkolag som säger att ”Presterna skola hålla 

wisse längder på alle sine åhörare, Huus ifrån Huus, Gård ifrån Gård”.95 Kung. 

Maj:t biföll kollegiets förslag den 23 oktober 1752. Saken var nu avgjord – 

mantalskommissarierna i hela riket hade rätt att kräva ut husförhörslängderna. 

Kollegiet tycks således ha kommit fram till att det inte fanns skäl att särskilja 

kyrkoböckerna och husförhörslängderna. Eftersom de enligt kyrkolagen ska föra 

dessa längder torde de även kunna användas för att motarbeta den för staten 

skadliga undersleven.  

Konsistorierna uppmanades även att inkomma med ytterligare förslag på 

åtgärder som skulle öka säkerheten vid mantalsskrivningarna. De betänkanden 

som detta resulterade i ska enligt Forssell inte ha fått någon betydelse för 

lagstiftningen på området.96 Beslutet kom efter att 17511752 års riksdagsomgång 

avslutats. Inte heller vid nästföljande omgång 17551756 togs saken upp. 

Prästerskapet tycks ha dragit sig tillbaka för en tid, men tvingas snart att åter 

formera sig för motstånd.    

Prästerskapet protesterar mot att utföra efterhandskontroll  

En bit in på 1760-talet står det klart att husförhörslängderna inte heller var den 

definitiva lösningen på problemet med underslev, vilket man som sagt tyckte sig 

ha fått bekräftat av tabellverkets siffror. Ärendet behandlas av de på sekreta 

utskottets begäran deputerade till drätselverkets överseende och förbättrande.97 

Frågan tas först upp 1763, men det är på en sammankomst 31 oktober 1764 som 

prästernas roll åter kommer på tal. Då diskuterar de deputerade att kontrollen över 

mantalslängdernas riktighet kräver att längderna direkt efter förrättad skrivning 

                                                 
94 Forssell (1932), s. 123.  
95 Kyrkolagen 1686.  
96 Forssell (1932), s. 124. 
97 Deputerad är en person som blivit utsedd att i egenskap av bemyndigat ombud, fullmäktig eller 

representant göra något eller uppträda å någons vägnar inom en för ett visst ändamål sammankallad 

församling eller en korporations styrelse. Förvaltningshistorisk ordbok (2016), webbutgåva, sökord: 

deputerade [2019-04-15]. 
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tillsänds prästen för en noggrann jämförelse gentemot kyrkoboken och 

tabellverket. Den 18 februari 1765 föredrar drätseldeputerade sina förslag i rådet. 

Besluten innefattas i ett kungl. brev som samma datum avgår till 

kammarkollegiet. De vidarebefordrar dessa medelst cirkulärbrev till 

konsistorierna. I och med detta tror man sig nu ha funnit tillräckliga åtgärder mot 

de senaste årens konstaterade brister i mantalsskrivningen. Åtgärderna i det kungl. 

brevet sammanfattas i tre punkter: 1. Mantalskommissarierna skulle se till att alla 

antecknades i längden, oavsett ålder, kön, stånd eller grund för befrielse från att 

betala mantalspenningar. 2. Prästerskapet skulle kontrollera mantalslängderna 

gentemot husförhörslängderna i efterhand. 3. Socknens sexmän98 skulle på 

förhand uppteckna alla församlingens invånare, för att underlätta 

mantalskommissariens arbete. Genom denna lösning med efterhandskontroll 

hoppades man ha kringgått prästernas privilegier, vilka endast löste dem från 

närvaro vid själva skrivningen.99    

Tredje riksdagsförhandlingen 

Den 27 april 1765 föredras cirkuläret i prästeståndet. Ståndet finner att 

författningen ändå strider mot 8 § i privilegierna och menar att prästerskapet ”[…] 

thessutom med nog många werdsliga och ifrån deras ämibeten skilda göromål är 

besvärade […]”.100 Prästerskapet skulle försättas i samma olägenheter som en gång 

var orsaken till att den aktuella paragrafen infördes i privilegierna. Den 8 maj 

beslutas att protokollsutdrag ska tillsändas de övriga stånden för att utverka 

inhibition av den nya författningen.101 Bifall åt inhibition lämnas också av alla 

stånden. I det protokollsutdrag som sändes till de övriga stånden understryker man 

att det inte nog kan framhållas hur oförenlig med prästämbetet denna revison av 

mantalslängderna är. Det är angeläget ”[…] för varje själesörjare, at icke inledas i 

sådana werdsliga göromål” eftersom man då inte kan undgå att ”[…] stöta 

antingen Statens eller sina åhörares interesse, och ifrån någondera sidan inweklas i 

processer […]”.102  

Protesterna leder till att riksrådet upphäver bestämmelsen. Även allmogen 

misstyckte till författningens skrivning om att socknarnas sexmän skulle göra upp 

förteckningar i förhand, varför fordran införs bland allmogens allmänna besvär. 

Utgången av detta blir att även denna kontrollåtgärd ströks. I en kunglig 

resolution på allmogens besvär fastslås, i motsats till den uppfattning som drivit 

fram det kungl. brevet, att de resolutioner, brev, stadgar och instruktioner som 

                                                 
98 (Kyrk)socknens förtroende- eller tjänsteman, en eller flera till antalet. Sexmännen tillsattes av 

kyrkostämman eller sockenstämman.  Förvaltningshistorisk ordbok (2016), webbutgåva, sökord sexman 

[2019-07-10]. 
99 Forssell (1932), 129130. 
100 Prästeståndets protokoll 27 april 1765, 5 §, s. 175. 
101 Prästeståndets protokoll 8 juni 1765, s. 215.  
102 Prästeståndets protokollsutdrag 1765.     
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redan utkommit rörande förbättrande av mantalsskrivningen är tillräckliga för att 

uppnå ändamålet. Forssell menar att utslaget medförde den tystnad på området 

som nu inträdde för en lång tid framöver.103 

Den aspekt av objektet som diskuteras här är att prästerskapet åläggs att i 

efterhand kontrollera mantalslängderna gentemot tabellverket och 

husförhörslängderna. Ett argument används.   

Argumentet har jag valt att kalla ämbetsargumentet: uppgiften är inte 

förenlig med ämbetet. Argumentet är begripligt utifrån att ståndet som 

företrädare för kyrkan vill värna predikoämbetet. Att vara förkunnare av Guds ord 

särskiljer dem från andra. De säger också att de redan är tyngda av allt för många 

av dessa värdsliga uppdrag, bl.a. att skriva ut soldater till krigstjänst och att läsa 

upp lagar och förordningar från predikstolen. Argumentet äger riktighet i fråga om 

att kontroll av mantalslängder är en uppgift som inte direkt går att koppla till det 

kyrkliga, att det anses betungande är däremot en subjektiv värdering. Det kan 

dock ifrågasättas utifrån att prästerskapet enligt kyrkolagen förväntades förhindra 

att riket tar skada. Det är relevant för ståndet att påpeka att allt för många 

”sidouppdrag” tar tid från ämbetets kärnuppgift. Betydelsen av argumentet ökar 

också då de kan hänvisa till privilegierna som stadgar att prästerskapet inte ska 

behöva ”[…] längderna upprätta eller them samma underskriva, […]”.104 Skulle 

denna författning gå igenom förväntades prästerna att efter kontrollen ”[…] 

egenhändigt på Längden attestera […]”105 vilket som synes klart strider mot 

privilegierna.   

 

Figur 4. Prästeståndets argumentation vid riksdagen 1765. 

 Beskrivning Värdering Handlingsrekom

mendation 
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Prästerskapet utför även 

arbetsuppgifter som inte 

är kopplade till kyrkan, 

vid sidan av sitt 

prästämbete.  

 

Prästerna är redan 

besvärade av flera 

civila göromål som står 

i konflikt med 

prästämbetet.  

 

Privilegiernas skrivelse 

bör bestå. Inhibition bör 

utverkas hos de övriga 

stånden. 

   

                                                 
103 Forssell (1932), s. 133. 
104 Prästerskapets privilegier 1723 
105 Prästeståndets protokoll 27 april 1765, 5 §, s. 175.   
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1811 års författning fick en kort livslängd 

Den tystnad som Forssell påtalat varade några år in på nästa sekel. Ytterligare 

några år ska sedan dröja innan en kommitté med särskilt uppdrag att utarbeta en 

ny förordning för mantalsskrivningen tillsätts. Händelserna som föregår 

förordningen belyser de problem som man önskade avhjälpa med densamma. De 

visar även på den betydelse som prästerskapet och kyrkobokföringen har för 

möjligheten att utföra en för staten så central uppgift som skatteindrivning. 

Problem med underslev vid mantalsskrivningarna seglade åter upp som ett 

angeläget problem i samband med en granskning av reglerna för de s.k. 

extraordinarie avkortningarna på kronoutskylderna.106 Granskningen kom i 

praktiken att blottlägga luckor i mantalslängderna. Lagmannen i Skåne, J. A. 

Wesslo uppmanades att granska om underslev förekommit i 18001802 års 

avkortningar inom Malmöhus och Kristianstads län. Han fann vid en jämförelse 

mellan mantals- och husförhörslängderna att så många som 300 personer fattades 

i de förstnämnda. Wesslo författar 1804 en rapport till Kungl. Maj:t. Forssells 

referat av densamma berättar om stora brister i kyrkobokföringen. Wesslo påstår 

att kyrkoböckerna i 9 av 10 pastorat är uppbrända, på vissa orter har inga förhör 

förrättats under året, på andra är längderna nedtecknade av klockaren på ett så 

oredigt sätt att inga upplysningar kan fås ur dem. På ytterligare andra orter är 

namnen på de födda inte antecknade eller så är de helt enkelt oläsliga.107 Av 

Wesslos rapport att döma torde det knappt ha funnits några kyrkoböcker som var 

förda på ett tillfredställande sätt. Förutsatt att Wesslos beskrivning stämmer så 

inställer sig hos mig frågan om kyrkobokföringen i ett dylikt skick ens kunde 

tjäna sitt syfte inom kyrkan? Frågan faller emellertid utanför min undersökning.  

I det betänkande av kammarkollegiet som Wesslos rapport föranledde skriver 

de att man måste vidta åtgärder så att inte personer utesluts ur längderna på 

felaktiga grunder. Wesslos författningsförslag innehåller fyra punkter med 

åtgärder mot underslev i samband med mantalsskrivningarna. Författningen 

innehåller även åtgärder syftande till att avhjälpa brister i sättet att verifiera att 

personer har rätt till avkortning. Wesslos förslag gällande mantalsskrivningen går 

i korthet ut på att: 1. Pastorerna ska förlägga husförhören till Mikaelitiden108.  De 

ska upprätta förhörslängderna enligt kyrkolagen och anteckna namn och 

födelsedatum samt uppgift om eventuell kropps- eller sinnessvaghet som gjort 

personen oförmögen till arbete. 2. Bevittnade avskrifter av husförhörslängderna 

                                                 
106 Avskrivning eller efterskänkning av skatter eller avgifter på grund av olika orsaker som exempelvis frihet, 

förläning, tjänst eller ödeläggelse. Avkortningarna ingick i räkenskaperna som avskrivningar. De kunde vara 

ordinarie eller extraordinarie. Förvaltningshistorisk ordbok (2016), webbutgåva, sökord: avkortning [2019-

04-16]. 
107 Forsell (1932) s. 137-138.  
108 Tiden omkring Mikaelidagen 29 september. Mickelsmässan var bondeårets största högtid, det var 

skördetid och flyttningsdag för anställda.   
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ska överlämnas till mantalskommissarien som jämför dem med mantalslängderna 

för att upptäcka felaktigheter. 3. När häradsprosten genomför visitationer ska 

denne jämföra kommunionslängderna med husförhörslängderna samt rapportera 

till landshövdingen om några skiljaktigheter uppdagats. 4. Kyrkoboken ska för 

säkerhets skull föras i två exemplar, det ena ska förvaras i kyrkokistan.109   

Förslaget remitterades till konsistorierna. Forsell återger huvuddragen i några 

av remissvaren. De är intressanta då jag tycker mig se att det nu finns en större 

vilja hos prästerskapet att medverka till en förbättrad säkerhet vid 

mantalsskrivningarna. Man hänvisar fortfarande till privilegierna och ämbetets 

särart, men avvisar inte att exempelvis anpassa husförhörslängderna efter 

mantalslängderna. En hel del kritiska synpunkter framkommer ändå fortfarande. 

Härnösand påpekar att husförhören inte kan hållas vid Mikaelitiden på grund av 

jordbrukets arbetsvillkor och åtskilliga andra omständigheter. Att hinna göra 

avskrifter av längderna innan tidpunkten för mantalsskrivningen förefaller också 

som en omöjlighet. Angående att jämföra kommunionlängden med 

husförhörslängden påminde man om att ingen kunde förekomma i den förra utan 

att vara antecknad i den senare.110 Dessa synpunkter handlar ändå inte så mycket 

om att sysslorna står i strid med ämbetet, utan att det faktiskt är olämpligt rent 

praktiskt. Härnösand föreslår emellertid en åtgärd som liknar den som tidigare 

diskuterats i samband med tabellverket, men som prästeståndet då fick struken. 

Konsistoriet föreslår att efter mantalsskrivningen ska ett exemplar av längden 

sändas till pastor, som så snart husförhörslängden är färdigställd ska jämföra de 

båda, notera avvikelser och attestera. Mantalslängden ska sedan skickas till 

landshövdingen.111 Ståndets åsikt i frågan 1765 var att åtgärden skulle försätta 

prästerskapet i samma ”olägenheter” som motiverat 8 § i 1723 års privilegier. Nu 

rör sig det förvisso om ett enskilt konsistorium som föreslår detta, vilken 

inställning det övriga prästerskapet hade i frågan kan jag inte uttala mig om.  

Förslaget kan dock tala för att en attitydförskjutning har skett sedan 1765. 

Avsikten med att föreslå att prästen skulle attestera längderna i efterhand, i 

hemmet, var troligen att de då skulle slippa lämna dem ifrån sig. Konsistoriet i 

Uppsala föreslår att prästerskapet ska åläggas att upprätta husförhörslängderna i 

samma ordning som mantalslängderna, vilka ställdes upp efter jordeboken.112  

Detta innebar alltså att ordna hemman, torp och andra lägenheter efter alfabetisk 

ordning och inte som förr efter byarnas geografiska belägenhet och de 

förhörsrotar de tillhörde.113  

                                                 
109 Forssell (1932), s. 141. 
110 Forssell (1932), s. 143. 
111 Forssell (1932), s. 143. 
112 Forssell (1932), s. 144-146, 148. 
113 Lext (1968), s. 136. 
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Kammarrådet Trunström formulerar i april 1806 ett slutligt förslag och 

ärendet var således berett för beslut. Ytterligare fem år skulle ändå passera innan 

så skedde. Forssell finner orsaken till dröjsmålet i att man inte ansåg det passande 

att oroa allmogen med skärpt skattekontroll när landet stod inför krig med 

Ryssland. Att arbete återupptogs förmodar han beror på att man under 18091810 

upptäckt allvarliga missförhållanden och underslev i samband med 

mantalsskrivningen i Jönköpings län.114 Det hela utvecklade sig till en skandal som 

Forssell beskriver som ”[…] det gamla mantalsskrivningssystemets bankrutt och 

final.”115 Händelserna fick rättsliga följder och Justitiekanslern beslöt att 

kammarkollegiet skulle anbefallas att inkomma med förslag till nya författningar 

om en säkrare kontroll av mantalsskrivningsförrättningarna.116 Den 8 april 1811 

kom till slut kammarkollegiets betänkande som i stort sett följde Trunströms 

förslag från 1806. Kollegiet kommenterar här det faktum att prästeståndets 1765 

avstyrkt ett förslag liknande det som Härnösand framlagt 1806. De för ett 

resonemang om att pastor i den nu föreslagna kontrollen inte behöver resa iväg 

utan kan utföra kontrollen hemmavid, samt att han inte heller behöver utföra 

själva längdskrivningen. Kammarkollegiet menar att en sådan utformning inte 

strider mot privilegierna. Man påstår också att det är dessa två olägenheter, någon 

form av bekvämlighetsskäl, som ståndet förde fram 1765 som skäl för att slippa 

göra efterkontrollen. Det som framkommer i prästeståndets protokoll, som 

redovisat under tredje riksdagsomgången, är att det kunde inverka menligt på 

relationen mellan prästen och församlingen. Ståndet fann därför uppdraget 

oförenligt med ämbetet.  

Betänkandet föredrogs i Rikets allmänna ärendens beredning117 den 5 augusti 

och bifölls av Kungl. Maj:t den 4 september 1811. En cirkulärskrivelse till 

landshövdingarna utfärdades därefter av kammarkollegiet den 7 oktober 1811. 

Förklaringen till att kollegiets betänkande grundar sig i Wesslos utredningar och 

inte i det som tilldragit sig i Jönköpings finner Forssell vara att vederbörande inte 

önskade att en ifrågasatt reform skulle förknippas med den så ”skandalösa 

omständigheter” som de i Jönköping. Man valde därför att ta sin utgångspunkt i 

de redan färdiga förslaget från 1806.118 Med anledning av detta väljer jag också att 

inte närmare beskriva de underslev som upptäcktes i Jönköping. Den kungl. 

förordning om mantalsskrivningsväsendet som fastställdes 4 september 1811 blev 

ändå inte långvarig.  

                                                 
114 Forssell (1932), s. 147. 
115 Forssell (1932), s. 150. 
116 Forssell (1932), s. 162. 
117 Statsorgan inrättat 1789 i stället för riksrådet. Beslutet stadfästes med konungens underskrift. Beredningen 

bestod av statssekreterarna och åtta andra tjänstemän: tre tidigare riksråd, hovkanslern, en biskop, två lagmän 

och ett kansliråd. Förvaltningshistorisk ordbok (2016), webbutgåva, sökord: rikets allmänna ärendens 

beredning [2019-04-18]. 
118 Forssell (1932), s. 147, 164. 
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Prästerskapet kallas åter till skrivningsförrättningarna 

Redan vid riksdagen 1812 fann man sig återigen, trots 1811 års kungl. förordning, 

diskutera mantalsskrivningens organisation. Denna gång väcktes frågan genom en 

skrivelse den 27 maj, till statsutskottet från Kungl. Maj:t. I denna framgick att 

överståthållarämbetet i Stockholm hos Kung. Maj:t väckt förslag om ökade 

arvoden för mantalskommissarierna i huvudstaden. I brevet framkom också det att 

en jämförelse mellan den på mantalslängderna grundade rikshuvudboken och 

tabellverket framkommer att mellan 300 000 och 400 000 personer som borde 

varit mantalsskrivna har utelämnats. Nämnda skrivelse remitteras till 

statsutskottets utgiftsavdelning. I sitt betänkande menade utgiftsavdelningen att 

det var av stor vikt att en säker kontroll kan upprätthållas och att kostnaderna för 

detta borde bestridas av bevillningen”, dvs.  att kostnaderna skulle täckas av 

bevillningen. Ärendet överlämnas därför till bevillningsutskottet. Förslaget om 

ökade arvoden återuppväckte emellertid frågan om mantalsskrivningens 

organisation i sin helhet. 

Forsell beskriver skillnaden mellan tabellverkets siffror och rikshuvudboken 

som ”ett allvarligt memento till våra dagars historiska forskning” eftersom det 

innebär att mantalslängderna är direkt missvisande i fråga om folkmängd och 

befolkningens skattekraft.119 Som påpekats tidigare justeras denna bild av den 

tidigare sekreteraren i Tabellkommissionen Henrik Nicander, citerad av Lext. Han 

menar att det på grund av skilda redovisningsområden är det nästintill omöjligt att 

få en klar bild av var felkällan finns. Nicander menar också att det sätt varpå 

folkmängdstabellerna tillkom ger anledning att tvivla på dess exakthet.120 Detta, 

menar jag, är bra att hålla i minnet när mantalslängder konsulteras i forskning, 

liksom det faktum att kyrkobokföring, mantalslängder, och tabellverkets 

folkmängdstabeller trots allt är tre olika typer av dokument vars ändamål skiljer 

sig åt: kyrkliga, skatteindrivning samt befolkningsstatistiska. Även om de två sista 

grundar sig på den förstnämnda torde ändamålet för vilka de upprättats har 

betydelse för i vilken mån en direkt jämförelse mellan uppgifterna i de tre går att 

göra. Det stora antal utredningar som ägnats åt att i någon mån sammanjämka 

dessa tre och förbättra dess tillförlitlighet, påvisar frågans komplexitet.    

Av speciellt intresse i detta sammanhang är det särskilda yttrande som åtföljde 

statsutskottets betänkande.  En ledamot av utgiftsavdelningen, Pehr Jonsson, för 

fram förlag om en ändring av 1811 års förordning. Han föreslår att de som 

förrättar mantalsskrivningarna ska beordras att uppföra två längder som ska 

justeras och underskrivas av närvarande präst, kronobetjänt och nämndemän.121 

                                                 
119 Forssell (1932), s. 164-166. 
120 Forssell (1932), s. 166, Lext (1968), s. 241243, för synpunkter på folkmängdstabellernas exakthet se not. 

3 s. 243. 
121 Bihang till 1812 års riksdags protokoll, del 2 s. 15641565. 
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Han finner att denna åtgärd ska garantera att en säker kontroll uppnås. Jonsson 

yttrande om prästens närvaro innebar att 1723 års privilegier skulle frångås. Det 

ska dock dröja innan detta genomförs i praktiken.   

Fjärde riksdagsomgången 

Stånden behandlar statsutskottets betänkande den 16 juli 1812. Alla utom 

bondeståndet bifaller och ärendet lämnas vidare till bevillningsutskottet.122 Den 29 

juli lägger bevillningsutskottet fram sitt förslag. För att uppnå pålitliga 

mantalslängder önskar man att prästerna återigen ska vara tvungna att närvara vid 

skrivningarna för bistå med upplysningar. Man anser också att 

husförhörslängderna ska inrättas i likhet med mantalslängderna. Förslagen 

diskuteras i prästeståndet den 3 augusti. Doktor Carl von Rosenstein, biskop i 

Linköping anför att ”[…] oagtadt [att] Ståndets Privilegier fritaga Presterskapet 

derifrån, att personligen wara närwarande wid Mantalsskrivningarna […]” och att 

kontroll av längderna i efterhand, som de ålagts enligt 1811 års förordning, är 

”[…] för Ståndet i flera afseenden obehagligt och menligt […]” så anser biskopen 

likväl att ståndet inte bör undandra sig inblandning i mantalsskrivningen ”[…] 

såsom i flera afseenden upplysande och för Controllen nödig”. von Rosenstein ger 

exempel på en annan uppfattning än den som tidigare varit gällande. Anförandet 

kan tolkas som att han anser att medverkan vid mantalsskrivningarna inte är 

fullständigt oförenligt med prästämbetet. Sysslorna ger visserligen upphov till en 

del obehag, men att åstadkomma en säker organisation för mantalsskrivningarna 

är mycket angeläget. Nödvändigheten av att uppnå denna säkerhet måste likväl 

göras tydlig för församlingen, varför biskopen föreslår att landshövdingen ska 

tillförordna en person som kan ”[…] gifva ett tillbörligt anseende åt förrättningen 

[…]”, och på så vis undvika att ovänskap mellan prästen och församlingen 

uppstår.123 von Rosenstein påpekar vidare att det är omöjligt att överallt inrätta 

kyrkoboken efter mantalslängden men tror att det formulär för husförhörsboken 

som ståndet enligt Kungl. Majt:s befallning ska upprätta kommer att bidra till att 

uppnå det ändamål som åsyftas. Ståndet beslutar i enlighet med von Rosenteins 

förslag.  

Prästeståndet föreslår alltså att landshövdingen, eller hans ombud, ska närvara 

för att skänka förrättningen tillräckligt anseende. När bevillningsutskottet sedan 

kommer med sitt utlåtande avslår de ståndets förslag rörande landshövdingen. De 

menar att landshövdingen inte kan beordras att närvara vid förrättningar ”[…] af 

mindre betydenhet […]” och finner att ett kronoombud är tillräckligt.124 

Bevillningsutskottets utlåtande behandlas den 10 augusti i prästeståndet och 

                                                 
122 Prästeståndets protokoll 16 juli 1812, del 2 s. 141142. R o. A. protokoll 16 juli, s. 234-240, 

Borgarståndets protokoll 16 juli, s. 729, Bondeståndets protokoll 16 juli, del 2 s. 741-742. 
123 Prästeståndets protokoll 3 augusti 1812, del 2, 11 §, s. 260262. 
124 Bihang till 1812 års riksdags protokoll, del 4 sid. 2447-2448. 
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väcker där viss indignation. Ståndet svarar därför med att utförligt framlägga de 

skäl man har för sin begäran angående landshövdingen. Först och främst vill man 

understryka att mantalsskrivningen inte bör anses som en förrättning av mindre 

betydelse då en stor del av bevillningen därigenom bestäms. Vikten av 

förrättningen har också blivit allt mer tydlig i och med de skillnader mellan 

tabellverket och mantalslängderna som kunnat konstateras, ”[…] hwilket än 

widare kunde hända, om ej en den mäst grannlaga tillsyn derwid anwändes”. Nu 

tar ståndet återigen upp uppgiftens oförenlighet med ämbetet. ”[…] Sjelfwa 

sakens natur förbjuder Presten att deltaga i all åtgärd wid denna förrättning […]” 

om man inte ger den tillräcklig betydelse.125 Fortsättningen finner jag vara så 

talande för den inställning som ståndet hela tiden hävdat att jag vill återge ett 

längre stycke av protokollets skrivelse. Ståndet talar här om konsekvenserna av att 

inte ge förrättningen ”tillbörligt anseende”:   

Presten skulle annars snart anses såsom sine Åhörares Fiscal; och PrestStåndet som äger 
Kongl. Maj:t Nådiga försäkran att icke kunna åläggas förrättningar, hwilka åt det Embete 
skulle meddela den tillbakastötande egenskapen af angifware; hoppas då med skäl, att ingen 
lärer wilja ålägga Presterskapet en befattning, som för helgeden af dess kall, för dess 
förtroende ibland sina Åhörare, och för befrämjande af Religionens afsigter och Statens nytta, 
wid många andra tillfällen wisar sig i hwarje hänseende menliga. [min kursivering. ß har 
ersatts av ss].126  

Avsnittet är illustrativt för den lojalitetskonflikt som hela tiden varit närvarande, 

mer eller mindre uttalat. Ståndet säger sig i protokollet av den 10 augusti drivas av 

”warmt nit” för bibehållandet av både statens rätt och sitt ämbetes aktning. Att 

ikläda sig rollen som ”angivare” kan emellertid inverkan skadligt på möjligheten 

att utöva det egentliga ämbetet, och dessutom utmana församlingens vilja att ta 

del av den Heliga Nattvarden. Detta kan inte göras med mindre än att uppgiften 

ges den ”[…] wigt och det anseende som rättfärdigar hans inställelse”. Ståndet 

menar vidare att landshövdingens ombud ska föra ordet vid skrivningen, samt 

”[…] Kronans tillbörliga rätt bewaka”.127 Med denna lösning vill ståndet, som jag 

tolkar det, flytta över ansvaret för kontrollen på landshövdingens ombud. Prästen 

ska meddela de nödvändiga uppgifterna ur förhörsboken men det är sedan upp till 

landshövdingens ombud att utföra själva kontrollen. Ståndet inbjuder även de 

övriga stånden till att instämma i deras beslut. Borgarståndet biföll förslaget, det 

gjorde däremot inte bondeståndet.128 På Riddarhuset ger prästeståndets 

protokollsutdrag upphov till starka känslor. Greve Fredrik Bogislaus von 

Schwerin, tillika prästvigd, säger sig med ”[…] werkligt obehag ha afhört […]”129 

                                                 
125 Prästeståndets protokoll 10 augusti 1812, del 2, 1 §, s. 389. 
126 Prästeståndets protokoll 10 augusti 1812, del 2, 1 §, s. 389. 
127 Prästeståndets protokoll 10 augusti 1812, del 2, 1 §, s. 389. 
128 Borgarståndets protokoll 10 augusti 1812, del 1, s. 1058. Bondeståndets protokoll 10 augusti 1812, s. 917.  
129 Ridderskapets- och adelns protokoll 10 augusti 1812, del 2, s. 641.  
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protokollsutdraget då han aldrig skulle komma på tanken att åberopa privilegierna 

när det handlar om att tjäna staten. Han menar vidare att förhörsböckerna endast 

kan ge den vägledning som eftersträvas om prästen själv närvarar och kan 

förklarar hur de ska läsas. Greve von Schwerin är ett exempel på att det inom 

prästerskapet fanns olika uppfattningar om hur vilka arbetsuppgifter som ämbetet 

kunde tillåta.  

Ständernas beslut föranledde att ärendet återkom till bevillningsutskottet 

ytterligare en gång och de försökte sammanjämka ständernas synpunkter. 

Utskottets betänkande innehöll därför 19 punkter med de meningskontroverser 

som förelåg. Städerna uppmanades att antingen ansluta sig till de andras åsikter 

eller att hänvisa saken till förstärkt statsutskott, enligt 71 § regeringsformen. 

Bondeståndet och Ridderskapet och Adeln beslöt nu att godkänna förslaget att 

landshövdingens ombud jämte prästen skulle närvara vid mantalsskrivningarna. 

Därmed var saken avgjord. Prästen skulle återigen närvara vid 

mantalsskrivningen. Däremot fanns förslaget från bevillningsutskottets skrivelse 

av den 29 juli 1812 om att inrätta husförhörslängderna efter mantalslängderna, 

inte med i beslutet. 130     

Den aspekt av objektet som är aktuell här är alltså prästens närvaro vid själva 

mantalsskrivningsförrättningen. Diskussionen om att upprätta 

husförhörslängderna enligt mantalslängderna faller utanför objektet och ingår inte 

i analysschemat nedan. De två argument som används i denna omgång har båda 

framförts under tidigare omgångar. Det handlar om förtroendet och om ämbetets 

natur.    

I denna omgång återkommer förtroendeargumentet: förtroendet mellan 

präst och församling påverkas negativt. Även ämbetsargumentet återkommer: 

arbetsuppgiften är inte förenlig med ämbetet. Argumenten vilar på samma 

grund som tidigare men skillnaden nu är att handlingsrekommendationen, som är 

densamma i båda argumenten, öppnar för en kompromiss. Det är viktigt för 

prästerskapet att inte väcka misstro hos församlingen. Han ska inte kunna 

anklagas för att ha försatt en församlingsmedlem i svårigheter genom att ”angiva” 

denne till skrivningsförrättaren. Han ska visserligen lämna uppgifter ur 

förhörsboken men med landshövdingens ombud närvarande lyfts lite av ansvaret 

från prästen axlar och kan på så vis sägas sig värna statens rätt samtidigt som han 

behåller sin ”Embetsagtning”131  

Argumentationen i denna omgång är mer nyanserad, dvs. inte tendentiös. Dels 

för att de närmar sig den andra sidans ståndpunkt och accepterar närvaro vid 

skrivningarna. Dels för att ståndets själva lyfter att statens rätt är viktig och att 

man ”[…] fann den controll å Mantalsskrifningen, som igenom Presterskapets 

                                                 
130 Forssell (1932), s. 176180.  
131 Prästeståndets protokoll 10 augusti, del 2, 1 §, s. 390. 
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åtgärd kan bibringas, wara nära oumbörlig […]” Prästeståndet är nu villiga att 

kompromissa. Argumentation sammanfattas nedan. 
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Figur 5. Prästeståndets argumentation vid riksdagen 1812.  

 Beskrivning Värdering Handlings-

rekommendation 

 

Förtroende- 

argumentet 

Prästerna har uppgifter 

om församlingen som 

kan användas vid 

mantalsskrivningen.  

Församlingen kommer 

att uppfatta prästen som 

en angivare om han 

närvarar vid skrivningen.   

Församlingens 

förtroende kan 

upprätthållas om 

landshövdingens 

ombud också närvarar.   

 

Ämbets-

argumentet 

Prästen är även 

underställd staten.   

Att säkerställa statens 

rätt är viktigt, men 

uppgiften strider mot 

ämbetets natur samt 

prästerskapets 

privilegier.   

Landshövdingen bör 

närvara, jämte prästen, 

för att bevaka statens 

rätt.   

 

En särskild kommitté tillsätts 

Mantalsskrivningens organisation och försöken att förbättra säkerheten vid 

skrivningsrättningarna var som synes en fråga som uppbådade stort engagemang 

från flera håll. Vid 1812 års riksdag behandlades mantalsskrivningen inte bara 

inom ramen för bevillningsförordningen. Parallellt med detta utarbetade 

prästeståndets ecklesiastikutskott ett förslag till en prästerskapets skrivelse till 

Kungl. Maj:t. Skrivelsen innehöll fem punkter med förlag på åtgärder för 

förbättrad kontroll av mantalsskrivningen.132 Förslagen har betydelse för den nya 

förordning som tids nog skulle komma att stadfästas. Prästeståndet begär att det 

kungl. brevet av den 4 september 1811 om prästerskapets skyldighet att granska 

mantalslängderna i efterhand ska upphävas. Bestämmelsen blev överflödig i och 

med skrivelsen i bevillningsförordningen om att pastorn ska närvara personligen. 

Ståndet kommenterar detta med att det blir en dyrbar nåd att befrias från det 

plågsamma bekymret att nödgas angiva ”[…] några merendels fattige 

Sockenboers uraktlåtne skyldigheter, hwilkas fel han häldre welat förekomma, än 

till strängare answar befordra.”133 Man påtalar vidare att ingen förändring av de 

formulär för husförhörslängder som stiften antagit är nödvändig. De formulär som 

prästerna nu har blivit förtrogna med bör behållas. Däremot bör det i förhörsboken 

införas ett register över gårdar och byars namn, med anteckning om hemmanens 

natur och anvisning till det folio (uppslag) i förhörsboken där varje ställe 

                                                 
132 Prästeståndets protokoll 17 augusti 1812, del 2, 4 §, s. 491497. 
133 Prästeståndets protokoll 17 augusti 1812, del 2, 4 §, s. 493. 
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återfinns.134 Här kan tilläggas att föreskrifter om enhetliga tryckta formulär för 

hela riket inte kom förrän 1860. Innan dess vara det upp till stiftsledningen att 

tillse detta. Det förekom exempelvis tryckta formulär redan 1708 i Karlstad stift.135  

Prästeståndet anhåller även om återupplivande av en gammal bestämmelse om 

allas skyldighet att vid flytt till en annan ort medföra, och för prästen uppvisa 

flyttningsbevis med födelsedatum. Ståndet menar att det under rådande 

omständigheter, då i synnerhet lägre och högre ståndspersoner underlåtit att göra 

detta, är det näst intill omöjligt att föra ordentliga förhörsböcker. Utan dessa 

uppgifter fyller de heller inte sin funktion vid mantalsskrivningarna. Man ville 

vidare ta bort skyldigheten att vid uttagande av detta flyttningsbevis uppvisa sin 

orlovssedel136 samt prästens skyldighet att i flyttningsbeviset uttala sig om 

personens duglighet. Slutligen förordades att äldre författningar om att 

husbondens skyldighet att infinna sig vid husförhören ska återupplivas. De ska 

muntligen uppge namn, ålder och övriga omständigheter för de personer som bor 

på deras ägor. Med dessa fem åtgärder skulle alltså differens mellan antalet 

antecknade i mantalslängden respektive kyrkobokföringen avhjälpas.137  

Ett par veckor senare beslutar Kungl. Maj:t att en skattekommitté ska tillsättas 

för att utarbeta ett förslag på hur det som rikets ständers beslutat ska kunna 

verkställas. Den 22 september, en knapp månad efter att prästerskapets skrivelse 

godkänts av ståndet avger kommittén dels ett betänkande om ovan berörda 

skrivelse, dels ett betänkande med förslag till ny förordning om 

mantalsskrivningarnas förrättande. Betänkandet med förslagen föredrogs i 

konseljen (regeringssammanträde) den 30 september 1812. I Kungl. Maj:ts beslut 

står att förslaget gillas med endast ett fåtal ändringar.138 En ny 

mantalsskrivningsförordning var nu på plats. Den 28 oktober kom en 

komplettering i form av Kungl. Maj:ts påbud angående viss omständigheter som 

borde beaktas. Påbudet var en följd av prästerskapets skrivelse. Påbudet föreskrev 

bland annat att husbonden ska infinna sig vid husförhören för att uppge namn och 

ålder på dem som bodde på hans ägor. Påbudet betonade uppgifternas vikt för 

förhörsböckernas fullständighet och användning vid mantalsskrivningarna. Vidare 

gjordes påpekanden om innehåll i prästbevis samt att det var överflödigt att inrätta 

husförhörslängderna efter mantalslängderna, nu när prästen själv var närvarande 

och kunde vägleda i läsningen. Ett register över alla byars och gårdars namn samt 

hemmanens nummer (fastighetsnummer) skulle dock införas.   

                                                 
134 Forssell (1932), s. 181182 
135  Lext (1984), s. 183. 
136 Intyg från en husbonde att en tjänare eller tjänarinna var fri från tjänsten. Intyget innehöll också vitsord om 

hans eller hennes arbetsinsatser och uppförande. Förvaltningshistorisk ordbok (2016), webbutgåva, sökord: 

orlovssedel [2019-05-08]. 
137 Forssell (1932), s. 182. 
138 Forssell (1932), s. 188. 
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1812 års mantalsskrivningsförordning 

Efter det långa och mödosamma arbetet med att uppnå en fungerande organisation 

och en säker kontroll av mantalsskrivningarna, hade slutligen en ny förordning för 

mantalsskrivningsväsendet vunnit laga kraft. I och med detta så upphävdes 

mantalskommissarieinstruktionen av år 1693 och det kungl. brevet av den 4 

september 1811. Även skrivningen i prästerskapets privilegier om att prästen 

friställs från närvaro vid mantalsskrivningen samt undertecknandet av längder har 

alltså satts ur spel. Förordningen (MF 1812) är uppdelad på elva paragrafer och 

jag kommer här att behandla de som är mest relevanta för detta sammanhang Jag 

kommer också i möjligaste mån att påminna om var ursprungsförslaget väckts 

samt hur det förhåller sig till prästeståndets inställning i debatten. 

Att pastorn, eller den ur församlingens prästerskap som han utser, ska närvara 

vid skrivningsförrättningen slås fast i 3 §. Är pastorn ensam präst i församlingen 

och har laga förfall, ska han utse en ersättare. Beslutet hänger med från 

bevillningsförordningen 1812. Till förrättningen ska pastor medföra 

husförhörslängden ”[…] till hwars fullständighet, med hänsigt till ifrågavarande 

förrättning […]”139 hör att alla som efter senaste mantals- och skattskrivning 

inflyttat till församlingen finns upptagna med namn, ålder, yrke/tjänstebefattning 

samt beteckning. Det ålåg således alla inflyttade, vid en riksdalers plikt, att innan 

mantals- och skattskrivningen för prästen uppvisa sitt prästbevis, samt dito för 

hustru, barn och tjänstefolk. Denna del är hämtad från prästerskapets skrivelse. 

Som en ytterligare åtgärd för att uppnå så kompletta längder som möjligt kom 

ytterligare föreskrifter i den kompletteringen av MF 1812 gjordes 28 oktober. Där 

stadgas att husbonden skulle vara närvarande vid husförhöret för att lämna 

uppgifter om namn, ålder och befattning på alla som bodde på hans ägor.140  Helt 

nytt är att förutom husförhörslängden ska pastorn även medföra en förteckning 

över församlingens invånare som inom det aktuella året uppnått en ålder av 

femton år. Namn, ålder och kön ska finnas med. Barn under femton år samt 

församlingens underhållstagande fattighjon behöver endast antecknas med ålder 

och kön. Pastorn eller hans ombud ska egenhändigt författa samt underteckna 

förteckningen. Försummar han att göra detta ska han ersätta skattskrivarens 

resekostnad för den förrättning som därför inte kunnat genomföras.  

Utöver att närvara och vara behjälplig med husförhörslängden ska pastorn 

alltså, enligt sista stycket i 3 §, innan varje mantalsskrivning uppföra en 

förteckning över socknen eller pastoratets alla invånare. Uppgifterna ska hämtas 

från husförhörslängden och ska innehålla hemvist, namn, ålder och kön. Pastorn 

ska underteckna denna ”[…] så at han för des fullständighet och öfwerstämmelse 

med de hållne annotationerna må kunna answara.” Vidare stadgar 6 § att pastorn 

                                                 
139 Mantalsskrivningsförordning 1812.   
140 Kungl. Maj:ts påbud 28 oktober 1812. 
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ska underteckna den fullständiga mantalslängden, tillsammans med 

landshövdingen, eller hans ombud, skattskrivaren samt två av socknens invånare. 

Pastorn medverkar alltså på flera olika sätt i skrivningsrättningen. Det villkor som 

prästeståndet satte upp för att acceptera att återigen närvara vid 

mantalsskrivningen var att landshövdingen, eller hans ombud, också skulle 

närvara. Önskemålet infriades och i 2 § stadgas att skrivningarna ska förrättas 

under tillsyn av landshövdingen som ”[…] hålla alfwarsam hand deröfwer […]” 

att förordningen följs. Finns giltiga orsaker kan landshövdingen istället skicka ett 

ombud. Landshövdingen, eller hans ombud, ska försäkra att allt går rätt till och ge 

just det anseende som prästeståndet efterfrågade i sin argumentation (se figur 5). 

Landshövdingen, Konungens befallningshavande, gå så att säga i god för att 

prästerskapets har goda avsikter med att medverka och att de inte bör anses som 

”sine Åhörares Fiscal”.141 Under 8 § finns ett förordnande om att skattskrivaren 

ska skicka pastor den färdiga mantalslängden inom ett par månader. Pastorn ska 

sedan läsa upp den i predikstolen och om den befinns stämma med de verkliga 

förhållandena ska han skriva under.  

I 4 § stadgas vilka som ska upptas i mantalslängden: alla de inom socken eller 

distriktet som äger, brukar eller förestår hemman, egendomar eller lägenheter. De 

ska själva eller genom ombud lämna skriftliga uppgifter enligt de formulär som 

finns som bilagor till förordningen. 5 § fastslår att mantalsskrivningsorten är 

detsamma som bostadsorten, eller där som personen vistas större delen av året. 

Den som har ägor på flera olika ställen ska till mantalsskrivningen vid varje 

sådant ställe meddela vilken ort han ämnar vara skattskriven. Tjänstemän 

skattskrivs på den plats de arbetar och tar emot lön, om de inte är stadigvarande 

bosatta någon annanstans. Mantals- och skattskrivaren ska enligt 6 § upprätta ett 

koncept till mantalslängd enligt bifogat formulär med alla hemman, 

hemmansdelar, lägenhet, verk och inrättningar samt dess ägare, innehavare och 

boende vid föregående skattskrivning. På denna ska sedan de skattskyldigas 

skriftliga uppgifter överföras. I samband med detta ska en kontroll gentemot 

husförhörslängden och pastorns förteckning utföras. En viktig förändring i MF 

1812 är att även minderåriga och åldringar som inte försörjer sig själva och är 

skatteskyldiga ska antecknas. Ett viktigt steg i utvecklingen till 

folkbokföringslängder.           

Det som prästeståndet argumenterade för vid 1812 års riksdag var att låta 

landshövdingens närvaro vid mantalsskrivningen understryka dess betydelse för 

rikets finanser, vilket därmed skulle motivera prästerskapets närvaro. Det var 

också i enlighet med detta som ständerna beslutade. Prästerskapet frånsade sig 

därmed privilegiet att inte behöva närvara vid mantalsskrivningen. Prästerskapets 

privilegier säger också att de befrias från all längdsskrivning samt från att 

                                                 
141 Prästeståndets protokoll 10 augusti 1812, del 2, 1 §, s. 389. 
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underteckna mantalslängderna. MF 1812 gör alltså större avsteg från privilegierna 

än vad prästeståndet medgav vid riksdagen 1812. Vid riksdagen 1815 görs flera 

invändningar mot den nya förordningen. Bland andra prosten Blomdahl uttalar att 

han inte missminner sig då han påpekar att prästeståndet vid1812 års riksdag ”[…] 

alldeles icke åtog sig den besvärliga och utur flera skäl onyttiga förteckningens 

författande i likstämmighet med husförhörs-längden för hela Gället.”142 

Protesterna sammanfattades av utskottet i ett förslag till skrivelse till Kungl. 

Maj:t, vilken godkändes av ståndet.143 Meningsskiljaktigheterna var således inte 

lösta i och med MF 1812. Den fortsatta ordväxlingen ligger dock utanför 

undersökningens ram. I det följande kommer jag att sammanfatta argumentationen 

från de aktuella åren för att bevara mina två första forskningsfrågor. 

 Hur argumenterade prästeståndet i debatten om mantalsskrivningens 

former, åren 17231812? 

 Hur speglas relationen mellan kyrka och stat i prästeståndets 

argumentation? 

Sammanfattning av prästeståndets argumentation 

I den argumentation som här presenterats framkommer att det förelåg 

värderingsskillnader mellan kyrkans och statens representanter. Uppfattningarna 

skilde sig åt vad det gäller hur stort inflytande staten skulle ha i de kyrkliga 

angelägenheterna. Det var framförallt två värderingar som var viktiga för 

prästeståndet att hävda  att upprätthålla en god relation till sin församling samt 

att slå vakt om sitt ämbetes särskilda natur. Den omsorg om förtroendet som 

prästeståndet uppvisar syns dels i argumentet som direkt hänvisar till att 

förtroendet skadas av att husförhörslängderna lämnas ut, men också i vidhållandet 

av att kyrkobokföringen endast ska användas för kyrkliga ändamål. 

Anteckningarna är gjorda i samband med husförhör, för att användas i prästens 

ämbetsutövning. Prästeståndet hävdar att församlingen upplever det som hotfullt 

att dessa uppgifter lämnas till landsfiskalen eller skatteskrivaren. De finns goda 

skäl att tro att det faktiskt förhåller sig så, eftersom protokollen hänvisar till 

faktiska händelser då församlingen uttryckt just detta.  

Prästeståndet upplever också en oro över att användning av husförhörslängden 

som kontrollverktyg skulle medföra att en del undanhöll sina barn och tjänstefolk 

från att låta sig antecknas i husförhörslängden. Detta skulle hindra dem från att ta 

del av den Heliga Nattvarden. Enligt kyrkolagen är det prästens uppgift att lära sin 

församling att söka förlåtelse för sina synder och att rätt förstå innebörden i att ta 

                                                 
142 Utdrag av ecklesiastikutskottets protokoll finns fogat till den tryckta utgåvan av prästeståndets protokoll 

1815, del 1, 17 april s. 241.     
143 Skrivelsen finns fogad till den tryckta utgåvan av prästeståndets protokoll 1815, del 1, 17 april, s. 247.     
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emot Kristi kropp och blod. Den person som avhåller sig från detta ska kallas för 

okristen.144 En åtgärd som har konsekvensen att församlingen inte tar del av den 

Heliga Nattvarden kan då sägas vara en fara för deras ”[…] Siälars ewiga 

Saligheet […]”.145 En fundamental del av församlingslivet hotas därigenom. Att 

låta ett värdsligt intresse sträcka sig så långt vore att göra våld på ämbetet. 

Prästerskapet höll förmodligen ändå med om att det var fel att försöka undslippa 

skatt. Den som ”[…] någon offentelig Last bedrifwit […]”146 skulle heller inte få 

del av den Heliga Nattvarden, om denne inte själv ångrat sig och bekänt sina 

synder inför prästen och inför Gud. Skatteunderslev reglerades dock i den 

värdsliga lagen och skulle därför även avgöras där. Motståndet mot att lämna ut 

husförhörslängderna handlar då inte om att prästen godkände skattefusk, snarare 

om att inte vilja agera som angivare. Var och en skulle se till att lyssna på sitt 

samvete och Guds ord och därefter be om förlåtelse för sina synder. På så vis 

skulle församlingen ledas till att leva i enlighet med Gud, för sina själars 

frälsnings skull.  

I protokollen framkommer att prästerskapet är noga med att det ska framgå 

tydligt för församlingen när han agerar som representant för det civila. 

Exempelvis önskar de att det kungl. brevet med förordnande om att lämna 

husförhörslängderna till landsfiskalen ska få läsas upp i predikstolen. Det måste 

göras tydlig att det är ett påbud från överheten och inte prästens eget initiativ. 

Prästeståndets anser alltså att det är viktigt att upprätthålla gränserna för 

prästämbetet. Framförallt då de riskerar att äventyra för dem centrala värden som 

församlingens förtroende och sin ämbetsaktning.  

Ett bibehållet förtroende är också skälet till att ståndet vid den fjärde och sista 

riksdagsomgången ställer upp landshövdingens närvaro vid 

skrivningsförrättningarna som villkor för sin egen. På så vis kan prästerskapet 

behålla sin ämbetsaktning samtidigt som de uppfyller kravet att också tjäna staten. 

Här ska också den attitydförändring som sker mellan tredje och fjärde 

riksdagsomgången noteras. År 1765 vidhåller ståndet att efterkontroll av 

mantalslängder strider mot 8 § i privilegierna av år 1723. De säger också att de 

redan är tyngda av en mängd andra civila uppgifter som skiljer sig från ämbetet. 

Privilegierna ska därför förbli oförändrade. År 1812 framhåller ståndets 

fortfarande att närvaro vid mantalsskrivningen strider mot privilegierna och har en 

skadlig inverkan på församlingens förtroende.  Skillnaden nu är att de trots detta 

ser prästerskapets medverkan vid skrivningarna som oumbärlig för kontrollen. De 

tycks mena att ändamålet helgar medlen i detta fall. Att komma till rätta med 

missförhållandena i samband med mantalsskrivningen är av så stor vikt, vilket 

landshövdingens närvaro ska försäkra, att prästämbetet denna gång får stå tillbaka. 

                                                 
144 Kyrkolagen 1686, 11 kap., 1,2 §. 
145 Kyrkolagen 1686, 11 kap., 1 §.  
146 Kyrkolagen 1686, 8 kap., 3 §. 
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Det faktum att vi hunnit en bit in på 1800-talet när den nya förordningen beslutas 

påverkar sannolikt prästeståndets argumentation. Undersleven har diskuterats 

under en mycket lång tid utan att en tillfredställande lösning har åstadkommits. 

Ståndet inser förmodligen att en annan lösning inte står att finna. I grunden är det 

samma värderingar som fortfarande värnas och formuleringarna om att uppgiften 

strider mot ämbetet är fortfarande skarpa.  

Fram till dess att MF 1812 röstas igenom finns inte mycket i protokollen som 

talar för att ståndet ser välvilligt på att medverka vid mantalsskrivningarna. Det 

blir intressant när detta ställs mot kyrkolagens tydliga formuleringar om kyrkans 

ställning i förhållande till staten, och de skyldigheter som åvilade prästerskapet.    

Enligt kyrkolagen ligger ansvaret för kyrkan i statens händer  ”[…] Gudz 

Kyrckia och Församling, hwilkens upsicht, wård och förswar, af Gudi oss [staten] 

anförtrodt är […]147 och prästeden talar om att prästen ska vara konungens trogne 

undersåte och tjänare.148 Det som Josefson kallar ett fullt utvecklat 

statskyrkosystem.149 Prästeståndets argumentation visar att dessa skrivningar till 

trots, kunde prästeståndet hävda en viss självständighet gentemot staten. De kunde 

även i flera fall övertyga de andra stånden om sin åsikt. Här vill jag framhålla 

prästerskapets privilegier som betydelsefulla. Prästerskapet har genom dessa 

kunnat dra upp gränser för sitt ämbete och befriats från sådant som de anser stå i 

strid med detsamma. Hänvisningar till 8 § i privilegierna görs flertalet gånger i 

den argumentation som förs vid riksdagarna. I den sista paragrafen i privilegierna 

lovar emellertid prästerskapet att de ska visa ”[…] Sveriges crono all trohet och 

rettrådighet […]”.150 Denna förpliktelse är emellertid inget som prästeståndet tar 

upp i sin argumentation.   

Sammantaget tyder den argumentation som prästeståndet förde vid 

riksdagarna på att de ville slå vakt om den lutherska uppfattningen att det 

värdsliga och det andliga regementet inte skulle sammanblandas. Även om de 

båda var uttryck för en gudomlig verksamhet. De motsatte sig därmed i viss 

utsträckning den uppfattning som kyrkolagen gav uttryck för. Prästeståndet 

menade härmed att kyrkans angelägenheter inte var ett förvaltningsområde som 

alla andra. Om de statliga anspråken gjorde våld på deras roll som själavårdare var 

de tvungna att protestera, av respekt för sitt ämbete. De ger slutligen sitt 

medgivande till att återigen närvara vid mantalsskrivningen, men fortsätter att 

hävda sin särställning som själavårdare. När en ny förordning kommer på tal tar 

ståndet chansen att påverka utformningen av den. De lämnar in förslag på 

föreskrifter som syftar till att göra förhörsböckerna mer fullständiga, vilket också 

gynnar dem i församlingsarbetet. Detta kan ses i skenet av en förändrad attityd till 

                                                 
147 Kyrkolagen 1686, 10 kap., 1 §. 
148 Kyrkolagen 1686, 22 kap., 2 §. 
149 Josefson (1956), s. 28. 
150 Prästerskapets privilegier 1723, 28 §. 
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medverkan i mantalsskrivningen. De bedömer att de inte kan fortsätta att neka till 

att medverka, mer ser då till att få inflytande över hur man ska säkerställa att 

husförhörslängderna blir så fullständiga som möjligt. Den skrivelse som ståndet 

författar på prästerskapets vägnar ger stort avtryck i MF 1812. Prästeståndet 

lyckades inte få genomslag i allt och MF 1812 tar sig också vissa friheter som inte 

ståndet varit med och godkänt. Argumentationen visar dock att de hade ett 

betydande inflytande även i frågor om hela rikets ekonomi och 

befolkningsstatistik.    

  

Förändringar i arkivmaterialet efter MF 1812 

Den tredje och fjärde forskningsfrågan handlar om hur MF 1812 kommer till 

uttryck i husförhörslängderna och vad detta i sin tur har för betydelse för 

möjligheten att forska. Jag har valt att koncentrera mig på husförhörslängderna i 

denna del, trots att förordningen i första hand behandlar mantalsskrivningen och 

de dithörande längderna. Förklaringen står att finna i att uppsatsens primära fokus 

är hur prästerskapet argumenterat för att behålla kontrollen över 

kyrkobokföringen och hur detta i sin tur speglar gränsen mellan kyrka och stat. I 

och med MF 1812 börjar kyrkobokföringens konturer att suddas ut, mer utrymme 

ges åt civila uppgifter. Detta motiverar att förändringarna i kyrkobokföringen ges 

företräde i detta sammanhang. I den följande diskussionen kommer jag att ge 

exempel ur några olika kyrkoarkiv. Dessa är tänkta att fungera som just exempel 

och gör inte anspråk på att kunna säga något om den faktiska utbredningen av en 

viss uppgiftstyp eller liknande.      

Husförhörslängderna ges i MF 1812 en stor betydelse för kontroll av 

mantalslängderna, varför den innehåller tydliga riktlinjer för vilka uppgifter som 

ska finnas med i den förstnämnda. Den kanske mest betydelsefulla föreskriften för 

längdernas utveckling till att fungera som civil folkbokföring kom dock redan 

1748. Jag kommer därför att börja med ska säga något om denna. Föreskriften sa 

att församlingens alla invånare skulle upptas, inte bara de som brukade komma till 

förhören. Även uppgifter om ålder, dop, dödsfall, giftermål och flyttar skulle 

antecknas. Genom detta samlades all data om en person på ett ställe vilket gav 

husförhörslängderna en särställning inom kyrkobokföringen.151 Förändringarna 

implementeras inte direkt eftersom en förhörsbok kan omfatta en lång period, i 

vissa hela tjugo år. Kolumner för nya uppgifter införs först när en ny bok tas i 

bruk. När föreskriften har genomförts breddas möjligheterna för vilken forskning 

som kan bedrivas med dessa längder som källa. De stora hållpunkterna i en 

                                                 
151  Lext (1984), s. 177178.  
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människas liv – dop, giftermål och död   finns då noterade på ett och samma 

ställe.    

Att flyttningsuppgifter tas med i längderna är betydelsefullt av flera 

anledningar. Som konstaterats ovan har uppgifternas införande betydelse för 

kontroll av mantalslängden, för möjligheterna att upprätta befolkningsstatistik 

grundad i husförhörslängderna samt för forskare av alla typer. För den som önskar 

följa en person i husförhörslängderna är en anteckning om att denne har flyttat till 

en annan församling värt mycket. Har inflyttningsförsamlingen en 

inflyttningslängd återfinns personen förhoppningsvis i denna, på ett datum som är 

närliggande det för utflytten. Att flyttningslängderna länge var en försummad 

företeelse har konstaterats ovan.152 Lext menar också att flyttningsattesterna, som 

är en förutsättning för flyttningslängden, trots diverse föreskrifter inte användes 

av alla.153 Många församlingar dröjde hur som helst med att uppföra längderna. I 

MF 1812, med ytterligare en skärpning i det efterföljande påbudet, stadgas att alla 

oavsett stånd och kön ska medföra prästbevis (flyttningsattest) till den nya 

församlingen. Med detta skarpa förordnande fanns åtminstone underlag för att 

uppföra flyttningslängder som omfattade alla.  

För att illustrera hur förändringarna 1748 uttrycks i husförhörslängderna följer 

här ett exempel, hämtat från Mora kyrkoarkiv.  

Bild 1 visar husförhörslängden för år 17321757. Inslaget av uppgifter utöver 

de som hör till kristendomsförhöret är litet. Den första kolumnen visar födelseåret, 

de följande ägnas åt förhörsrelaterade anteckningar (Catechismus). Längst till 

höger på sidan har anteckningar om dödsdatum gjorts. Endast en sida av uppslaget 

används.  

Bild 1: Husförhörslängd 17321757. Längden har karaktär av en ren förhörslängd. 

 

Källa: Mora kyrkoarkiv, A1:3b, husförhörslängd 1732-1757. Uppslag 1.  

Bild 2a och 2b visar husförhörslängden för år 17581769. Hela uppslaget tas nu i 

anspråk för att få plats med alla uppgifter. Den vänstra sidan ägnas åt 

                                                 
152  Lext (1968), s. 132; Andersson (2006), s. 26 
153  Lext (1984), s. 243. 
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kristendomskunskaperna. Notera också en ny kolumn för födelsedatum. 

Åldersuppgifter saknas dock, liksom datum för dop. På den högra sidan finns 

kolumner för uppgifter som inte är nödvändiga från kyrklig synpunkt.  
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Bild 2a: Husförhörslängd 1758-1769.  

 

Källa: Mora kyrkoarkiv, A1:4b, husförhörslängd 1758-1769. Uppslag 15, vänstra sidan. 

Bild 2b: Husförhörslängd 17581769. Kolumner för uppgifter av civil karaktär finns nu med.  

 

Kolumner fr. v. till h. 1. Förstår. 2. Till Nattvard. 3. Glömt af. 4. Lefvernes art. 5. Satt ifrån 
Nattvard. 6. Kommit til församlingen. 7. Flyttat. 8. Soldat. Kom i tjenst, Fick afsked. 9. Gift. 10. 
Oägta. 11. Pligtat.154 12. Bräckelig och lytt. 13. Död.  

Källa: Mora kyrkoarkiv, A1:4b, husförhörslängd 1758-1769. Uppslag 15, högra sidan.   

Stickprov ur andra församlingars arkiv ger vid handen att det kan se lite olika ut 

hur och när föreskrifterna tillämpats. Detta förhållande bekräftas också av Lext.155 

Husförhörslängderna från Färila i Hälsingland för 17441763 respektive 

17661774 uppvisar delvis samma förändringar som i Mora.156 Kolumnerna i den 

senare är dock inte lika många som i exemplet från Mora. En kolumn för 

flyttningar finns, liksom en med rubriken ”Omständigheter” där civilstånd, hälsa, 

dödsår eller annat kan antecknas. I Järna i Dalarna har prästen förhållit sig lite 

friare till Kungl. Maj:ts påminnelse om att ”[…] holla riktiga längder […]” för att 

                                                 
154 ”Pligtat” syftar på om personen har genomgått kyrkoplikt. Detta reglerades i kyrkolagens och var en form 

av kyrkligt disciplinstraff som utdömdes av värdslig domstol. Den straffade stod på en särskild pliktpall under 

gudstjänsten och skulle efteråt bekänna sina brott inför församlingen, varpå han kunde återupptas i 

församlingen. Se Kyrkolagen 1686, 9 kap., 4 §. 
155 Lext (1984), s. 203. 
156 Färila kyrkoarkiv, A1:3, husförhörslängd 17441763, A1:5b, husförhörslängd 17751780.  
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tabellarbetet skulle underlättas.157 Istället för att upprätta en kolumn har prästen 

helt enkelt bara noterat diverse uppgifter längst till höger på högra sidan. Att 

hänföra dessa uppgifter till rätt person, efter att en tid passerat och tabellverkets 

formulär skulle ifyllas, var måhända inte alldeles enkelt.  

Bild 3: Husförhörslängd 17521760.  

 

Anteckningar har förts längst ut till höger utanför kolumnerna.   

Källa: Järna kyrkoarkiv, A1:4, husförhörslängd 1752-1760. 

I och med flera förändringar redan införts 1748 medförde inte MF 1812 att så 

många nya uppgifter skulle föras in. Förordningen har större betydelse för 

möjligheten att använda längderna vid mantalsskrivningen, dvs. att få längderna 

så fullständiga som möjligt. I 3 § stadgas dock att yrke och befattning ska 

antecknas. En mycket ytlig undersökning av ett tiotal böcker från spridda år och 

församlingar antyder att det är lite godtyckligt i vilken utsträckning detta görs. 

Men av förklarliga skäl är det vanligare i stadsförsamlingarna än på landsbygden. 

För att underlätta användningen av längderna vid mantalsskrivningen gjordes i 5 § 

i påbudet ett annat tillägg. Ett register över alla byar och dess gårdars namn, samt 

hemmanens nummer skulle finnas i husförhörsböckerna.158 Detta system valdes 

framför att inrätta husförhörslängderna i enlighet med mantalslängderna. En 

kontroll av husförhörslängderna i Järna kyrkoarkiv ger vid handen att i den första 

boken efter den nya förordningen, 1816-1825, finns ett register över byarna längst 

bak. 159  Register saknas i de efterföljande sex böckerna, men återkommer i boken 

för 1848-1858.160 Under respektive by har namn på gårdarna samt deras ägare 

antecknats (se bild 4). I en del böcker förekommer dock ett maskinskrivet register 

som tillkommit på 1950-talet. Husförhörsböckerna för Mora saknar länge register. 

                                                 
157 Kongl. Majestäts skrivelse till domkapitlen angående tabellverkets upprättande, tryckt i sin helhet i Hjelt 

(1900), s. 94. 
158 Kungl. Maj:ts påbud, 28 oktober 1812. 
159 Järna kyrkoarkiv, A1:11, husförhörslängd 1816-1825. 
160 Järna kyrkoarkiv, A1:13c, husförhörslängd 1848-1858. 
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Först 1865 upprättas ett namnregister för de fem böcker som omfattar åren 1857-

1862. I registret finns en hänvisning till i vilken bok och på vilket gårdsnummer 

personen återfinns.161   

Bild 4: Register över hemman och dess ägare indelat efter byar.  

 

Kolumner f. v. 1. By nummer. 2. Gårds namn. 3. Husbondens namn. 4. Pagina. 

Källa: Järna kyrkoarkiv, A1:13c, husförhörslängd, 1848-1858. 

Ur forskningssynpunkt är givetvis ett register till stor hjälp. Man får en direkt 

hänvisning till rätt uppslag. Även om registret saknar nummer för hemmanen så är 

det relativt enkelt att gå vidare. För mantalsskrivaren var det givetvis till stor nytta 

i arbetet.  

Ju fler uppgiftstyper, utöver de kyrkoanknutna som görs i husförhörslängden 

desto mer ökar dess forskningspotential. Den dokumentation över hela 

befolkningen som husförhörslängderna nu kommit att utvecklas till, påverkades 

inte bara av de förordningar som rörde mantalsskrivning. Från och med 1816 

skulle exempelvis också en kolumn för vaccinering finnas, som ett led i 

bekämpningen av smittkoppor.162 Utrymmet som vigs åt kristendomskunskaper 

minskar och 1894 överges benämningen husförhörslängd för det nu mer passande 

namnet församlingsbok.163  

                                                 
161 Mora kyrkoarkiv, A1:11 husförhörslängd, 1817-1866.  
162 Lext (1984), s. 212. 
163 Wannerdt (1982), s. 45. 
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Slutord 

De fyra forskningsfrågor som jag genom denna uppsats förutsatte mig att besvara 

var följande: 

 Hur argumenterade prästeståndet i debatten om mantalsskrivningens 

former, åren 17321812? 

 Hur speglas relationen mellan kyrka och stat i prästeståndets 

argumentation? 

 Hur kommer förändringarna efter mantalsskrivningsförordningen 1812 

till uttryck i husförhörslängderna?  

 Hur påverkar förändringarna möjligheterna till forskning? 

Vid en första anblick kan sambandet mellan de två första och de två sista frågorna 

möjligen uppfattas som otydligt. Resultatet av min undersökning visar att 

prästeståndet argumenterade utifrån en tydlig uppfattning om att gränsen mellan 

det värdsliga och det andliga regementet inte fick suddas ut. I alla fall inte i den 

utsträckning som de menade att medverkan vid mantalsskrivningen skulle göra. 

MF 1812 kunde komma till stånd tack vare att landshövdingen inställde sig för att 

representera och bevaka statens rätt. Argumentationen speglar på så vis relationen 

mellan kyrka och stat. Framställningen av prästeståndet agerande i debatten visar 

också att de hade ett stort inflytande på händelseutvecklingen. 

Husförhörslängderna framstår under den aktuella perioden som nyckeln till det lås 

som kallas underslev. I MF 1812 ges också husförhörslängderna rollen som det 

kontrollmedel som används för att garantera mantalslängdernas riktighet. För att 

optimera kontrollverktyget anpassades det också i viss utsträckning för ändamålet. 

Detta ger bland annat upphov till en förändrad kolumnstruktur i 

husförhörslängderna. På så vis hänger det hela ihop.  

1723 ville prästeståndet värna om husförhörslängdens kyrkliga karaktär. De 

gick inte som fullständiga förlorare ur striden, men 1812 kunde de inte längre 

hävda att husförhörslängderna bara skulle användas ”[…] uti ecclesiastique och 

icke civile mål […].164   

   

                                                 
164 Prästeståndets allmänna besvär 1726, bilaga i Prästeståndets protokoll 1726-1727, 8 §, s. 493. 
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