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Förord 

Hela fem år har nått sin slutpunkt. Det finns många att tacka. Jag kommer 
sannolikt att glömma hälften men jag skall i alla fall göra ett försök. De 
som, på grund av min stress, råkar förbises i de kommande raderna vet 
förhoppningsvis vilka ni är.  

Genom åren har jag använt järnvägsnätet regelbundet i mina resor från 
Östergötland. Detta har delvis varit krävande. De som ligger bakom det 
eftersatta järnvägsnätet, avregleringarna m.m. vill jag inte tacka. Dock har 
de många förseningarna skapat ofrivillig arbetstid och kanske hade denna 
avhandling inte blivit av utan dessa. Så ett tack kanske ändå vore på sin 
plats.  

Ett stort tack till Historiska institutionen vid Uppsala universitet som 
vågade ta mig an. De här åren har varit givande, kul…ja rent ut sagt su-
permysiga. Samtidigt som det är skönt att vara klar så skall det bli väldigt 
tråkigt att inte få träffa er regelbundet. Det är några jag särskilt vill tacka. 
Ett stort tack går till Lovisa Svantesson, Sandra Olsson, Elisabeth Brand-
berg och Moa Sjödahl som är oumbärliga för institutionen. Det är ni som 
hållet skeppet flytande. Tack Janne Lindgren och Margaret Hunt för flera 
nyttiga kommentarer i samband med det högre seminariet. Tack också Jo-
hannes Westberg som i rollen som slutopponent kom med flera bra kom-
menterar och idéer på hur arbetet skulle kunna bli bättre. Tack även till 
utbildningshistoriska seminariet vid Uppsala universitet som bidragit med 
flera nyttiga kommentarer. Stort tack till Dag Lindström som bidragit med 
värdefulla kommentarer i avhandlingens slutskede. 

Inte minst vill jag tacka alla i forskningsprojektet Gender & Work som 
jag har haft förmånen att vara del av under dessa år. Ni har från första 
stund gjort att en osäker doktorand har känt sig trygg.  

Jag vill också passa på att tacka Jonas Lindström, Karin Hassan Jansson 
och Erik Lindberg för allt stöd i samband med min undervisning och 
mycket annat. Stort tack! 

Ett tack går till alla kyrkohistoriker vid Åbo Akademi, och kanske sär-
skilt Ingvar Dahlbacka, där jag tillbringade en kort tid som doktorand in-
nan jag kom till Uppsala. Förhoppningsvis kommer vi att få möjlighet att 
träffas någon gång snart. 
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En som har haft stor betydelse för att jag över huvud taget har nått hit 
är Otfried Czaika som jag en gång i tiden hade som handledare som d-
student i Linköping. Det är tack vare ditt stöd under alla år som jag orkade 
fortsätta. Tack!! 

I samband med arbetet av denna avhandling finns det också andra att 
tacka. Jag vill tacka doktorandkollegiet för att alla nyttiga kommentarer 
genom åren. Tack till Carolina Menker, Viktor Englund, Francisca Hoyer, 
Otso Kortekangas, Mari Eyice, Jezzica Israelsson, Johan Ericsson, Craig 
Celly, Åsa Olovsson, Astrid Pajur, Beverly Tjerngren, Mia Skott och alla 
ni andra. Särskilt tack till Alexander Engström, Gustaf Johansson, Chris 
Thompson och Katarina Nordström som jag nog har kommit närmast på 
institutionen. Inte minst vill jag tacka min förra kontorskollega Olov Si-
monsson som antogs samtidigt som jag. Tack för alla skratt och för alla 
stunder som vi skedade i soffan på vårt kontor när avhandlingsarbetet helt 
enkelt blev för mycket. 

Denna avhandling hade aldrig blivit klar utan mina handledare. Tack 
Karin Sennefelt för din uppmuntran och dina källtips, tack till Benny 
Jacobsson för alla nyttiga kommentarer. Men allra viktigast har min hu-
vudhandledare Maria Ågren varit. Tack för att du alltid har tagit dig tid 
och ställt upp under dessa år. Jag kunde inte ha fått en bättre handledare. 

Tack vare ekonomiska bidrag från Sven A. Nilssons stipendiefond fick 
jag möjlighet att förlänga slutskrivningsfasen.  

Sist av allt vill jag tacka min familj. Tack till min hund Miakoda som 
vandrat vid min sida i över 15 år. Det är på våra vandringar och dragturer 
i Kolmårdens skogar, på dess myrar och isar som mycket av innehållet i 
denna avhandling har kommit till. Hur tankarna skall komma i framtiden 
utan dig kan jag inte tänka mig. Ett tack går till Lumi som genom sitt 
enorma behov av kroppskontakt har värmt mig i vårt dragiga 30-talshus 
under hela slutskrivningstiden. Den värme som en dansk-svensk gårds-
hund har förmåga att alstra är imponerande. 

Tack till min mamma, pappa och syster som alltid stöttat mig oavsett 
vad. Jag kan inte med ord beskriva vad ni betyder. 

Sist men inte minst vill jag tacka min Linda. Du har kommit med flera 
nyttiga kommentarer och synpunkter. Du har en stor del i denna avhand-
ling. Tack för att du orkat med alla perioder av stress som hade tärt på de 
flesta. Tack för våra barn Irma och Valde som har gjort livet så mycket 
större och bättre än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Ni är allt för 
mig. 

Irma, Valde och Linda: Den här avhandlingen är till er. 
 
Christoffer Åhlman 
Vikbolandet, juni 2019
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KAPITEL 1 

Inledning 

Warg Karin i Stackmora för det hon lärdt S. Kiöpmans Son Lars läsa – 2 
[daler].1 

Exemplet ovan är hämtat från fattigkassans utgifter i Skattunge i Orsa 
socken från år 1736. Räkenskapen förtäljer att Warg Karin detta år erhöll 
2 daler för att ha lärt en son att läsa. Hennes undervisning var emellertid 
inte på eget bevåg. Den lutherska kyrkan i Sverige hade länge intresserat 
sig för att sprida läskunnigheten till gemene kvinna och man då det fanns 
en strävan att alla församlingsbor skulle kunna läsa Guds Ord. Karins 
undervisning var en del av denna strävan. Hennes läskunnighet gjorde att 
hon var kapabel att användas som lärare i läskampanjen. Således hade folk-
undervisningen försett henne med inte bara de nödvändiga kristendoms-
kunskaperna utan även vissa försörjningsmöjligheter. 

Denna avhandling studerar hur kvinnor använde läs- och skrivkunnig-
het under 1700-talet och vilken betydelse färdigheterna fick för deras ar-
bete och försörjning. Denna uppgift är inte helt enkel då läs- och skrivför-
måga användes på olika sätt. Att fokus i forskningen ofta hamnar på den 
inomkyrkliga läskulturen som framkommer ovan är inte konstigt. Det var 
trots allt denna läskultur som tidigt berörde svenska kvinnor och män, 
flickor och pojkar. De allra flesta förväntades förvärva läskunnighet och 
kristendomskunskap och de kontrollerades noggrant av prästerskapet. 
Denna kontroll har på flera sätt varit ämne för studier och har gett oss vik-
tiga kunskaper om läskunnighetens utbredning under tidigmodern tid. Om 
vi emellertid fokuserar på praktiker, hur läs- och skrivkunnighet faktiskt 
har använts, framträder kanske en annan bild. I själva verket användes det 
skrivna ordet på många olika sätt och fick olika betydelse beroende av 
sammanhang och individ. Det var långt ifrån endast i samband med läs-
ningen av sin katekes som kvinnor använde det skrivna ordet. Med tiden 
blev det också allt viktigare att besitta färdigheterna för att kunna ta del i 
samhället. Denna avhandling har som syfte att se hur kvinnor under 1700-
talet använde dessa färdigheter, i vilka sammanhang som det var praktiskt 
																																																																												
1 Längder över nattvardsgäster, år 1736, s. 31, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
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att behärska dem samt se vilken betydelse läs- och skrivförmåga fick för 
deras arbete och försörjning.  

Forskningsläge 
Vill vi studera den tidigmoderna läs- och skrivkunnigheten bör först och 
främst Egil Johansson nämnas som genom sina studier av husförhörsläng-
der har visat att läskunnigheten var betydligt mer spridd i Sverige än vad 
som länge ansågs. Genom sina studier av Tuna församling i Medelpad 
mellan åren 1688 och 1691 visade Johansson att 54 % av männen över 50 
år var läskunniga medan 33 % av kvinnorna uppvisade samma kunskaps-
nivå enligt husförhörslängderna. Johansson uppmärksammade dock att 
det var betydligt jämnare mellan könen bland de yngre. Av dem som var 
20 år eller yngre uppvisade 44 % av männen läskunnighet och kvinnorna 
41 %. Enligt Johansson tyder detta på att det började jämna ut sig mellan 
könen.2  

Vid sidan av läskunnighetens framväxt har Johansson också studerat 
skrivkunnigheten och räknekonsten under denna period. Här menar Jo-
hansson att införandet av skrivning och räkning på skolschemat kan för-
klaras av att det fanns ett behov av dessa färdigheter i vissa samhällsgrup-
per och kontexter.3 Johansson har introducerat två olika faktorer  – push 
och pull – som kan förklara den tidigmoderna läs- och skrivkunnighetens 
utveckling i Sverige. I detta teoretiska ramverk, som är hämtat ifrån emi-
grationsforskningen, utgörs push av den generella läsundervisningen som 
omfattade de allra flesta och var ett krav medan pull har använts för att 
belysa en viss efterfrågan.4 Pull-faktorn har således använts för att förklara 
de skriv- och räkneklasser som växte fram under 17- och 1800-talet som 
främst har knutits till män. 

En annan som bidragit till vår förståelse av den tidigmoderna läs- och 
skrivkunnigheten är Daniel Lindmark. Lindmark har genom sina studier 
av de skriv- och räkneklasser som erbjöds i sockenskolorna under 1700-
talet visat att dessa ämnen inte var tillgängliga för alla då undervisningen 
kostade pengar.5 Enligt Lindmark gick denna undervisning utöver den 
kyrkliga för att den skulle svara mot andra samhällsbehov. Utvecklingen 
av sockenskolor menar Lindmark var något som skapades nedifrån utav 
bland annat ”jordbrukets kommersialisering” som gjorde att kunskaper i 

																																																																												
2 Johansson 1977, s. 32. 
3 Lindmark 1993, s. 35 och s. 151. 
4 Lindmark 2004, s. 239. 
5 Lindmark, 2004, s. 94 
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kommersiella transaktioner var önskvärda.6 Medan den inomkyrkliga läs-
kunnighet främst kan knytas till en kulturell gemenskap var skrivundervis-
ningen i sockenskolorna istället ett ”uttryck för ett socialt bestämt be-
hov”.7 I dessa klasser skulle barnen skriva vackert och flytande så det 
bland annat skulle lämpa ”sig för köpmän”.8 Det går här att se skrivkun-
nighetens koppling till praktiskt arbete. Det var nyttan som till stor del 
framhävdes, menar Lindmark, och den var ofta knuten till ”manliga nä-
ringsfång”.9 Samma företeelse har Johansson understrukit då han menar 
att mäns skrivkunnighet främst ökade i städerna i början av 1700-talet.10 I 
Skytts härad  mellan åren 1702-1742 ökade färdigheten till exempel med 
15-20 %.11 

Nils Erik Villstrand har lyft fram den politiska användningen av läs- och 
skrivkunnighet då han har studerat bonderiksdagsmän som politiska aktö-
rer. Villstrand uppmärksammade att det var långt ifrån alla bönder som 
behärskade det handskrivna ordet. Han skiljer på det han kallar för en 
possessiv och accessiv läs- och skrivkunnighet. Här utgörs den possessiva av den 
läs- och skrivkunnighet någon själv besitter, medan den accessiva kan handla 
om att en individ får hjälp av en annan person som besitter den rätta läs- 
och skrivkunnigheten för ändamålet. Medan den ”växande skriftligheten 
inom olika samhällssektorer kunde hanteras” genom dessa två alternativ 
menar Villstrand att många bönder valde den senare när det kom till det 
politiska rummet.12 Enligt Villstrand är det svårt att avgöra hur stora dessa 
grupper verkligen var. Villstrand presenterar därmed ett slags mellankate-
gori där vissa personer kan ses som possessivt semilitterära. Dessa kunde en-
ligt Villstrand: 

läsa handskrivna dokument men var inte så drivna skribenter av kompli-
cerad kansliprosa att de skulle ha skrivit (alla) sina inlagor själva. Deras 
läskunnighet var possessiv medan deras skrivkunnighet var accessiv.13 

Johansson och Lindmark har gett viktiga bidrag till vår förståelse av den 
tidigmoderna undervisningen i Sverige. Med hjälp av husförhörslängder 
har de visat läskunnighetens utbredning och med hjälp av elevmatriklar 
kunnat visa vilka som tog del i skriv- och räkneklasserna. Således har Jo-
hansson och Lindmark visat på färdigheternas förekomst i vissa grupper. 

																																																																												
6 Lindmark 1993, s. 151. 
7 Lindmark 1993, s. 152f. 
8 Lindmark 1994, s. 81 
9 I alla fall om vi skall tro enkätsvaren till 1812 års uppfostringskommission. Se vidare 

Lindmark 1994, s. 94. 
10 Lindmark 1994, s. 36. 
11 Johansson 1977, s. 55. 
12 Villstrand 2014, s. 221. 
13 Villstrand 2014. s. 222 
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För att bredda bilden av den tidigmoderna läs- och skrivkunnigheten be-
höver dock nya frågor ställas såsom Villstrand gjort. Vad betydde till ex-
empel läskunnigheten för pigor? Det var vanligt att pigor (och drängar) på 
grund av att de ofta flyttade var frånvarande vid husförhören och därför 
inte kunde kontrolleras i lika hög grad som andra församlingsmedlemmar. 
De saknas i vissa fall i husförhörslängderna. Vad betydde skrivkunnighet 
för kvinnor som grupp? Till skillnad från pojkar tog flickor inte lika ofta 
del i skriv- och räkneklasserna. Kvinnor riskerar att hamna i skymundan. 
Ett tillvägagångssätt är att studera hur dessa färdigheter har använts i var-
dagslivet snarare än hur de lärts ut. Detta kan göras genom att studera 
sammanhang där folk behövde kunna läsa och skriva. Då många av dessa 
läs- och skrivpraktiker inte alltid finns beskrivna i ett enda och enhetligt 
källmaterial är de inte heller öppna för kvantitativa studier – som tidigare 
forskning ofta har använt sig av – utan det krävs istället nya källgrupper 
med belägg som i vissa fall är mer indirekta i sin karaktär. Detta är det 
tillvägagångssätt som valts i denna avhandling. 

Att studera läs och skrivpraktiker kan också vara ett sätt att belysa frå-
gor om färdigheternas betydelse för arbete och försörjning då människors 
arbete ofta är svårt att komma åt. Mycket arbete var obetalt, det saknades 
ofta arbetstitlar och många kvinnor tenderar i källorna att gömma sig 
bakom männen.14 På senare år har dock allt fler historiker intresserat sig 
för dessa frågor.15 En viktig metod för att komma människors arbete har 
varit att studera arbetspraktiker; vad folk faktiskt gjorde. För svenskt vid-
kommande har forskningsprojektet Gender & Work vid Uppsala univer-
sitet bidragit till ny kunskap på detta område.16  

Det betyder inte att allt är gjort. Vissa typer av arbeten krävde specifika 
kunskaper. Det finns således nya frågor att ställa. Att undersöka hur kvin-
nor använde läs- och skrivkunnighet och vilken betydelse dessa färdigheter 
fick för deras arbete och försörjning är ett sätt att göra detta. 

Teoretiska utgångspunkter 

En aktiv och skapande läskultur 
För att förstå hur läs- och skrivkunnigheten under 1700-talet användes 
måste vi förstå den inomkyrkliga läskulturen. Johansson och Lindmark har 
båda gett viktiga bidrag till denna förståelse. Andra historiker har dock 
tenderat att se två olika läskulturer under tidigmodern tid vilket har format 

																																																																												
14 Ågren 2017a, s. 2. 
15 Se till exempel Humpries och Sarasúa 2012. 
16 Ågren 2017a, s. 4.  
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hur läs- och skrivkunnigheten har uppfattats av forskare. Exempelvis har 
det ansetts att 15- och 1600-talets läskultur till viss del präglades av en 
”passivitet” i jämförelse med 1700-talets. Denna uppfattning grundar sig 
sannolikt på att fokus i folkundervisningen på 15- och 1600-talet låg på 
den religiösa läsningen – som för övrigt till stor del även präglade 1700-
talet. Bland annat har Jack Goody lyft fram religionen som bidragande 
faktor till att färdigheterna ofta var begränsade.17 Tanken om en passiv 
läsfärdighet har också kommit att prägla uttrycket religious literacy som lyfts 
fram av Loftur Guttormsson.18 För svenskt vidkommande har Brigitta 
Odén till viss del anammat denna uppfattning då hon kritiserat Egil Jo-
hansson för att vara alltför empirisk. Hon eftersöker istället en tydligare 
teoretisk hållning inom studiet av läskunnighet och ser här en skillnad mel-
lan en passiv och en aktiv läskultur under 16- och 1700-talet.19 Undervis-
ningens kontrollerande aspekter har även lyfts fram av Bengt Sandin.20 

Det stämmer att det krav som framhävdes av den lutherska kyrkan var 
inomkyrkligt till sin karaktär då det primära trots allt var att församlings-
medlemmarna skulle kunna läsa Guds Ord. Det finns emellertid flera skäl 
till att ifrågasätta om läskulturen var passiv, inte minst om fokus ligger på 
läsarna. För det första var det med största sannolikhet en stor andel som 
ville förvärva denna färdighet då de allra flesta var troende. Många ansåg 
sannolikt själva att denna färdighet var viktig och bör ha förstärkt kun-
skapens normativa status. För det andra påverkade läskunnigheten kvin-
nor och män på flera olika sätt som denna avhandling kommer att visa. 
Det var långt ifrån bara i samband med tillägnandet av religiös text som 
färdigheten användes. Med andra ord hade läskunnigheten olika typer av 
avkastning. Detta bör människor ha varit väl medvetna om. Församlings-
borna bör inte ses som passiva mottagare, inte ens om färdigheten kan ses 
som påtvingad. Således finns det flera saker som kan tala för att försam-
lingsborna själva värdesatte läsförmåga och ansträngde sig för att förvärva 
den. 

För det tredje framkommer i källorna att läskulturen präglades av att 
församlingsborna aktivt tog del i den. De förväntades och uppmanades att 
själva läsa men också ta ansvar för den vidare förmedlingen av läskunnig-
het. Då läskunnigheten dessutom kontrollerades av prästerskapet på olika 
sätt var församlingsborna tvungna att upprätthålla denna kunskap – i alla 
fall om de ville ta del av de möjligheter som färdigheten förde med sig. 
																																																																												
17 Goody 1986, s. 17. 
18 Guttormsson menar att den läskunnighet som kyrkan befäste hos befolkningen präg-

lades av bekanta texter och högläsning. Denna läskunnighet var nödvändigtvis inte alltid 
tillämpbar i andra sammanhang. Se vidare Guttormsson 1990.   

19 Lindmark 2004, s. 240 
20 Till exempel har Sandin understrukit kronans intresse för undervisningens kontrol-

lerande potential. Se vidare Sandin 1986. Dock har han funnit denna förklaringsmodell inte 
vara helt oproblematisk. 
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Den inomkyrkliga läskulturen vilade alltså i flera avseenden på ett aktivt 
deltagande där läskunnigheten – och ibland även skrivkunnigheten – prak-
tiserades vilket i sin tur möjliggjorde att kunskaper utvecklades. Lindmark 
menar att eftersom ”läsinlärning och läsförmåga alltid är förbundna med 
ett innehåll, innebär processen att bli läskunnig samtidigt ett inlämnande i 
en speciell kulturell gemenskap”.21 Man lärde sig något specifikt, konkret 
när man läste och man gjorde det tillsammans eftersom alla förväntades ta 
del i den. Dels genom att aktiv läsa, dels genom att församlingsborna till 
stor del undervisade varandra.22 Johansson menar att den tidiga lästradi-
tionen i Sverige: 

[…] strongly emphasizes the importance of engaging the whole popula-
tion in the literacy process. An informal learning process where everyone 
helps everyone else is cheap and provides effective co-operation between 
home and school, where the home and the family provide the primary 
educational context.23 

Denna läskultur med tillhörande undervisningsmodell lade en ypperlig 
grogrund för att nya gemenskaper kunde växa fram - gemenskaper där det 
skrivna ordet hade en central roll.24 Praktiserandet skall således inte upp-
fattas som ett passivt handlande i den inomkyrkliga läskulturen. Enligt 
Michel de Certeau är läsning något som är ”anything but passive” och varje 
text modifieras när den blir läst.25 Själva läsarna, liksom receptionen, skall 
därför anses ha en stor inverkan på läskulturen. Don Kulick och Christop-
her Stroud menar att vi inte enbart bör studera läs- och skrivkunnighetens 
påverkan på människan utan också människans påverkan på den.26 Utifrån 
detta perspektiv kan vi utgå från det teoretiska antagandet att den tidig-
moderna läs- och skrivkulturen utvecklades, eller åtminstone omformades, 
genom att dessa färdigheter praktiserades. Dessa praktiker möjliggör i de 
Certeaus mening  att ”scriptural system moves forward on its own”.27 

																																																																												
21 Lindmark 1993 s. 23. Lindmark menar också att denna läskultur var ett ”instrument 

för både konformitet och kreativitet”. Se vidare Lindmark 1993, s. 37. Likaså menar Lind-
mark att den kyrkliga läskulturen hade skapat ”aktiva och begrundade läsare med förmåga 
att genom sin läsning ta till sig tankar”. Detta gjorde att de kunde ta till sig tankar som 
senare kom att spridas genom ny litteratur. Se vidare Lindmark 1994, s. 30. 

22 Det har understrukits i tidigare forskning att den hemundervisningsmodell som präg-
lade 1700-talets Sverige inte var enhetlig. Den kunde se olika ut. Daniel Lindmark menar 
att hemundervisningen var ”sällan renodlad. Det förekom ett otal mellanvarianter från 
renodlad hemundervisning till egentlig skolundervisning”. Se vidare Lindmark 1994, s. 44. 

23 Johansson 2009, s. 57.  
24 För att ”bokstäverna skall hålla levande i en kultur krävs systematisk övning och 

undervisning” enligt Lindmark. Se vidare Lindmark 1990, s. 20. 
25 de Certeau 1984, s. xxii och s. 169. 
26 På detta sätt kan varje text skifta genom ”the way in which it is read”. Se vidare Street 

1994, s. 102. 
27 de Certeau 1984, s. 136.  
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Enligt de Certeau består vardagen av olika praktiker. Att studera dessa 
är dock inte helt okomplicerat, särskilt inte i förfluten tid. Det handlar 
nämligen om människors vardagliga handlande i ett system som ofta har 
blivit konstruerat och spridits av andra. Vad som dock är viktigt att po-
ängtera är att även om det kan röra sig om ett påtvingat system betyder 
detta inte att aktörerna som handlar i ett sådant system måste vara pas-
siva.28 Detta betyder att en kvinna som använde den läskunnighet som den 
inomkyrkliga läskulturen hade försett henne med – oavsett hur påtvingad 
den än må ha varit – inte nödvändigtvis skall uppfattas som någon som 
utförde en passiv handling. I sin analys av de Certeaus teoretiska stånd-
punkt hävdar Highmore att det vardagliga – liksom praktiker – hos de 
Certeau karaktäriseras av en kreativitet som bestäms utifrån en viss situat-
ion. Det handlar om att ” […] ’making do’ with a ready-made culture, but 
also, and crucially, by ’making with’ this culture”. Häri visar det vardagliga 
levernet prov på ett slags påhittighet – en kreativitet.29 Det var själva prak-
tiserandet som gjorde att färdigheterna upprätthölls, omformades och ut-
vecklades. Detta kan tyda på att den inomkyrkliga läskulturen var betydligt 
mer skapande än vi tidigare trott. Carlo Ginzburg beskriver likaså ”recept-
ionen av det tryckta ordet, som en aktiv, selektiv och skapande tillägnelse” 
där ”inflytelserna alltid gått i båda riktningarna”.30 Kyrkan må ha presen-
terat en läskultur där det primära var att läsa Guds Ord, men då försam-
lingsmedlemmarna som ingick i denna läskultur uppmanades att aktivt läsa 
startades en utveckling som inte gick att stoppa. Bollen var därmed i rull-
ning.31 

Förbiseendet av kvinnor i 1700-talets skrivkultur 
1700-talets läs- och skrivkultur bör alltså betraktas som aktiv och dess del-
tagare som skapande. Detta blir särskilt viktigt om vi skall förstå kvinnors 
användning av  läs- och skrivkunnighet. Fania Oz-Salzberger menar – med 
hänvisning till Heidi Brayman Hackel – att: 

																																																																												
28 Highmore 2002, s. 147-148. 
29 Highmore 2002, s.148. 
30 Citerat efter Jarrick. Se vidare Jarrick 1992, s. 122. 
31 Margaret Spufford som studerat puritaners och dissenters självbiografier menar att 

det först och främst var ”the ability to read (and not the ability to write) that laid the way 
open to cultural change”. Se vidare Lindmark 1994, s. 193. Dock är det viktigt att under-
stryka att denna utveckling nödvändigtvis inte bör ses som något slags motsättning mot 
den inomkyrkliga folkundervisningen då den trots allt hade försett folk med en hemunder-
visningsmodell som gjorde att färdigheterna kunde förmedlas och utvecklas. Dessutom 
lärdes skrivkunnighet och räknekonst trots allt ut i sockenskolorna som var i kyrkans regi. 
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female readers are at once disproportionately invisible as readers in the 
historical record and overwhelmingly the subjects of contemporary po-
lemics about literacy.32 

Den osynlighet som tenderar att drabba kvinnliga läsare i de historiska 
källorna blir kanske ännu mer påtaglig om fokus ligger på kvinnliga skri-
vare då den färdigheten till skillnad från läskunnigheten inte var en del av 
kyrkans läskampanj och därför inte spreds till alla. Skrivfärdigheter lärdes 
nämligen ut i särskilda skriv- och räkneklasser i sockenskolan som ofta 
kostade pengar. Men spår tyder på att vissa kvinnor kunde skriva. Hur 
hade dessa kvinnor förvärvat denna färdighet? Ett svar är att många för-
värvade färdigheter såsom läs-, skrivkunnighet, och räknekonst i de sociala 
grupper som de tillhörde. Detta är en förklaringsmodell som enligt 
Sheilagh Ogilvie är särskilt gällande när det kommer till hur unga kvinnor 
förvärvade kunskaper under denna period.33  

Vissa hushåll var beroende av att dess medlemmar besatt viss läs- och 
skrivförmåga. Den rådande folkundervisningen hade försett dem med en 
undervisningsmodell som gjorde det möjligt att möta dessa behov. Johans-
son menar att vissa yrken var beroende av en aktiv läs- och skrivkunnighet 
och att specifika arbetskontexter skapade en litterär miljö fast det inte 
fanns någon ”particular teaching campaign”. Undervisningskraven kom i 
stället ifrån privata eller sociala grupper.34 Med detta perspektiv följer att 
läs- och skrivkunnigheten har en social prägel. David Barton menar att 
människors läs- och skrivkunnighet ofta är knuten till relationer och där-
med till breda sociala nätverk. Dessa nätverk har ofta en bred funktion då 
de innefattar olika sociala relationer och aktiviteter som kan knytas till ar-
bete, hem et cetera.35 

De sociala nätverken kan också ses som ett slags skyddsnät. Enligt Bar-
ton kan individer med bristande kunskaper undvika problem genom att 
andra personer i deras sociala nätverk – som besitter dessa kunskaper – 
hjälper dem. På detta sätt kan problem undvikas.36 Det går att finna klara 
paralleller till Bartons tanke om det sociala nätverkets funktion i den tidig-
moderna läs- och skrivkunnigheten. Det var inte ovanligt att individer med 
bristande läs- och skrivkunnighet fick hjälp av andra. Denna hjälp kunde 
komma från medlemmar i det egna hushållet. Kvinnor och män kunde 
också vända sig till en präst eller någon annan utanför hushållet för att få 
hjälp att skriva en supplik eller ett brev. Den tidigmoderna människan var 
således en del av olika sociala nätverk beroende av sammanhang. Det är 
dock viktigt att understryka att alla inte hade samma skyddsnät. I vissa fall 
																																																																												
32 Oz-Salzberger 2015, s. 206. Se vidare Brayman Hackel 2005, s. 11. 
33 Ogilvie 2003, s. 80. 
34 Johansson 1977, s. 7. 
35 Barton 1994, s. 191. 
36 Barton 1994, s. 191. 
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fanns inte hjälpen i den omedelbara närheten. För de grupper där det 
skrivna ordet inte hade en självklar plats i de vardagliga sysslorna torde 
den hjälp som fanns att tillgå ha varit något begränsad.  

Folk kunde få hjälp men dessutom gav dessa stöd också en möjlighet 
att själv förvärva dessa färdigheter. Barton menar att sociala nätverk inte 
enbart vittnar om vilket stöd människor kan få när de är i behov av hjälp 
utan även om ”what access to learning opportunities they have”.37 I sam-
manhang där det skrivna ordet fanns och praktiserades i den omedelbara 
närheten uppstod sannolikt en gynnsam lärmiljö. Thomas Sokoll menar 
att skriftliga handlingar kunde vara ett resultat av flera individers inbland-
ning. En textbaserad praktik kan i själva verket återspegla ett spektrum av 
praktiker.38 Denna sociala interaktion måste ha påverkat lärandet. Läran-
det är i grunden ett socialt fenomen och ”människor organiserar sitt lä-
rande kring de sociala gemenskaper i vilka de ingår”.39  

Dessa gemenskaper fanns många gånger att finna utanför den regelrätta 
skolan. I 1600-talets Tokugawa i Japan har Richard Rubinger till exempel 
uppmärksammat att skrivkunnighet utvecklades långt innan det fanns nå-
gon utbildning för gemene kvinna och man.40 Cook-Gumperz har frågat 
sig varför det anses att läs- och skrivkunnighet är resultatet av skolunder-
visningen när så mycket talar emot. Exempelvis visar flera studier från 
bland annat Storbritannien, Europa och Nordamerika hur den vardagliga 
läs- och skrivkunnigheten – det vill säga användningen – påverkade färdig-
heternas utveckling. Cook-Gumperz  lyfter särskilt fram S.B. Heath och 
Lockridge som har visat att personliga brev, dagböcker och räkenskaper 
spelade viktiga roller för hur färdigheterna förvärvades i 1700-talets Ame-
rika.41 I likhet med Cook-Gumperz har Thomas Laqueur ifrågasatt om 
skolgång alls ska ses som den viktigaste orsaken till spridningen av kun-
skap. Laqueur menar att skolan i vår ”sentida institutionella mening sällan 
svarar mot äldre undervisningssituationer” och att kunskapsnivå och 
undervisning inte alltid var ett resultat av ”skolgångens omfattning”.42 
Denna tanke har även Lindmark lyft fram då han menar att den tidigare 
forskningen har ”varit alltför hårt bunden till uppfattningen om skolornas 
betydelse för att sprida skrivkunnighet”.43  

																																																																												
37 Barton 1994, s. 193f.. 
38 Sokoll 1997, s. 133f.  
39 Elmgren och Henriksson 2010, s. 39. 
40 Se vidare Rubinger 2006. 
41 Cook-Gumperz 1986, s. 23. 
42 Lindmark 1994, s. 193. 
43 Lindmark 1994, s. 189. Han menar vidare att man dessutom har glömt viktiga 

aspekter såsom skrivundervisningens ”könsmässiga och sociala fördelning”. Se vidare 
Lindmark 1994, s. 55. 
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Utifrån denna avhandlings syfte finns det vissa problem med ett alltför 
stort fokus på den regelrätta skolundervisningen. Dock skall de bidrag som 
gjorts inte förringas. Dessa gör det möjligt att ställa nya frågor. Bland annat 
har Johanssons och Lindmarks studier av skriv- och räkneklasserna i delar 
av norra Sverige under 1700-talet presenterat flera intressanta resultat. Ex-
empel på detta är färdigheternas starka samband med handeln samt att det 
främst var pojkar som tog del av denna undervisning.44 Dessa studier har 
bidragit till att kartlägga hur pojkar och flickor erbjöds skolundervisning i 
olika grad vilket vittnar om olika utbildningsideal. Pojkars stora närvaro i 
skriv- och räkneklasserna återspeglar dock inte nödvändigtvis vilka som 
faktiskt besatt färdigheten. Då det saknas källor som kan ge en bild av 
skrivkunnighetens faktiska utbredning – samt att kunskaperna kan vara 
svåra att definiera – behöver vi istället ställa nya frågor.45 En möjlighet är 
att se hur färdigheterna faktiskt har använts i olika situationer. Här menar 
Jenny Cook-Gumperz att även om läs- och skrivkunnighet delvis har 
kopplats samman med färdigheternas funktionalitet så har denna funkt-
ionalitet oftast likställts med den repertoar av färdigheter som tränas i skol-
undervisningen och inte alltid färdigheternas koppling till de praktiska 
sysslorna som förekom i de vardagliga interaktionerna.46  

Olika sorters läs- och skrivkunnighet 
En studie där arbetspraktiken istället för inlärningssituationer är i fokus 
kan belysa andra aspekter av den tidigmoderna läs- och skrivkunnigheten 
som tidigare forskning inte har studerat. Det är här huvudfokus ligger i 
denna avhandling. I vissa sammanhang fanns det ett särskilt behov att för-
värva läs- och skrivkunnighet. Detta förekom i grupper där det var viktigt 
att besitta viss läs- och skrivkunnighet för att kunna livnära sig – något 
som Johansson förklarar genom pull-faktorn. Det finns dock spår som ta-
lar om att det kanske fanns olika behov av att besitta läs- och skrivkunnig-
het. Efterfrågan kanske såg olika ut och kunde förutsätta olika kunskaps-
nivåer. Fokuserar vi endast på de behov som skriv- och räkneklasserna var 

																																																																												
44 Collins och Blot har menat att generella studier kan visa “the frequent historical cor-

relation of female gender and restricted access to literacy and schooling”. Se vidare Collins 
och Blot 2003, s. 3. När det kommer till ekonomins betydelse för skrivutvecklingen har 
detta samband kritiserats. Ingrid Markussen har till exempel lyft fram att de olika typer av 
skolundervisning som fanns i Skandinavien under tidigmodern tid återspeglar olika behov. 
Se vidare Markussen 2017, s. 1371ff. Ekonomins betydelse för skrivutveckling har också 
ifrågasatts av Collins och Blot. Till exempel var det ritualpolitiska aspekter som gynnade 
skrivkunnigheten i Egypten. Detta talar för att ekonomin ensamt inte kan förklara ”the 
”reason” of writing”. Se vidare Collins och Blot 2003, s. 21.  

45 Lindmark 1993, s. 149. 
46 Cook-Gumperz 1986, s. 19. Även David Barton menar att institutioner såsom under-

visning tenderar att stödja dominanta litterära praktiker medan vardagliga litterära praktiker 
är betydligt mer osynliga. Se vidare Barton 2006, s. 26. 
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ett uttryck för finns det därmed en överhängande risk att andra behov 
kommer i skymundan.  

Ser vi hur dessa färdigheter faktiskt har praktiserats blir det tydligt att 
färdigheterna inte endast förekom i olika sammanhang utan även kan ses 
som uttryck för olika kunskapsnivåer. Charlotte Appel har uppmärksam-
mat att underskrifter i 1600-talets Danmark talar för att det fanns olika 
kunskapsnivåer av skrivkunnighet i samhället.47. Lika lite som läskunnighet 
var en färdighet som endast tog sig uttryck i läsning av religiösa texter var 
konsten att skriva eller räkna några enhetliga färdigheter som endast var 
knutna till de ekonomiska transaktionerna i näringsidkande verksamhet. 
Färdigheterna skiftade många gånger beroende av sammanhang och per-
son. Detta tyder på att det inte går att tala om en generell läs- och skriv-
kunnighet under tidigmodern tid. Detta har resulterat i att många har ifrå-
gasatt tanken om ett slags läs- och skrivkunnighet. Harvey J. Graff har me-
nat att det är en myt att det skulle existera en generell, universell literacy.48 

Richard Rubinger menar att ”[t]he real value of studying literacy resides 
not so much in measuring its quantifiable elements but in clarifying the 
contexts of its transmission, acquisition, and use”.49 Det är därmed mer 
fruktbart att tala om olika läs- och skrivkunnighet som tog sig uttryck i 
olika kontexter som dessutom var ”situated within the realm of everyday 
life”.50 

Ur detta perspektiv blir det vardagliga levernet och inte minst använ-
dandet av färdigheterna det centrala. Då blir det också viktigt att praktiken 
inte frikopplas från det sammanhang den var en del av. Brian Street menar 
att läs- och skrivkunnighet endast kan bedömas om färdigheterna studeras 
i koppling till den specifika kontexten. Enligt Street så kan man inte foku-
sera på läs- och skrivkunnighetens tekniska aspekter som han menar kan 
leda till en modell av läs- och skrivkunnighet som blir ”separable from the 
contexts in which it is found”.51  

Likaledes är det viktigt att aktörerna som utför praktiken inte heller fri-
kopplas från de sociala grupper som de tillhör. Enligt Collins och Blot är 
risken med att utgå från ett slags läs- och skrivkunnighet att man förutsätter 
att färdigheterna ger en form av makt som är frikopplad från sociala po-
sitioner. De anser att vi istället måste: 

																																																																												
47 Appel 2001, s. 260.  
48 Rubinger 2007, s. 1f. 
49 Rubinger 2007, s. 1f. 
50 Collins och Blot 2003, s. 36. De kvantitativa studierna kan dock fungera som ett slags 

bollplank som motverkar generaliseringar. Harvey J. Graff menar att vi måste flytta fokus 
från kvantitativa metoder ”to critical questions asked of both quanvitative and qualitative 
findings and their relationships”. Se vidare Graff 2009, s. 256. 

51 Collins och Blot 2003, s. 53. 
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conceptualize literacy as literacies, that is, as embedded in a multiplicity of 
social practices, rather than as a monolithic technology or tradition.52  

Paula McDowell som studerat kvinnliga boktryckare i 1600-talets London 
har uppmärksammat att kvinnor tenderade att ”find empowerment in 
more dispersed modes of being based in religio-political allegiances, trades 
or occupations, and other collective social identifications”.53 Således skap-
ade läs- och skrivförmåga olika slags makt i olika situationer. Street menar 
att dessa färdigheter alltid är knutna till specifika kulturella kontexter.54 

Även Rubinger, som har kritiserat tanken om en generell läs- och skriv-
kunnighet, menar att ”changing notions of what literacy was or was not 
for particular groups is part of the story told here”.55 

Färdigheterna kunde praktiseras på olika sätt i vissa fall inom en och 
samma kontext. Detta betyder att ett specifikt sammanhang inte nödvän-
digtvis förutsatte en viss väldefinierad kunskapsnivå. I vissa sammanhang 
kunde det förekomma olika slags läs- och skrivkunnighet. Praktiker kunde 
i vissa situationer anpassas efter den läs- och skrivkunnighet som personen 
själv besatt. James Collins och Richard Blot menar att till och med en in-
divid som utifrån vissa normer i samhället kan uppfattas vara analfabet 
ändå kan besitta något slags kunskap som de i vissa sammanhang kan få 
användning av.56 Likaledes har Brian Street uppmärksammat i sina studier 
av literacy i Iran på 1970-talet ”hidden literary skills”, där kunskap som 
egentligen var knuten till en situation anpassades och nyttjades i en ny.57  

Det måste understrykas att vissa situationer ställde högre krav på indi-
videns kunskapsnivå. En individ som besatt en fördjupad skrivkunnighet 
kunde därför fungera i flera olika sammanhang än den som hade grundare 
kunskaper. Detta perspektiv har resulterat i att tankar om en kontextbun-
den läs- och skrivkunnighet har kommit att kritiseras för att försvåra teo-
retiska perspektiv. Deborah Brandt och Katie Clinton har lyft fram läs- 
och skrivkunnighetens transkontextuella potential då de menar att vissa 
individer kan besitta en läs- och skrivkunnighet som är tillämpbar i andra 
kontexter, i vissa fall i andra samhällen.58 En sådan jämförelse är dock inte 
helt utan problem om fokus ligger på 1700-talet. Till exempel förutsätts 
en tämligen god (och likvärdig) inblick i de sammanhang som skall jämfö-
ras, något som de tidigmoderna källorna sällan erbjuder. Det är heller inte 
säkert att spåren av en praktik återspeglar hela sammanhanget som den 
var en del av. Vissa praktiker eller aktörer kanske inte har gjort avtryck i 
																																																																												
52 Collins och Blot 2003, s. 60. 
53 McDowell 1998, s. 15. 
54 Street 1994, s. 95. 
55 Rubinger 2007, s. 2. Min kursivering. 
56 Collins och Blot 2003, s. 39. 
57 Collins och Blot 2003, s. 59.. 
58 Brandt och Clinton 2002, s. 338. 
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materialet. I vissa fall har material, och därmed andra viktiga spår, kanske 
gått förlorat. Begräsningar i källmaterialen gör att vi sällan kan uppskatta 
kunskapernas omfattning och djup fullt ut. Källorna är dessutom ofta av 
olika karaktär vilket försvårar en sådan jämförelse än mer. Dock kan en 
praktik vittna om en viss transkontextuell potential. Med detta menas att 
det kan finnas skäl att tro att en individ besatt en kunskapsnivå som för-
modligen var tillräcklig även i andra situationer.    

Att denna avhandling tar avstamp i praktiker beror först och främst på 
att syftet är att undersöka hur färdigheterna användes. Men det beror 
också på att ett alltför stort fokus på kunskapsnivå har sina utmaningar. 
Det finns en risk att de individer som vid första anblick inte var på samma 
kunskapsnivå som vissa andra i samma kontext uppfattas som illitterata. 
Exempelvis undertecknade vissa individer bara skriftliga handlingar me-
dan andra skrev dem själva. Skulle vi utgå från dessa praktiker skulle det 
kunna uppfattas som att de förstnämndas skrivkunnighet endast sträckte 
sig så långt att de kunde skriva sina egna namn. Lyfter vi blicken och stu-
derar andra skrivelser, och i somliga fall i andra sammanhang, kan dessa 
visa att samma individer i själva verket besatt god skrivkunnighet. En en-
skild praktik behöver inte nödvändigtvis säga något om en individs läs- 
och skrivkunnighet till fullo. Villstrand menar i sina studier av bonderiks-
dagsmän att en: 

bonde som undertecknade med sitt bomärke behövde inte nödvändigtvis 
vara så illitterat att han inte kunde skriva; valet av bomärke kunde också 
vara ett uttryck för att en skrivkunnig person ville markera sin status som 
bonde.59 

Samtidigt kan vi inte utgå från att det var så i alla lägen. En avsaknad av 
bokstäver kan också tyda på bristande kunskaper. I de fall vi finner sym-
boler istället för namnteckning kan detta indikera att individen faktiskt inte 
kunde skriva. I Danmark uppmanades i slutet av 1600-talet de som inte 
var skrivkunniga att underteckna med sitt sigill eller bomärke.60 Richard 
Rubinger har för övrigt visat att det var vanligt att illitterata i 1600-talets 
Japan använde sig av olika typer av symboler eller märken vid underskrift. 
En intressant skillnad ligger emellertid i att dessa symboler många gånger 
gjordes med hjälp av fingernageln eller med en stämpel.61 I de svenska 
exemplen verkar de allra flesta ha tagit till pennan.   

Detta ändrar emellertid inte det faktum att det finns en risk om kun-
skapsnivån får alltför stort fokus. Enligt Street har den dominanta läs- och 
skrivkunnigheten ofta ansetts vara den enda läs- och skrivkunnigheten. 
Detta har lett till att andra färdigheter har betraktats som ”inadequate or 

																																																																												
59 Villstrand 2014, s. 214.  
60 Appel 2001, s. 259. 
61 Rubinger 2006, s. 67.  
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failed attempts to match the proper literacy of the dominant culture”.62 
David Barton har påpekat att det inte går att se läs- och skrivkunnighet 
som ett slags ”simple dimension from basic to complex forms of lite-
racy”.63 Tanken om en hög eller låg läs- och skrivkunnighet har också Co-
lin Lankshear ifrågasatt då han menar att det snarare kan handla om olika 
typer av läs- och skrivkunnighet som har olika syften.64  

Det finns således flera problem med att slå fast ett slags läs- och skriv-
kunnighet. Olika situationerna ställde helt enkelt olika krav. Detta resulte-
rade i att praktikerna kunde skifta. Det kunde handla om att tyst läsa sin 
katekes eller annan andaktslitteratur i den privata kammaren. Men det 
kunde också röra sig om högläsning. Det var genom högläsning som en 
mor eller matmor kunde kontrollera att hushållsmedlemmen kunde tyda 
texten rätt. På samma sätt kontrollerades församlingsmedlemmarnas läs-
kunnighet av prästerskapet i samband med de olika förhören.65 Det skrift-
liga och det muntliga var således sammanflätade i många sociala situat-
ioner. Detta förekom inte endast i folkundervisningen utan även i olika 
instanser där det var vanligt att skrivelser av olika slag lästes upp.66 Nils 
Erik Villstrand har uppmärksammat att: 

[u]nder arbetet i plenum var övergångarna mellan muntligt och skriftligt 
taget täta. Varje gång riksdagen inledde sitt arbete lästes riksdagsordningen 
och den kungliga propositionen upp i ståndet. På samma sätt kommuni-
cerades under riksdagens gång en strid ström av memorial, utskottsbetän-
kanden eller protokollsutdrag från de andra stånden.67  

Detta förekom även i samband med sockenstämmor, på olika ting samt i 
andra rättsliga instanser där det var vanligt att texter lästes upp. I dessa 
situationer stod den skrivna texten och det muntliga varandra nära.68 Dock 
finns det inget som talar för att läskunnigheten inte ansågs som viktig. 
Snarare var läskunnighet något som värdesattes. I folkundervisningen sär-
skildes läskunnighet alltmer från utantillkunskaperna. Detta kommer inte 
enbart till uttryck i husförhörslängder utan även i diskussioner kring folk-
undervisningen. I Lyngby pastorat år 1798 fick barnen till exempel inte 
börja med utantilläsning innan de rent kunde läsa i bok. Likaså förbjöds 
																																																																												
62 Street 1994, s. 99. 
63 Barton 1994, s. 189. 
64 Barton 1994, s. 189. Se vidare Lankshear 1990. 
65 Likaså kan vi se att författaren Malla Montgomery-Silverstolpes kunskaper gynnades 

av den litteratur som ”höglästes i familjen”. Se vidare Sjöstrand 1961, s. 206. 
66 Bland annat menar Jenny Cook-Gumperz och Deborah Keller-Cohen att det munt-

liga – i förhållande det skriftliga – länge var det primära kommunikationsmedlet. Se vidare 
Cook-Gumperz och Keller-Cohen 1993, s. 283f. 
67 Villstrand 2014, s. 193. 

68 Daniel Lindmark menar att den kyrkliga lästraditionen ofta bestod av högläsning 
vilket ofta var en ”gemensam religiös aktivitet i form av sång eller bön”. Se vidare Lindmark 
1990, s. 11.  
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”barnen den oseden, at alla på en gång läsa högt under öfverläsningen, 
detta rättas efter hand så ford möjeligd är, och barnen til vänjas at hvart 
och ett i tysthet läsa för sig sjelfva”.69  

Det går att fråga sig hur läskunnigheten i den inomkyrkliga läskulturen 
skall uppfattas. Många av böckerna som församlingsborna hade tillgång 
till innehöll till stor del välkända texter.70 Var denna läskunnighet verkligen 
användbar i mötet med andra texter eller rörde det sig bara ett slags me-
morering av kända avsnitt i böckerna? Då denna hållning ofta har varit på 
tapeten i tidigare forskning är denna fråga fullt legitim att ställa. Dock kan 
vi se att prästerskapet allt oftare under 1700-talet lade vikt på själva stav-
ningen. Detta kommer att närmare att diskuteras i kapitel 2.  

En annan viktig sak som nyanserar läs- och skrivförmåga under denna 
period än mer är att texterna präglades av två olika typsnitt. I folkunder-
visningen förekom den tryckta frakturstilen. Det var denna stil som kvin-
nor och män förväntades kunna och som kontrollerades – detta kommer 
att behandlas i kapitel 3 och 4. Detta betyder att den läskunnighet som 
förmedlades i folkundervisningen inte nödvändigtvis hade försett männi-
skor med tillräckliga kunskaper för att tyda handskrivna texter. Om än sti-
larna var besläktade skiljde de sig åt. En kvinna som behärskade sin ABC-
bok var därför inte alltid per automatik förmögen att läsa ett handskrivet 
dokument. Likaså är det inte säkert att någon som kunde tyda den hand-
skrivna texten var skrivkunnig. Dock vittnar de olika praktikerna om att 
många ändå mötte det handskrivna ordet under 1700-talet och många kom 
på olika sätt att använda det. Användningen av det handskrivna ordet 
kommer att behandlas i kapitel 5 och 6. 

Olika typer av avkastning 
Läs- och skrivkunnighetens olika användningsområden torde ha betytt att 
färdigheterna fick olika slags betydelse. Färdigheterna användes på olika 
sätt, av olika individer samt i olika situationer. Detta kan nyansera viss 
äldre ekonomiskhistorisk forskning där läs- och skrivkunnigheten har an-
setts haft ringa betydelse. Enligt David Mitch var the rates of return när det 
gällde kvinnors läs- och skrivkunnighet i 1800-talets England tämligen låga 
då färdigheterna inte gav någon särskild ekonomisk avkastning.71 Detta 
grundar han på en studie av äktenskapsbevis mellan åren 1839-1843 som 
bland annat innehåller brudens och brudgummens namn, deras yrke samt 
om de har undertecknat beviset. Genom detta material har Mitch kopplat 

																																																																												
69 Handlingar, år 1798, opag, F:3,  Bara kontrakts prostarkiv. 
70 Lindmark 1990, s. 11. 
71 Mitch 1984, s. 562. 
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ihop specifika yrken (och en viss uppskattning av deras ekonomiska av-
kastning) med de personer som var kapabla att underteckna bevisen.72  

För svenskt vidkommande har Anders Nilsson menat att den läskun-
nighet som kyrkan spred till folket under 17- och 1800-talet först och 
främst hade ett kulturellt värde då det handlade om att bli accepterad i 
samhället, men att det är högst osäkert om denna typ av läskunnighet verk-
ligen fick någon annan avkastning i en tid av ekonomisk tillväxt och ut-
veckling.73 Lars G. Sandberg har till och med menat att sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och läs- och skrivkunnighet var svagt då landet före år 
1870 var fattigt trots att det fanns en hög andel läs- och skrivkunniga per-
soner i samhället.74 Läs- och skrivkunnighet verkar därför inte ha haft nå-
gon vidare betydelse för den ekonomiska nyttan. I själva verket försörjde 
sig folk som besatt goda kunskaper genom aktiviteter som inte gav någon 
vidare avkastning ur en ekonomisk synvinkel. En förklaring till den stora 
andel humankapital som ändå fanns måste enligt Sandberg vara att befolk-
ningen lade vikt på ”possession of certain types of human capital”.75  

Däremot har Alexandra M. de Pleijt och Jan Luiten van Zanden menat 
att det faktiskt går att se ett samband mellan det humankapital läs- och 
skrivkunnighet gav och ekonomisk tillväxt under tidigmodern tid. Medan 
tidigare forskning ”focussed on using literacy as a proxy of human capital, 
which is likely to measure only very basic skills” lyfter de istället fram mer 
utvecklad läs- och skrivkunnighet som återspeglas i den tidigmoderna bok-
produktionen och vissa typer av sekundärutbildning.76 Detta samband har 
även Jan Luiten van Zanden presenterat tillsammans med Joerg Baten då 
de uppmärksammat att länder med stark löneutveckling århundradena in-
nan den industriella revolutionen var länder vars bokproduktion samtidigt 
ökade. Det var dessa länder – som också hade höga nivåer av humankapi-
tal under 1700-talet – som initierade eller bidrog till industrialiseringen un-
der 1800-talet.77 

Det finns vissa problem med utgångspunkterna ovan d.v.s. att före-
komsten av böcker och skolundervisning gör det möjligt att mäta en viss 
typ av läs- och skrivkunnighet. R.A. Houston har pekat på problemet att 
det inte alls är säkert att en bokproduktion återspeglar en jämn fördelning 
av böcker bland folket. I 1660-talets England såldes till exempel runt 
																																																																												
72 Även kostnaden för undervisning lyfter Mitch fram som en viktig parameter för att 

bedöma den ekonomiska avkastningen. Se vidare Mitch 1984, s. 558f. 
73 Nilsson 1999, s. 277 & s. 294. 
74 Sandberg,1979, s. 225. Sandberg menar att ”the remarkable size and effiency of the 

modern financial system” tyder på att många besatt goda kunskaper. Det svaga sambandet 
mellan läs- och skrivkunnighet och ekonomisk tillväxt har också lyfts fram av andra. Se 
vidare Cipolla 1969 samt R. S. Schofield 1973. 

75 Sandberg 1979, s. 226f.. 
76 de Pleijt och van Zanden 2016, s. 406f. 
77 Baten och van Zanden 2008. s. 232f. 
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400 000 almanackor varje år. Detta kan betyda att ungefär vartannat, eller 
var tredje, hushåll köpte en almanacka. Men det kan lika gärna betyda att 
ett av 10 hushåll köpte fyra varje år. Båda dessa förklaringsmodeller är lika 
sannolika.78 Att kvantitativt bedöma läs- och skrivkunnighetens spridning 
utifrån bokproduktion kan därmed vara missvisande.  

En möjlig lösning på detta problem skulle kunna vara att undersöka 
bevarade bouppteckningar för att se vilka som har ägt vissa böcker. Men 
en sådan lösning är inte heller utan svårigheter. Det är nämligen inte säkert 
att bokägande återspeglar ägarens kunskaper till fullo. Det finns exempel 
som berättar att ägare inte har använt böckerna som de ägde.79 För den 
svenska kontexten blir fokus på bokproduktion ännu mer problematisk 
om man anser att detta ”measures more advanced reading and writing skills 
than literacy rates do”.80 Det var inte ju inte frakturstilen som användes 
när man skrev för hand. Att bokägande återspeglar skrivkunnighet är så-
ledes inte alls självklart. 

Det är inte heller säkert att viss typ av skolundervisning vittnar om fär-
digheternas utbredning på det stora hela. För svenskt vidkommande är 
detta särskilt gällande då trots att många församlingar saknade skola var 
det ändå en stor del av befolkningen som kunde läsa.81 Ett fokus på skol-
undervisning blir problematiskt om vi ämnar studera kvinnors använ-
dande av skrivkunnighet som diskuterats ovan. 

Att de främsta industraliseringsländerna visar tecken på en stor bokpro-
duktion är onekligen intressant. Men förklaringsmodellen tar inte i beak-
tande att läs- och skrivkunnighet kunde se olika ut och kunde ha olika 
betydelse. Vad betydde läs- och skrivkunnighet för kvinnor? Kunde den 
ha olika betydelse för olika grupper? Precis som med tanken om rates of 
return riskerar dessa frågor att hamna i skymundan i en strävan att endast 
se läs- och skrivkunnighetens betydelse för samhället i stort.  

Tanken om rates of return har också kommit att kritiseras. Om än utifrån 
ett modernt perspektiv har Alison Wolf menat – i sina studier om utbild-
ningens koppling till ekonomisk tillväxt – att det som ger avkastning på 
ett individuellt plan inte nödvändigtvis motsvarar ”the social rate of re-
turn”.82 Detta betyder att även om en viss utbildning (och vissa färdig-
heter) kan vara betydelsefull för en individ är det inte alltid den stimulerar 
ekonomisk tillväxt för samhället i stort.83 Detta gör att det kan vara svårt 
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79 Houston 2013, s. 127. 
80 de Pleijt och van Zanden 2016, s. 395. Min kursivering. 
81 Houston 2013, s. 125f. 
82 Wolf 2002, s. 22ff. 
83 Sanderson 2008, s. 40.  
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att mäta avkastningen.84 Dessutom verkar skolutvecklingen i England inte 
nödvändigtvis ha haft med ekonomisk tillväxt att göra. De offentliga dis-
kussionerna angående den offentliga undervisningen handlade snarare om 
undervisningens moraliska effekter än om att skapa produktiva arbetare.85 
Således ansågs det att kunskaperna kunde ge andra typer av avkastning för 
samhället.  

Det är också viktigt att understryka att det är svårt att bedöma vilken 
betydelse färdigheterna hade för den ekonomiska avkastningen under 
1700-talet då avkastningen inte går att kvantifiera på samma sätt som 18- 
och 1900-talets källor. Här ligger problemet inte i att kunna observera att 
praktikerna förekom i situationer som gav ekonomisk avkastning. Proble-
met ligger snarare i att exakt uppskatta vad användningen av läs och skriv-
kunnighet gav. Användningen av läs- och skrivkunnighet var nämligen 
ofta en i raden av olika praktiker, till exempel i en näringsidkande verk-
samhet. Hur skall praktiken bedömas jämfört med de andra? Vilken eko-
nomisk avkastning gav praktiken som de andra inte gav och varför? Dessa 
frågor kan vara svåra att svara på. Många praktiker gav ekonomisk avkast-
ning indirekt. Exempelvis kunde goda kunskaper stärka en kvinnas sociala 
anseende vilket i sin tur påverkade hennes sociala nätverk och förtroende. 
Dessa aspekter kunde i högsta grad påverka hennes försörjning. Använd-
ning av läs- och skrivkunnighet kan således bedömas vara viktig för indi-
videns ekonomiska avkastning men är likväl svårbedömd. 

Det fanns också andra typer av avkastning i 1700-talets Sverige. I vissa 
fall hade läs- och skrivförmåga koppling till vissa typer av försörjningsar-
bete som gav viss ekonomisk avkastning – även om den kan vara svår att 
uppskatta – men inte alltid. Färdigheterna hade inte minst betydelse på det 
sociala planet. Dessutom kommer denna avhandling att visa att läs- och 
skrivkunnighet alltmer påverkade kvinnors (och mäns) handlingsutrymme 
i samhället. Ett alltför stort fokus på ekonomisk avkastning riskerar att 
kasta en skugga över dessa andra typer av avkastning.  

Definitioner 
Vissa centrala begrepp som rör folkundervisningen kommer att presente-
ras i samband med den historiska bakgrunden i kapitel 2. Detta för att på 
effektivt sätt sätta in dem i det historiska sammanhanget de var en del av. 
																																																																												
84 Wolf 2002, s. 25. Ekonomer har lyft fram något som de kallar för ”net returns to 

education”. Med detta menas att även det som man inte tjänar räknas som ett slags inve-
stering. Se vidare Wolf 2002, s. 22. 

85 Mitch 1984, s. 566. Mitch är dock medveten om källgruppens begränsningar. Den 
låga ekonomiska avkastning som kvinnors läs- och skrivkunnighet genererade menar han 
kanske kan förklaras av att detta gav ”returns to female literacy in household activity that 
have not been measured here”. Se vidare Mitch 1984, s. 563.  



31	

Andra begrepp och definitioner har jag dock valt att närmare presentera i 
detta kapitel.  

När det kommer till vad som skall klassas som läs- och skrivkunnighet 
utgår jag i avhandlingen från en vid definition. Med detta omfattas de flesta 
praktiker som är på något sätt kopplade till text. Det kan handla om att 
använda en skriftlig handling i en särskild situation, eller att sätta några 
bokstäver på papper. Denna definition grundar sig på att syftet med av-
handlingen inte är att mäta en viss kunskapsnivå. Det handlar inte om att 
avgränsa vad som är eller bör klassas som läs- och skrivkunnighet utan 
syftet är istället att studera hur olika textrelaterade färdigheter användes där 
och då samt vilken roll de spelade för individen. Det blir påtagligt att fär-
digheterna förekom i många olika sammanhang och förutsatte olika slags 
läs- och skrivkunnighet. Detta betyder att färdigheterna kunde ha olika 
betydelse. Även en ”låg” läs- och skrivkunnighet kunde i vissa samman-
hang vara fullt tillräcklig och praktisk att besitta för det specifika ändamålet 
medan andra sammanhang ställde högre krav. Att mäta en viss läs- och 
skrivkunnighet ställer höga krav på källorna. Anders Nilsson har till exem-
pel lyft fram problemet med att uppskatta dessa färdigheter i historiskt 
material från 1800-talet då källorna tenderar att inrymma flera kunskaps-
nivåer.86 Detta är särskilt gällande för 1700-talets källor. 

En kritik mot denna definition skulle kunna vara att den är allt för bred. 
Men då syftet med denna avhandling inte är att mäta om folk nådde upp 
till någon specifik kunskapsnivå utan att se hur färdigheterna faktiskt har 
använts är en vid definition passande. Skulle en snävare definition tilläm-
pas finns det en risk att sammanhang där en viss typ av läs- och skrivkun-
nighet ofta förekom förbises. Det finns även en risk att tankar om låg och 
hög läs- och skrivkunnighet, eller vad som inte skall klassas som läs- och 
skrivkunnighet, cementeras än mer. Detta skulle kunna leda till att läs- och 
skrivkunnighetens roll under denna period förminskas – vilket i sin tur 
riskerar leda till att kvinnors användande av dessa färdigheter liksom deras 
närvaro i vissa arbetssysslor förbises. Då en textrelaterad praktik återfinns 
i ett sammanhang vittnar den först och främst om det specifika samman-
hangets minimikrav, men säger inte nödvändigtvis något om individens 
samtliga kunskaper i andra situationer. En tämligen vid definition gör det 
möjligt att lyfta fram olika situationer där olika grader av läs- och skrivför-
måga spelade roll. 

Under denna period skiljde sig arbete en hel del från vår moderna upp-
fattning om vad det innebär att arbeta. I vissa fall gav arbetet en ekono-
misk avkastning men mycket arbete som människor ägnade sin tid åt var 
obetalt. Arbete kunde se olika ut, likaså dess avkastning.87 I hushållet 
kunde en arbetssyssla bestå av att en piga hämtade vatten, en dräng kunde 
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87 Ågren 2017a, s. 2.  
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ta hand om barn eller att en matmor delegerade vissa sysslor till sitt tjäns-
tefolk. Jag tillämpbar därmed en vid uppfattning om vad arbete är. Skulle 
fokus endast ligga på den ekonomiska avkastningen av arbete riskerar vissa 
typer av arbete och sysslor att förbises. Då det dessutom har visats att det 
kan finnas svårigheter att bedöma den ekonomiska avkastningen är det 
fullt rimligt att utgå från en tämligen vid definition om vad det innebar att 
arbeta under denna period. 

En tämligen vid definition av arbete kan även lyfta fram viktiga arbets-
sysslor och ansvarsområden i verksamheter som tidigare inte har studerats. 
Likaså kan den föra fram aktörer som i andra källor lätt blir osynliga. Till 
exempel kan en skriftlig handling vittna om att hustru eller änka var högst 
delaktig i en näringsidkande verksamhet.  

Syfte och frågeställning 
Avhandlingen har som syfte att belysa hur kvinnor under 1700-talet an-
vände läs- och skrivkunnighet och vilken betydelse dessa färdigheter fick 
för deras arbete och försörjning. Då dessa aspekter är understuderade i 
forskning som berör den tidigmoderna läs- och skrivkunnigheten. De 
övergripande frågeställningarna är följande:  

- Hur och i vilka sammanhang använde kvinnor läs- och skrivkunnighet?  

- Vilka var dessa kvinnor?  

- Vad gav färdigheterna för avkastning?  

Den första frågan innebär att fokus ligger på själva praktiken. Detta öpp-
nar vidare upp för frågor om vem som har använt färdigheten, i vilken 
kontext detta skedde och vad detta fick för betydelse för individen.  

Vidare kommer avhandlingens olika empiriska kapitel ta hjälp av några 
underfrågor. Dessa har klara kopplingar till de övergripande frågorna ovan 
men är delvis utformade för att bättre passa de särskilda kapitlen. Dessa 
underfrågor kommer närmare att presenteras i början av varje kapitel.  

Metod 
Tidigare forskning som studerat läs- och skrivkunnigheten under denna 
period har till stor del fokuserat på hur många som kunde läsa, mätt med 
hjälp av husförhörslängderna, eller vilka som erbjöds undervisning i de 
specifika skriv- och räkneklasserna (huvudsakligen pojkar). Att kartlägga 
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läsfärdigheterna på ett mer generellt plan har alltså redan gjorts, och skol-
situationen är också behandlad. Därför behöver nya frågor nu ställas. En 
central fråga är hur kvinnor har använt dessa färdigheter samt vilken bety-
delse dessa färdigheter fick för deras arbete och försörjning. Här blir det 
intressanta inte noteringar av präster och lärare utan belägg för att kvinnor 
faktiskt utfört arbete som förutsatte viss kunskap. Denna studie är därmed 
ett alternativt sätt att undersöka kvinnors läs- och skrivförmåga. För att 
komma åt dessa belägg använder jag mig av flera olika metoder som kom-
mer att beskrivas nedan. 

Med avhandlingens syfte är praktiker den allra viktigaste tolkningsnyck-
eln. Praktikerna är liktydiga med hur läs-, skrivkunnighet och räknekonst 
verkligen användes. Detta öppnar i sin tur upp för frågor om vem som 
utfört praktiken, i vilket sammanhang och vilken betydelse den fick för 
arbete och försörjning. Här är en tänkbar metod att komma åt dessa prak-
tiker att fokusera på de verb som förekommer i de tidigmoderna källorna. 
Exempelvis kan ett rättsprotokoll vittna om att en kvinna ”läste” eller 
”skrev” i ett specifikt sammanhang. Likaså kan en räkenskap vittna om att 
en kvinna erhöll en specifik summa för att ha ”undervisat” flera barn. Vid 
första anblick kan sådana spår anses vara knapphändig information och 
lätt förbises. Dock vittnar sådana spår om praktiker i vardagen som var 
viktiga. Även hos de Certeau blir verben centrala då det vardagliga kan 
vara aspekter såsom att gå, prata, laga mat, äta et cetera.88 

Det kan också handla om spår som är mer indirekta till sin karaktär men 
som tillsammans med vår förkunskap om en viss situation kan hjälpa oss 
att göra vissa antaganden. Det kan finnas situationer där det är rimligt att 
anta att en praktik förekom i högre grad än vid första anblick eller att det 
åtminstone fanns ett behov av att kunna utföra den. Detta kanske blir sär-
skilt viktigt i fråga om just läsning då läsare tenderar att vara osynliga i käl-
lorna om inte ”some form of textual or visual production accompanied or 
followed their reading”.89 Enligt de Certeau handlar det om att finna det 
vardagliga mellan raderna i källorna, att ”rescue the traces, the remainders 
of the overflowing unmanageability of the everyday that erupt within re-
presentation”.90 

Att studier av läs- och skrivkunnighetens användning inte kan begrän-
sas till endast verb blir särskilt påtagligt när det kommer till skrivkunnig-
heten. Även om det återfinns verb som berättar att en kvinna ”skrev” i sin 
hushållsbok så är det svårt att bortse från att spåren av denna praktik 
främst utgörs av fysiska spår i källorna. Det handlar om att uppmärk-
samma olika fysiska spår för att bättre förstå kvinnors användning av dessa 
färdigheter. Med detta menar jag att fokus inte bara kan ligga på de kvinnor 
																																																																												
88 Higmore 2002, s. 26.  
89 Brayman Hackel och Kelly 2008. s. 147. 
90 Highmore 2002, s. 26. 
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som stod för en stor produktion av text. Det handlar också om att upp-
märksamma spår som vid första anblick lätt kan tänkas ha ringa betydelse, 
men i Carlo Ginzburgs mening kan bära på viktig information.91 Här kan 
Ginzburgs ledtrådsparadigm tillämpas för att lyfta fram detaljer som sällan 
har studerats och tillsammans med andra spår (ledtrådar) kan bredda vår 
uppfattning. 

I de fall källorna tillåter det kommer en komparation av handstilar att 
tillämpas. Denna kommer bland annat att användas när flera skrivelser kan 
knytas till samma individ. I dessa fall är det möjligt att jämföra handstilarna 
i de olika skrivelserna för att se om dessa har utförts av samma person. I 
vissa fall kan exempelvis en underskrift eller vissa bokstavsformer ha ut-
förts på ett karakteristiskt sätt vilket kan tala för att det sannolikt är samma 
hand som har skrivit eller undertecknat en handling. Handstilen kan också 
bära på viktig information då den till viss del kan vittna om vilka kunskaper 
en kvinna besatt. Är skrivelsen väl skriven? Är det en väldriven hand som 
ligger bakom den? Alla dessa spår kan säga något om en kvinnas skrivkun-
nighet. Här menar Nils Erik Villstrand i sina studier av bonderiksdagsmäns 
skrivkunnighet under 1700-talet att även om det inte finns någon klar me-
todapparat för dessa studier kan både handstil och bokstävernas utform-
ning ge ”fingervisningar om skribentens skicklighet och vana att skriva”.92  

Vill vi därför studera användningen krävs en öppenhet för att dessa 
färdigheter kunde ta sig olika uttryck och förekomma i olika sammanhang. 
Med detta finns vissa utmaningar. För det första kräver denna studie att 
en stor mängd källor studeras då spåren av praktikerna tenderar att vara 
utspridda i källmaterialet. För det andra krävs det att olika källgrupper be-
handlas då läs- och skrivkunnighet användes av olika individer samt före-
kom i olika sammanhang och har därför satt spår i olika källgrupper. Jag 
kommer att använda mig av det som Janken Myrdal kallar för källpluralism. 
Denna metod är snarare ett slags metodpaket än en metod i sig. Här är en 
utgångspunkt det som Myrdal kallar för det svårutforskade som innebär att 
källpluralism tillämpas eftersom ”tillräcklig information inte ges av ett 
enda material.93 Något som också innefattas i detta metodpaket är bland 
annat indiciemetoden som fokuserar och använder sig av ”indikationer och 
ledtrådar i källorna”.94 Denna metod kan vara fruktbar i de fall det råder 
oklarheter om författarskapet då spåren består av handstil, utformningar 
av specifika bokstäver et cetera. Här menar Nils Erik Villstrand att fors-
karen i dessa fall ”är hänvisad till att argumentera utgående från indicier”.95  

																																																																												
91 Se vidare Ginzburg 1986. 
92 Villstrand 2014, s. 215. 
93 Myrdal 2007, s. 495f. 
94 Myrdal 2007, s. 495. 
95 Villstrand 2014, s. 215. 
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Att studera sådana spår innebär även andra svårigheter då spåren inte 
endast återfinns i olika källgrupper utan dessutom tenderar att vara av olika 
karaktär. Detta gör att det är svårt att studera spåren ur ett kvantitativt 
perspektiv. Frågor rörande hur utbredd en specifik praktik faktiskt var kan 
vara svåra att besvara. Om än materialet sällan tillåter en renodlad kvanti-
tativ analys kan emellertid en praktik som nämns i många olika källgrupper 
ändå vara värd att uppmärksamma. Med detta menas att om en praktik 
beskrivs på olika ställen, och i vissa fall i olika källor, så styrks antagandet 
att praktiken förekom och kanske till och med var vanlig i vissa kontexter. 
I detta sammanhang är det relevant att hänvisa till det Rolf Torstendahl 
presenterat som pluralitetsprincipen. Denna princip går ut på att ”trovärdig-
heten i en uppgift stärks i förhållande till källornas antal”.96 Med hjälp av 
denna princip kan kvinnors användning av läs- och skrivkunnighet, till ex-
empel i samband med ett specifikt försörjningsarbete, bli mer sannolik om 
praktiken går att återfinna i flera källor eller sammanhang. Denna princip 
kan därmed vara användbar då den kan motverka en övertolkning av en-
staka fall. 

Många gånger behöver uppgifter om en praktik kompletteras med an-
nan information. Det kan till exempel handla om att en handling som en 
kvinna har undertecknat eller skrivit kan kopplas samman med ett särskilt 
försörjningsarbete. Praktiken sätts då in i ett särskilt sammanhang. Men 
det kan också röra sig om att vi behöver komplettera med annan inform-
ation, i vissa fall ur andra källor. Exempelvis kan kyrkliga längder stå till 
vårt förfogande. Genom information i husförhörslängder kan en kvinna 
knytas till ett hushåll som bör ha rymt skrivkunniga personer. I vissa fall 
kan bevarade handlingar vittna om att personer i hennes omedelbara när-
het var skrivkunniga. I dessa fall kan hennes sociala nätverk tala för att hon 
till viss del var skrivkunnig eller åtminstone hade möjlighet att förvärva 
kunskapen. Likaledes är det rimligt att anta att hon också praktiserade den. 
Här handlar det ofta om att knyta olika spår, ofta funna i olika källor, till 
varandra tills en mer övertygande bild framträder. 

Avgränsningar 
En viktig avgränsning handlar om aktörskap. Vilka individer är det denna 
avhandling studerar? Avhandlingens huvudfokus ligger först och främst 
på kvinnor. Då flera studier redan har berört kvinnors läs- och skrivkun-
nighet i de adliga stånden skall denna avhandling främst lyfta fram kvinnor 
som inte tillhörde adeln. Olika källor vittnar om att kvinnor från olika so-
ciala skikt använde läs- och skrivkunnighet i olika sammanhang och i vissa 

																																																																												
96 Citerat efter Myrdal 2007, s. 496. 
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fall fick färdigheterna betydelse för deras försörjning. Denna avhandling 
ämnar analysera dessa kvinnor.  

Den största delen av de studerade källorna hämtas från de kyrkliga ar-
kiven. Orsaken till de kyrkliga källornas stora roll är flera. För det första är 
det ett medvetet val att lyfta fram material som vittnar om kunskapernas 
roll i sammanhang som inte alltid var kopplade till näringsidkande verk-
samhet såsom handel – det område som ofta har framhävts i samband 
med användandet av skrivkunnighet. Här är de kyrkliga källorna väl rus-
tade för uppgiften då det skrivna ordet hade en central plats i den kyrkliga 
verksamheten. För det andra har de kyrkliga källorna helt enkelt bevarats 
i högre grad än många andra källgrupper. Ett intressant källmaterial är till 
exempel kyrkliga verifikationer som i flera fall kan knytas till konkreta 
kvinnor. Denna källgrupp blir inte minst intressant då materialet även kan 
vittna om hur kvinnor från olika sociala grupper mötte det skrivna ordet 
och använde det. 

Även om huvudfokus ligger på 1700-talet används också källmaterial 
från 1600-talet. Detta kommer särskilt att ske i samband med att jag stu-
derar kvinnor i rollen som lärare och de normer som detta var ett uttryck 
för. Trots att rollen som lärare först och främst blev en försörjningsmöj-
lighet för kvinnor på 1700-talet kommer likpredikningar och personalier 
från 1600-talet studeras för att fastställa kvinnors betydelse för den tidig-
moderna folkundervisningen – något som kan förklara deras roll under 
1700-talet. Vill vi förstå kvinnors försörjningsmöjligheter under 1700-talet 
måste vi också förstå vilken roll den obetalda hemundervisningen spelade 
i folkundervisningen. 

För att studera några av de många sammanhang där läs- och skrivkun-
nighet användes har olika geografiska områden valts. För det första är tan-
ken att få en viss geografisk spridning. Till exempel studeras kvinnliga lä-
rare i Arjeplog och i ett antal dalasocknar liksom pigor i områdena kring 
Färila som alla kan ses som landsortssocknar. Vid sidan av dessa områden 
har till exempel Avesta, Stockholm och Lund fått representera städer. De 
valda områdena vittnar således om praktiker i både stad och land.   

För det andra beror valet av flera olika områden på att det kan vara 
problematiskt att finna ett område som ensamt svarar upp mot avhand-
lingens syfte. Det beror bland annat på källäget, att olika källgrupper helt 
enkelt inte har bevarats i lika hög grad i alla områden. Det beror också på 
att områdenas olika karaktär och därav specifika praktiker återspeglas i 
källorna. Exempelvis präglades vissa områden i högre grad av handel vilket 
resulterar i att kommersiella praktiker satt sina spår i källmaterialet. Det 
kan till exempel vara fruktbart att fokus läggs på städer om syfte är att 
studera skrivkunnighet. Margaret Hunt menar att städer är lämpliga att 
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studera då de blev ”centers of rising literacy, publishing, and record kee-
ping”.97 Om vi vill studera olika sociala och ekonomiska sammanhang 
krävs det att olika geografiska områden studeras.  

Avhandlingens kronologiska huvudfokus ligger alltså på 1700-talet. 
Denna period blir särskilt intressant då mycket tyder på att läs- och skriv-
kunnigheten ökade under denna period och kom att användas av fler in-
divider, inte minst kvinnor, och i fler sammanhang. Här har både Egil Jo-
hansson och Daniel Lindmark visat att det fanns ett behov i vissa grupper 
att besitta olika läs- och skrivkunnighet – något som Johansson ser som 
en pull-faktorer. Denna period blir därmed särskilt intressant då denna ef-
terfrågan rimligtvis inföll under 1700-talet.  

Ytterligare en viktig avgränsning som bör tas upp handlar om språk då 
det förekom flera språk i 1700-talets Sverige. Denna avhandling fokuserar 
på hur kvinnor använde läs- och skrivkunnighet på svenska. Dock kommer 
kvinnliga lärare i Arjeplog studeras i kapitel 4. En stor del av församlings-
borna talade här samiska och kyrkan försåg också folket med böcker på 
det samiska språket. Trots de språkmässiga skillnaderna som fanns har 
undervisningen i Arjeplog inte särskilts från den generella folkundervis-
ningen. Detta beror  på att det svårt att få en klar bild av språkets roll i 
undervisningen. Undervisningen i Arjeplog var också en del av folkunder-
visningen och tillämpade en liknande undervisningsmodell, även om språ-
ket kunde skilja sig åt.  

Det finns visserligen en disciplineringsaspekt när det kommer till kyr-
kans undervisning av samerna. Denna studie har emellertid inte syfte att 
belysa detta. När det handlar om Arjeplog är syftet istället att undersöka 
hur kvinnor, liksom i flera dalasocknar, kunde försörja sig som lärare. Att 
se läsarna och lärarna i Arjeplog som passiva aktörer, oavsett språk, skulle 
också stå i kontrast till avhandlingens teoretiska utgångspunkter. En sådan 
utgångspunkt skulle riskera att förbise dessa lärares försörjning liksom de-
ras roll i folkundervisningen. 

Delundersökningar och källor 
Denna avhandling tar sin början med ett kortare bakgrundskapitel. Detta 
har i syfte att ge läsaren en viss inblick i den tidigmoderna läskulturen och 
dessa läsare. Likaså kommer folkundervisningens framväxt beröras i syfte 
att presentera läs- och skrivkunnigheten ur ett bredare perspektiv. Då de 
olika kapitlen berör olika geografiska områden har också dessa tilldelats 
visst utrymme i kapitel 2. 

I kapitel 3 behandlas flyttningsattester från Färila mellan åren 1711-1800. 
Valet av just Färila har till viss del varit materialstyrt. Med detta menas för 
																																																																												
97 Hunt 1996, s. 18. 
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det första att det här återfinns en stor mängd flyttningsattester bevarade 
från en längre period. Materialets mängd tillåter därmed ett slags enkel 
kvantitativ analys. För det andra beror valet av källgrupp på den kvalitativa 
information som ofta går att finna om en församlingsmedlem. Denna in-
formation bestod exempelvis av namn, födelseort, uppförande, vilken ort 
individen ämnade flytta till samt ofta om hon eller han besatt läskunnighet 
och kristendomskunskap. För det tredje ramar flyttningsattesterna in den 
grupp där läskunnigheten kom att få särskilt stor betydelse, nämligen de 
ogifta. Under denna period och i detta område bestod de allra flesta som 
flyttade mellan socknarna av tjänstefolk. I Färila har den allra största delen 
av flyttningsattesterna tillhört pigor som var tvungna att flytta mellan olika 
socknar i syfte att försörja sig. Materialet är därmed särskilt passande om 
vi vill studera läskunnighetens betydelse för denna grupp. Kapitlet har 
också i syfte att undersöka vilken betydelse den ”generella” läskunnigheten 
hade för kvinnor – det vill säga den läskunnighet som var del av kyrkans 
läskampanj. Således berör kapitlet läskunnighetens betydelse ur ett bredare 
perspektiv än de andra empiriska kapitlen. 

I kapitel 4 studeras kvinnor i rollen som lärare under 1700-talet. När 
det kommet till den obetalda undervisningen i det egna hushållet har flera 
källor behandlats. Det primära materialet består av likpredikningar och 
personalier som vid ett flertal tillfällen lyfter fram kvinnor i denna roll. 
Likaså har andra kyrkliga källor såsom sockenstämmoprotokoll använts 
om de berört undervisningen. Det mesta av materialet är hämtat från 
1700-talet men även källor från 1600-talet har använts för att belysa kvin-
nors viktiga roll i den tidigmoderna folkundervisningen.  

Medan kapitlets första del alltså berör den obetalda hemundervisningen 
undersöker kapitlets andra del kvinnor som försörjde sig som lärare under 
1700-talet. För att komma åt dessa kvinnor har olika material analyserats. 
Kyrkliga räkenskaper från tre olika dalasocknar från 1700-talet har utgjort 
det huvudsakliga materialet. Dessa har bestått av fattigkassans räkenskaper 
– som lärarnas löner ofta togs ifrån – från Skattunge (som var en del av 
Orsa), Älvdalen och Floda. I Skattunge sträcker sig räkenskaperna mellan 
åren 1732-1750. Här spelar räkenskaperna från Skattunge en intressant roll 
då de nyanserar räkenskaper från Orsa kyrkoarkiv som Johannes Boëthius 
har studerat. I Älvdalen sträcker sig räkenskaper mellan åren 1700-1799, 
medan Floda sträcker sig mellan åren 1638-1799 – om än huvudfokus lig-
ger på 1700-talet. Valet av dessa socknar har dels att göra med att de var 
en del av Västerås stift där folkundervisningen tidigt förekom, dels har 
dessa källor inte studerats i lika hög grad som många andra då de kyrkliga 
källorna i flera dalasocknar länge bevarades ute i de olika församlingarna. 

Vid sidan av dalasocknarna har fattigkassans räkenskaper mellan åren 
1752-1800 från Arjeplog studerats. Vad som gör undervisningen i Ar-
jeplog särskilt intressant är inte endast att kvinnor användes som lärare 
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utan att undervisningsmodellen som här tillämpades öppnade upp för an-
nan typ av försörjning för den som var läskunnig. 

På grund av de särskilda geografiska omständigheterna (områdena var 
glesbefolkade samt att norra Dalarna och Lappland låg långt från stiftsstä-
derna) så kan man förvänta sig att det uppstod särskilda problem med lär-
arbemanningen. Jag har således medvetet valt att studera dessa områden 
där det finns anledning att tro att vi kan hitta kvinnliga lärare. Jag koncen-
trerar mig på att analysera djupare vad kvinnors färdigheter betydde i dessa 
miljöer. 

I de två sista empiriska kapitlen undersöks kvinnors användning av 
skrivkunnighet och i viss del räknekonst. Medan de föregående empiriska 
kapitlen främst berör det tryckta ordet ligger fokus i dessa kapitel på det 
handskrivna ordet. I kapitel 5 studeras kvinnors användande av skrivkun-
nighet och räknekonst främst i koppling till olika typer av försörjningsar-
bete under 1700-talet. Då färdigheterna tenderade att förekomma i många 
olika sammanhang och såg olika ut har detta resulterat i att flera olika käll-
grupper från olika geografiska områden studerats. Kyrkliga verifikationer 
från Avesta mellan åren 1700-1799 har fått stor plats i kapitlet. Denna 
källgrupp är intressant då den vittnar om kvinnors användning av skriv-
kunnighet liksom olika typer av försörjningsarbete. Detta material bär där-
med på viktig information då praktikerna kan kopplas samman med indi-
vider från olika sociala grupper samt olika typer av försörjningsarbete. Vid 
sidan av verifikationerna har också räkenskaper från Skeppsholmens kyr-
koarkiv, vissa typer av pass samt recept och huskurer studerats för att ge 
en vidare bild av skrivkunnighetens olika användningsområden.  

Valet av källmaterial har styrts av observationer i tidigare forskning som 
tyder på att läs- och skrivkunnigheten var särskilt utvecklad i vissa närings-
miljöer. Jag har alltså inte försökt göra något representativt urval av områ-
den utan istället valt att borra djupare i sådana miljöer där man kan anta 
att det fanns mer utvecklade färdigheter. Min fråga är således inte främst 
om kvinnor besatt läs- och skrivkunnighet i dessa miljöer utan vilka ut-
tryck färdigheterna tog sig och vad de betydde för kvinnors försörjnings-
förmåga. 

I kapitel 6 behandlas det handskrivna ordet från ett lite annat perspek-
tiv. Medan kapitel 5 berör användningen av läs- och skrivkunnighet – och 
till viss del räknekonst – i olika typer av arbete behandlar detta kapitel hur 
kvinnor (och män) mötte och använde det handskrivna ordet i allt fler 
sammanhang. För att belysa detta har bland annat äktenskapshandlingar i 
domkapitlet i Lund från slutet av 1700-talet, suppliker i Flottans pensions-
kassa i slutet av 1600-talet, köpekontrakt i Mölnbacka bruks arkiv mellan 
åren 1768-1800 samt olika kyrkliga verifikationer från 1700-talet studerats. 
Dessutom har domstolsprotokoll och kallelser från av 1700-talet använts 
för att visa på hur allt fler människor mötte och använde det handskrivna 
ordet.  
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KAPITEL 2 

Historisk bakgrund och definitioner 

Denna avhandling behandlar kvinnors användande av läs- och skrivkun-
nighet samt till viss del räknekonst under 1700-talet. Fokus ligger således 
först och främst på själva användningen och den nytta den avkastade för 
kvinnorna. Men för att förstå dessa praktiker i ett vidare sammanhang be-
höver man förstå hur färdigheterna lärdes ut. För att läsaren skall få grund 
att stå på är det lämpligt att den tidigmoderna undervisningen presenteras 
närmare. Kapitlet kommer därför ta sin avstamp i läskunnighetens roll i 
folkundervisningen – det är denna färdighet som behandlas i kapitel 3 och 
4 – för att sedan ge en bakgrund till skrivkunnighetens roll i folkundervis-
ningen som behandlas i kapitel 5 och 6. Tillsammans med den historiska 
bakgrunden kommer även vissa centrala begrepp som är viktiga för av-
handlingens empiriska kapitel att definieras. För att bättre förstå dessa be-
grepp i det historiska sammanhanget de var en del av kommer dessa knytas 
till tidigare forskning och empiriska exempel.  

Den tidigmoderna folkundervisningen 
Under 1600-talet sjösatte den lutherska kyrkan sin läskampanj som inne-
bar att församlingsmedlemmarna skulle få vissa kristendomskunskaper, 
specifika kunskaper i katekesen, Fader vår, trosbekännelsen, men även för-
mågan att läsa. Kunskaperna kontrollerades genom de så kallade husförhören 
där prästen gick från gård till gård och förhörde hushållsmedlemmarna. I 
områden som var glesbefolkade, och präster därmed hade svårigheter att 
besöka alla hushåll, var det istället vanligt att församlingsborna samlades 
inne i kyrkbyn där var och en förhördes i de nödvändiga kristendoms-
styckena (så kallade byförhör). Förhören kunde också äga rum i samband 
med nattvardsgång där ungdomens kunskaper kontrollerades och i vissa 
fall vid visitationer där biskopen eller prosten kontrollerade hur det var 
ställt i församlingen. Kunskaperna kom därmed att kontrolleras i flera 
olika sammanhang av flera olika personer och bedömdes ofta med hjälp 
av olika betyg som nedskrevs i de så kallade husförhörslängderna. 
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Tack vare husförhören i Sverige, och undervisningen som föregick 
dem, ökade läskunnigheten under tidigmodern tid. Utvecklingen såg dock 
inte likadan ut i landets alla delar då husförhören under 1600-talet skedde 
sporadiskt. I och med kyrkolagen år 1686 blev husförhören dock mer av 
en generell praxis i stiften och kunskaperna ökade. Tack vare förordningar 
under 1700-talets första hälft ökade kravet på läskunnighet än mer. Inte 
minst fick förordningen från år 1723 stor betydelse där det underströks att 
föräldrar hade ansvar att lära sina barn att läsa.98 Egil Johansson menar att 
den press som lades på föräldrarna för att sköta detta ansvar var enorm.99 
Att denna förordning spelade en viktig roll för läskunnighetens utbredning 
blir särskilt tydligt bland ungdomen som till skillnad från sina föräldrar nu 
var tvungna att lära sig läsa. Detta går exempelvis att se i handlingarna från 
en biskopsvisitation i Adelöv år 1762 där det beskrevs att det var flera 
”gamla” som inte kunde ”läsa i bok”.100 Trots att det fanns vissa som 
”felade mycket i stafningen” var kunskapen annars god bland de yngre i 
församlingen. Biskopen ansåg dock att många av de äldre församlingsmed-
lemmarna som uppvisade bristande läskunnighet, och som fortfarande 
hade synen i behåll, inte var: 

för gamla at ännu lära läsa i bok, hwilket de icke heller borde räkna för en 
skam: de hafwa annars jämte skadan långt större skam, när de icke en gång 
Kunna sjunga Psalmer med den öfriga församlingen i Kyrkan, och förtaga 
sig sjelfwa mycken hugswalelse och tröst.101 

Här blir det tydligt att biskopen ansåg att de äldre församlingsmedlemmar-
nas hade en glädje av att kunna läsa men även att läskunnigheten var prak-
tisk då den gav möjlighet att lära sig psalmer. Vidare intressant är att präs-
terskapet underströk den skam som annars skulle drabba dem som inte 
kunde då de inte kunde sjunga med i psalmerna.  

I exemplet Adelöv blir det tydligt att kunskapskraven i folkundervis-
ningen inte enbart rörde sig om utantillkunskaper. Församlingsmedlem-
marna var tvungna att kunna tyda bokstäverna. Det rörde sig om en innan-
tilläsning, med andra ord läsning av text. Kvinnor och män, ofrälse och 
frälse, förväntades att tyda bokstäverna i den tryckta texten. Biskopen an-
såg att läskunnigheten var viktig då han uppmanade folket att inte för-
summa en ”så nödwändig sak. At wäl stafwa är det som de först och främst 
ound wikeligen skola lära”.102 Likaså kan vi se i Billingsfors år 1763 att 
församlingsmedlemmarna skulle fortsätta undervisas så länge brukspredi-
kanten ansåg att det var nödvändigt och till dess att de kunde ”wäl stafwa 

																																																																												
98 Johansson 1977, s. 19f. 
99 Johansson 2009, s. 29. 
100 Födelse och dopböcker, år 1762, s. 36, C:2, Adelövs kyrkoarkiv. 
101 Födelse och dopböcker, år 1762, s. 36f, C:2, Adelövs kyrkoarkiv. 
102 Födelse och dopböcker, år 1762, s. 37, C:2, Adelövs kyrkoarkiv. 
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och rent läsa”. Först efter att de hade förvärvat denna kunskap skulle 
brukspredikanten ”wänja dem at begynna med underwisning uti Lutheri 
Lilla Cateches, Morgon-Afton- och Bord-Bönerna”.103 Här var det stav-
ningen som lade grunden för den fortsatta undervisningen.  

Då jag använder begreppet läskunnighet i avhandlingen, exempelvis i 
samband med de kyrkliga källorna, åsyftas innantilläsning – d.v.s. läsning av 
text. I likhet med Adelöv var det flera församlingar  som gjorde en skillnad 
mellan att läsa innantill, som var läsning av text, och att läsa utantill, som 
innebar att församlingsmedlemmarna memorerade kristendomskun-
skaper. I vissa fall använde prästerskapet mer breda begrepp såsom kris-
tendomsstycken, salighetslära eller exempelvis att kunna läsa sin kristendom. I de 
fall jag använder dessa senare begrepp för att tala om innantilläsning (läs-
kunnighet) har jag varit noga med att fastställa att det handlar om försam-
lingar där innantilläsning av allt att döma faktiskt förekom. Detta har kun-
nat beläggas antingen genom att de primära källgrupperna uttryckligen sä-
ger att det var så eller med hjälp av kompletterande material såsom hus-
förhörslängder eller sockenstämmoprotokoll. I de fall det går att belägga 
att innantilläsning faktiskt tillämpades i en specifik församling under 
samma period har uttryck som kristendomsstycken eller läsa sin kristen-
dom kopplats samman med innantilläsning. 

För att läskunnigheten skulle kunna övas ute i församlingarna behövdes 
också böcker. Det var svårt att kunna upprätthålla läskunnighet om man 
inte hade tillgång till det skrivna ordet. Kyrkan blev här en viktig för-
medlare av katekeser, ABC-böcker och postillor. Det var emellertid inte 
alla som hade tillräcklig god ekonomi att införskaffa dessa. De som inte 
hade råd att köpa dem – ofta av kyrkan – kunde dock få böcker till skänks 
från kyrkan. De kyrkliga fattigräkenskaperna vittnar vid ett flertal tillfällen 
om att böcker utdelats bland socknens fattiga. I Färila togs till exempel 36 
daler från fattigkassan år 1771 för att bekosta två dussin katekeser.104 I 
Älvdalen köpte församlingen in flera katekeser och ABC-böcker för 16 
daler redan år 1687 där en tredjedel gick till de fattiga barnen i socknen.105 
Likaså skänktes 12 psalmböcker, 16 Svebilius katekeser och fyra Luthers 
lilla katekeser år 1729 till de fattiga barnen i socknen.106 Tillhandhållandet 
av böcker är en förklaring till läskunnighetens spridning under 16- och 
1700-talet. Detta var kanske särskilt viktigt i de områden där kontakterna 
med kyrkan var knappa eller där det inte var lätt att få tag på böcker på det 
egna språket. I Arjeplog framtogs därför flera böcker på samiska. Exem-
pelvis klagade kyrkoherden år 1742 på att ingen ”på eget språk föremått 

																																																																												
103 Sockenstämmans protokoll och handlingar, år 1763, s. 125, KI:1, Billingsfors kyr-

koarkiv. 
104 Räkenskaper för fattigvård, år 1771, s. 85, LIII:4, Färila kyrkoarkiv. 
105 Räkenskaper för fattigvård, år 1687, opag, LIIIb:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
106 Räkenskaper för fattigvård, år 1729, opag, LIIIb:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
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läsa i bok”.107 Bristen på böcker på samiska uttrycktes även av försam-
lingsmedlemmarna själva då äldre ”folk och gifta män” beklagade att de 
inte hade haft möjlighet att lärt sig läsa i sin ungdom på grund av att det 
inte fanns några böcker på deras eget språk.108 Detta var en utmaning då 
det samiska språket bestod av flera olika dialekter. Från kyrkans sida för-
sökte man därför utforma ett enhetligt samiskt kyrkospråk – ett skrift-
språk. År 1737 gjorde kyrkoherden i Lycksele Pehr Fjellström en resa i 
områdena och kom året efter ut med tre arbeten, ”däribland hans ordbok 
och en lapsk grammatik”.109 

I syfte att sprida läskunnigheten i Arjeplog började kyrkan sälja samt 
dela ut gratis böcker i församlingen från år 1747 och en bra bit in på 1800-
talet. Exempelvis vittnar protokollen från år 1747 om att 11 psalmböcker 
delades ut gratis medan 15 böcker såldes för 2 daler kopparmynt styck.110 

Av de psalmböcker som delades ut gratis gick fyra till skolan medan de 
resterande sju gick till församlingsmedlemmar. Av dessa sju böcker gick 
tre stycken till kvinnor, häribland en fattig piga vid namn Sara Larsdotter 
ifrån Arvidsjaur.111 

Således försåg kyrkan folket med böcker genom försäljning men också 
genom att de skänkte böcker till de mindre priviligierade i samhället. Detta 
skedde i olika områden och olika sociala grupper. Många fick härmed till-
gång till det skrivna ordet. 

Lärarna i den tidigmoderna folkundervisningen 
Den som undervisade församlingsborna var ofta prästen och det skedde i 
samband med de olika förhören eller kyrkobesöket. I många församlingar 
fungerade också klockaren som lärare.112 Enligt 1686 års kyrkolag skulle 
klockaren bland annat kunna läsa och skriva samt undervisa ungdomen.113 

Dock förekom det uppenbarligen problem med undervisningen. I glesbe-
folkade områden var det exempelvis svårt för prästerskapet att besöka alla 

																																																																												
107 Nordberg 1955, s. 28. 
108 Nordberg 1955, s. 101. Det går också att finna klagomål i Åsele år 1793 angående 

samiska böckers brister. Se vidare Visitationshandlingar, år 1793, opag, FIIIbf:16, Härnö-
sands domkapitel. 

109 Detta följdes senare av andra böcker såsom Nya Testamentet. Se vidare Nordberg 
1955, s. 38ff. 

110 Kommunionlängder, år 1747, s. 161f, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. År 1750 kan vi 
se att böckerna som delades ut även innefattade postillor. Se vidare, DII:1, s, 168f. Från år 
1752 erbjöds även ”lapska” psalmböcker., se vidare DII:1, s. 175.  

111 Kommunionlängder, år 1747, s. 161, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. 
112 Gösta Cavonius har studerat klockaren i rollen som sockenskollärare i den östra 

rikshalvan (nuvarande Finland) under 1700-talet. Se vidare Cavonius 1943. 
113 Se vidare Kyrkolagen 1686 kap 24, paragraf 31.  
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hushåll och många barn hade svårt att dra nytta av klockarens undervis-
ning. Ofta bodde klockaren i kyrkbyn vilket gjorde att barn som bodde 
långt ifrån kyrkan inte kunde ”utnyttja hans tjänster”.114 Den geografiska 
faktorn var emellertid inte den enda problematiken. Carin Bergström me-
nar att långt ifrån alla församlingar hade möjlighet att anställa en klockare 
på heltid och i vissa församlingar fanns det ingen klockare alls. Dessutom 
går det att ifrågasätta klockarens kompetens då det fanns flera klockare en 
bra bit in på 1700-talet som bara ”hjälpligt kunde läsa och inte alls skriva” 
– färdigheter som var krav.115  Vi kan se att klockarens undervisning an-
sågs var bristfällig år 1762 i Adelöv då han endast hade lärt några av för-
samlingens barn att läsa. Vid denna tidpunkt hade därför församlingen ta-
git hjälp av en gammal soldat och ”en annan wid namn Strandberg”. Bis-
kopen uppmanade dock församlingen att kontrollera dem som undervi-
sade att de ”sjelfwa kunna rätt stafwa”.116 

I vissa fall kunde kyrkan inte erbjuda undervisning alls. I många för-
samlingar saknades sockenskola och i vissa fall lärare – d.v.s. skolmästare, 
klockare et cetera. I ett visitationsprotokoll från Berg i Skara stift år 1704 
nämns det att ”[i]ngen är som lärer barnen läsa i bok här i församlingen, 
vtan berättades att barnen gå tilsamman om somaren at lära 
hwarandra”.117 Brister i undervisningen framkommer även i Svedala 
socken där man använde sig av speciella tillsyningsmän år 1797 som skulle 
övervaka undervisningen och rapportera till kyrkoherden.118 I Lyngby pas-
torat användes till och med särskilda husmän för att bistå i undervis-
ningen.119  

Det finns ytterligare källor som vittnar om att undervisningen inte alltid 
fungerade problemfritt. I ett visitationsprotokoll från Berg från slutet av 
1600-talet kan vi utläsa att biskopen var kritisk till att församlingen inte 
hade upprättat någon katekeslängd år 1693 och därmed inte kunde kon-
trollera församlingsmedlemmarnas kunskaper. Dock kan vi se en förbätt-
ring tre år senare då ”Catechizations längden” ansågs var ”mycket wäll 
stält”.120  

Trots att många församlingar alltså brottades med att nå ut med under-
visningen kan vi idag utgå ifrån att läskunnighetens spreds i Sverige under 
16-och 1700-talen. Egil Johansson har visat att det går att se en skillnad 

																																																																												
114 Bergström 2000, s. 11. 
115 Bergström 2000, s. 10. 
116 Födelse och dopböcker, år 1762, s. 37, C:2, Adelövs kyrkoarkiv. 
117 Födelse och dopböcker, år 1704, s. 209, C:2, Bergs kyrkoarkiv. 
118 Handlingar, år 1797, opag, F:3, Bara kontrakts prostarkiv. 
119 Handlingar, år 1798, opag, F:3, Bara kontrakts prostarkiv. 
120 Födelse och dopböcker, år 1693, s. 183, C:2, Bergs kyrkoarkiv. Hur undervisningen 

verkligen såg ut år 1693 är dock svårt att få en inblick i. För år 1695 se vidare C:2, s. 185. 
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mellan generationerna när det kommer till läskunnighet under denna pe-
riod. I Tuna på 1690-talet har Johansson uppmärksammat att de flesta 
yngre i församlingen förvärvade läskunnighet medan de äldre inte gjorde 
det. I 1700-talets Skanör ökade läskunnigheten från 58 % till 92 %. Detta 
tyder på att det rörde sig om en successiv förändring under denna pe-
riod.121  

Att mycket tyder på att läskunnigheten ökade under denna period kan 
delvis förklaras av den undervisningsmodell som präglade folkundervis-
ningen och som till stor del bestod i att församlingsmedlemmarna under-
visade varandra. Vi bör därför inte underskatta vilken betydelse hemun-
dervisningen hade för den tidigmoderna läs- och skrivkunnigheten. Ex-
empelvis kan man se att hemundervisningen spelade en viktig roll bland 
studenter från södra Österbotten som inskrev sig vid Åbo Akademi under 
1700-talet. Av 611 studenter mellan åren 1722-1808, som kom från det 
upptagningsområde som utgjorde rekryteringsbas till Vasa trivialskola, 
hade 121 studenter ”studerat privat och alltså inte gått i någon skola”.122  

Det kan dock vara svårt att veta vilket slags hemundervisning det rörde 
sig om. När begreppet hemundervisning används i denna avhandling handlar 
det om den hemundervisning som fungerade som kyrkans förlängda arm. 
Med andra ord den hemundervisning som förutsattes vara del av folkun-
dervisningen där innantilläsning och kristendomskunskaperna lärdes ut, 
den undervisning som riktade sig till alla människor.  

Det bör understrykas att det även fanns annan form av undervisning 
som använde hushållet som skolrum. Här avser jag privatundervisning.  I 
Göteborg var flera privatlärare och ”privatpedagogier” verksamma. Dessa 
privatlärare var i många fall lärare i olika skolor som hade elever utanför 
de regelrätta klasserna”.123 Men det förekom även andra personer – främst 
i städerna – som erbjöd sina tjänster och det var inte ovanligt att under-
visningen syftade till att ge mer fördjupade kunskaper. I tidningsannonser 
från slutet av 17- och början av 1800-talen går det att utläsa att det fanns 
flera kvinnor som besatt fördjupade kunskaper som erbjöd sina tjänster. 
Exempelvis kan vi se att ett ”ungt Fruntimmer” som bland annat ”skrifwer 
en god stil” söker tjänst år 1805 i ”något hederligt hus, antingen som Gu-
vernant eller sällskap och biträde i de göromål som förefalla”.124 Likaså 
var det i en annons som år 1806 bland annat sökte en: 

																																																																												
121 Johansson 2009, s. 50ff. 
122 Av dessa var endast fyra elever adel. Se vidare Sjöstrand 1961, s. 186. 
123 Sjöstrand 1961, s. 185f. 
124 Posttidningar, 9 maj 1805, s. 8. 
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Guvernant för fina Döttrar, ett hederligt medelåldrigt Fruntimmer, som 
har en städad Lektyr både i Franska, Tyska och Swenska Språken, med 
fullkomlig insigt och fötrutenhet i alla ekonomiska göromål och Fruntim-
mers-slögder.125 

Den hemundervisning som var en del av folkundervisningen hade dock 
en stark ställning och var vanlig även i de delar av landet som faktiskt hade 
tillgång till privatundervisning – d.v.s. den som drevs av privata aktörer. 
Exempelvis var många elever redan läskunniga när de antogs till trivialsko-
lor och det förväntades att eleverna skulle besitta ett slags grundläggande 
läskunnighet vid inträdet.126 Hemundervisningen hade sannolikt bidragit 
till detta. I Åsele lappskola kunde till exempel Sjul Jonsson vid ”sin an-
komst til Scholan någorlunda läsa innantill och hela abc-boken”.127 Likaså 
kan vi se i husförhörslängder från Arjeplog att prästerskapet använde sig 
av en symbol för de barn som tog del av skolundervisning och en annan 
för ”den som kan läsa i Bok och ei gåt i Schola”.128  

Det är den undervisning som erbjöds och kontrollerades av kyrkan som 
åsyftas i avhandlingen när jag talar om den samtida folkundervisningen. Det 
var den undervisning som riktade sig till de allra flesta, kvinna och man, 
frälse och ofrälse, och som förväntades ge viss läskunnighet och kristen-
domskunskap. Folkundervisningen åsyftar därmed den undervisning som in-
nefattade de allra flesta och inbegrep hemundervisning, såsom det ordet 
används här, medan privata undervisningsalternativ, såsom privatlärare i 
städerna, som inte var i kyrkans tjänst, inte omfattas av begreppet folkun-
dervisning.  

Kravet att föräldrarna skötte barnens undervisning blev allt starkare un-
der 1700-talet. I Svedala informerade prästerskapet församlingsborna år 
1777 om de böter och straff som skulle åläggas om undervisningen inte 
sköttes. Bland annat skulle föräldrar som inte satte sina barn i skolan plikta: 

första gången en skil: och andra gången dubbelt, hwar öfwer Scholemäs-
taren bör hafwa noga inseende, och försummelsen för upsyningsmännen 
tillkänna gifwa[...].129 

I skolordningen för Brågerups och Näfvitshögs församlingar från år 1792 
menades det att de föräldrar som inte satt sina barn i skola var skyldiga till 
en oförsvarlig: 

																																																																												
125 Inrikestidningar, 8 januari 1806 s. 7f. 
126 Sjöstrand 1961, s. 184. 
127 Johansson och Flodin 1991, s. 26. 
128 Husförhörslängd, år 1772-1826, opag,  AI:2, Arjeplogs kyrkoarkiv. 
129 Handlingar, 21 december år 1777, opag, F:3, Bara kontrakts prostarkiv. 
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Wårdslöshet och sorglöshet om sina omyndiga och fattiga barns wälstånd, 
derföre plikta första gången 8 skl: Specie, andra gången dubblat så mycket 
och tredie gången åter dubblat; och om sidst och efter alt intet annat kan 
wärka, skola föräldrarna ehwad det är man eller hustru därföre med Stock-
straff afstraffas 3:ne Söndagar å rad.130 

Dock var det försvarbart om barnen inte sattes i skola ”under det före-
gifwande, at de antingen sielfwa kunna bättre läsa för dem än Scholemäs-
taren, eller och at de för fattigdom skull icke hafwa råd at löna honom”.131 
Här går det tydligt att urskilja en acceptans för hemundervisningen som 
sågs som ett godtagbart substitut under förutsättning att den bedömdes 
vara bra nog. Det går att se att hemundervisningen spelade en fortsatt vik-
tig roll även i de områden som hade tillgång till skolundervisning. 

En differentierad folkundervisning 
Den tidigmoderna folkundervisningen var allt annat än enhetlig. Detta 
gällde både hur undervisningen såg ut och lärarsituationen. Under 1600-
talet genomfördes till exempel husförhören sporadiskt och var ofta resul-
tat av enskilda prästers eller biskopars egen strävan. Medan församlings-
medlemmarnas kunskaper tidigt kontrollerades i exempelvis Västerås och 
Linköpings stift skedde det betydligt senare på många andra ställen. Denna 
så kallade stiftspartikularism var i mångt och mycket påtaglig även under 
1700-talet vilket innebar att kunskaperna och undervisningen såg väldigt 
olika ut i landet. Likaså vittnar de olika typerna av skolor som fanns under 
tidigmoderna tid om att det fanns olika typer av utbildningsideal.132 

När det kommer till den mer generella folkundervisningen fanns det 
flera skäl till den rådande stiftspartikularismen. I vissa fall var det ekono-
miska faktorer som gjorde att många församlingar inte hade råd att bygga 
en sockenskola eller inte hade råd att anställa en skolmästare eller klockare. 
Till exempel vittnar svaret till 1812 års Uppfostringskommitté att Bråge-
rups socken vid denna tidpunkt fortfarande saknade en fysisk skolbygg-
nad.133 Att så många som 1211 av landets 2308 församlingar saknade skol-
hus så sent som år 1839 ger ytterligare en fingervisning om de problem 
församlingar brottades med.134  

																																																																												
130 Handlingar, år 1792, opag, F:3, Bara kontrakts prostarkiv. 
131 Handlingar, år 1792, opag, F:3, Bara kontrakts prostarkiv. 
132 Till exempel hade gymnasierna i uppdrag att utbilda präster vilket förde med sig ett 

särskilt utbildningsideal. Se vidare Karlsson Sjögren, Larsson och Rimm 2018, s. 17. 
133 Från konsistorierna infordrade uppgifter om allmänna och enskilda skolor, s. 853, 

EIIb:4, 1812 års Uppfostringskommitté.. 
134 Bergström 2000, s. 27. 
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På många ställen var det geografiska förutsättningar som satte käppar i 
hjulet för kyrkans läskampanj. Många församlingsbor bodde helt enkelt 
långt ifrån kyrkan eller kyrkbyn vilket gjorde att undervisningen inte kunde 
nå ut till alla, något som var vanligt i de norra delarna av den västra rik-
shalvan. I flera områden kom därför andra än prästerskapet att användas i 
undervisningen. I Arbrå undervisades barnen år 1752 av bland annat 
klockaren: 

men som hans tjenst i detta målet ei är tilräckelig; så har ock Pastor anmo-
dat en Student wid namn Rivelius; som nu är wid academien at Komma 
hit och informera församlingens ungdom, hwilket haft en särdeles god 
nytto; Hwar förutan ock Socken Skrifwaren, der han bor plägar lära bar-
nen, och Soldater finnes här ock der i byarna, som äro skickelige at lära 
barn läsa i bok.135  

Jack Goody har menat att ”religions of the Book are often associated with 
restrictions on the uses and extent of literacy”.136 Enligt Goody kontrol-
lerades sådana religioner, såsom kristendomen, av religiösa “specialister”, 
som också hade kontroll över läs- och skrivkunnigheten i samhället ända 
fram till den ”sekulära” undervisningen i modern tid. En kontroll som 
Goody menar att de ville behålla “to maintain their role as gate-keepers of 
ideas”.137 För svenskt vidkommande stämmer detta dock inte alls. Lärar-
situationen tyder på att det var församlingsbornas aktiva roll som gjorde 
att läskulturen rörde sig framåt. Läskulturen förutsatte ett aktivt delta-
gande från församlingsmedlemmarna både i rollen som läsare och i vissa 
fall som lärare. Kyrkan uppmuntrade till detta deltagande. Detta kommer 
att behandlas i kapitel 4. 

Skrivkunnigheten i den tidigmoderna 
folkundervisningen 
Till skillnad från läskunnigheten lärdes inte skrivkunnighet ut i den gene-
rella folkundervisningen utan kom istället att erbjudas i specifika skriv- och 
räkneklasser i sockenskolan eller trivialskolan. Dessa klasser var emellertid 
inte öppna för alla. I sockenskolan kostade dessa klasser ofta pengar och 
besöktes främst av pojkar från grupper där exempelvis ekonomiska trans-
aktioner ofta förekom. Daniel Lindmark har uppmärksammat att det en-
ligt svaren till 1812 års uppfostringskommitté främst var pojkar som tog 
del i dessa skriv- och räkneklasser i Norrland. Likaså knöts färdigheten 

																																																																												
135 Räkenskaper för kyrka, huvudböcker, år 1752, s. 142, LIa:2, Arbrå kyrkoarkiv. 
136 Goody 1986, s. 17. 
137 Goody 1986, s. 17. 
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ofta till ”manliga näringsfång” och det var främst ”de mer välbärgade 
bondsönerna” som tog del av den.138  

Lindmark menar att utvecklingen av sockenskolor var något som skap-
ades nedifrån bland annat genom ”jordbrukets kommersialisering” där 
kunskaper i ekonomiska transaktioner var önskvärda.139 Ekonomidocen-
ten Nils Svanström i Uppsala menade i sin avhandling på 1780-talet, som 
berörde lantmannabarnens uppfostran, att blivande jordbrukare ”bör 
kunna läsa, skriva och räkna, upprätthålla en hushållsjournal, rita och be-
härska teori och praktik inom lantbruket”.140 Dessa tankar fortsatte att flo-
rera in på 1800-talet. Bland annat menade pedagogen Carl Ulrik Broocman 
att sockenskolorna: 

skall ha två klasser, där man enligt Pestalozzis metod skall lära läsa, skriva 
och räkna, kristendom, sedelära, naturlära, geografi, historia och ’den sär-
skilda förberedelse för samhället och på tillkommande yrke, som varje 
gosse och flicka vid slutet av skoltiden bör erhålla’[…].141  

Med nyttoperspektivet för ögonen kan man att tro att det endast var de 
som jobbade med handel som satte sina barn i dessa apologistklasser, som 
var klasser i trivialskolan där räknekonst lärdes ut. Det ”synes emellertid 
inte främst ha varit det handlande borgerskapet, som satte sina barn i 
denna klass utan mestadels hantverkare och lägre tjänstemän”.142  

Under 1700-talet var läs- och skrivkunnigheten dock vanlig i familjer 
där försörjningsverksamheten krävde att familjemedlemmarna hjälpte till 
i sysslorna. Detta gjorde att många barn var mer eller mindre tvungna att 
förvärva och fördjupa de kunskaper som ansågs nödvändiga och som gick 
utanför det som folkundervisningen innefattade. Detta bör även ha skett 
utanför skolans ramar särskilt då det var långt ifrån alla skolor som erbjöd 
specialklasserna. Vi kan inte heller förutsätta att alla tog del i specialklas-
serna trots att undervisningen fanns att tillgå. I de hushåll som var bero-
ende av dessa kunskaper är det sannolikt att skrivkunnighet redan besatts 
av vissa medlemmar och att det därmed fanns möjlighet att lära de andra 
i hushållet. Exempelvis menar Sjöstrand att blivande näringsidkare sällan 
stannade länge i skolan.143  Likaså har Johansson sett att bondebarnen inte 
var representerade i lika hög grad i skolan i Bygdeå som andra barn men 
att de ändå visade upp bättre kunskaper vid förhören än barn från andra 

																																																																												
138 Lindmark 1994, s. 93 och s. 106. 
139 Lindmark 1993, s. 151. 
140 Sjöstrand 1961, s. 106f. 
141 Sjöstrand 1961, s. 124. 
142 Sjöstrand 1961, s. 146. 
143 Sjöstrand 1961, s. 80. 
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yrkesgrupper.144 Intressant är att den största andelen barn i skolundervis-
ningen kom från ämbets- och tjänstemannafamiljer. Det tyder på att bon-
debefolkningen – där läs- och skrivkunnigheten var viktig som visats ovan 
– i större utsträckning nöjde sig med hemundervisningen i dessa områ-
den.145 Detta vittnar om att många förvärvade nödvändiga kunskaper även 
om de inte tog del i fördjupningsklasserna. Att förvärva färdigheten på 
detta sätt var kanske särskilt vanlig för kvinnor. Genom handelsmannen 
och borgmästaren Erland Svenssons räkenskaper går det exempelvis att se 
att hans barn tidigt lärde sig läsa och skriva. I hans privata räkenskaps-
böcker som finns bevarade i landsarkivet i Vadstena återfinns flera spår av 
deras skrivövningar. Bland annat har de tränat att skriva siffror men också 
det latinska och nygotiska alfabetet har prydligt antecknats i en av böck-
erna.146 

Färdigheterna verkar ha förekommit i högre grad i städerna där handeln 
var vanlig. Likaså var färdigheterna vanliga i många bruksorter. I Norberg 
fick till exempel sönerna lära sig skrivfärdigheter då det ansågs att dessa 
”för deras yrke af Bergsbruk är behöfligt”.147 Mycket talar för att kunskap-
erna var tämligen goda även i Avesta, som studeras i denna avhandling. 
Här hade det tidigt funnits: 

en efter tidens krav förstklassig barnaskola, en verklig folk- och bottens-
kola, där alla samhällets barn, flickor som gossar, erhållit en efter tidens 
krav utmärkt undervisning, där dagakarlarnas barn suttit på samma skol-
bänk som bruksförståndarens.148 

I denna undervisning förekom inte endast läsning och kristendomskun-
skap utan det erbjöds tidigt skrivning och räkning i både kollegasklassen 
och rektorsklassen, där den senare var ett slags fördjupningsklass.149 Exakt 
vilka som tog del av undervisningen under 1700-talet är svårt att veta då 
det saknas detaljerade källor. Dock går det att utläsa att både flickor och 
pojkar hade tillgång till dessa kunskaper åtminstone år 1795 då det var 
relativt jämnt mellan könen i de båda klasserna i Avesta.150 Det fanns även 

																																																																												
144 Johansson 1972, s. 200. 
145 Johansson 1972, s. 183. 
146 Övriga handlingar, år 1648-1650, J:1, Vadstena rådhusrätts och magistrats arkiv. Att 

böcker användes för skrivövningar var tämligen vanligt. Ett exempel är ett exemplar av 
Mårten Helsings bönbok som återfinns i Linköpings stiftsbibliotek som innehåller flera 
skrivövningar. Se vidare Een nyttigh och christeligh bönebook, bådhe aff gambla och nyia kyrkionnes 
lärare tilhopa draghen, vthi allahanda nödtörffter til at bidia, och tacka Gudh för bewijsta welger-
ningar./Aff Martino Helsingio förswenskat, 1577. 

147 Lindmark 1994, s. 105. 
148 Norberg, 1956b, s. 1064f. 
149 Norberg, 1956b, s. 1067. 
150 Norberg 1956b, s. 1060. Dock minskade flickor i rektorsklassen markant under 

1800-talet. 
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möjligheten att förvärva kunskaper genom privata alternativ då vissa 
”biskolor” växte fram under 16- och 1700-talen.151  

Det är svårt att få en bredare bild av kunskapernas förankring i Avesta 
utifrån skolundervisningen då det inte finns några elevmatriklar bevarade. 
Inte heller användes några betygsskalor i församlingen.152 Det går dock att 
utläsa genom husförhörslängderna att det var gott ställt med innantilläs-
ningen i slutet av 1700-talet. Mellan åren 1775-1785 kan vi se att nära 60 
procent av församlingsborna erhöll det högsta betyget (väl), cirka 37 pro-
cent någorlunda medan endast drygt 3 procent bedömdes läsa illa eller 
klent.153 Husförhörslängderna visar däremot inte alls hur det var ställt med 
skrivkunnigheten i församlingen. Andra källor i Avesta kyrkoarkiv visar 
dock tydligt att färdigheten förekom. Detta kommer närmare att behand-
las i kapitel 5.  

En nyttobetonad undervisning  
Även om specialklasserna alltså ofta nyttjades av barn som kom ifrån fa-
miljer där färdigheterna behövdes – såsom familjer som sysslade med han-
del – var det inte endast dessa barn som förvärvade färdigheterna. På vissa 
håll i landet kan vi se att färdigheterna även erbjöds till andra barn. I 
Lyngby kan vi se år 1798 att de barn som ville lära sig skriva och räkna fick 
”denna öfning Tisdags och Torsdags eftermiddag och betala Schole mäs-
taren derföre dubbelt vekopenningar”. Vad som är intressant är att denna 
undervisning inte endast erbjöds de barn som kunde betala för den utan 
här fick ”de utfattige […] lära detta utan afgift, emot det at Scholemästaren 
undfår af fattig cassan 16 dr för hvarje sådan om året.”154 

Att skrivkunnigheten erbjöds alltmer under 1700-talet torde tyda på fär-
dighetens allt viktigare roll i det tidigmoderna samhället. Detta går inte 
minst att se i uppfattningen om vad den generella folkundervisningen 
borde innehålla där allt fler röster ansåg att  skrivkunnighet och räknekonst 
borde erbjudas till de flesta. Dessa tankar kan vi särskilt se i debatterna 
angående skolundervisningen kring mitten av 1700-talet och inte minst i 
koppling till 1760 års skolordningsförslag.155 Exempelvis menade privat-
läraren Gustav Ruder i sin Anledning till läro- och näringsverkens förbättring år 
1749 – som var en skrift som lämnades till uppfostringskommissionen – 

																																																																												
151 Exakt vad som lärdes ut i dessa biskolor är svårt att få en inblick i.  
152 Norberg 1956b, s. 1064f. 
153 Norberg 1956b, s. 866. 
154 Handlingar, år 1798, opag, F:3, Bara kontrakts prostarkiv. 
155 Sjöstrand 1961, s. 88.  
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att man måste skilja på ”allmänt nödvändiga vetenskaper och de för spe-
ciella ändamål behövliga”.156 Här skulle man kunna tro att skrivkunnighet 
och räknekonst tillhörde de senare. Ruder ansåg dock att ”läsning, skriv-
ning, räkning och naturalhistoria” hörde till de förra och att ämnen såsom 
geografi, bokhålleri, geometri, mekanik et cetera, var de mer ”speciella”. 
Till de förra ansåg han att det bör ”finnas barnaskolor överallt på lands-
bygden upp till 12 årsåldern”, medan de mer specifika ämnena istället skall 
erbjudas i bland annat trivialskolor och gymnasier.157 Ruder var inte ensam 
om att anse att kunskaper såsom skrivkunnighet och räknekonst skulle ha 
plats i folkundervisningen utan många andra argumenterade för en sådan 
sak. Exempelvis menade Johan Browallius, biskop och professor, att äm-
nen såsom ”kristendom, läsning, skrivning och räkning, elementär mate-
matik, mekanik, naturalhistoria m.m.” hörde till undervisning som riktade 
sig”[…]’till alla eller åtminstone de flesta stånd och levnadsarter’[…]”.158 
Det var först efter detta som han ansåg att en specialisering skulle ske. 
Rektorn Johan Kraftman i Björneborg var av samma åsikt då han var kri-
tisk till att de olika ämnena skulle läras ut i olika klasser. Han menade istäl-
let att de olika ämnena skulle innefattas i ett ”gemensamt grundstudium” 
där elever sedan kunde fördjupa sig.159 Här kan också nämnas kommi-
nistern Anund Hammars som i Tankar om svenska barn från år 1758 fram-
hävde att även bonden ”behöver kunna läsa, skriva och räkna m.m.”,160 

liksom Schönberg som menade att sockenskolorna på samma sätt som 
undervisningen i städerna ”bör befordra insikter även i naturalhistoria och 
ekonomi resp. bokhålleri och handelsräkning m.m.”.161 Den nyttobeto-
nade undervisningen började under slutet av 1700-talet också vara en del 
av debatten om flickors undervisning. I flera tidningsinlägg under andra 
hälften av 1700-talet började röster höras som krävde en direkt nyttobe-
tonad undervisning och en mer jämställd uppfostran för kvinnor”.162 

Detta tyder på att färdigheter såsom skrivkunnighet och räknekonst blev 
viktigare färdigheter att besitta för många människor, inte endast för dem 
som livnärde sig genom handeln och inte endast för pojkar. 

																																																																												
156 Sjöstrand 1961, s. 79. 
157 Sjöstrand 1961, s. 79. 
158 Sjöstrand 1961, s. 83f. 
159 Sjöstrand 1961, s. 84. 
160 Sjöstrand 1961, s. 86. Hammars menade dessutom att alla barn skulle gå i skolan. 
161 Sjöstrand 1961, s. 94. 
162 Sjöstrand 1961, s. 98. 
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Sammanfattning 
Detta kapitel har på ett övergripande plan visat hur den tidigmoderna folk-
undervisningen fungerade formellt och till viss del utvecklades. Detta har 
gjorts med hjälp av tidigare forskning och empiriska exempel. De empi-
riska exemplen har också haft i syfte att förtydliga några begrepp som är 
centrala för denna avhandling. 

Det går att ana en förändring i fråga om läs- och skrivkunnigheten un-
der 1700-talet. Dels har Egil Johansson visat att läsförmågan ökade under 
denna period. Dels tyder diskussionerna om folkundervisningen på en för-
ändring som innebar att de nyttobetonade aspekterna lyftes fram alltmer. 
Det finns därför skäl att tro att läs- och skrivförmåga fick en större bety-
delse för människor i Sverige under denna period. Det kanske till och med 
är så att läs- och skrivförmåga kunde praktiseras på olika sätt. Vi kan därför 
ställa oss frågan: hur använde kvinnor läs- och skrivkunnighet och vilken 
betydelse fick dessa färdigheter?  



55	

KAPITEL 3 

Att kunna läsa i bok – läskunnighetens 
betydelse för unga kvinnor 

Det har länge ansetts att läskunnigheten i det tidigmoderna Sverige präg-
lades av ett slags passivitet i och med att tonvikten låg på läsning av tryckta 
religiösa texter. Det är riktigt att folkundervisningen hade en stark kopp-
ling till religionen under denna tid då det primära i kyrkans läskampanj var 
att varje församlingsmedlem skulle kunna läsa Guds Ord. Undervisningen 
påverkade dock inte enbart församlingsbornas möjlighet att läsa Bibeln 
och katekesen utan påverkade även andra delar av det vardagliga levernet. 
I detta kapitel skall jag visa hur flyttningsattester från Färila från 1700-talet 
kan ge oss en inblick i hur den läskunnighet som förmedlades i folkunder-
visningen påverkade andra aspekter av vardagen. Här kommer jag först att 
lyfta fram vilka personer flyttningsattesterna från Färila har tillhört och 
sedan studera läskunnigheten som den beskrivs i attesterna. Jag kommer 
även att studera visitationsprotokoll från Funbo i södra delen av Uppsala 
stift för att bredda denna bild. Slutligen kommer jag att diskutera vilka 
aspekter av livet vid sidan av tron som påverkades av att kvinnor kunde 
läsa. Frågor som kommer besvaras är följande; hur påverkades kvinnor 
om de kunde läsa? Fick läskunnigheten särskild betydelse för vissa grup-
per? Vad blev konsekvenserna om de inte kunde läsa? 

Källkritiska problem 
Innan en närmare analys av flyttningsattesterna görs bör några källkritiska 
problem behandlas. Till exempel var prästerskapet inte konsekvent med 
vilka begrepp som användes för att beskriva en församlingsmedlems kun-
skaper. Detta blir särskilt tydligt i attesterna från början av 1700-talet då 
de olika kunskaperna sällan särskildes, men förekom även senare. Exem-
pelvis skall pigan Giölen Olofsdotter år 1770 ha varit mycket svag i sin 
”salighetskundskap”, och år 1740 bedömdes pigan Karin Jonsdotter ha 
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god kunskap i sin kristendom och ”salighetz handell”.163 Vilka kunskaper 
som prästerna specifikt avsåg framkommer inte.  

Flera fall vittnar om att olika slags kunskaper åsyftades då präster valde 
att använda begrepp såsom kristendom, kristendomskunskap eller dylikt. År 
1759 utfärdade kyrkoherden i Sveg en flyttningsattest till pigan Kierstin 
Hendricsdotter och flickan Kerstin Swensdotter. Medan prästen bedömde 
att pigan ägde en god kunskap i ”Christendoms läran” ansågs det inte lika 
gott ställt med flickans. Prästen menade att flickan ”har ei mera lärdt läsa, 
än D. Lutheri lilla Cateches, och måste altså sig mera förkofra”.164 Vilka 
kunskaper prästen specifikt eftersökte hos flickan är svårtolkat. Det kan 
ha varit att kyrkoherden efterfrågade en djupare förståelse av vad hon 
läste. Det kan ha varit att Kerstin besatt vissa utantillkunskaper av kateke-
sen men behövde förbättra andra delar. Vad exakt prästen åsyftade är svårt 
att få en bild av. Vad som dock är klart är att prästen valde att använda sig 
av ett bredare begrepp för att bedöma pigans kunskaper medan flickans 
kunskaper nämns i mer specifika ordalag.  

Det kan också vara svårt att tolka vissa bedömningar. Exempelvis är 
bedömningar såsom svag och illa begrepp som kan vara svåra att definiera. 
Dessa blir ännu mer problematiska då vissa präster kunde göra olika be-
dömningar och ha olika krav. Egil Johansson har bland annat uppmärk-
sammat att bedömningarna kunde skilja sig åt mellan präster i Västernorr-
land under första hälften av 1800-talet.165 Svårigheten att uppskatta vissa 
bedömningar kan dessutom vara ett uttryck för stiftpartikularismen som 
var påtaglig även under 1700-talet. Vi kan därför ställa oss frågan om de 
kvinnor som läste illa eller klent besatt något slags läskunnighet över huvud 
taget? Kunde kvinnor som exempelvis läste försvarligen läsa den text som 
de uppmanades att läsa, kunde de endast tyda vissa bokstäver, eller var det 
så att texten var helt främmande för dem? Exempelvis kan vi se att i 
Härnösands stift var det lägsta betyget ”begynt att läsa” medan de försam-
lingsbor som fick betyget ”försvarligen” i alla fall uppvisade någon form 
av läskunnighet. Ett annat exempel är husförhören i Tuna socken i Medel-
pad från 1690-talet där bedömningarna intet, begynt och kan knöts till för-
samlingsmedlemmarnas läskunnighet, medan bedömningen ”klent”, som 
användes i områdena kring Färila, inte förekommer alls.166 Vad som kan 
fastställas är att prästerskapet sällan bedömde församlingsmedlemmarna 
som läskunniga eller icke läskunniga, utan tenderade att tillämpa ”betygs-
skalor” som kunde användas för att göra olika bedömningar. Det är emel-

																																																																												
163 Bilagor till husförhörslängder, år 1770, nr. 96, HIa:2, och år 1740, nr. 236, HIa:1, 

Färila kyrkoarkiv. 
164 Bilagor till husförhörslängder, år 1759, nr. 573., HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
165 Johansson 1972, s. 89. 
166 Se vidare Johansson 1990, s. 49. 
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lertid rimligt att utgå ifrån att en kvinna som ansågs läsa klent eller illa för-
modligen var bristfällig i sin läskunnighet. Inte minst då det mesta talar för 
att kyrkan tog läskunnighet på stort allvar. Detta betyder å andra sidan att 
det är osannolikt att de kvinnor som sades uppvisa någon form av läskun-
nighet inte kunde läsa alls. 

Attesterna tyder på att olika typer av paraplybegrepp tillämpades när 
det kom till de olika kunskaperna som församlingsborna skulle besitta. Till 
exempel bedömdes pigan Kirstin Jonsdotter år 1718 ha ”en god enfaldig 
Kunskap om the stycken som Christendomen tilhöre”,167 och år 1743 me-
nade prästerskapet att pigan Karin Mattsdotters ”uti sin Christendoms 
Kundskap skal kunna läsa i bok”.168 Det senare fallet vittnar således om 
att läskunnigheten kunde innefattas i kristendomskunskapen. Detta visar inte 
minst pigan Malena Ersdotters attest från Bollnäs år 1776 som berättar att 
Malena kunde läsa sina kristendomsstycken ”både innan och utan”,169 

samt pigan Ingeborg Nilsdotter som kunde ”läsa sina Christendoms 
stycken; i bok tydeliga, utan till wäl och förstår dem wackert”.170 

Ett annat exempel går att finna i prostvisitationerna i Dannemora i  
södra delen av stiftet från första hälften av 1700-talet. Här nämner proto-
kollet till en början endast församlingsmedlemmarnas kristendomskunskap 
när församlingsbornas kunskaper tas upp. År 1729 framkommer dock att  
läskunnighet tillsammans med utantillkunskaper var något som de skulle 
besitta, för att år 1733 endast omnämna kristendomsstycken.171 Hade läskun-
nighet – tillsammans med mer specifika utantillkunskaper – helt plötsligt 
försvunnit från folkundervisningen i Dannemora? Förmodligen inte. Då 
vi vet att läskunnighet förekom i församlingen år 1729 torde i själva verket 
den kunskapen ha varit en del av församlingsmedlemmarnas kristendoms-
stycken år 1733. 

																																																																												
167 Bilagor till husförhörslängder, år 1718, nr. 63, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
168 Bilagor till husförhörslängder, år 1743, nr. 310, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
169 Bilagor till husförhörslängder, år 1776, nr. 178, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
170 Bilagor till husförhörslängder, år 1756, nr. 485, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
171 Husförhörslängd, år 1733, s. 88ff, AI:1, Dannemora kyrkoarkiv. 
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Bild 1. Pigan Karin Mattsdotters attest från år 1743 

 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, år 1743, nr. 310, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. Foto: Riks-
arkivet 

Det är också möjligt att läskunnighet var något som pigan Elisabet Måns-
dotter i Berg besatt då det bedömdes att hon kunde läsa ”sine christen-
doms stycken” år 1724.172 Det finns för övrigt flera attester från Färila och 
kringliggande församlingar som nämner att en piga kunde läsa i bok, vilket 
visar att läskunnighet förekom. Detta bekräftas av husförhörslängder som 
visar att innantilläsning faktiskt kontrollerades. Till exempel går det att se 
i husförhörslängderna från Färila att församlingsbornas läskunnighet åt-
minstone kontrollerades från år 1721 då längderna tar sin början.173 I hus-
förhörslängderna från Ytterhogdal antecknades om församlingsborna 
kunde läsa i bok eller inte år 1742, och i Oviken återfinns läskunnighet i 
husförhörslängderna från år 1726-1746.174 Läskunnigheten var alltså något 
																																																																												
172 Bilagor till husförhörslängder, år 1724, nr. 134, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
173 Husförhörslängd, AI:1, Färila kyrkoarkiv. 
174 Husförhörslängd, år 1742, s. 108a, AI:1, Ytterhogdals kyrkoarkiv, och Husförhörs-

längd, år 1726-1746, AI:1, Ovikens kyrkoarkiv. 
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som kontrollerades i många av dessa församlingar. Inte minst bör den 
Kungl. resolutionen från år 1723 i vilken alla föräldrar ålades att lära sina 
barn att läsa ha bidragit att stärka kravet på läskunnighet, liksom särskil-
jandet mellan läskunnighet och kristendomskunskap.175 Attesterna visar 
emellertid att kunskapen förekom tidigare än så. Till exempel vittnar 
drängen Per Olufssons attest från Hogdal redan år 1713 att han kunde läsa 
i bok,176 och i Sveg ansågs pigan Märta Johansdotter kunna läsa Luthers 
lilla Katekes ”både innan och utan” redan år 1715.177 

Det bör samtidigt nämnas att innantilläsning kunde benämnas på olika 
sätt även i husförhörslängderna. I Färila kontrollerades om församlings-
medlemmarna var boklärda,178 medan läsförmågan i Ytterhogdal – som 
stod under rubriken kristendomskunskap – kunde beskrivas på olika sätt 
såsom boklärd, kan i bok, läser et cetera.179 Detta styrker tesen om begrep-
pens mångtydighet. 

När det gäller attesterna var det sannolikt praktiskt att använda ett be-
grepp – som alla kunskaperna samlades under – under förutsättning att 
kunskaperna ansågs vara goda nog. Det är därmed svårt att uppskatta hur 
många pigor som kunde läsa då begrepp såsom innantilläsning eller att läsa 
i bok inte användes konsekvent för att bedöma en pigas läskunnighet. 
Detta skedde i flera fall, men långt ifrån alltid. Det finns därmed ett stort 
mörkertal. Särskilt tydligt är denna problematik i koppling till de hand-
skrivna attesterna där stilistiska drag såsom ordval och begrepp skiljde sig 
åt mellan präster. Det är också de handskrivna attesterna som dominerar i 
antal – hela 394 av 459 attester.  

När det kommer till formulären är det betydligt enklare att komma åt 
läskunnigheten då kunskaperna särskildes i de förtryckta kolumnerna. Av 
65 bevarade formulär – där 48 attester har ägts av pigor – var det endast 
en piga och en hustru som läste illa.180 Resten ansågs besitta viss läskun-
nighet. Problemet med formulären är emellertid att attesterna ofta saknar 

																																																																												
175 Johansson 1977, s. 19f. 
176 Bilagor till husförhörslängder, år 1713, nr. 22, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. Det var långt 

ifrån alla attester från Hogdal som nämnde kunskaperna specifikt. Exempelvis kan se år 
1716 att pigan Lisbeta Pedersdotters kunskaper – av samma kyrkoherde – endast benämns 
som kristendomsstycken. Se vidare Bilagor till husförhörslängder, år 1716, nr 33. HIa:1, 
Färila kyrkoarkiv. 

177 Bilagor till husförhörslängder, år 1715, nr. 41. HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
178 Husförhörslängd, AI:1, Färila kyrkoarkiv. 
179 Husförhörslängd, s. 113ff, AI:1, Ytterhogdals kyrkoarkiv. 
180 Se vidare Bilagor till husförhörslängder, nr. 386, HIa:1 och Bilagor till husförhörs-

längder, nr. 16, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
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den kvalitativa information som återfinns i de handskrivna.181 Dock kan 
de komplettera varandra. 

Källans begränsningar påverkar inte bara vår möjlighet att komma åt 
läskunnigheten – eller rättare sagt, hur många som ansågs kunna läsa. 
Skulle avsikten vara att kvantitativt kartlägga andra delar av kristen-
domskunskapen står vi inför samma källkritiska problem. En bit in på 
1700-talet förväntades det till exempel att församlingsmedlemmarna skulle 
besitta specifika kunskaper i Luthers lilla Katekes och Svebilius Katekes, 
men det är långt ifrån alla attester som nämner dessa. I likhet med innan-
tilläsning användes inte alltid begrepp såsom att läsa utantill eller utan bok 
för att beskriva vad en församlingsbo hade memorerat. Liksom med läs-
kunnigheten var det många gånger begrepp såsom kristendomskunskap, kris-
tendomsstycken eller att en församlingsmedlem kunde sin Katekes, som använ-
des för att åsyfta dessa kunskaper. Sammanlagt är det 342 av 459 attester 
som nämner att innehavaren besatt någon form av kristendomskunskap. 
275 av attesterna har tillhört pigor. Av dessa är det 129 attester där endast 
innehavarens kristendomskunskap lyfts fram medan läsförmåga inte 
nämns över huvud taget. Även om det är möjligt att läskunnighet kunde 
vara en del av kristendomskunskapen har dessa fall inte använts för att 
belysa pigors läskunnighet. 

Det bör understrykas att detta kapitels primära syfte inte är att belysa 
läskunnighetens utbredning. Syftet är snarare att visa att läskunnigheten 
var något som församlingsmedlemmarna skulle besitta samt att färdig-
heten hade betydelse på olika sätt. För detta syfte är attesterna ett ypperligt 
material då materialet, jämfört med källor såsom husförhörslängder, kan 
ge kvalitativ information såsom ägarnas kunskap, förkovring samt vilka 
möjligheter som öppnades upp om de kunde läsa och vilka konsekven-
serna var om de inte kunde.  

Fördelningen av flyttningsattesterna 
Det var vanligt förekommande i det tidigmoderna Sverige att människor 
flyttade i jakt på arbete och försörjning. Detta var dock inget som kvinnor 
och män kunde göra hur som helst. Ville exempelvis en piga flytta till 
grannsocknen då hennes årstjänst var slut var hon tvungen att få en flytt-
ningsattest utfärdad av kyrkoherden, eller av en annan präst, i den försam-
ling där hon bodde. Attesten, som bland annat innehöll pigans namn, fö-
delseort, vart hon ämnade flytta, hur hon hade skött sig i församlingen et 
cetera, skulle hon sedan presentera för kyrkoherden i den nya försam-
lingen.  

																																																																												
181 Det förekom exempelvis förtryckta attester där vidare information skrevs ned i en 

särskild ”kolumn”. Se vidare Bilagor till flyttningslängderna, opag, HII:1, Älgå kyrkoarkiv. 
Dessa återfinns emellertid inte i Färila.  
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Anledningen till varför människor flyttade bör ha varit olika. Exempel-
vis kan vi se att pigan Malin Halvarsdotter flyttade från Malungs försam-
ling på 1770-talet på grund av den ”swåra hungersnöden och missväxten 
här å orten”.182 Dock verkar den främsta orsaken ha varit de kvinnor och 
män som sökte arbete och försörjning. Egil Johansson har visat att en stor 
del av de in- och utflyttade församlingsmedlemmarna i Bygdeå på mitten 
av 1800-talet var tjänstefolk.183 Samma företeelse går att finna i Färila då 
det är tydligt att den största delen av flyttningsattesterna från 1700-talet 
har tillhört just tjänstefolk. Här har 459 attester mellan åren 1711-1799 
tillhört kvinnor och av dessa har 367 attester innehafts av pigor.184 

 
Tabell 1. Fördelningen av flyttningsattester mellan åren 1711-1799 från Färila 

År Totalt♀ Pigor  
1711-1719 35 29  
1720-1729 36 33  
1730-1739 45 40  
1740-1749 81 60  
1750-1759 77 59  
1760-1769 54 38  
1770-1779 
1780-1789 
1790-1799 

72 
27 
32 

60 
24 
24 

 

Totalt                    459          367 
Källa: Bilagor till husförhörslängder,. HIa:1 och HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 

Exempelvis har hela 29 av 35 attester från åren 1711-1719 innehafts av 
just pigor. En liknande fördelning går att finna under resterande decennier 
av 1700-talet. Exempelvis har 33 av 36 attester tillhört pigor mellan åren 
1720-1729 och mellan åren 1730-1739 har 40 av 45 attester tillhört pigor. 
Vad som dock skiftar är det totala antalet bevarade flyttningsattester. Me-
dan det totalt återfinns 36 attester från åren 1720-1729, så återfinns nästan 
dubbelt så många från åren 1740-1749. 
 
 
  

																																																																												
182 Se vidare Bilagor till husförhörslängder, opag. Återfinns mellan nr. 142 och 143, 

HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
183 Johansson 1972, s. 66. 
184 I fyra fall har en attest gällt två pigor. En av dessa skrevs av allmogen. Ingen av 

dessa nämner läskunnighet. Vidare har flyttningsattester som tillhört gifta par, syskon med 
mera, inte tagits med i undersökningen.  
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Tabell 2. Titlar som förekommer i flyttningsattesterna som innehafts av kvinnor mellan 
åren 1740-1749 i Färila 

Titlar Antal attester 
Piga 58 
Jungfru 1 
Kvinnoperson 3 
Hustru 6 
Änka 9 
Okänt 2 
Sedelvisare 1 
Tjänstehjonet 1 

Totalt     81 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
Kommentar: Två attester har räknats som en attest i statistiken om dessa har tillhört samma 
piga. Dessa fall är dock få. Se bilaga 1 för alla decennier 

Utifrån flyttningsattesterna verkar det ha varit mycket folk i rörelse under 
1740-talet i jämförelse med tidigare decennium, och detsamma går att 
finna under de första decennierna av andra hälften av 1700-talet. Här finns 
det 77 bevarade attester från åren 1750-1759, 54 stycken från 1760-1769 
samt 72 stycken från 1770-1779. Dock verkar det som att det var färre 
personer som flyttade under de två sista decennierna då det endast finns 
27 attester bevarade från 1780-1789 och 32 attester från 1790-1799.185  

Det bör dock understrykas att de bevarade flyttningsattesterna endast 
berör dem vars flytt har suttit sina spår i materialet. Det är till exempel 
rimligt att anta att många attester inte har bevarats. Vissa har förstörts och 
många pigor förlorade sannolikt sin attest när de var på resande fot. Kan 
vi därför utgå från att alla som flyttade syns i materialet? Absolut inte. Det 
finns med allra största sannolikhet ett mörkertal. Även om det var ett krav 
att kunna presentera en flyttningsattest så finns det exempel på pigor i 
Färila som hade flyttat eller tagit tjänst i ett hushåll utan att ha anmält detta. 
Exempelvis nämns det att gamla pigan Brita Erichsdotter hade bosatt sig 
i Arbrå utan att hon hade anmält sin flytt till prästerskapet.186 Likaså be-
rättar Ingeborg Pålsdotters attest från år 1756 att hon hade flyttat utan ”at 
begära sin Kyrkoherdes wittnesbörd” och därmed hade gjort sig skyldig 
”til det wite” som beskrevs i Tjänstehjonsstadgan.187 I Orsa år 1730 för-
bjöd till och med kyrkoherden pigan Karin Michelsdotter ”widare wi-
stande här på finnemarken” på grund av att hon inte hade ”någon laga 

																																																																												
185 Här kan de bevarade in- och utflyttningslängderna användas som kompletterande 

källor. Liksom flyttningsattesterna vittnar längderna om att det var många personer i rö-
relse under denna period. 

186 Bilagor till husförhörslängder, år 1745, nr. 334, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
187 Bilagor till husförhörslängder, år 1756, nr. 488, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
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tienst”.188 Dock bör det understrykas exemplen ovan utgör de fall av olaga 
flytt som uppmärksammades av överheten. Hur många som lyckades 
undgå överheten är svårt att veta.  

Att Tjänstehjonsstadgan inte alltid följdes var dock inget som var spe-
cifikt för Färila. Bland annat har Toivo Nygård visat att systemet med års-
tjänst i Savolax – i nuvarande Finland – var ”alldeles oorganiserat”.189 Art-
hur Montgomery har därför menat att det fanns en okunskap om lagen i 
många områden under denna tid. Exempelvis klagade bönder i södra Ång-
ermanland på 1750-talet på att ”de inte hade tillgång till kopior av lego-
hjonsstadgan och att detta orsakade ’olägenheter’ med tjänstefolket”.190 

Det går därför att fråga sig om alla restriktioner kring tjänstefolk och flytt 
verkligen efterföljdes i praktiken. Börje Harnesk menar dock att bönder-
nas klagomål sannolikt var ett försvar mot ”myndigheternas kritik”, och 
att den påstådda okunnigheten om lagen snarare berodde på att den var 
svår att tillämpa.191  

I likhet med Harnesk vill jag diskutera om det verkligen rörde sig om 
okunnighet i områdena kring Färila om en piga flyttade och tog ny tjänst 
utan att ha anmält detta. Det finns nämligen flera saker som bör ha bidragit 
till en medvetenhet om vad som gällde. För det första började utdrag av 
Tjänstehjonsstadgan att tryckas på baksidan av de förtryckta flyttningsatt-
esterna som var som ett slags formulär där prästerskapet med några få 
handskrivna ord kunde få med all den information som kyrkan behövde 
angående den nya församlingsmedlemmen. Dock bör det diskuteras om 
dessa formulär verkligen motsvarade behoven som fanns då det förekom 
att de kompletterades med mer kvalitativ information. Det går också att 
se att vissa församlingar, där formulär i vissa fall användes, senare verkar 
ha återgått till att utfärda helt handskrivna attester. Exempelvis kan vi se 
att formulären förekom i Färila i mitten av 1700-talet för att sedan använ-
das mer sällan. Det finns till exempel 12 formulär bevarade från Färila 
mellan åren 1746-1761. Dock ökade användningen av formulären i slutet 
av 1700-talet och användes flitigt på 1800-talet. Oavsett skäl till varför de 
förtryckta formulären i vissa fall kompletterades bör en kunskap om lagen 
ha spridits då utdrag ur lagen trots allt fanns tryckt på attesterna. På dessa 
kunde det exempelvis stå att: 

																																																																												
188 Bilagor till husförhörslängder, år 1732, nr. 185, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
189 Harnesk 1990, s. 37. 
190 Harnesk 1990, s. 37. 
191 Harnesk 1990, s. 37. 
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Innehafvaren påminnes, at innom 2:ne månader efter ankomsten till be-
stämd ort aflämna Attest. Uttages den ej innan flyttning sker, pligte Fem 
Daler Silfvermynt, eller Fyratio Schilling Specie, Så väl den flyttande sjelf, 
som den Husbondem som emottager ett Tjenstehjon, hvilket dermed icke 
är försedt, enligt Kongl. Brefvet af den 19. Februarii 1768.192  
 

Bild 2. Pigan Maria Hansdotters förtryckta flyttningsattest från år 1781 

 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, år 1781, nr. 235. HIa:2, Färila kyrkoarkiv. Foto: Riks-
arkivet 

För det andra bör en medvetenhet om lagen ha inneburit att både tjänste- 
och husfolk blev medvetna om det vite som kunde drabba dem, som 
nämnts ovan. Då både pigan och husbonden kunde få plikta låg det san-
nolikt i bådas intresse att en flyttningsattest kunde presenteras. I områden 
med få människor och ett levande församlingsliv så var det lätt att hålla 
koll på alla och svårt att undvika att information om vilka pigor som tjänst-
gjorde hos vilka husbönder nådde fram till prästerskapet. Detta resulterade 
sannolikt i att många husbönder undvek att anställa en piga som inte ägde 
en flyttningsattest, i alla fall om husbonden i fråga ville undvika böter. 

För det tredje fanns det en medvetenhet om stadgan bland präster-
skapet i dessa områden då olaga tjänst och flytt noga lyfts fram i attesterna. 
Exempelvis uppdagades det år 1756 i Särna att pigan Ingeborg Pålsdotters 
hade: 

hiordt sig brotslig til det wite, som uti § 3 af Kongl Stadgan af d. 20 martii 
1735 och sättes för dem, hon flytta utur nogon församling, utan at begära 
sin Kyrkoherdes wittnesbörd: har ock öferträdt 1 k: 5 artic: af Kongl Ti-
enstehions förordningen.193 

Det blir också tydligt att prästerskapet tog flera tillfällen i akt att informera 
församlingarna om vad som gällde. Exempelvis informerade prästerskapet 
församlingen vid en sockenstämma i Arbrå på mitten av 1700-talet om det 
																																																																												
192 Bilagor till husförhörslängder, nr. 329, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
193 Bilagor till husförhörslängder, år 1756, nr. 488, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
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vite som skulle drabba den som anställde tjänstefolk som inte kunde pre-
sentera en attest.194 Denna information bör även ha nått tjänstefolket då 
det trots allt var hos prästerskapet de anmälde sin flytt. 

Det går att diskutera om de förtryckta formulären vittnar om en okun-
nighet i lagen – att det ansågs nödvändigt att trycka utdrag ur Tjänste-
hjonsstadgan för att göra husbönder och tjänstefolk medvetna om vad 
som gällde. Skälen ovan talar dock för att denna tes är föga trolig. 

Läskunnigheten i flyttningsattesterna 
Vilken information innehöll då flyttningsattesterna? Som tidigare nämnts 
innehöll attesterna ofta personens namn, var personen var född och i vissa 
fall till vilken ort eller socken personen ämnade flytta. Även om det länge 
inte fanns några direkta krav på vilken information attesterna skulle in-
rymma så var det vanligt att kunskaper såsom läskunnighet och kristen-
domskunskap särskilt lyftes fram. Det bör understrykas att omnämnandet 
av läskunnighet varierar under 1700-talet. Här kan nämnas att av 56 attes-
ter mellan åren 1711 och 1723 så nämns läskunnighet i endast 3 attester.195 

Det är först från år 1724 som det går att se en ökning av omnämnanden 
av läskunnighet och kristendomskunskap. Att kunskaper såsom läskun-
nighet börjar nämnas alltmer en bit in på 1700-talet kan sannolikt förklaras 
av att kunskapskraven blev allt starkare. Bland annat innebar 1723 års re-
geringsresolution, som nämnts ovan, att föräldrar hade en skyldighet att 
lära sina barn att läsa.196 I denna resolution uttrycktes det att: 

																																																																												
194 Räkenskaper för kyrka, huvudböcker, s. 144, LIa:2, Arbrå kyrkoarkiv. 
195 I vissa fall kan in- och utflyttningslängderna vittna om pigornas kunskaper då många 

flyttningsattester har skrivits av. Dock nämns inte alltid all information som attesterna in-
rymmer såsom tillägg med mera. Exempelvis har den som skrivit flyttningslängderna i vissa 
fall endast beskrivit en attest som vacker eller dylikt, då en piga anlände med goda vitsord – 
dvs en flyttningsattest. 

196 Johansson 1977, s. 19f. 
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Föräldrar och förmyndare skola flitigt hålla sina barn till att lära läsa i bok 
och deras kristendomsstycken. Kunna föräldrarna efter deras plikt ej själva 
undervisa dem, så skola de vara förbundna att hålla dem hos skolmästaren 
eller klockaren i socknen eller var eljest lägenhet därtill finns, och gälle 
ingen annan ursäkt till befrielse från vitet än högsta fattigdom. Skulle nå-
gon av tredska och utan laga ursäkt sådant eftersätta, sedan han första och 
andra gången blivit åtvarnad, plikte då 2 mark sm:t till socknens fattiga 
barns undervisning och vare icke dess mindre skyldig att sätta barnet till 
att lära läsa i bok. Och åligger kyrkoherden med församlingens ledamöter, 
när allmän sockenstuga hålles, härom göra en noga efterfrågan. Skulle 
några föräldrar vara så utfattiga, att de icke mäktade härtill hålla sina barn, 
så förmodar Kungl. Maj:t, att socknen till ett så nyttigt ändamål lärer något 
sammanskjuta, såframt sådana fattiga barn av det, som eljest till socknens 
fattiga samlas, ej kunna få något understöd.197 

Även om läskunnighet redan förmedlades i folkundervisningen i många 
församlingar så fick färdigheten en starkare ställning tack vare resolut-
ionen. Dessa krav kom också att påverka vuxna församlingsmedlemmar, 
vilket delvis kan förklara varför läskunnigheten ansågs viktig att nämna 
angående en pigas karaktär. Under denna period började även andra typer 
av kunskaper nämnas i attesterna såsom kunskap i Luthers lilla katekes 
och Svebilius katekes – som fungerade som ett slags förklaring av den 
förstnämnda.  

Att kunskaperna allt oftare omnämnandes i attesterna kan delvis för-
klaras av det kungliga cirkulärbrev som sändes ut till domkapitlen och 
landshövdingarna år 1768. I brevet omnämns inte endast att alla försam-
lingsmedlemmar som flyttade skulle presentera en flyttningsattest inom en 
viss period utan kunskapskraven lyftes fram som särskilt viktiga. Här me-
nade man att kunskapen ute i landet hade blivit alldeles för bristfällig och 
det underströks bland annat att information om församlingsmedlemmens 
”Christendoms kunskap” skulle tas upp i attesterna.198  

Det framgår i flyttningsattesterna att goda kunskaper bland kvinnorna 
kring områdena i Färila inte var helt ovanligt. Bland pigorna verkar ett 
flertal ha förvärvat goda kunskaper i både läsning och kristendomskun-
skap. Av 367 attester som har tillhört pigor, nämner 155 att en piga kunde 
läsa i bok, läsa Katekesen eller dylikt – cirka 42,2 %. Endast några få pigor 
uppvisade bristande läskunnighet. Mellan åren 1711 och 1799 uppvisade 
exempelvis 11 pigor bristfällig läskunnighet enligt attesterna – alltså endast 
cirka 3 %. Exempelvis bedömdes tre pigor läsa ”illa” och två pigor fick 
bedömningen ”ej väl”. Här återfinns även en piga som var född i Norge 
som år 1793 flyttar från Järvsö där det ansågs att hon läste ”klent i Bok”.199 

																																																																												
197 Sjöstrand 1961, s. 258. 
198 Wagnsson 1955, s. 114. 
199 Bilagor till husförhörslängder, år 1793, nr. 320, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. Utöver 

dessa bedömdes en piga läsa ”ej tydligt”, en ”icke rent”, en bedömdes ”svag”, en ansågs 
läsa ”ej fördeles” och en ”icke så grundligen”. 
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Det var inte enbart pigor som förvärvade läskunnighet enligt attesterna. 
Av de återstående 91 bevarade flyttningsattesterna som tillhört kvinnor 
som inte var pigor så är det 40 attester – nästan 44 % – som vittnar om 
kvinnor som ansågs besitta något slags läskunnighet. Fördelningen av at-
testerna blir följande: 

 
Tabell 3. Läskunnigheten bland kvinnor mellan åren 1711-1799 i områdena kring 
Färila 

Titlar Antal som var läskunniga Totalt 
Änka 7 24 
Hustru 9 29 
Bondedotter 4 4 
Flicka 7 13 
Madmoiselle 2 2 
Kolaredotter 
Jungfru 
Kvinnoperson 
Okänt 
Dotter 

1 
3 
1 
3 
2 

1 
4 
5 
5 
4 

Antal     39       91 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:1 och HIa:2, Färila kyrkoarkiv,  
Kommentar: En flicka benämns som tjänsteflicka och har därmed kategoriserats som piga. 
En av de som benämns som kvinnoperson hade tagit tjänst i ett hushåll då attesten skrevs 
och en hade tjänat i ett hushåll. Änkorna fördelning är följande: en klockaränka, en båt-
mansänka, en bondeänka och två soldatänkor. Resterande benämns endast som änkor. 

Av dessa kvinnor kan vi se att en jungfru uppvisade god läskunnighet. Hon 
hette Klara Luth och var dotter till kyrkoherden Simon Luth. Denna attest 
vittnar om den centrala plats det skrivna ordet hade i många prästfamiljer 
under denna period, då den berättar för oss att Klara hade med ”ett flitigt 
läsande så i Bibelen som andra gudela Böcker sig öfwat och tröstat”.200 I 
tabellen ovan framkommer att av totalt 29 stycken201 attester som tillhört 
hustrur nämns det att nio stycken av dessa kunde läsa, och av totalt 24 
attester som tillhört änkor så vittnar sju om läskunnighet.202 Värt att 
nämna är att en ”kvinnsperson” kunde läsa. Denna var Anna Olofsdotter 
som kunde läsa ”litet” i bok och till viss del kunde sin kristendom. Varför 
Anna kallades för kvinnsperson förtäljer inte attesten. I själva verket finns 
det inget i attesten som tyder på bristande vandel. Hon ansågs till och med 
																																																																												
200 Bilagor till husförhörslängder, år 1744, nr. 273, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
201 Vid sidan av dessa hustrur nämns det att tre pigor skulle vigas. Därutöver återfinns 

2 madmoiselle, och 1 madam, vilka kunde användas för att benämna en gift kvinna. Dessa 
titlar kan dock vara problematiska. I detta fall nämns exempelvis att den ena som benämn-
des som madmoiselle skall ha varit oförlovad och den andra ogift då deras attester skrevs. Dock 
betyder detta inte att dessa kvinnor inte hade varit gifta tidigare.  

202 Fördelningen av dessa 25 är följande: 20 som endast benämns som änkor, 1 båtman-
sänka, 2 soldatänkor, 1 bondeänka och en 1 klockareänka.  
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ha fört en ”Kysk och ärbar lefnad” och beviljats nattvarden vid ett flertal 
tillfällen. Likaså var hon hinderlös till äktenskap.203 Detta kan jämföras 
med kvinnspersonen Catharina Andersdotter som flyttade från Hogdal till 
Kårböle år 1751 med sin ”oäkta” dotter. Även om Catharina hade fått 
barn utanför äktenskapet uppvisade hon viss kristendomskunskap då hon 
kunde läsa katekesen utantill – läskunnighet nämns inte i attesten.204 Oav-
sett varför de benämndes som kvinnspersoner tyder inget på att detta 
hindrade dem från att bli framsläppta till nattvardsbordet, så länge de 
kunde uppvisa vissa kunskaper. 

I likhet med pigorna går det att finna bristande kunskaper bland kvin-
nor som inte var tjänstefolk. Dock är det endast en flicka som ansågs inte 
kunde läsa alls medan en hustru och en flicka läste illa. Utöver detta fick 
en flicka bedömningen icke rent och en bedömdes läsa dåligt. Av dem som 
uppvisade bristande läskunnighet blir det tydligt att den största delen be-
stod av flickor – vilket är föga överraskande då sannolikt inte hade hunnit 
förvärva lika goda kunskaper som de vuxna.205 

Påverkade pigors läskunnighet deras möjligheter att få anställning i ett 
hushåll?  Även om majoriteten av flyttningsattesterna i Färila skrevs av 
kyrkoherden eller prästen – vilket var gällande praxis – har några få skrivits 
av husbönder. I dessa lyfts fram om pigan hade varit ansvarsfull och hur 
hon hade uppfört sig. I några enstaka fall nämns vilka arbetssysslor pigan 
har ägnat sig åt. Till exempel berättar pigan Karin Olofsdotters attest från 
år 1733 att hon hade ”omgådt med boskaps skiötzel”,206 och Brita Olofs-
dotter som hade varit ”flitig i syslorna”.207 Något som emellertid sällan 
omnämns är pigornas läsförmåga eller annan kristendomskunskap. Detta 
kan ha att göra med att det fanns en form av förförståelse att detta lades 
till av prästerskapet i efterhand – att kunskaperna var prästerskapets an-
svarsområde. Flera attester innehåller nämligen tillägg av prästerskapet där 
dessa kunskaper lyfts fram. I Christina Persdotter Alborgs attest från Sö-
derhamn från år 1741 så nämns det enbart att hon hade varit trogen i sin 
tjänst medan en präst i Söderhamn lade till information om hennes kun-
skaper.208 Likaså lade prästen i Hudiksvall till information om Gertu Er-

																																																																												
203 Bilagor till husförhörslängder, år 1748, nr. 376, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
204 Bilagor till husförhörslängder, år 1751, nr. 429, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
205 Det bör dock nämnas att flera attester vittnar om barn med goda kunskaper. Ex-

empelvis ansågs det att flickan Cherstin Eriksdotter år 1757 kunde läsa rent i bok redan 
vid tio års ålder – se vidare Bilagor till husförhörslängder, år 1757, nr. 504, HIa:1, Färila 
kyrkoarkiv. Ytterligare exempel är rostvändaren Anders Janssons dotter Brita hade börjat 
läsa psalmboken vid åtta års ålder. Se vidare HIa:1, år 1758, nr. 533. 

206 Bilagor till husförhörslängder, år 1733, baksidan av nr. 200, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
207 Bilagor till husförhörslängder, år 1749, baksidan av nr. 410, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
208 Bilagor till husförhörslängder, år 1741, nr. 276, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
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iksdotters kunskaper på den attest som skrevs år 1741 av hennes hus-
bonde.209 Ytterligare exempel är Greta Löfgrens attest från Gävle år 1744 
där komministern i Gävle, dagen efter husbonden hade utfärdat hennes 
attest, lade till information om hennes läskunnighet och kristendomskun-
skap.210 

Att läskunskaperna sällan nämndes av husbönderna kan alltså förklaras 
av att kunskaper såsom läskunnighet var prästerskapets ansvar, men det 
kan också ha berott på att det ibland inte spelade någon avgörande roll för 
om en piga fick en tjänst eller inte. Dock kunde pigor utföra många olika 
arbetssysslor. Exempelvis kan vi se i 1664 års Tjänstehjonsstadga att ”om 
een Huusbonde eller Mathmoder på egen bekostnadt hafwer hollit någon 
til lähra Handwärck, Bookhållerij, eller annat slijkt, då må een sådan icke 
affträda, för än Huusbonden är skiähligen förnögder”.211 Vi bör därmed 
inte hålla dörren stängd för att vissa arbetssysslor krävde att pigan besatt 
goda läs-, och i vissa fall, skrivkunskaper. Det kunde till och med vara så 
att en piga blev begränsad om hon saknade de rätta färdigheterna. Till ex-
empel ansökte handelsmannen Prisetz änka i Stockholm år 1712 om att 
inte bli dömd för konfiskationen av fem tunnor malt - detta då det visade 
sig att hennes piga, som påstods inte kunde läsa, hade haft med sig brygg-
sedeln istället för kvarnsedeln till kvarnen.212 Bristande läskunnighet hos 
pigor ansågs också ligga bakom konfiskationen av borgarna Johan Bourg-
man och Paul Thims parti av malt år 1712.213 Likaså var konfiskationen av 
adelsmannen Petter Wilhelm Ranschaus tunnor med malt resultatet av 
hans pigas oförstånd.214 En bristande läskunnighet hos tjänstefolket kunde 
därmed ställa till problem. Det går dock att diskutera om pigorna ovan 
verkligen inte kunde läsa. Det kan ha varit ett försvar från husfolkets sida. 
Genom att åberopa en pigas bristande läskunnighet kunde matmodern el-
ler husbonden undkomma bestraffning. I vissa avseenden är det uppen-
bart att det kunde vara besvärligt att anställa en piga med dåliga kunskaper. 
Exempelvis ansågs det år 1733 att pigan Margreta Pärsdotters kristen-
domskunskap var så pass bristfällig att hon var tvungen till vidare förkov-
ring. Ansvaret för hennes fortsatta undervisning föll dock inte på prästen 

																																																																												
209 Bilagor till husförhörslängder, år 1741, nr. 277., HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
210 Bilagor till husförhörslängder, år 1744, nr. 331., HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
211 Se vidare ”Stadga om Tienstefolck och Legohjon 1664”, i von Stiernman 1753, s. 

246. 
212 Skrivelser från kommerskollegiet till Kungl. Maj:t, 9:20, år 1712, Kollegiers m fl, 

landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t  
213 Skrivelser från kommerskollegiet till Kungl. Maj:t, 9:20, år 1712, Kollegiers m fl, 

landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t 
214 Skrivelser från kommerskollegiet till Kungl. Maj:t, 9:20, år 1712, Kollegiers m fl, 

landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t 
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utan istället på hennes ”fader och husbonde”.215 I och med att många pi-
gor hade flyttat långväga landade detta ansvar troligen ofta på pigans mat-
mor och husbonde – som på detta sätt också utsattes för prästerskapets 
kritik.  

Husbondens ansvar gentemot tjänstefolket var något som flitigt debat-
terades under 1700-talet. Exempelvis argumenterade Anders Chydenius i 
Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt som utkom år 1778 för att 
husbonden hade ett ansvar för tjänstefolkets moraliska uppfostran och le-
verne – något som Chydenius också utvecklade i flera artiklar som trycktes 
i Daglig Allehanda på 1770-talet.216 Även om debatten främst berörde 
tvångstaxor så levde tanken om husbondens ansvar för tjänstefolkets upp-
fostran ändå kvar och utvecklades, exempelvis i 1805 års Tjänstehjons-
stadga. Harnesk menar att även om det går att se en skillnad i den patriar-
kala ideologin i stadgan från år 1805 så var sakinnehållet detsamma som 
tidigare under 1700-talet.217  

Husfolkets undervisningsansvar kan ses i flera källor från denna tid. 
Exempelvis så sände kyrkoherden i Borgeby Severin Schülter ett förslag 
till landshövding Adlerfelt år 1768 – som senare sände förslaget vidare till 
regeringen – om att undervisningen behövde förbättras i landet. Bland an-
nat föreslog Schülter att det borde finnas en fast skola i varje socken samt 
att det här skulle finnas ”en god skolmästare och en kateket”.218  I sam-
band med Schülters förslag yttrade sig flera kyrkoherdar ”i Helsingelands 
Wästra Contract” att tillståndet i deras område i alla fall var gott. I yttran-
det från 22 september år 1768 beskriver bland annat kyrkoherdarna hur 
undervisningen och förhören av ungdomen gick till i församlingarna. I 
denna beskrivning framkommer att ansvaret för undervisningen inte end-
ast knöts till prästerskapet och föräldrarna. Exempelvis omnämns det att 
efter barnens förhör som brukade hållas på en ”Sön- eller Helgedag, då 
Skrift och mässa icke hålles, efter slutad Gudstjenst” så brukade prästen 
hålla inför nästkommande ”examen, ett Kortt upmuntrans tal ifrån Alta-
ret, stäldt i synnerhet till Föräldrar och Husbönder, om Christelig Barns up-
fostran och underwisning”.219 I samband med detta underströks dessutom 
föräldrars och husbönders ansvar när det handlade om barns och ”ungt” 
husfolks nattvardsgång.220 

																																																																												
215 Bilagor till husförhörslängder, år 1733, nr. 196 (baksida), HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 

Tyvärr nämner inte skrivelsen Margtas födelseort och hon återfinns inte i in- och utflytt-
ningslängderna från detta år. Inte heller nämns vilket hushåll eller var i församlingen Margta 
skall ha tjänstgjort. 

216 Harnesk 1990, s. 59.  
217 Harnesk 1990, s. 76. 
218 Wagnsson 1955, s. 114. 
219 Wagnsson 1955, s. 116f. Min kursivering. 
220 Wagnsson 1955, s. 116f.. 
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Det finns andra exempel från stiftet som tydligt visar att matmodern 
och husbonden hade ett stort ansvar när det gällde tjänstefolkets kun-
skaper. I Funbo – i södra delen av Uppsala stift - kan vi se år 1735 att 
ansvaret för pigan Sophia Johansdotters bristande läskunnighet och kris-
tendomskunskap lades på just matmodern.221 Utifrån flera källor såsom 
sockenstämmoprotokoll framkommer det att det var tämligen vanligt att 
matmödrar och husbönder uppmanades att undervisa sitt tjänstefolk och 
i vissa fall betala för deras undervisning.222 Det bör därmed ha legat i 
många matmödrars och husbönders intresse att anställa tjänstefolk som 
redan besatt goda kunskaper och därmed inte var i lika stort behov av 
undervisning. Det kan ha varit en kostnadsfråga då det gifta paret hellre 
tog en piga som kunde läsa och därmed inte behövde avlöna skolmästaren 
– om de inte var kapabla att undervisa själva. Okunnigt tjänstefolk kunde 
därmed innebära en kostnadsfråga där det gifta paret var tvunget att betala 
med antingen penningar eller mer av sin tid.  

Det är möjligt att goda kunskaper kunde vara till gagn även på andra 
sätt. För pigor som slog sig ned i en ny församling utan klar tjänst eller 
några kontakter var sannolikt prästens kontaktnät viktigt. Även om vissa 
attester vittnar om att pigor redan hade antagit tjänst innan de anlände så 
var det inte alla pigor som hade en ny position. Exempelvis ämnade pi-
gorna Segrid Ersdotter och Ingebor Kälsdotter från Hede ”fara på någon 
tid” till Hälsingland för att där ”söka förtjienst med arbete och sedan 
återkåmma”.223 I dessa fall var sannolikt prästens rekommendation och 
goda vitsord till stor hjälp då en piga sökte tjänst i en socken där hon inte 
kände någon. Det kan också nämnas att det förekom pigor som hade 
tjänstgjort hos präster. Utifrån de studerade attesterna hade 12 pigor mel-
lan åren 1711-1799 tjänstgjort i prästhushåll. I de fall där husbonden var en 
präst, men även när det kom till prästens rekommendationer, är det rimligt 
att anta att den nya hushållsmedlemmens goda kunskaper troligtvis ansågs 
som positiva egenskaper då prästerskapet värderade dessa kunskaper sär-
skilt högt. 

Nattvarden 
Konsten att läsa påverkade inte endast människors tillägnande av religiösa 
budskap utan förde också med sig andra möjligheter. Läskunnighet var 
nämligen ett krav för att bli framsläppt till nattvardsbordet. Exempelvis 
kan vi se att tjänsteflickan Magdalena Bertilia Schmidt Olsson från Piteå 
skrev i sin dagbok på 1700-talet om sin önskan ”at få tid läsa til den H. 
																																																																												
221 Övriga handlingar och handskrifter, år 1735, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
222 Detta skall utvecklas mer i kapitel 4. 
223 Bilagor till husförhörslängder, år 1786, nr. 253., HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
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Nattvarden, det mig af prästn varit tillåtit”.224 I Uppsala stifts Herdaminne 
går det att läsa att landet hade Haquin Spegel att tacka  

för den lag, han hos K. Carl XI utverkade, som ålägger en hvar, hvilken 
vill förvärfva medborgerliga rättigheter, att kunna läsa innantill, villkoret 
för dess admitterande till nattvardens begående.225 

I källorna återfinns detta krav i flera områden. I Bettna i Södermanland 
uppmanade exempelvis prästerskapet år 1735 att inte släppa fram dem 
som inte hade blivit förhörda eller inte hade kunskaper.226 Med fokus på 
flyttningsattesterna i Färila blir det påtagligt att kunskaper såsom läskun-
nighet även här hade en stark koppling till nattvarden. Här går det att se 
att de flesta kvinnor som kunde läsa också hade tillåtelse att ta del av natt-
varden. Exempelvis ansågs det att pigan Margreta Jönsdotter från Oviken 
år 1730 kunde läsa ”förswarligen catechesmum” och hade ”derföre obe-
hindrat” tagit del av nattvarden.227 Likaså hade pigan Karin Månsdotter 
obehindrat ”fått bruka sina salighetsmedel” tack vare att hon ”läser i book, 
kan Lutheri Catechismum utan til, och förstår någorlunda”.228  

Läskunskapernas viktiga roll återfanns även i andra stift. I Älvdalen i 
Västerås stift ansågs det år 1750 att pigan Marit Larsdotter kunde läsa sina 
”Christendoms stycken, och therföre” hade tillåtelse att ta del av nattvar-
den.229 Kunskapskraven kan även ses år 1781 då prästerskapet i Älvdalen 
uppmanade att inga barn skulle admitteras innan de utantill kunde Luthers 
och Svebilius katekeser samt ”lärdt sig rent stefva och läsa innan till”.230 I 
Berg intygade prästen år 1743 att pigan Cathrina Andersdotter kunde läsa 
”Lutheri lilla Cateches, och sålede obehindrad begådt den hel. Nattwar-
den”.231 För Arjeplog har Erik Nordberg uppmärksammat att det var för-
samlingsmedlemmarnas kunskaper som bestämde om de fick ta del av 
nattvarden eller inte.232  

																																																																												
224 Holmgren 1948, s. 110f. 
225 Fant och Låsbom 1842,  s. 37. 
226 Skrivelser, resolutioner från Kunglig Majestät m.fl., år 1735. s. 150f, J:1, Bettna kyr-

koarkiv. 
227 Bilagor till husförhörslängder, år 1730, nr. 174, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
228 Bilagor till husförhörslängder, år 1744, nr. 319, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
229 Bilagor till husförhörslängder, år 1750, nr. 427. HIa:1, Färila kyrkoarkiv.  
230 Sockenstämmans protokoll, år 1781, opag, KI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. Innantilläs-

ningen i Älvdalen kommer att behandlas i kapitel 4. 
231 Bilagor till husförhörslängder, år 1743, nr. 317, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. Sannolikt 

rör det sig om Bergs socken i Jämtland. 
232 Nordberg, 1955, s. 118.  
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Förmildrande omständigheter  
Flera fall tyder på att församlingsmedlemmarna var tvungna att uppfylla 
de specifika kunskapskraven. Dock kunde det förekomma förmildrande 
omständigheter vilket resulterade i att vissa församlingsmedlemmar fick ta 
del av nattvarden trots bristande kunskaper. Ett exempel återfinns i södra 
delen av stiftet i Funbo utanför Uppsala där en piga på 1730-talet fick ta 
del av nattvarden under förutsättning att hon ”sedan läsa bätre”.233 Pigan 
fick därmed tillåtelse att ta nattvarden innan hon hade förkovrat sig. Ett 
annat intressant fall finner vi längre norrut. År 1795 utfärdades en attest 
till pigan Karin Matsdotter från Hogdal. I denna nämns det att Karin ofta 
hade uteblivit vid husförhören samt att hon hade bristfällig kunskap i både 
Luthers lilla katekes och Svebilius katekes. Det nämns även att Karin, när 
hon tidigare hade vistats i Kårböle blev ”häfdad”. Prästen syftade säkert 
på att hon hade haft umgänge med någon man då hon var bosatt i Kårböle. 
Detta resulterade i att Karin år 1791 födde sonen ”Mats Olsson” som 
döptes i Färila 30 augusti samma år. Vem fadern var nämns inte. Men i 
likhet med fallen ovan finns det inget som tyder på att detta skall  begränsat 
Karins möjlighet att ta nattvarden. Hon fick nämligen ”obehindradt” ta 
del av den i Hogdal några år senare. Vad som gjorde att Karin blev fram-
släppt till nattvardsbordet var att hon kunde läsa någorlunda i bok.234 På ett 
liknande sätt visar pigan Karin Johansdotters flyttningsattest från år 1754 
att Karin hade fått tagit del av nattvarden trots att hon varken kunde läsa 
eller kunde sin Katekesen utantill, men tack vare att hon hade ”någorlunda 
begrep om Christendomen”.235  

Dessa exempel vittnar om att kvinnor i vissa fall fick ta del av nattvar-
den trots bristande läskunnighet, kristendomskunskap, eller bristande van-
del. Exemplen tyder på att god kunskap inom det ena området kunde väga 
upp dålig kunskap på det andra. Det kunde röra sig om en god kristen-
domskunskap eller läskunnighet. Men det förekom att vissa församlings-
medlemmar släpptes fram till nattvardsbordet trots att de inte besatt nå-
gon kunskap över huvud taget. År 1785 utfärdade prästen i Hede en flytt-
ningsattest för Merta Svensdotter i samband med hennes flytt till Färila.236 

I attesten nämner prästen att Merta varken kunde läsa i eller utan bok 
”grundeligen” men ändå hade fått tillstånd att ta del av nattvarden. Denna 
attest är något av ett särfall i de bevarade flyttningsattesterna från Färila 
och den ger intrycket av att prästen i fråga inte ansåg att Mertas dåliga 
kunskaper hade betydelse. Vad som är intressant är de förmildrande om-
ständigheter som enligt prästen hade gett upphov till hennes bristande 
																																																																												
233 Övriga handlingar och handskrifter, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
234 Bilagor till husförhörslängder, år 1795, nr. 305, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. För dopet 

se vidare Födelse- och dopbok, år 1791, s. 66, C:3 Färila kyrkoarkiv. 
235 Bilagor till husförhörslängder, år 1754, nr. 460, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
236 Prästen nämner att Merta redan är ”wistandes” i Färila. 
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kunskaper. Prästen menade nämligen att det inte var Mertas fel att hon 
besatt dåliga kunskaper utan att detta berodde på ”föräldrarnas fehl och 
försumelse”.237 Hon hade därför inte sig själv att skylla. Ett annat exempel 
är pigan Brita Erichsdotter från Färila. I hennes attest, som utfärdades i 
Arbrå år 1745, omnämns det att hon befanns vara svag i sin kristendom 
vid ”byförhöret” men ändå hade fått ta del av nattvarden emedan hon var 
bosatt i församlingen. Att hon skall ha förbättrat sina kunskaper eller dylikt 
omnämns inte. Vad attesten emellertid berättar är att hon fick tillstånd tack 
vare att hon ansågs vara ”myket till åren kommen, och man ey har at wänta 
någon widare förkofwning”.238 Ytterligare exempel är pigan Märta Johans-
dotter som flyttade från Sunne till Färila år 1744, där hennes attest vittnar 
om att hon fått ta del av nattvarden i Sunne ”fast hon wid förhören funnits 
ganska swager”. Hennes bristande kunskap fick dock konsekvenser i form 
av undervisning. Den verkar dock ha gett ringa resultat. Om denna näm-
ner prästen: 

”ehuru presterskapet haft all möda ospard at henne informera och lära, 
hwilket för hennes enfaldighets skuld haar merendels skiedt genom 
låckande såsom med ett barn”.239 

Exemplen ovan ger oss en annan bild av det disciplinerande, ortodoxa och 
nitiska prästerskapet som i vissa fall har lyfts fram. Den bild som istället 
uppträder vittnar om att det kunde förekomma förmildrande omständig-
heter som gjorde att vissa församlingsmedlemmar inte alltid behövde nå 
upp till de kunskapskrav som var gällande. Exempelvis kan vi anta att pi-
gan Stina Källmans läskunnighet år 1797 inte nådde upp till de generella 
kraven men att hennes läskunnighet ändå ansågs som ”godkänd” då hon 
åtminstone kunde läsa ”hielptligt efter sin Swaga syn”.240 Likaså kunde inte 
pigan Marta Pålsdotter uppvisa någon vidare läsförmåga grund av att hon 
”mistedt sin syn”. Däremot uppvisade hon annan kristendomskunskap 
och det underströks att hon innan hon miste sin syn hade kunnat läsa.241 
Marta hade därmed ett gott skäl till sin bristande läskunnighet. I både Mar-
tas och Stinas fall är det uppenbart att det faktiskt rör sig om innantilläs-
ning då deras kunskap tydligt kopplas samman med deras syn.242 Medan 

																																																																												
237 Bilagor till husförhörslängder, år 1785, nr. 245, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. Hennes 

föräldrar hade nämligen inte undervisat Merta ordentligt, som annars förväntades. 
238 Bilagor till husförhörslängder, år 1745, nr. 334, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. Det nämns 

dessutom att Brita skall ha flyttat till Färila utan att ha anmält detta, för att sedan ha begärt 
en flyttningsattest av prästen i Arbrå.  

239 Bilagor till husförhörslängder, år 1744, nr. 322, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
240 Bilagor till husförhörslängder, år 1797, nr. 329, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
241 Bilagor till husförhörslängder, år 1740, nr. 259, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
242 Synfel var också anledningen till två kvinnors bristande läskunnighet i samband med 

att de skulle admitteras i Avesta åren 1759 och 1761. Se vidare Husförhörslängd, 1758-
1769, opag, AIa:2, Avesta kyrkoarkiv. 
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Stinas syn verkar ha varit nedsatt verkar Marta ha förlorat sin fullständigt. 
Prästens utlåtande tyder på att den läsförmåga Marta besatt innan hon för-
lorade synen var känd för honom sedan tidigare. 

Förmildrande omständigheter framkommer även i Brita Erichsdotters 
fall ovan där det menades att hennes höga ålder innebar att det inte var 
särskilt troligt att hon skulle förbättra sina kunskaper. I Märta Johansdot-
ters fall är det inget i attesten som vittnar om att hon skall ha förbättrat 
sina kunskaper då Märta beskrivs som ”enfaldig” samt att hon jämförs 
med ett barn. Det går därför att ifrågasätta Märtas mentala förmåga och 
det är möjligt att det ansågs att Märta helt enkelt inte var förmögen att 
förbättra sina kunskaper.  

Det framgår att kvinnorna ovan inte behövde nå upp till de kunskaps-
krav som de flesta andra verkar ha varit tvungna att uppnå. Skälet till detta 
var inte att prästerskapet inte tog bristande kunskaper på stort allvar. At-
testerna ger snarare en bild av en grupp kvinnor som inte hade samma 
förutsättningar som de flesta andra. Deras annorlunda förutsättningar ver-
kar inte ha utestängt dem från den religiösa gemenskapen utan tvärtom. 
Deras förutsättningar fungerade snarare som ett slags förmildrande om-
ständighet som resulterade i att de ändå fick ta del av nattvarden medan 
tröskeln för de flesta andra i områdena kring Färila var betydligt högre.  

Det går att diskutera om en präst i vissa fall tämligen lättvindigt kunde 
använda sig av förmildrande omständigheter om en kvinna inte kunde läsa 
eller kunde sin kristendom. Dessa människor var trots allt en del av deras 
församling. Exempelvis fick pigan Maria Stephansdotter från Finland år 
1735 nyttja nattvarden i Oviken trots att ingen förklaring ges varför hon 
var ”swag uti sin Christendoms stycken”.243 Dock visar flyttningsattes-
terna från Färila att om en kvinna inte kunde läsa eller hade varit tvingad 
till undervisning så underströk prästen det. De flesta verkar därmed ha 
varit tvungna att uppfylla kunskapskraven i Färila och andra församlingar.  

Konsekvenserna av bristande kunskaper 
Även om vissa församlingsmedlemmar undkom kyrkans kunskapskrav 
vittnar de flesta attester om att bristande kunskaper oftast fick konsekven-
ser. I november år 1761 flyttade flickan Anna Ericsdotter från Färila till 
Los. I attesten nämns att Anna, som var född i Ljusnarsberg, hade varit i 
Färila i tre år och under denna tid ofta närvarat vid husförhören. Dock 
ansågs det att Anna var svag i sina ”Christendoms stycken, hwarföre hon 
och icke ännu til den h. Nattwarden blifwit admitterad”.244 Ett annat ex-
empel är den unga pigan Brita Hedström som år 1777 flyttade med sin far 
från Särna till Hälsingland för att där ”intil wåhrn, förmedelst arbete söka 
																																																																												
243 Bilagor till husförhörslängder, år 1735, nr. 226, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
244 Bilagor till husförhörslängder, år 1761, nr. 10, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
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sin utkomst”. Medan den ursprungliga attesten inte nämner hennes kun-
skaper visar ett tillägg att Brita inte hade släppts fram till nattvarden och 
att hon dessutom var anmäld till ”flitig under wisning”.245 Listan kan göras 
ännu längre. Ett fall rör flickan Kjerstin Olofsdotter som år 1790 flyttade 
från Delsbo till Färila med sin moder. Prosten och kyrkoherden ”Math. 
Hålberg”, som skrev attesten, nämner att Kjerstin som vid tillfället var 15 
år gammal hade uppfört sig väl medan hon hade varit bosatt i församlingen 
och att hon ”Nästleden höst war[…] anskrefwen ibland Nattwards bar-
nen, men hant ej winna den förkofwan i sin Christendoms kundskap, att 
hon kunde admitteras till den hel. Nattwarden”.246  

Att kunskaperna spelade en viktig roll blir ännu tydligare då vi kan se 
att de kvinnor som till slut fick tillåtelse fick det först efter att de hade 
genomgått förhör eller vidare undervisning. Ett exempel är pigan Greta 
Andersdotter som år 1778 flyttade från Hogdal tillbaka till sin födelseort 
Ljusdal efter att ha tjänat i församlingen i fem och ett halvt år. Attesten 
vittnar om att Greta hade fått ta del av nattvarden under tiden hon var 
bosatt i församlingen. Dock hade Greta först varit tvungen att förbättra 
sina kunskaper då det var först efter att hon i ”Salighets Läran så förkofwat 
sig, at hon efter förgången examen” hade fått ta del av nattvarden.247 Li-
kaså kan pigan Sara Jönsdotter nämnas som någorlunda hade lärt sig sin 
”Christendom att hon funnitz beqwem begå herrens natward”.248 

Förhören 
Hur förhören såg ut är svårt att få en inblick i. Vid sidan av de mer kända 
hus- och byförhören tyder det mesta på att förhören kunde ta olika form. 
Exempelvis berättar ett tillägg skrivet av Färilaprästen Mårten Rogstadius 
från år 1771 att Gertud Persdotter ”absolverades” efter förhör i sakri-
stian.249 I Arbrå skulle de som för första gången ämnade ta nattvarden 
undervisas och förhöras, och om de då: 

finnes en tilräckelig Kunskap erhållit hafwa, warde åter på lyst, och en wiss 
dag utsätt, på hwilken desse barn, emellan ringningarna, uti hela försam-
lingens, men i synnerhet föräldrars, faddrars och husbönders närwaro 
sluteligen förhörde i Kyrkan, och de som finnes at godt beskjed för sig 
gjord, hafwa, warda offentel ad pro berede.250 

																																																																												
245 Bilagor till husförhörslängder, år 1777, nr. 198, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
246 Bilagor till husförhörslängder, år 1790, nr. 282, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
247 Bilagor till husförhörslängder, år 1778, nr. 206, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
248 Bilagor till husförhörslängder, år 1718, nr. 67, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
249 Förhöret var en del av det straff Gertrud tilldömdes av Ljusdal häradsrätt för snat-

teri. Bilagor till husförhörslängder, år 1771, nr. 106 (baksida)., HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
250 Räkenskaper för kyrka, huvudböcker, s. 142, LIa:2, Arbrå kyrkoarkiv. 
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Detta protokoll tyder på att barnens kunskaper redan hade kontrollerats 
men att de var tvungna – om än för syns skull – att förhöras i samband 
med mässa. Vissa församlingsmedlemmar genomgick alltså flera olika för-
hör. Hur det gick till i samband med in- och utflytt kan dock vara svårt att 
komma åt. I Funbo återfinns emellertid ett protokoll från första hälften av 
1700-talet där det åtminstone går att få en glimt av ett sådant förhör. Pro-
tokollet som sträcker sig mellan åren 1735-1737 berör de personer som 
för första gången ville ta nattvarden i församlingen. Vad som gör proto-
kollet särskilt intressant är att det endast innefattar förhör med ”folk i för-
saml., som nyligen hitkommit ifrån andra försml:ar”.251 Vad som går att 
utläsa är att alla nyinflyttade verkar ha förhörts i prästgården.252 Exempel-
vis fick Karin Matzdotter tillstånd den 4 april då hon ”läste helt wäl”,253 

medan andra uppmanades att återkomma till ytterligare förhör innan de 
fick tillstånd. En av dessa var ovannämnda pigan Sophia Johansdotter som 
vid förhöret den 14 december inte kunde läsa i bok, och ansågs svag i sin 
kristendomskunskap. Ansvaret för pigans undervisning lades här på pi-
gans matmoder då ”hon borde se till, huru Pigan måtte blif:a underwist i sin 
kristendom”.254 Likaså ansågs det att tjänsteflickan Anna Persdotter var-
ken kunde eller besatt rätt kristendomskunskaper då hon endast kunde 
vissa bud och trosartiklar. Hon uppmanades därmed att ”lära sig i bok” 
och sedan återkomma till ytterligare förhör innan hon släpptes fram.255 

Vad som går att utläsa i protokollet från Funbo är att prästerskapet ver-
kar ha ställt höga krav på de nya församlingsmedlemmarnas kunskaper. 
Medan dottern Brita Persdotter ifrån Stornora fick tillstånd tack vare att 
hon bland annat ”läste bref” verkar andra ha haft en betydligt svårare väg 
att nå nattvardsbordet.256 Den 9 juni inställde sig ”tjänstegossen” Anders 
Jacobson i prästgården. Vid förhöret ansågs det dock att Anders inte 
kunde läsa samt var ”allt för endfaldig och kunde ingalunda få lof för 
denna gången”.257 Anders återkommer redan den 21 juni men blev återi-
gen nekad och ”blef till sagd at lära sig i bok” och katekesen innan han 
kunde släppas fram.258 I december återkommer Anders för tredje gången 
men liksom tidigare var hans ”Christendoms stycken” inte tillräckliga och 
uppmanas återigen att ”lära sig läsa”.259 Om det var Anders egen strävan 
att ta del av nattvarden eller om det var prästerskapets påtryckning som 
																																																																												
251 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
252 Om dessa personer förhördes var för sig eller i grupp är svårt att veta.  
253 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
254 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
255 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
256 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
257 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
258 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
259 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
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gjorde att Anders inställde sig för sitt fjärde förhör är svårt att veta. Men 
även vid detta tillfälle misslyckades Anders att läsa i bok samt svara på 
prästerskapets frågor, och blev därmed  inte framsläppt. Här nämns inga 
förmildrande omständigheter som skulle kunna ha förklarat Anders bris-
tande kunskaper. Inte heller nämns hur gammal Anders var vid tillfällena. 
Dock omnämns Anders som tjänstegossen vilket kan tyda på att han var 
yngre.260 

I likhet med Färila verkar många av de nya församlingsmedlemmarna i 
Funbo till slut ha blivit framsläppta efter att de förbättrat sina kunskaper. 
Inget tyder emellertid på att detta skedde lättvindigt då många var tvungna 
att genomgå flera förhör innan de fick tillstånd, och i vissa fall trots att 
personen i fråga besatt en del kunskaper. Exempelvis går det att se den 26 
mars år 1737 att Brita Abelsdoter kunde läsa i bok, Luthers lilla katekes 
och ”swarade någorlunda til Spörsmåhl”, och blev därmed lovad att få ta 
del nattvarden vid kommande påsk.261 Trots detta beordrades hon att ”en 
gång komma til förhör innan hon får wist låf”.262 Anledningen till varför 
Brita var tvungen att genomgå ytterligare förhör trots att hon kunde sina 
kristendomsstycken samt redan hade fått tillstånd går det endast att spe-
kulera i. Protokollet vittnar dock om att hon senare infann sig till ytterli-
gare förhör och i likhet med första tillfället fick tillstånd.263  

Vid sidan av förhören 
Förutom förhör kunde information om församlingsmedlemmarnas kun-
skaper inhämtas på andra sätt. Exempelvis förtäljer Karin Mattsdotters at-
test från år 1743 inget om att prästen skall ha förhört henne. Prästen me-
nade istället att det ”berättas at hon uti sin Christendoms Kundskap skal 
kunna läsa i bok, och enfaldigen förstå Lutheri lilla Cateches”.264 Att det 
”berättas” att Karin kunde läsa kan tyda på att prästen använde sig av and-
ras vittnesbörd om hennes kunskaper. Flera attester visar att prästerskapet 
i vissa fall kunde ta hjälp av vittnen som verifierade en persons egenskaper 
och karaktär. Här kan nämnas Maria Jonsdotters attest som utfärdades i 
Sunne år 1721. Den som skrev attesten nämner att personen själv hade 
träffat Marias husbönder som hade vittnat om hennes goda uppfö-
rande.265  Därutöver hade klockaren i Sunne kunnat intyga att hon hade 

																																																																												
260 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
261 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
262 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
263 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
264 Bilagor till husförhörslängder, år 1743, nr. 310, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. Min kursi-

vering. 
265 Det återfinns ingen information om vem som skrivit attesten. 
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”brukat sina salighetsmedell”.266 Ett annat exempel är kyrkoherden Johan-
nes Waldenius som intygade att pigan Marita Jönsdotters hade varit en 
”trogen tienarinna” under den tid hon tjänade hos honom.267 Det åter-
finns flera liknande exempel i materialet. År 1728 flyttade pigan Brita An-
dersdotter från Järvsö till Färila. I hennes attest understryker kyrkoherde 
Wallman – som skrivit attesten – inte bara hennes goda kunskap samt att 
hon hade fått ta del av nattvarden, utan också ”at hon wunnit allas låford” 
och då särskilt deras ”hos hwilka hon warit”.268 Som tidigare nämnt är det 
främst pigornas allmänna uppförande som understryks i de fall husfolket 
lämnade information om en före detta piga. Dock förekom det att även 
kunskaperna intygades. I ett häradsprotokoll från Snevringe i Västmanland 
från slutet av 1600-talet kan vi exempelvis se att husbonden intygade att 
hans amma kunde väl ”läsa, så i book som elliest”.269 

Inhämtandet av information om en församlingsmedlems kunskap 
kunde också ske med hjälp av  husförhörslängder om dessa stod till för-
fogande. Det var exempelvis genom ”Kyrkans bok” som prästen i Malung 
år 1773 fick information om pigan Marit Halvarsdotters läskunnighet.270 
Det var sannolikt praktiskt för prästen att nyttja husförhörslängderna om 
det var svårt för församlingsmedlemmen att inställa sig till förhör innan 
hon flyttade. Som visats ovan förekom det att pigor flyttade innan de er-
hållit en flyttningsattest. I Tjänstehjonsstadgan från år 1768 stod det att en 
person var tvungen att kunna presentera en flyttningsattest inom två må-
nader. Detta betydde att vissa attester kunde skrivas och sändas i efter-
hand. Exempelvis berättar pigan Giertru Eriksdotters husbonde i hennes 
attest från år 1771 att hon troligen inte hann få någon attest innan hon 
flyttade. Här menar husbonden att det ”altså är på min sida för henne intet 
hinderligit at hon den ännu kan få Emeden hon uthi sin tienst warit redlig 
trogen och sig ärligen wäll förehållit”.271 I Älvdalen berättar ett visitations-
protokoll från år 1731 att kyrkoherden klagade över ”oseden i försam-
lingen att föräldrarna långt efter sedan deras barn tagit sig tjenst i andra 
socknar, begära besked åt dem”. Mycket talar dock för att denna ”osed” 
inte blev särskilt långlivad då församlingsborna, efter att de ”med allvar” 
blivit tillsagda, lovade att sluta och hädanefter följa lagen.272 

I tillfällen då en piga redan hade flyttat var det problematiskt för prästen 
att förhöra den tidigare församlingsmedlemmen. Här låg husförhörsläng-

																																																																												
266 Bilagor till husförhörslängder, år 1721, nr. 104, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
267 Bilagor till husförhörslängder, år 1720, nr. 82, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
268 Bilagor till husförhörslängder, år 1728, nr. 154, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
269 Advokatfiskalen Västmanlands län, s. 81, EXIe:2295, Svea Hovrätt. 
270 Bilagor till husförhörslängder, år 1773, nr. 142, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
271 Bilagor till husförhörslängder, år 1771, nr. 116, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
272 Visitationsprotokoll, år 1731 opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
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derna sannolikt nära till hands. Dock finns det attester som visar att in-
formation om kvinnornas kunskaper inte alltid stod med i husförhörsläng-
derna på grund av att de inte hade närvarat vid förhöret. Till exempel visar 
pigan Margeta Ersdotters attest från år 1793 att prästen i Delsbo inte 
kunde uttala sig om hennes kunskaper på grund av att hon inte hade när-
varat vid husförhören.273 Ett annat exempel är pigan Karin Hindrichsdot-
ter, som flyttade från Ovanåker år 1743, vars kunskap var helt ”obekant” 
för prästen på grund av att hon inte hade varit bosatt i församlingen då 
han tillträdde sin position.274 I många av dessa fall var ett förhör i den nya 
församlingen med största sannolikhet oundvikligt. Egil Johansson har 
bland annat uppmärksammat att tjänstefolket sällan närvarade vid husför-
hören i Bygdeå – där förhören ofta tog form av byförhör.275 Detta berodde 
enligt Johansson förmodligen på att tjänstefolket var tvungna att sköta 
hushållet och boskap då husbondfolket var borta.276 I attesterna kan vi 
också se att byförhör verkar ha förekommit i vissa områden av Hälsing-
land. Exempelvis så nämner Brita Erichsdotters attest från år 1745 om att 
hon ”[f]örledit år i Februarii månad bewistade[…]byförhöret”.277 Detta ty-
der på att områdena kring Hälsingland och Västernorrland liknade 
varandra i det avseendet att husförhören kunde ta form av byförhör – san-
nolikt i och med att områdena var glesbefolkade. 

I de fall pigor inte hade närvarat vid förhören och deras kunskaper var 
obekanta för prästen är det rimligt att anta att kontakten med kyrkan och 
prästerskapet inte var så stark. Detta betyder emellertid inte att pigor i all-
mänhet inte förvärvade tillräckliga kunskaper då många av pigorna som 
syns i materialet verkar ha besuttit tämligen goda kunskaper. Här bör hem-
undervisningen ha spelat en viktig roll i och med att området var glesbe-
folkat. Exempelvis berättar baksidan av pigan Karin Hindrichsdotters at-
test  att hon aldrig presenterade en flyttningsattest när hon slog sig ned i 
Färila och dessutom aldrig närvarat vid något förhör. Karin bedömdes 

																																																																												
273 Bilagor till husförhörslängder, år 1793, nr. 296, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. Denna 

attest skrevs på baksidan av hennes attest som skrevs i Färila år 1791. 
274 Bilagor till husförhörslängder, år 1743, nr. 315, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
275 Johansson 1972, s. 66. En djupare studie av hur vanligt detta var i områdena kring 

Färila har det inte kunnat getts utrymme för i denna avhandling. Husförhörslängderna från 
Färila mellan åren 1721-1736 och 1736-1755 visar dock att det inte var ovanligt att pigors 
och drängars kunskaper saknades.  

276 I många områden i norra Sverige var det nämligen vanligt att förhören tog plats 
inne i byn (byförhör) istället för i hushållet. Vid dessa förhör hade många församlingsmed-
lemmar rest långväga då dessa områden var glesbefolkade – liksom områdena kring Färila. 
Under dessa förhållanden var det nödvändigt för tjänstefolket att sköta gårdarna. Dock 
vittnar vissa attester om pigor som tagit del i katekesförhören eller dylikt. Om dessa förhör 
var regelrätta hus-/byförhör, förhör i samband med nattvardsgång eller privata förhör – 
exempelvis vid in- eller utflytt – är svårt att veta. 

277 Bilagor till husförhörslängder, år 1745, nr. 334, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
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dock läsa ”wackert” och hade därför fått ta del av nattvarden.278 Ett annat 
exempel är den tidigare nämnda pigan Stina Källman vars kunskaper inty-
gades av prästen trots att hon enligt attesten inte hade närvarat vid kate-
kesförhöret. Här visar attesten att Stina sannolikt hade flyttat då katekes-
förhöret ägde rum.279 

Enligt flera instruktioner under denna tid var det - trots fler fall av från-
varo - en plikt att närvara vid husförhören. De som uteblev kunde få betala 
böter. Från år 1765 fick exempelvis en vuxen böta ”4 öre silvermynt” som 
sedan fördubblades vid ”andra och tredje resan vid försummelse”.280 Var 
församlingsmedlemmen fortsatt motvillig kunde stockstraff utdömas eller 
ytterligare böter. Att inte närvara vid förhören eller försumma att tillägna 
sig kunskaper kunde därmed få allvarliga konsekvenser. Exempelvis fick 
en piga i Bygdeå på 1730-talet sitta i stocken i kyrkbyn ”några söndagar” 
på grund av att hon hade försummat förhöret.281 Det finns dock flera fall 
som vittnar om att dessa straff inte alltid utdömdes. Pär Michelssons änka 
som nämnts ovan hade till exempel aldrig närvarat vid förhöret. Attesten 
nämner inget om att hennes frånvaro resulterade i något slags vite. Detta 
betyder emellertid inte att pigan undgick straff. Vi kan inte utgå från att 
alla former av översteg en församlingsbo hade gjort fick utrymme i attes-
terna. 

I vissa sammanhang var det nödvändigt att tjänstefolk var frånvarande 
vid förhören då det krävdes att hushåll och boskap sköttes om. Det bör 
därför ha funnits en viss acceptans i de glesbefolkade områdena att pigor 
och drängar i vissa fall uteblev. Denna acceptans var sannolikt ännu större 
om tjänstefolket trots sin frånvaro ändå hade möjlighet att förvärva kun-
skaperna genom hemundervisning.282  

Det bör emellertid understrykas att vissa präster hade farhågor då vissa 
församlingsmedlemmars kontakt med kyrkan var knapphändig. År 1686 
uttryckte prästerskapet i Alfta en oro över att vissa herdar i församlingen 
sällan närvarade vid förhören på grund av att deras arbetssysslor inte tillät 

																																																																												
278 Bilagor till husförhörslängder, år 1743, nr. 315 (baksida), HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
279 Bilagor till husförhörslängder, år 1797, nr. 329, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. Hennes 

attest är ett av de förtryckta formulären. I kolumnerna som gav information om det senaste 
katekesförhöret finns endast antecknat ”Utflyhter tider”. Detta tyder troligen på att kate-
kesförhöret hade hållits vid den tid tjänstefolket tillträdde eller lämnade sin tjänst.   

280 Johansson 1972, s. 58. 
281 Johansson 1972, s. 58. 
282 I flyttningsattester i Älgå kyrkoarkiv kan vi se genom tillägg att prästerskapet – tro-

ligen med hjälp av attesterna och förhören i samband med flytten - skrev in de ut- och 
inflyttade i förhörsboken. Se vidare Bilagor till flyttningslängderna, opag, HII:1, Älgå kyr-
koarkiv. 
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dem att vara borta. I detta fall skall prästerskapet ha uppmanat husbön-
derna att låta någon annan av tjänstefolket stanna hemma för att sköta om 
boskapen, eller själva stanna hemma.283 

Att tjänstefolk uteblev från förhören var sannolikt inte alltid något pro-
blem då många pigor ändå genomgick förhör i samband med flytt. De var 
ofta tvungna att genomgå förhör i den församlingen som de flyttade från 
och i vissa fall ytterligare ett i den nya församlingen. Ett exempel är pigan 
Sigri Jonsdotter som flyttade till Järvsö år 1746. I hennes attest, som utfär-
dades år 1748 när Sigri lämnade församlingen, berättas det att Sigri skall 
ha presenterat en attest när hon för första gången slog sig ned i Järvsö som 
intygade att hon någorlunda kunde läsa i bok och någorlunda kunde sin kris-
tendomskunskap. Prästen i Järvsö ansåg att Sigris kunskaper var svaga. Till 
följd av detta hade hon tvingats till undervisning och uppmanats att vidare 
förbättra sina kunskaper under tiden hon var bosatt i församlingen. 
Undervisningen verkar dock ha gett resultat då hon senare fick tillåtelse 
att ta del av nattvarden.284 Ett annat fall är pigan Maria Paulsdotter från 
Orsa som år 1792 fick tillåtelse att ta del av nattvarden efter att kunskap-
erna noggrant kontrollerats. Trots att det ansågs att Maria läste ”wäl både 
uti och utan book”, hade ett ”godt begrep” samt hade fått ta del av natt-
varden senare samma månad, visar ett senare tillägg att hon ändå förhör-
des på nytt två år senare i Los.285 

Attesterna vittnar om att många var tvungna att upprätthålla sina kun-
skaper då dessa kunde bedömas vid olika tillfällen. Då förhör kunde ske i 
både den gamla och den nya församlingen så tyder detta på att kunskap-
erna i hög grad kontrollerades hos de personer som flyttade mellan olika 
församlingar. Det är därmed rimligt att anta att någon form av läskunnig-
heten behövde upprätthållas – i alla fall för dem som ämnade ta nattvar-
den. I Tun socken kan vi se i ett sockenstämmoprotokoll från 1740-talet 
att ”tienstehion” påmindes att: 

rätta sig eftter Kongl. Mtz förordning, som förmår at the som flötta wr 
församlingen, skola 8ta dagar före Michaeli säga til hos Prästerskapet och 
låta sig förhöra, samt taga sina beskied med sig til then församling the 
flytta.286 

Sockenstämmoprotokollet från Tun vittnar om flera intressanta saker. Det 
visar att det fanns en insikt i Tjänstehjonstadgan i församlingen, att attester 
(”beskied”) tillämpades även här, samt att denna informations spreds till 

																																																																												
283 Visitationsprotokoll och ämbetsberättelser, år 1686, s. 107, NI:1, Alfta kyrkoarkiv. 
284 Bilagor till husförhörslängder, år 1748, nr. 402, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
285 Bilagor till husförhörslängder, år 1792, nr. 291, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. Exakt vil-

ket förhör hon genomgick i Los är svårt att veta. Det kan ha varit husförhöret som prästen 
åsyftade – förhör som alla enligt kyrkans krav var tvungna att genomgå åtminstone en gång 
per år. 

286 Sockenstämmans protokoll och handlingar, s. 7, KI:1, Tuns kyrkoarkiv. 
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församlingsmedlemmarna. Inte minst visar protokollet att tjänstefolk som 
flyttade från församlingen var tvungna att genomgå förhör innan de flyt-
tade.  

Ett  godkänt förhör i en församling var ingen garanti för att slippa kom-
mande förhör. Detta betydde att församlingsmedlemmarna var tvungna 
att upprätthålla sina kunskaper. I Funbo kan vi se att Märta Ersdotter 
kunde läsa ”i bok” och kunde läsa ”bref” och därmed fick ”lof at gå första 
gången”. Dock var hon tvungen att efter detta ”infinna sig till widare för-
hör”.287 Vidare förhör gällde inte endast dem med bristande kunskaper 
utan kunde även innefatta dem som tidigare hade uppvisat godkända kun-
skaper och vissa fall till och med hade tagit del av nattvarden. Detta torde 
ha resulterat i att församlingsmedlemmarna kontinuerligt behövde upp-
rätthålla sin läskunnighet och i och med detta aktivt läsa.288    

Pigornas goda kunskaper bör förstås i skenet av hemundervisningens 
viktiga roll. Hemundervisningen var trots allt navet i den tidigmoderna 
folkundervisningsmodellen. I de glesbefolkade områdena spelade hemun-
dervisningen en vital roll för läskunnighetens utbredning. I Västernorrland 
fanns det exempelvis en stark tradition av ”byaläsning och byabön” som 
innebar att folk som levde långt från kyrkan samlades varje helgdag i by-
arna för ”gemensam högläsning och andakt” – något som fortsatte att vara 
en stark tradition ända in på 1800-talet.289 Vid dessa sammankomster 
skulle man enligt de norrländska kyrkostadgorna, som skrevs under 1600-
talet, ”förhöra och läsa för them som unge ähro”.290 Dessa stadgar inne-
fattade här ett undervisande inslag.  I stadgarna uppmanades folk att söka 
sig till dem som ”läsa kunne i book” och att dessa läskunniga personer var 
”förplichtade[…] att läsa för them”.291 Enligt Johansson fick dessa aktivi-
teter ”stor betydelse för folkundervisningen”.292 Då hemundervisningen 
var central under denna tid – inte enbart i Västernorrland – och områdena 
kring Färila var miljömässigt snarlika, är det därför möjligt att det var ge-
nom hemundervisning – eller genom liknande aktiviteter såsom byaläsning 
– som pigorna förvärvade läskunnighet och inte minst kristendomskun-
skaper.  

Det långa avstånd som i vissa fall existerade mellan kyrkan och dess 
medlemmar var ett problem. Exempelvis kan vi se att prästen i Ovanåker 
år 1759 bekymrades över ”Qwarnbergs finnarna” och deras långa väg till 
																																																																												
287 Övriga handlingar och handskrifter, 1735-1737, opag, PIV:1, Funbo kyrkoarkiv. 
288 Detta kan jämföras med Johanssons studie av 1800-talets Bygdeå där de in- och 

utflyttade uppvisade lägre betyg än de kvarboende. Se vidare Johansson 1972, s. 95. Orsa-
ken till denna skillnad har på grund av avgränsningar inte kunna studerats närmare. 

289 Johansson 1972, s. 55. 
290 Johansson 1972, s. 80. 
291 Johansson 1972, s. 80. Se vidare Kyrkio-lagh, samptyckt och stadgatt aff presterskapet i 

Väster-Norrlanden, s. 44 och 21. Återfinns i Kyrkohistorisk årsskrift 1911. 
292 Johansson 1972, s. 55. 
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kyrkan.293 Likaså klagade kyrkoherden i Hogdal Erik Balck redan vid mit-
ten av 1600-talet på att vägen till kapellet i Haverö i Medelpad var alldeles 
för lång och att han därför endast ville besöka församlingen var åttonde 
vecka. Balck verkar dock inte ha fått igenom sin önskan utan han blev i 
stället tvungen att resa dit var femte eller sjätte vecka för att församlingen 
skulle kunna begå nattvarden. Däremellan skulle klockaren ”stå i chordör-
ren och läsa evangelium och böner för För.[samlingen]”.294 Vi kan också 
se att mörkret under vinterhalvåret vållade vissa problem när det kom till 
husförhören. I Arbrå bestämdes det exempelvis att veckoförhör, som ti-
digare inte hade förekommit då bland annat den ”förra Pastor war nog til 
ålders”, skulle införas men att församlingsmedlemmarna inte skulle ”up-
pehållas” vid husförhören under vinterhalvåret på grund av att dagarna 
var ”korta”.295 Aspekter såsom geografiska avstånd, samt i vissa fall bristen 
av dagsljus, resulterade sannolikt i att många förhör helt enkelt inte kunde 
genomföras. Detta bör ha resulterat i att hemundervisningen spelade en 
särskilt viktig roll för att församlingsmedlemmarna skulle upprätthålla sina 
kunskaper.  

I en agrar miljö som sannolikt till stor del präglades av hemundervis-
ning, och där det gifta paret dessutom hade ansvar för tjänstefolkets upp-
fostran, är det inte överraskande att många pigor förvärvade goda kun-
skaper. Johansson menar att ”bondehemmen som regel har värdskapet för 
husförhörslagen och således utgör en för folkundervisningen väl etablerad 
miljö”.296 Exempelvis har Johansson uppmärksammat att barn från bon-
dehem hade en högre läskunnighet än skolbarn från andra grupper fastän 
bondbarnen inte tog del av skolundervisningen i lika stor utsträckning.297 

Detta kan tyda på att bondehemmen präglades av en miljö där det skrivna 
ordet hade en stark ställning. Johansson menar bland annat att bondebe-
folkningen sannolikt nöjde ”sig i stor utsträckning med hemundervis-
ning”.298 Då områdena kring Färila präglades av bondehem kan detta tala 
för att många pigor skaffade sig goda kunskaper – även om en del pigor 
tjänstgjorde vid till exempel bruk.299  

En ytterligare förklaring till pigors goda läskunnighet skulle – i alla fall 
delvis – kunna vara de radikalpietistiska tankeströmningarna som fick fäste 
																																																																												
293 Bilagor till husförhörslängder, år 1759, nr. 575, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
294 Fant och Låsbom 1843, s. 66. 
295 Räkenskaper för kyrka, huvudböcker, år 1752, s. 142, LIa:2, Arbrå kyrkoarkiv. 
296 Johansson 1972, s. 121. 
297 Johansson 1972, s. 200. 
298 Johansson 1972, s. 183. 
299 Exempelvis kom vissa pigor från olika bruk där vi vet att kunskaper såsom läskun-

nighet, skrivkunnighet och räknekonst var relativt höga då dessa färdigheter ansågs vara 
viktiga att besitta. Exempelvis hade pigan Maria Sigfridsdotter antagit årstjänst på Logs 
bruk år 1766. Se vidare Bilagor till husförhörslängder, år 1766, nr. 58, HIa:2, Färila kyrko-
arkiv. 
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i delar av norra Sverige under 1700-talet. Bland annat fick den konserva-
tiva pietismen fäste i Norrala i Hälsingland medan exempelvis herrn-
hutismen fick fäste i Bergsjö i norra Hälsingland,300 samt i Lillhärdal i Här-
jedalen på 1760-talet.301 Exempelvis vittnar de attester som utfärdades 
från 1760-talet och framåt om att två pigor ursprungligen kom från Lill-
härdal och en piga hade tjänstgjort där.302 Dessutom kan flera pigor knytas 
till närliggande byar såsom Sveg, Ytterhogdal, Älvros et cetera.303 Det är 
därför möjligt att många pigor hade kommit i kontakt med dessa kretsar. 
Dessa tankeströmningar var inte något som endast fick fäste hos vissa för-
samlingsbor, utan flera kyrkoherdar anammade dem vilket ledde till att 
tankarna spreds till andra församlingar.304 I dessa kretsar fick husandakten 
en betydande roll för det religiösa levernet, och här hade läsningen en sär-
skild plats. John Holmgren menar att läsningen – och den andaktslitteratur 
– som var central i dessa kretsar främjade läskunnigheten i dessa områ-
den.305  

Frågan är om pigornas kunskaper endast var resultat av kyrkans på-
tryckningar. Var deras goda kunskap ett resultat av deras egen strävan och 
preferenser? Vad hade det för betydelse om de släpptes fram till nattvards-
bordet? 

Äktenskapet 
Möjlighet att ta del av nattvarden innebar att vara en del av den religiösa 
gemenskapen men fick också betydelse på annat sätt. Att kunna ta natt-
varden var nämligen ett första steg mot äktenskapet. För att få tillåtelse att 
ingå äktenskap var kvinnor och män tvungna att ta nattvarden, och som 
visats ovan fick de först tillgång till detta när de kunde uppfylla de specifika 
kunskapskraven. I 1686 års kyrkolag så fastslogs det bland annat att: 

 […]ingen skulle få trolovas, som inte kunde Luthers lilla katekes, samt att 
kyrkoherden skulle låta sig angeläget vara, at ungdomen i hans församling 
lärde läsa i bok. Kapellanen eller klockaren skulle tillhållas att flitigt driva 
barnaläran och undervisa barnen i innanläsning.306 

																																																																												
300 Holmgren 1948, s. 98. 
301 Holmgren 1948, s. 134. 
302 Genom ett tillägg kan vi också se att pigan Elga Larsdotter hade visat upp sin attest 

i ”Herrdal” någon gång efter attesten skrevs år 1771. Se vidare Bilagor till husförhörsläng-
der, år 1771, nr. 109, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. Likaså vittnar ett tillägg att pigan Cecilia 
Israelsdotter skall ha tagit nattvarden i Lillhärdal år 1781, se vidare Bilagor till husförhörs-
längder, år 1780 (tillägget från 1781) , nr. 236, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 

303 Flera pigor kom från dessa byar och vissa hade tjänstgjort här. 
304 Holmgren 1948, s. 98. 
305 Holmgren 1948, s. 145f. 
306 Wagnsson 1955, s. 5f. 
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Vi kan fråga oss vilken förankring dessa instruktioner hade ute i försam-
lingarna. Flera historiker har uppmärksammat detta krav men ingen har 
verkligen undersökt om dessa krav efterföljdes ute i församlingarna. Till-
lämpades verkligen dessa krav eller var detta avsnitt endast ett uttryck för 
önskningar? Går de att över huvud taget att finna utanför 1686 års Kyrko-
lag? Flera källor visar dock att kraven förekom på flera ställen och vissa 
fall innan år 1686. I Döderhult i Växjö stift år 1682 fick exempelvis ingen 
”komma i echtenskap förr än hon är förhordh och underwist i sijn chris-
tendomz stycken”,307 och i Arjeplog år 1685 menades det att ingen” borde 
få träda i äktenskap eller gå till nattvarden utan nöjaktig kristendomskun-
skap”.308 Bland annat kan vi se att biskopen i Strängnäs Jacob Serenius 
hade infört konfirmationen i sin församling på 1730-talet när han var kyr-
koherde. Denna praxis blev sedan allmän i stiftet efter att han hade tillträtt 
som biskop. I Serenius Minneshjälp för Hrr prepositis vid visitationer i Strängnäs 
stift 1767 finner vi att vid: 

årlige Sochnstämmor och Hus-förhör tilsäges alfwarligen, at ingen, som 
första gången wil träda i Ektenskap, får lysning eller wigning, utan at kunna 
läsa i Bok och Lutheri Cateches. Kan den ena Maken; men den andre intet, 
och omständigheterna finnas betänkliga, så må man taga borgen, at han 
skall lära den okunniga inom wiss förelagd tid af Echtenskapet; man an-
tekne det inför Sochnestämmo-Protocoll, så at Församlingen kan för-
märka strengheten häruti. Fadder- och Barn-Moderskap kan man ock 
wägra dem, som ej kunna i Bok, om man hafwer walet.309 

Liksom beträffande kyrkolagen ovan går det att fråga sig om dessa före-
skrifter tillämpades i praktiken. Förekom det verkligen att kyrkan krävde 
borgen då hustrun eller mannen inte uppnådde de rådande kunskapskra-
ven? I Färila kan vi dock se att en man redan år 1722 hade:  

lemnat Sex daler kopp. mt till pant uti Färilla kyrka för sin brud Karin 
Andersdotter i Storbyn till des hon lära utydningar på sine 5 hufudstycken, 
hwar till hon hafn bekommit Termin till ett åhr, hwilka pen mig återställt, 
då hon detta fuljiordt.310 

Exemplet visar att föreskrifterna som fanns i Strängnäs stift tillämpades i 
Färila redan på 1720-talet. Bristande kunskaper innebar i detta fall en eko-
nomisk förlust för det gifta paret – om än tillfällig. Kunskapskraven kunde 
därmed påverka kvinnor och män även efter att de ingått äktenskap. 

De flesta exempel vittnar dock om att kvinnor och män var tvungna att 
förvärva de rätta kunskaperna redan före äktenskapet. Vi kan se i ett pro-
tokoll från Bettna i Södermanland från år 1745 att katekesförhör ”med 

																																																																												
307 Födelse och dopbok , år 1682, s. 184, C:1, Döderhults kyrkoarkiv. 
308 Nordberg 1955, s. 10. 
309 Wagnsson 1955, s. 110. 
310 Bilagor till husförhörslängder, år 1722, nr. 116, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
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trolofwade Personer ske för lyssningen, och at the för allting, måste kunna 
läsa i book”.311 Här blir det påtagligt att föreskrifterna åtminstone uttrycktes 
i vissa församlingar i Strängnäs stift på 1740-talet. Det var först år 1811 
som dessa föreskrifter kom att gälla hela kyrkan.312 

De rådande kunskapskraven medförde att läskunnighet var viktig att 
förvärva och med största sannolikhet viktig att informera om i flyttnings-
attesterna. Carin Bergström, som har studerat lärarna och folkundervis-
ningen på landsbygden före 1842, menar att en person som inte var läs-
kunnig tidigare hade kunnat ”slingra sig undan samhällets krav utan alltför 
allvarliga påföljder”, men att det under 1700-talet blev svårare att ”kunna 
passera några av livets viktiga milstolpar” utan att förvärva dessa kun-
skaper.313 Bland annat hindrades soldaten Gålbeck att vigas i Alunda år 
1725 på grund av att han inte kunde sin kristendomskunskap och knappt 
kunde läsa någon bön under förhöret.314 Det var sannolikt också Margreta 
Olofsdotters goda kunskaper i sina kristendomsstycken som gjorde att 
prästen i Ljusdal år 1764 gav hennes tillstånd att flytta till Färila för att där 
ingå äktenskap.315 

Det framgår av attesterna i Färila att civilstånd allt mer lyftes fram under 
1700-talet. Det blir även tydligt att denna information börjar förekomma 
under samma period som läskunnighet, kristendomskunskap och tillåtelse 
att ta del av nattvarden börjar omnämnas. Om personen i fråga hade till-
stånd att ingå äktenskap framhävdes det ofta att ägaren till attesten ansågs 
hinderlös. Att det fanns en koppling mellan kunskaperna och möjligheten 
att ta nattvarden och därefter ingå äktenskap vittnar attesterna alltså om. 
Av dem som ansågs hinderlösa besatt de allra flesta goda kunskaper. Detta 
kan ses i kontrast till dem som fått tillstånd trots bristande kunskaper. Ett 
av få fall var Pähr Eliasson och hans hustru Anna Månsdotter som tillsam-
mans med sina barn flyttade från Orsa år 1739 för att ”sättia sig neder på 
en annan ort at söka sin näring”. Trots att Anna hade tagit del av nattvar-
den och därefter fått tillåtelse att gifta sig, så kunde hon inte läsa och an-
sågs också vara svag i sin kristendomskunskap. Prästen var dock noga med 
att understryka att ”både den hel. Nattwardens begående, samt tilstånd at 
inträda i ächtenskap före min ankomst til församblingen bewilljadt är”.316 

Prästens föregångare hade alltså tillåtit Anna att både ta del av nattvarden 
och senare ingå äktenskap trots hennes bristande kunskaper. Att den nu-
varande prästen underströk att detta hade skett innan han tillträdde, tyder 

																																																																												
311 Skrivelser, resolutioner från Kunglig Majestät m.fl., år 1745, s. 212. J:1, Bettna kyr-

koarkiv. Min kursivering. 
312 Se vidare Wagnsson 1955, s. 110.  
313 Bergström 2000, s. 8. 
314 Bergström 2000, s. 7. 
315 Bilagor till husförhörslängder, år 1764, nr. 39, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
316 Bilagor till husförhörslängder, år 1739, nr. 243, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
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på att han själv ansåg att det var problematiskt att Anna hade fått tillstånd. 
Annars hade han sannolikt inte nämnt det över huvud taget. Likaså kan 
fallet med Merta Svensdotter nämnas som ansågs vara hinderlös till äkt-
enskap trots att hon inte nådde upp till kunskapskraven.317 De som lyck-
ades ta nattvarden eller ingå äktenskap utan att de besatt rätt kunskaper är 
dock få i materialet då majoriteten verkar ha haft förmildrande omständig-
heter såsom ålderdom eller föräldrarnas bristande undervisning.  

Frågan är om det går att urskilja någon skillnad mellan de attester som 
tillhört pigor och de som redan var gifta. Var prästerna kring Färila mer 
angelägna att omnämna eller kontrollera en pigas läskunnighet i jämförelse 
med en hustrus? Vid första anblick är skillnaderna inte väsentligt stora om 
man ser till omnämnandet av läskunnighet. I pigors fall nämns deras läs-
kunnighet i 45 % av fallen, medan hustrurs läskunnighet nämns i 34 % av 
fallen. Dock torde det ha legat i prästerskapets intresse att kontrollera pi-
gors kunskaper i större utsträckning då dessa trots allt var ogifta. Det är 
kanske detta som ligger till grund för att det endast är tre handskrivna 
attester som nämner att en hustru har förhörts. Ingen attest vittnar om 
ytterligare förhör eller vidare förkovring.318 Det verkar härmed inte som 
att denna information var lika viktig att nämna när det kom till gifta kvin-
nor. Vidare förkovring kanske inte ansågs som lika viktigt när det kom till 
hustrur. En annan förklaring skulle kunna vara att hustrur inte flyttade lika 
ofta som tjänstefolk och därför inte var tvungna att genomgå flera förhör. 

När det kommer till pigors attester återfinns information om ytterligare 
förhör och förkovring vid ett flertal tillfällen. Visserligen kontrollerades 
pigor sannolikt i högre grad, i och med gruppens mobilitet, men kunskap-
erna – liksom upprätthållandet av dem – bör ha påverkat de ogifta i högre 
grad än de som redan hade tagit sig över äktenskapströskeln. Även om 
kunskapen också var viktig som gift var kontrollen av de ogifta i vissa av-
seenden kanske hårdare.319 Det var trots allt läskunnighet som bland annat 
gjorde att de över huvud taget fick gifta sig. 

Således var läskunnighet viktig att förvärva i områdena kring Färila om 
man ämnade ingå äktenskap. Detta kan jämföras med andra europeiska 
länder där andra faktorer bestämde denna utgång. I västra delarna av Ös-

																																																																												
317 Bilagor till husförhörslängder, år 1785, nr. 245, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. Dock är 

det svårt att veta hur dålig hennes kunskaper verkligen var då prästen menade att Merta 
inte kunde läsa ”grundeligen” i eller utan bok. Att hennes kunskap åtminstone inte ansågs 
vara god bör vi nog utgå från då han menade att kunskapen var ett resultat av föräldrarnas 
”försumelse”. 

318 Utöver dessa finns det sex förtryckta attester som nämner förhör. De förtryckta 
attesterna nämner emellertid i regel alltid detta vilket gör att denna siffra sannolikt inte 
återspeglar prästerskapets strävan att kontrollera hustrur. 

319 Läskunnighet var till exempel viktig i rollen som mor och matmor för att kunna 
undervisa sitt hushåll. Detta har delvis nämnts i detta kapitel och kommer att utvecklas i 
kapitel 4.  



89	

terrike under 1700-talet var äktenskapet endast möjligt för dem som an-
sågs ha tillräckliga resurser för att kunna försörja sin familj.320 Medan re-
surssvaga individer i Österrike utestängdes från äktenskapet hade de re-
surssvaga i Sverige istället möjlighet att ingå äktenskap under förutsättning 
att de lärde sig läsa. I detta sammanhang erbjöds de resurssvaga en möj-
lighet att skaffa sig resurser – så länge de besatt rätt kunskaper.   

Äktenskapets viktiga roll 
Det fanns flera skäl till varför äktenskapet ansågs viktigt under denna pe-
riod. Ett skäl var att äktenskapet fick en allt starkare status i och med lut-
herdomen. Marie Lindstedt Cronberg, som har studerat ogifta mödrar på 
landsbygden mellan åren 1680-1880, menar att äktenskapet var ”den ide-
ologiska kärnan i det efterreformatoriska samhället” när det gällde famil-
jen.321 Liknande aspekter har Kekke Stadin lyft fram då hon menar att ett 
liv som ”ungmö och senare gammelmö” inte var ”särskilt hedervärt” och 
att en kvinna som förblev ogift ofta uppfattades som ”beklagansvärd”.322 

Det fanns även en fråga om maktposition då en ogift kvinna hade lägre 
status än en gift.323  

Vid sidan av förstärkningen av äktenskapets normativa status så fanns 
det andra skäl till varför kvinnor och män ville ingå äktenskap. Inte minst 
förde äktenskapet med sig bättre försörjningsmöjligheter. Då två personer bi-
drog till försörjningen innebar detta att det var betydligt enklare för ett 
hushåll att överleva. Att äktenskapet var nära sammankopplat med för-
sörjning märks exempelvis i skilsmässoansökningar under tidigmodern tid 
där skälen i många fall vittnar om ”hur mycket folk tänkte i ekonomiska 
termer kring äktenskap”.324 Stadin menar att äktenskapet inte enbart inne-
bar en social statushöjning för kvinnor under denna period utan att äkten-
skapet också ”var den säkraste vägen att trygga sin försörjning”.325 Exem-
pelvis menade den ekonomiske författaren och sekreteraren för Patrio-
tiska sällskapet Adolf Modeér – i sina skrifter som han började ge ut på 
1790-talet genom Sällskapet för allmänna medborgerliga kunskaper –326 
att vissa kvinnors försörjningsmöjligheter var sämre än vissa mäns vilket 

																																																																												
320 Mantl 2012, s. 186ff. 
321 Cronberg Lindstedt 1997, s. 49. 
322 Stadin 2004, s. 85. 
323 Stadin 2004, s. 85.  
324 Gaunt 1996, s. 48. 
325 Stadin 2004, s. 85. 
326 Enligt Schering Rosenhane skall Modeér ”varit egentlige Stiftaren och quasi utgjort 

hela Sällskapet”. Sällskapet verkar ha lagts ned efter Modeérs död år 1799. Se vidare Ro-
senhane 1811, s. 143. 
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gjorde äktenskapet eftertraktat. Bland annat menade han att en hantver-
kardotter inte kunde:  

[…]gifva sig i Lära hos en annan Handtverkare, för at blifva Lärflicka, Ge-
säll och sluteligen Mästarinna; en Handlandes Dotter får ej stå i Handels-
bok med det Hoppet, at sjelf en gång vinna Burskap och på egen Hand 
fortsätta sin Handel.327 

Inte heller kunde ”Ämbetsmännernes Döttrar någonsin inträda i deras Fä-
ders Yrken”. Den enda utsikten enligt Modeér ”för Flickor af alla dessa 
Stånd är då blott, at kunna blifva gifta”.328 Att äktenskapet var en möjlighet 
till försörjning hos Modeér blir ännu tydligare då han menade att ogifta 
kvinnor ofta lämnades åt ”Fattigdom” sedan deras föräldrar hade avlidit. 
Han menade dessutom att försörja sig som ”Gouvernanter, Hushållerskor 
eller Sy-Jungfrur” var ”hårdt och tungt”, ofta innebar förakt samt att dessa 
tjänster inte ”var tillräckelige för hela den Mängden af ogifta fattiga 
Flickor” som fanns.329  

Begränsningarna i kvinnors försörjningsmöjligheter knöts hos Modeér 
främst till dem som kom från handels- och ämbetsmannafamiljer. Bonde-
döttrar – som de flesta i områdena kring Färila var – hade enligt Modeér 
andra förutsättningar då han menade att en ”Bondes eller Torpares Dotter 
kan taga Tjenst hos en annan Bonde, och således obehindrat föda sig med 
det Yrke, som hennes Föräldrar idkat”.330 Det går dock att diskutera den 
bild som Modeér målar upp. Även om möjligheten att försörja sig – ex-
empelvis som piga – fanns i agrara områden betyder detta inte att äkten-
skapet var mindre eftersträvansvärt för dessa kvinnor än för dem i han-
dels- och ämbetsmannafamiljer. Exempelvis kunde det vara problematiskt 
för döttrar att överta gårdar eftersom kvinnor hade mindre arvsrätt före 
1845 vilket gjorde att det inte alltid var möjligt för en kvinna att äga en 
gård om hon inte ingick äktenskap med en jordägande bonde.331 Samtidigt 
som detta exempel vittnar om kvinnors begränsningar så visar det också 
att äktenskapet förde med sig möjligheter. För söner var situationen istället 
mer problematisk, då det ofta var den förstfödde sonen i familjen som fick 
ärva. I dessa fall hade övriga söner ofta inget annat val än att ta tjänst i ett 

																																																																												
327 Wagnsson 1955, s. 130. 
328 Wagnsson 1955, s. 130. 
329 Wagnsson 1955, s. 130. 
330 Wagnsson 1955, s. 130. 
331 En generell bild av arvssystemet under tidigmodern tid är emellertid svår att måla 

upp då olika system tillämpades. Bland annat menar Maria Sjöberg att det inte går att ”en-
tydigt förklara varför ett system blev gångbart på ett håll medan ett annat blev vanligt på 
ett annat”. I vissa fall kunde flera system förekomma i samma område. Se vidare Sjöberg 
2001, s. 28. 
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annat hushåll.332 Medan många bondsöner försvann från de besuttnas ge-
menskap, på grund av att de inte fick ärva gården, var det istället många 
pigor som genom äktenskapet blev en del av den. Harnesk har till exempel 
visat att 50 % av pigorna i Hassela mellan åren 1785-1855 ingick äktenskap 
med en bonde.333 Det var också vanligt att många tjänstgjorde som piga 
eller dräng någon gång i livet innan de ingick äktenskap. Harnesk menar 
att det inte går att se tjänstefolk som en social grupp under denna period 
utan att arbetet snarare var som ett slags ”fas i livsloppet”.334 Likaså menar 
Arthur Montgomery att denna ”klass” delvis bör ses som en ”övergångs-
klass”.335  

Att arbetet som piga var ett slags övergångsfas har även Börje Hanssen 
uppmärksammat i sina studier av Skånelandskapen där många yngre män 
och kvinnor hade ”tjänst som dräng eller piga under tonåren eller tills de 
gifte sig och blev bondfolk”.336 Enligt David Gaunt var det först under 
1800-talet som arbetet som piga eller dräng blev mer av en permanent 
sysselsättning i och med statarsystemets införande. Innan detta hade arbe-
tet på en gård snarare varit ”ett steg på väg mot att själv bli jordbrukare”.337 
Det är endast några få pigattester i Färila som benämner en piga som äldre. 
De allra flesta verkar ha varit yngre och ogifta.338 

Att ingå äktenskap var en möjlighet att trygga sin försörjning även för 
pigor, om än bonddöttrars möjligheter att försörja sig var bättre än hos 
andra ”yrkesgrupper”. Många pigor verkar ha ingått äktenskap först efter 
att de hade arbetat som pigor under några år. Christer Winberg har exem-
pelvis visat, i sina studier av Dala pastorat i Västergötland mellan åren 
1776-1805, att de obesuttnas hustrur var närmare 2 år äldre än sina män - 
29,3 år. Gaunt menar att detta säkerligen kan ”förknippas med svårigheten 
att skrapa ihop alla de kapitalvaror som förväntades av en kvinna under 
hennes tjänst som piga”.339  

Att äktenskapet kan ses utifrån ett försörjningsperspektiv har inte minst 
forskningsprojektet Gender & Work visat då det tidigmoderna samhället 
präglades av en tvåförsörjarmodell där både hustrun och mannen bidrog 
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dominerande i Norrland. Dock har flera historiker menat att vem som ärvde kunde skifta 
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333 Harnesk 1990, s. 29. 
334 Harnesk 1990, s. 25. 
335 Montgomery 1933, s. 266. 
336 Gaunt 1996, s. 100. 
337 Gaunt 1996, s. 115. 
338 Det bör nämnas att det finns vissa kvinnor som tjänstgjorde som pigor även fast de 

var äldre och ibland var gifta. Dessa exempel är dock få – i alla fall utifrån den information 
som ges i attesterna. 

339 Gaunt 1996, s. 18. 
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till hushållets försörjning. Äktenskapet var ett slags ekonomiskt partner-
skap.340 Förväntan att alla skulle arbeta och bidra till försörjningen fram-
kommer i den samtida litteraturen och går även att finna i vissa anställ-
ningskontrakt.341 Det är därmed rimligt att anta att ogifta kvinnor – då 
även på landsbygden – strävade efter att ingå äktenskap. Dels vilade män-
niskors försörjning på en sådan grund, dels var det normen.  

Rollen som hustru gav inte minst en bättre position i hushållet. En hus-
tru hade – i likhet med sin man – “the authority to give orders and com-
mands, and that it was often married people who engaged in managerial 
activities”.342 Att detta ansvar vilade på både hustrun och mannen var i 
många fall nödvändigt för att kunna driva ett hushåll. Det handlade om att 
ansvara för både tjänstefolk och sysslor. Detta var också ett sätt att kunna 
hantera kriser och motgångar då den ene kunde kliva in i den andres ställe. 
Detta framkommer i flera suppliker från Stockholm där hustrur – på grund 
av sina mäns sjukdom – anhåller om att få driva handel för att kunna för-
sörja hushållet.343 På samma sätt ansökte handelsman Jonas Nybergs 
hustru om att ”idka liten småhandel i henes namn” för ”mannens samt 
Barnets bärgning”. Detta då Jonas Nyberg ej kunde på grund av sin ål-
der.344 

Vissa ansvarsområden krävde dock specifika färdigheter. I detta kapitel 
har flera exempel tagits upp där det tydligt framgår att både husbönder 
och matmödrar hade ansvar för tjänstefolkets kristendomskunskaper – an-
tingen genom att betala för deras undervisning eller undervisa dem själva. 
Egil Johansson har visat att kvinnors läsförmåga ökade i högre takt än 
mäns i Bygdeå under första hälften av 1800-talet. Detta förklaras enligt 
Johansson av att kvinnorna hade ansvar för undervisningen.345 Här visar 
attesterna att kunskapskraven de var tvungna att uppnå innan de ingick 
äktenskap försåg dem med färdigheter som krävdes för att kunna axla rol-
len som matmor.  

Slutsatser 
Under 1700-talet fick gemene kvinna och man inte flytta hur som helst. 
Den som ämnade flytta till en ny församling var tvungen att anmäla sin 
flytt hos prästerskapet och få en flyttningsattest utskriven där bland annat 
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namn, härkomst, uppförande men även läskunnighet och kristendoms-
kunskaper lyftes fram. I Färila framträder att de allra flesta attester har 
innehafts av pigor och enligt attesterna besatt flera goda kunskaper.  

Attesterna vittnar också om att kunskaperna noggrant kontrollerades 
bland de som flyttade. De som flyttade var många gånger tvungna att ge-
nomgå särskilda förhör i samband med att de anmälde sin flytt hos präs-
terskapet. Då de bevarade attesterna vittnar om att den allra största delen 
ägts av tjänstefolk var denna grupp särskilt utsatt för förhör. Materialet 
visar dessutom att många som flyttade också förhördes i den nya försam-
lingen – i vissa fall trots att förhör hade genomförts i den tidigare. Då 
dessa kunskaper kontrollerades vid ett flertal tillfällen är det rimligt att anta 
att många var tvungna att upprätthålla sina kunskaper. Hur påtvingad 
dessa krav än må ha varit var det inte möjligt att hålla sig passiv. De var 
tvungna att aktivt läsa. 

Vilken avkastning hade läskunnighet? Hur påverkades kvinnor om de 
kunde läsa? Inte minst hade kunskapen betydelse för möjligheten att ta 
nattvarden. Det var först då en kvinna (eller man) besatt de rätta kunskap-
erna som hon blev framsläppt till nattvarden. Flera historiker har under-
strukit detta kunskapskrav men har ofta gjort detta med hjälp av enstaka 
exempel och förordningar. Frågan har varit om dessa krav verkligen till-
lämpades. Fick verkligen läskunnighet betydelse för nattvarden i prakti-
ken? Flyttningsattesterna ger oss dock möjlighet att närmare studera kun-
skapskravet då materialet visar att de flesta som besatt rätt kunskaper där-
med fick tillstånd att ta nattvarden. Detta samband blir ännu tydligare då 
de som uppvisade bristande kunskaper inte släpptes fram enligt attesterna. 
Tillägg visar att flera pigor till slut släpptes fram till nattvardsbordet men 
först efter att de hade förkovrat sig och förbättrat sina kunskaper – något 
som kunde kräva flera försök. Källgruppens kvalitativa information gör 
det möjligt att komma åt både de som lyckades komma ett steg närmare 
nattvardsbordet likväl de som misslyckades och vad konskeverna blev.  

För tjänstefolk fick kunskaperna särskilt stor betydelse. Pigor och 
drängar var som regel ogifta och för att få tillstånd att ingå äktenskap var 
de tvungna att ha tagit nattvarden. Detta förutsatte emellertid att de kla-
rade av att uppvisa godkända kunskaper såsom läskunnighet som attes-
terna visar. Trots bristande kunskaper fick vissa ändå tillstånd att ingå äkt-
enskap. Attesterna tyder dock på att dessa fall är få och att de allra flesta 
fall verkar ha handlat om att det fanns förmildrande omständigheter. 
Ibland tilläts två personer ingå äktenskap trots att inga förmildrande om-
ständigheter fanns. Detta kunde dock ske under förutsättning att åt-
minstone en av parterna besatt godkända kunskaper samt att borgen läm-
nades till kyrkan. För att borgen skulle återlämnas krävdes att parten som 
inte hade tillräckliga kunskaper hade förvärvat sådana inom utsatt. I dessa 
fall fick kunskapskraven betydelse även efter giftermålet.  
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De ogifta hade mycket att vinna på att förvärva läsförmåga. Inte minst 
då det tidigmoderna samhället präglades av en tvåförsörjarmodell. Det är 
därför rimligt att anta att pigor och drängar strävade efter att ingå äkten-
skap. Det var helt enkelt ett sätt att trygga sin försörjning. Ur detta per-
spektiv fick läskunnigheten inte enbart betydelse för det religiösa levernet 
utan också för människors försörjningsmöjligheter. Således bör läskunnig-
het ha ansetts ha varit särskilt viktig att förvärva, inte minst bland de re-
surssvaga. 

Mycket talar för att kunskaperna som krävdes för att ingå äktenskap 
försåg blivande matmödrar med viktiga verktyg, då matmödrar och hus-
bönder hade ansvar för tjänstefolkets kunskaper. Den läsförmåga många 
hade förvärvat redan som ogift kunde därmed vara dem till gagn senare i 
livet.  
 
 
 



95	

KAPITEL 4 

Hon lärde dem läsa i bok – kvinnor i rollen 
som lärare 

Föregående kapitel har visat att läskunnighet spelade en viktig roll för de 
individer som ämnade ta nattvard och inte minst för dem som ville ingå 
äktenskap. Att kunna läsa kom därmed att bli särskilt viktigt för de ogifta. 
Kunskapskraven försåg också många kvinnor med viktiga förkunskaper 
som kunde nyttjas i andra sammanhang. Bland annat gjorde  läskunnighet 
att en kvinna kunde lära andra då folkundervisningen byggde på att alla 
församlingsmedlemmar tog del i den vilket skapade ett behov av lärare.  

I detta kapitel skall jag behandla en syssla där läsförmågan blev central, 
nämligen undervisning. Som visats i kapitel 2 kunde undervisningen ta 
olika form och involvera flera olika lärare. Detta kapitel ämnar studera 
några av de lärarroller som kom att innehas av kvinnor. Kapitlets första 
del behandlar den obetalda undervisningen som tog plats i det egna hus-
hållet. För att studera detta behandlas flera olika källgrupper såsom likpre-
dikningar, personalier, sockenstämmoprotokoll och visitationsberättelser. 
Anledningen till källornas olika karaktär är att ingen källgrupp ensam tillå-
ter en fullständig kartläggning.  

Kapitlets andra del berör den betalda undervisning som innebar att läs-
kunniga personer hade vissa chanser att skaffa sig viss inkomst. Det pri-
mära materialet består av kyrkliga räkenskaper från 1700-talet. Tre dala-
socknar är i fokus; Orsa, Älvdalen och Floda. Dessa socknar var av olika 
orsaker beroende av att använda sig av flera olika lärare vilket gör dem 
intressanta. Vid sidan av dalasocknarna har även räkenskaper från Ar-
jeplog studerats. Detta då församlingen hade vissa likheter med de först-
nämnda socknarna och kan bredda vår bild av kvinnors försörjningsmöj-
ligheter. Vid sidan av räkenskaperna har andra kyrkliga källor såsom sock-
enstämmoprotokoll använts om dessa har berört undervisningen. Frågor 
som kommer att besvaras i detta kapitel är; i vilka sammanhang undervi-
sade kvinnor? Vilka var dessa kvinnor? Vad undervisade de i? Vad gav 
undervisningen för avkastning?  
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De källor som står till detta kapitels förfogande härstammar från 16- 
och 1700-talen. När det gäller de avlönade lärarna är fattigkassans räken-
skaper en primärkälla. Dessa härstammar till största del från 1700-talet då 
det var vanligt att kyrkan använde sig av olika lärare. Likaså kommer sock-
enstämmo- och visitationsprotokoll studerats om dessa rör folkundervis-
ningen. Men för att förstå försörjningsmöjligheterna som fanns i 1700-
talets folkundervisning måste vi också förstå den undervisningstradition 
som hade lagt grunden för den. För att göra detta kommer likpredikningar, 
personalier och andra kyrkliga källor från 1600-talet studeras. Det är här 
detta kapitel tar sin början.   

Folkundervisningens praktik: en utmaning för 
forskningen 
Som visats i kapitel 2 var den tidigmoderna folkundervisningen allt annat 
än enhetlig och många församlingar brottades med problemet att nå ut 
med undervisningen. Långt ifrån alla församlingar hade en klockare eller 
skolmästare som kunde bistå prästen i undervisningen. Avsaknaden av 
klockare och skolmästare hade många gånger ekonomiska orsaker. Många 
församlingar hade helt enkelt inte råd att anställa en skolmästare eller för 
den delen en kompetent klockare. Dessa problem resulterade i att den 
kyrkligt ledda folkundervisningen behövde kompletteras. Detta komple-
ment var emellertid inte långt borta. Församlingsmedlemmarna undervi-
sade varandra. Undervisningsmodellen vilade till stor del på hemundervisning 
där församlingsmedlemmarna aktivt tog del i den.  

Den tidigare forskningen har mycket riktigt understrukit hemundervis-
ningens viktiga roll i den tidigmoderna folkundervisningen. Trots detta har 
hemundervisningens praktik sällan varit ämne för några större studier utan 
har ofta hamnat i skymundan för skolundervisningen vars källor (till ex-
empel matriklar) ger oss en tämligen god inblick i vad undervisningen be-
stod av och dess elever –även om skolundervisningen också var ojämnt 
förekommande. Det är svårt att få insyn i hemundervisningen då den för-
stås skedde i hushållet. Dock finns det källmaterial som kan ge oss en in-
blick i denna praktik och vilka som utförde den. En sådan undersökning 
kräver emellertid att flera olika källgrupper studeras då informationen ten-
derar att vara betydligt mer ”utspridd” än den som berör den regelrätta 
skolundervisningen. Dessa källor kan ge oss en mer detaljerad bild av den 
tidigmoderna folkundervisningen och dess lärare.  

Egil Johansson har uppmärksammat i husförhörslängder från Leksand 
år 1628 att kvinnorna, och särskilt döttrarna, besatt en god läskunnighet, 
något som han menar var naturligt då de skulle ”ikläda sig allt mer av 
undervisningens ansvar för kommande barn”.346 Likaså har han menat att 
																																																																												
346 Johansson 1993, s. 135 
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kvinnornas goda läskunnighet i Bygdeå under första hälften av 1800-talet 
troligtvis kan förklaras av att de i rollen som mor hade ansvar att lära sina 
barn att läsa.347 Denna tes har klara kopplingar till kapitel 3 där jag har 
visat att blivande hustrur och matmödrar försågs med de nödvändiga kun-
skaperna för att axla detta ansvar innan de ingick äktenskap. I detta kapitel 
kommer denna bild förstärkas allt mer då de källor som skall studeras visar 
hur kvinnor hade en viktig roll att spela i den tidigmoderna folkundervis-
ningen.     

Mor och matmor i folkundervisningens tjänst  
Den tidigmoderna folkundervisningen byggde på flera olika lärare. Dessa 
kunde bestå av prästerskapet, klockaren och skolmästaren. Det var emel-
lertid långt ifrån alla församlingar som hade råd att anställa en skolmästare 
eller dylikt, och i flera fall saknades skola. Kyrkan var därför i behov av 
andra lärare och här kom församlingsmedlemmarna själva att iklä sig dessa 
roller. I denna undervisningsmodell var kvinnor en viktig del och vissa 
kom helt eller delvis försörja sig som lärare. För att förstå den undervis-
ningsrelaterade försörjningsmöjlighet som växte fram under 1700-talet 
måste vi emellertid förstå den undervisning som till viss del föregick samt 
kompletterade den – nämligen den som tog plats i det egna hushållet, och 
var obetalt. Här fanns det en tanke från kyrkans sida att församlingsborna 
själva – utöver prästerskapet – skulle undervisa i det egna hushållet. Detta 
krav kom att förstärkas än mer i och med 1700-talets förordningar som 
lade allt mer press på att föräldrar och det gifta paret skulle undervisa sitt 
hushåll.  

Kvinnors viktiga roll i folkundervisningen har ofta kommit i skymun-
dan för de patriarkala strukturer som präglar de normativa källorna som 
ofta har använts för att beskriva hemundervisningen – till exempel Hustav-
lan. Daniel Lindmark menar att normerna som betonades i Hustavlan var 
”klart patriarkala till sin karaktär” då det var husbondens ansvar för ”de 
underlydandes sedlighet som poängterades”.348 Att männen ofta lyftes 
fram i normativt material som berör folkundervisningen år påtagligt. Trots 
detta vittnar flera källor om att det ofta var hustrun som undervisade hus-
hållsmedlemmarna.  

																																																																												
347 Johansson 1972, s. 113. 
348 Lindmark 1993, s. 33. Hilding Pleijel som studerat husandakten och husförhören 

under denna tid lyfter fram husfadern i koppling till hemundervisningen. Enligt Pleijel 
skulle husfadern bl.a. lära sitt husfolk ”välsignelsen till bords” och tacksägelse, men även 
morgon och aftonböner. Se vidare Pleijel 1962, s. 16. 
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Genom likpredikningar lyfte kyrkan fram vikten av att gifta kvinnor 
undervisade. Redan under 1600-talet knöts kvinnor till denna praktik.349 I 
likpredikan om Malin Carlsdotter – som var dotter till kyrkoherde i Fel-
lingsbro utanför Arboga – går det att utläsa år 1651 att hon höll sina barn 
till ”Gudz Ord” såsom ”hon sjelff[…] älskat hafwer”.350 Ett annat exem-
pel är kyrkoherdedottern Catharina Tidemansdotters likpredikan från år 
1628 som berättar att Catharina skall ha lärt sina barn ”hwad sigh borde/ 
effter som thet hon them affton och morgon/ så och för och effter Mål-
tijdh hadhe til bön och lärde them mera läsa/ än theras ålder syntes 
lijdha”.351 Enligt likpredikan skall Catharina tidigt ha börjat undervisa sina 
barn då det äldsta barnet inte var mer än sitt ”fämpte och thet andra i 
fierde åhret”. Trots barnens ringa ålder fann hennes man ofta barnen 
”medh sina A b c Böcker” tillsammans med Catharina medan hon utförde 
sina sysslor.352 Av likpredikan att döma hade Catharina höga krav på bar-
nens kunskaper då hon under dessa stunder skall ha uppmanat barnen att 
läsa för henne både i och utan bok trots att barnen enligt predikan ”inthet 
skulle kunna giöra nåttot gagn medh Bokene”.353 Även om hennes man 
skall ha varit kritisk till hennes höga krav på barnens förkovring verkar 
undervisningen ha fortsatt. Då Catharinas man menade att han ”icke kuna 
föga förstå thenne smås läsningh” skall hon ha svarat att 

förstår the icke så må the lickwäl wänia sig här wijdh i tijdh- eller åth 
minstonne mädan the här sittia/ wara ifrån sälskapet/ och således icke lära 
sigh aff them baffas eller annan odygd.354 

Catharina kan även knytas till barnens religiösa fostran då hon ofta tog 
med barnen till kyrkan och gjorde dem ”kyrkio kära”.355  

Undervisningsansvar omfattade inte endast de egna barnen. Det var 
vanligt att det tidigmoderna hushållet bestod av tjänstefolk och andra släk-
tingar vars förkovring och moraliska uppfostran även behövde upprätt-
hållas. Som visats i kapitel 3 hade det gifta paret ansvar för tjänstefolkets 

																																																																												
349 Pirjo Markkola menar att genom lutherdomen fick kvinnors obetalda arbete i hus-

hållet status då det sågs som Guds kall. Se vidare Markkola 2008, s. 95.   
350 Lijkpredikan öfwer then Ähreborne/Gudfruchtighe och myckit Dygderijke Matrona H. Malin 

Carls Dotter, Västerås 1651, opag. 
351 Thens fordom Ähreborne/Hedersamme och dygderijke Matrones och Doctorinnes/ Hustru Karin 

Timansdotters[...]Lijkpredikning, Uppsala, 1628, opag. 
352 Thens fordom Ähreborne/Hedersamme och dygderijke Matrones och Doctorinnes/ Hustru Karin 

Timansdotters[...]Lijkpredikning, Uppsala 1628, opag. 
353 Thens fordom Ähreborne/Hedersamme och dygderijke Matrones och Doctorinnes/ Hustru Karin 

Timansdotters[...]Lijkpredikning, Uppsala, 1628, opag. 
354 Thens fordom Ähreborne/Hedersamme och dygderijke Matrones och Doctorinnes/ Hustru Karin 

Timansdotters[...]Lijkpredikning, Uppsala, 1628, opag.  
355 Thens fordom Ähreborne/Hedersamme och dygderijke Matrones och Doctorinnes/ Hustru Karin 

Timansdotters[...]Lijkpredikning, Uppsala, 1628, opag. 
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kunskaper, liksom att kontrollera att religiösa förpliktelser såsom husan-
dakten inte försummades. Exempelvis berättas det att Agneta Gudmunds-
dotter – som var dotter till borgmästaren i Norrköping – ofta läste Bibeln 
och aldrig försummade sina morgon- och aftonböner. En praktik som hon 
också uppmanade sitt husfolk att följa och hon skall ha ”förmenadt någon 
aff them gå til Sängz förän Bönestunden war öfwerståndin”.356  

Samma praktik går att finna inom adeln. Bland annat berättas det att 
Märta Esbjörnsdotter undervisade hela sitt hushåll samt ”förmant sitt hu-
usfolck/ att achta Gudz tiensten och sine ordentlighe bönestunder/ så 
wäll hema/ som uthi församblingen”.357 Här kan också nämnas Violetta 
Lamb som höll sitt tjänstefolk till tukt och ärlighet.358 Likaså skall Catha-
rina Tidemansdotter ha hållit sitt tjänstefolk: 

til tucht/Gudhfruchtigheet och böner hema i hwset/ hållit them ock så 
flitigt til Kyrkiegångh / och straffa them när the icke så flitigt hörde på 
predikningar och giorde sina böner som henne tychte. 

Vid de tillfällen husfolket inte skötte bönerna på rätt sätt skall hon enligt 
predikan ha deltagit i bönen med moderliga förmaningar.359  

Det var viktigt att undervisningen av hushållets medlemmar sköttes på 
rätt sätt då kunskaper såsom läskunnighet och kristendomskunskap kon-
trollerades av prästerskapet. Exempelvis kan vi se att Malin Carlsdotters 
undervisning resulterade i att hennes tjänstefolks goda kunskaper var all-
mänt kända bland prästerskapet i församlingen. Enligt hennes likpredikan 
kunde ”Predikanterna här i Församblingen henne Witnessbörd gifwa 
[…]/ hwilka hennes huusfolck åhrligen i theras Christendoms Stycken 
hördt och Examinerat hafwa”. Vidare berättar likpredikan att Malin på 
daglig basis höll morgon- och aftonböner med hela sitt hus.360 

Likpredikningar har dock vissa begränsningar som källa. Ett problem 
är att dessa först och främst knyts till de högre kretsarna. Det finns därmed 
anledningen att ifrågasätta källornas representativitet då de inte säger nå-
got om kvinnors undervisning i andra sociala grupper. Dock finns det an-
nat material som visar att samma praktik förekom i de lägre kretsarna. Inte 

																																																																												
356 Een Lijkpredikan hållen Uthöfwer then fordom Hederlige/Gudfruchtige och Dygderijke Ma-

tron/ H. Agneta Gudmundzdotter, Linköping 1648, opag. 
357 Een Christeligh Lijkpredikan: Öffuer[...]Frw Märtha Esbiörns Dotter Bock, Stockholm 

1632, opag. 
358 En Christeligh Lijk Predikan/ Öfwer[...] Frw Wioleta Lamb, Uppsala 1647, opag. I hen-

nes likpredikan lyfts hennes man fram som hennes ”herre hufwud och förman”. Detta är 
dock en av få likpredikningar som studerats där kvinnans underordnade roll tydligt under-
stryks. Kekke Stadin har lyft fram att tanken om ömsesidig kärlek och respekt alltmer kom 
att prägla maktförhållandet mellan hustrun och man. Se vidare Stadin 2008. 

359 Thens fordom Ähreborne/Hedersamme och dygderijke Matrones och Doctorinnes/ Hustru Karin 
Timansdotters[...]Lijkpredikning, Uppsala, 1628, opag. 

360 Lijkpredikan öfwer then Ähreborne/Gudfruchtighe och myckit Dygderijke Matrona H. Malin 
Carls Dotter, Västerås 1651, opag.  
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minst var hemundervisningen vanlig i de stift där prästerskapet tidigt hade 
intresserat sig för folkundervisningen. I flera delar av Västerås stift går det 
att finna spår av undervisningen relativt tidigt. I Karbennings kyrkoarkiv 
kan vi se att församlingsmedlemmarnas kunskaper redan på 1600-talet 
kontrollerades och här gör hemundervisningens viktiga roll sig påmind då 
flera av församlingsmedlemmarnas kunskaper ansågs vara resultatet av 
föräldrarnas goda omsorg. Exempelvis berättar personalien om Olof Hen-
rikssons son från år 1694 att han blev informerad ”af moodren […] utij sine 
Christendoms stycker”.361  Likaså lärde sig änkan Kierstin Olofzdotter att 
läsa ”utj book” av sina föräldrar.362 Även om långt ifrån alla personalier 
från Karbenning nämner något om församlingsmedlemmarnas undervis-
ning – många var ju trots allt inte födda i församlingen – så visar flera 
personalier att det gifta paret spelade en viktig roll i hemundervisningen, 
och hade gjort det tämligen länge. Många av församlingsmedlemmarna var 
födda under 1600-talets första hälft vilket tyder på att de tidigt hade tagit 
del i undervisningen. Mellan åren 1694-1700 är det 14 personalier som 
specifikt lyfter fram att det var föräldrarnas undervisning som var förkla-
ringen till en församlingsmedlems goda kunskap. Det är framför allt läs-
ning i, eller uti, bok som omnämns men även begrepp såsom kristendoms-
stycken förekommer. Även om husförhörslängderna från Karbenning 
saknas för dessa sju år så vittnar längderna från år 1731 om att innantilläs-
ning kontrollerades i församlingen.363 Om läskunnighet var ett av kraven 
kan den således ha varit en del av folkundervisningen innan detta år.  

Det är viktigt att lyfta fram i sammanhanget att denna praktik inte end-
ast återfinns i Västerås stift. Bland annat menade prästerskapet i Köla 
socken i Värmland år 1711 att Böret Bengtzdotter från Boda hade lärt sig 
sina kristendomsstycken utantill tack vare moderns undervisning.364  

Vidare vittnar personalierna, i likhet med likpredikningarna, om mat-
mödrars undervisning. Exempelvis höll Kierstin Olofzdotter i Karben-
ning, som nämnts ovan, inte bara sina barn utan även sitt ”husfolck uti 
Gudzfruchtan”.365  

Att det gifta paret hade ett viktigt ansvar när det gällde hushållets under-
visning vittnar också den samtida andaktslitteraturen om som underströk 
vikten av denna syssla. Bland annat vände sig bönboken en Andelig Pärle-
Skrud som utkom år 1696 direkt till kvinnor och uppmanade dem att öva 

																																																																												
361 Död- och begravningsböcker, år 1694, nr. 26, F:1, Karbennings kyrkoarkiv. Min 

kursivering. 
362 Död- och begravningsböcker, år 1697, nr. 13, F:1, Karbennings kyrkoarkiv. 
363 Se vidare Husförhörslängder, AI:1, Karbennings kyrkoarkiv. 
364 Här nämns det att fadern hade dött i det ”Pålska krijget”. Se vidare Död- och be-

gravningsböcker,  år 1711, s. 129, F:1, Köla kyrkoarkiv. 
365 Död- och begravningsböcker, år 1697, nr. 13,  F:1, Karbennings kyrkoarkiv. 
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barnen i katekesen.366 Enligt Sigfrid Estborn som studerat den tidig-
moderna bönelitteraturen kom denna litteratur att alltmer reflektera det 
”lekamliga livets angelägenheter”.367 Således kan andaktslitteraturens in-
nehåll ses som en återspegling av de sysslor som präglade människors var-
dag och vad som till viss del förväntades av dem.368 Det var heller inte helt 
ovanligt att kvinnor porträtterades i konsten med böcker eller när de un-
dervisade.369 

Personalier och likpredikningar har det gemensamt att det kan vara 
svårt att säkert veta vem som faktiskt gjorde vad. Källgrupperna tillhör 
specifika genrer med klara stilistiska drag. Det går därför att ställa frågan 
om de verkligen återspeglar hur undervisningen verkligen gick till då gen-
rerna var del av traditionen att inte säga något negativt om den avlidne. I 
genren underströks prästerskapet egenskaper som kvinnor och män skulle 
sträva mot. Dessa egenskaper bör enligt Stadin snarare ses som en för-
medling av ett ideal än faktiska levnadsförhållanden.370 För att komma åt 
kvinnors roll i folkundervisningen behöver vi därför komplettera med 
andra källor. Kyrkoarkiven innehåller flera spår som visar att likpredik-
ningarna och personalierna med största sannolikhet återspeglar en praktik 
som faktiskt förekom. Under en generalvisitation i Älvdalen år 1787 upp-
manades bland annat föräldrar och husbönder att läsa Bibeln, att nyttja 
bönen och ”förelysa sina barn och tjenstefolk med goda exempel”.371  

Ansvaret för tjänstefolkets kunskaper återfinns också på flera ställen 
under 1700-talet. I Berg i Skara stift år 1704 uppmanades exempelvis för-
äldrarna att ”fordra räkenskap af sina barn och tienstehion hwad the hafwa 
lärdt i kyrkian”.372 I Bettna år 1733 i Södermanland uppmanade präster-
skapet församlingsmedlemmarna att de alltid skulle: 

hålle bön i huset morgon och afton efter det wanliga bonesätt, läsa til och 
från bordz på de sättet, at altid en af barnen eller de yngre läse hårdt och 
rätt[…]så kunna de der medelst altid tiltaga i rätt kunskap och gudac-
chtigheet.373 

																																																																												
366 Lindquist 1939, s. 190. 
367 Estborn 1929, s. 323f.  
368 Detta framkommer i de texter som riktade sig till olika yrkesgrupper. Till exempel 

fanns det böner som riktade sig specifikt till köpmän. Se vidare Lindquist 1939, s. 277. 
369 Johansson 1977, s. 32. 
370 Stadin 2008, s. 214. 
371Visitationsprotokoll, år 1787, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
372 Födelse och dopböcker, år 1704 ,s. 213, C:2,  Bergs kyrkoarkiv. 
373 Skrivelser, resolutioner från Kunglig Majestät m.fl., år 1733, s. 140,  J:1, Bettna kyr-

koarkiv. 
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I Arbrå berömdes föräldrar och husbönder ”för deras sannfällighet att lära 
sina barn läsa i bok”.374 Här uppmuntrades föräldrar, husbönder och mat-
mödrar: 

til dagelig husandacht och at hålla bön med sina barn och tjänste folk på 
det sättet, at de låta de unga hwar sin gång läsa bönerna hårdt på det så 
mycket skickeligare här med tilgå måtte, och de yngre Kunna rättas, i bö-
nernas läsande, om de uti något fela, och således ei glömma bort, hwad de 
i barnåren lärdt hafwa.375 

I Älvdalen år 1749 beskrevs varje husfader som en ”lärare uti sitt eget hus” 
i samband med en visitation. Detta betyder emellertid inte att det endast 
var husfadern som skötte denna syssla i församlingen utan även ”föräld-
rar” och ”matmödrar” uppmanades här att undervisa hushållet.376 Att hus-
folket hade ansvar för tjänstefolkets kunskaper och religiösa fostran åter-
finns således på flera håll vilket vittnar om att prästerskapets förväntan var 
tämligen utbredd. Det bör också tilläggas att Pirjo Markkola har lyft fram 
att en titel som herre kunde åsyfta både husbonden och matmodern i de 
religiösa instruktionerna. Husfolket må ha knutits till en manlig kategori 
men både den gifta kvinnan och mannen ansågs representera den.377 

Den noggranna kontrollen över församlingsbornas kunskaper ledde 
sannolikt till att det var svårt för det gifta paret att undgå prästerskapets 
kritik om barnens eller tjänstefolkets kunskaper var dåliga. Bristande kun-
skaper bör ha uppdagats även i de fall en piga eller dräng inte hade närvarat 
vid husförhöret. Föregående kapitel har visat att tjänstefolk var tvungna 
att genomgå förhör när de flyttade, vilket bör ha lett till att prästerskapet 
blev varse om en mor eller matmor brustit i sitt undervisningsansvar. Bris-
tande kunskaper kunde också upptäckas på andra sätt. I Abrå år 1752 
skulle de som ämnade ta nattvarden för första gången förhöras: 

uti hela församlingens, men i synnerhet föräldrars, faddrars och husbön-
ders närwaro.378 

Det är rimligt att anta att en mor eller matmor kände viss skam om barnet 
eller den unga pigan/drängen uppvisade bristande kunskaper, särskilt då 
detta skulle uppdagas inför hela församlingen.  

Undervisningen av hushållsmedlemmarna bör ur detta perspektiv ha 
ansetts vara en viktig syssla. Detta går tydligt att se i ett exempel från Färila 
år 1733 där ansvaret för pigan Margreta Pärsdotters undervisning inte föll 
på prästen utan istället på hennes ”fader och husbonde”.379 Då många 
																																																																												
374 Räkenskaper för kyrka, huvudböcker, år 1752, s. 138, LIa:2,  Arbrå kyrkoarkiv. 
375 Räkenskaper för kyrka, huvudböcker, år 1752, s. 139, LIa:2,  Arbrå kyrkoarkiv. 
376 Visitationsprotokoll, år 1749, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
377 Markkola 2008, s. 94. 
378 Räkenskaper för kyrka, huvudböcker, år 1752, s. 142, LIa:2,  Arbrå kyrkoarkiv. 
379 Bilagor till husförhörslängder, år 1733, nr. 196 (baksida), HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
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pigor och drängar flyttade från hemorten för att ta årstjänst så var det hus-
bonden och matmodern på den nya orten som var tvungna att ansvara för 
deras kunskaper. Detta skedde antingen genom att de själva undervisade, 
att de delegerade bort ansvaret till någon annan i hushållet eller betalade 
någon utifrån att göra detta. Om valet föll på att själva undervisa sitt tjäns-
tefolk förutsatte det att det gifta paret besatt rätt kvalifikationer. De be-
hövde själva kunna läsa.  

Hemundervisningen kan på flera sätt knytas till ett kvinnligt utbild-
ningsideal under denna period. Exempelvis vittnar Malin Carlsdotters lik-
predikan från år 1651 om att hon undervisades i ”Gudz Fruchtan/ hans 
helga Ordz läsande och betrachtande” så väl som andra ”Stycken och 
Dygder” som en ”tuchtigh Jungfrw/ och dygderijk hustro/ medh tijdhen 
wäl anståå skulle”.380 Kunskaperna som tidigt förvärvades skulle hjälpa 
kvinnan att bli en god hustru som besatt alla de goda egenskaper som för-
väntades av henne – med andra ord förmedlades ett slags ideal. Många av 
de färdigheter som en kvinna lärde sig under sin barndom försåg henne 
med klara verktyg att axla det ansvar som ställdes på en gift kvinna. Flera 
av dessa kunskaper var praktiska för att kunna driva ett hushåll. Borgar-
dottern Birgitta Hieronimidotters likpredikan förtäljer till exempel att hen-
nes föräldrar hade övat och strängt hållit henne ”till hwssyslor och alla-
handa nödhtorfftigt arbete/ som henne medh tijdhen i hwshåld til go-
dotiäna kunde”.381 

Ur detta perspektiv var läskunnigheten en praktisk färdighet. En färdig-
het som de var tvungna att besitta innan de ingick äktenskap – som visats 
i kapitel 3. Denna förkunskap försåg både de högre och lägre kretsarna 
med möjligheten att undervisa barn och andra hushållsmedlemmar – ett 
ansvar som prästerskapet inte var sena med att understryka som viktigt. 
Det var därför av stor vikt att en gift kvinna kunde läsa. Detta bör ha varit 
särskilt gällande i de områden där kyrkan hade svårt att nå alla med sin 
egen undervisning och där det fanns få skolor.  

Det bör dock lyftas fram att även om många behövde besitta viss läs-
kunnighet innan de ingick äktenskap så betydde detta inte att alla nödvän-
digtvis klarade av att undervisa sitt hushåll. I områden där kyrkans kontroll 
var bristfällig, eller det saknades lärare var det kanske svårt att upprätthålla 
den läsförmåga som man hade förvärvat innan äktenskapet. För vissa hade 
läsförmågan varit bristfällig redan från början. I svaret till 1812 års upp-
fostringskommitté uppgav kyrkoherden i Älvdalen att flera föräldrar hade 
undvikit att betala skolmästaren för att själva undervisa sina barn. Detta 

																																																																												
380 Lijkpredikan öfwer then Ähreborne/Gudfruchtighe och myckit Dygderijke Matrona H. Malin 

Carls Dotter, Västerås 1651, opag. 
381 Een Lijkpredikan I then hederlighe och dygdesamme Qwinnes/hustru Birgitta Hieronymi dotters, 

Stockholm 1613, opag. 
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menades ha lett till bristande kunskaper i både innantilläsning som stav-
ning.382 Detta betyder emellertid inte att all hemundervisning hade svårt 
att nå upp till prästerskapets kunskapskrav. På flera ställen berömdes till 
och med föräldrar, matmödrar och husbönder för deras gedigna undervis-
ning. Hemundervisningen var många gånger vital för folkundervisningen 
under 1700-talet. 

Kvinnor som avlönade lärare 
Hittills har jag skrivit om kvinnor som undervisade i sina egna hushåll. 
Kvinnor kom emellertid även att användas som avlönade lärare i folkun-
dervisningen. Dessa visar att det var långt ifrån endast soldater eller lytta 
som stod för undervisningen ute i socknarna, vilket gjorts gällande i tidi-
gare forskning. 

Då kvinnor tidigt tog en aktiv roll i den obetalda folkundervisningen 
bör detta ha banat väg för att läskunniga kvinnor även kunde försörja sig 
som lärare. Det måste ha funnits behov av lärare då vi inte kan förutsätta 
att alla föräldrar eller husfolk hade tillräckligt goda kunskaper att undervisa 
sina hushåll. Vilka var dessa kvinnor? Vad undervisade de i? Vad gav 
undervisningen för avkastning? Innan vi undersöker detta bör det nämnas 
att kvinnliga lärare inte var något som var specifikt för den svenska kon-
texten. I Europa finns flera exempel på kvinnor som undervisade individer 
som inte tillhörde det egna hushållet. Exempelvis skall en grupp ogifta 
kvinnor år 1725 i La Fouillouse i Frankrike bland annat ha undervisat barn 
i religion medan några andra grupper lärde ut läsning och katekesen till 
unga flickor.383 Det förekom i Sverige att kvinnor var verksamma som lä-
rare i privat regi. I 1700-talets Avesta försökte flera föräldrar ”undkomma 
den ordinarie skolan genom att låta billiga ’kvinnfolkpersoner’ undervisa 
barnen”.384 Exempelvis höll en ”hustru Brita” biskola redan år 1725 för 
några barn. Hennes biskola verkar inte ha varit långlivad då Brita blev ”all-
varligen tillsagd att söka sig annat näromedel”. I kritiken framhävde bland 
annat skolmästaren att kvalitén på hennes undervisning var bristfällig och 
att det skulle krävas ”större möda […] att rätta dem än å nyo informera 
dem”.385 Om det verkligen var kvalitén på hennes undervisning eller om 
det var konkurrenssituationen som prästerskapet uppfattade som proble-
matisk går det endast att spekulera i. Dock verkar biskolorna på effektivt 

																																																																												
382 Likaså uppdagades bristande utantillkunskaper. Se vidare Från konsistorierna in-

fordrade uppgifter om allmänna och enskilda skolor, år 1814, s. 1211, EIIb:3, 1812 års 
Uppfostringskommitté. Denna socken kommer nedan att behandlas.   

383 Hunt 2016, s. 80. 
384 Norberg 1956b, s. 1030. 
385 Norberg 1956b, s. 1030. 



105	

sätt ha motarbetats av kyrkan och verkar sällan ha varit långlivade i för-
samlingen.386 

Det var långt ifrån alla kvinnor som hade möjlighet att hålla skola som 
Brita ovan. I många landsortsocknar var det betydligt svårare att undervisa 
i privat regi än i städerna. Dock fanns andra möjligheter. Carin Bergström 
har i sina studier av folkundervisningen i tre kontrakt i Lund, Karlstad och 
Uppsala stift bland annat uppmärksammat kvinnor som försörjde sig som 
lärare. Hennes studie fokuserar dock till största del på tiden strax före år 
1842, även om vissa skolmostrar från slutet av 1700-talet lyfts fram. Berg-
ström menar att en förklaring till varför forskningen främst har studerat 
tiden kring och efter år 1842 kan förklaras av källäget men även osäker-
heten i ”lärarnas anställningsvillkor” som resulterade i att det sällan åter-
finns förordningar och matriklar som handlar om lärarna.387 Dock kan 
andra källgrupper ge en inblick i undervisningen under tidigmodern tid 
men också lärarnas ”anställningsvillkor” – eller för detta syfte kanske mer 
centralt; lärarnas försörjningsmöjligheter. Jag skall nu studera några av de sock-
nar där kvinnliga lärare var verksamma och till viss del försörjde sig genom 
att undervisa.  

Orsa 

Socknens undervisning och dess lärare 
Som visats i kapitel 2 såg folkundervisningen olika ut mellan stiften och 
församlingar. Medan vissa församlingar tidigt under 1700-talet hade upp-
fört en skola och anställt en skolmästare var det andra församlingar som 
länge saknade detta. En av dessa socknar var Orsa som till slutet av 1700-
talet saknade en officiell skolmästare och skolbyggnad.388 Detta betyder 
emellertid inte att folkundervisningen i socknen var obefintlig under denna 
period. Mycket tyder på att församlingsborna verkligen undervisades. Or-
saken till detta kan dels förklaras av att Orsa hörde till Västerås stift där 
det redan år 1679 beslöts att husförhör eller ”skriftresor skulle hållas” vilket 
betydde att kyrkan tidigt hade intresserat sig folkundervisningen, dels bör 
1723 års resolution ha inneburit att kunskaper behövde förvärvas och där-
med förmedlas.389  
																																																																												
386 Norberg 1956b, s. 1030. 
387 Bergström 2000, s. 12. 
388 Detta enligt det svar församlingen gav till 1812 års uppfostringskommitté. Se vidare 

Från konsistorierna infordrade uppgifter om allmänna och enskilda skolor, år 1813, s. 
1155ff., EIIb:3, 1812 års Uppfostringskommitté. 

389 Boëthius 1957, s. 50. Min kursivering. Likaså hade biskop Rudbeckius strävan att 
kontrollera församlingsmedlemmarnas kunskaper lagt en viktig grund. 
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Att undervisa församlingsborna var inte helt lätt. En orsak var de geo-
grafiska förhållanden som innebar att kyrkan hade svårt att nå de avlägsna 
byarna med sin undervisning. Under en visitation år 1731 frågade mora-
prosten J. Emporelius om ”några vissa personer undervisade barnen i kris-
tendom i de byar, som voro avlägsna från kyrkan”. Han fick svaret att 
undervisningen endast nådde dem som ”bodde i Kyrkbyn” medan de 
andra barnen blev undervisade av sina föräldrar. Detta fick Emporelius att 
rekommendera att i de ”byar, som voro avlägsna, och från vilka man ej 
kunna sända sina barn i skolan framme vid kyrkan, borde några vissa per-
soner vara, som kunde undervisa barnen i katekes”.390 Detta resulterade i 
att kyrkan de efterföljande åren införskaffade och delade ut flera böcker 
till församlingsmedlemmarna, samt att flera byskolelärare tillsattes. Hur 
upprättandet av dessa ”byskolor” såg ut är svårt att veta enligt Johannes 
Boëthius, som studerat undervisningen i socknen, på grund av det bris-
tande källäget. Här är vi hänvisade till fattigkassans räkenskaper för att få 
en inblick i undervisningen, då det var medel från fattigkassan som avlö-
nade lärarna när de undervisade, i alla fall när det gällde mindre bemedlade 
barn.391 

I räkenskaperna mellan åren 1741-1796 som Boëthius har studerat och 
transkriberat återfinns flera kvinnor. Exempelvis undervisade hustru Anna 
Lötström år 1752-1753 och avlönades med ”16 dlr 8 ö”. Likaså erhöll pi-
gan Brita Olsdotter 30 daler för att ha undervisat 12 barn, samt hustru 
Karin Matsdotter som avlönades ”27.16 dlr” för att ha undervisat ”11 barn 
i Stackmora och Åberga” under 10 veckor.392 Att kvinnor undervisade i 
Orsa framkommer alltså tydligt i materialet. Flera av dem är också åter-
kommande i räkenskaperna under ett längre tidsspann. Till exempel un-
dervisade Karin Matsdotter mellan åren 1757-1786.  Detta talar för att det 
inte var någon tillfällig lösning när kvinnor undervisade i denna socken. 
Något som också kan nämnas är att utav cirka 50 lärare var det åtta som 
inte kom från Orsa. Av dessa åtta var sex kvinnor.393  

I räkenskaperna listas utbetalningar till byskolelärarna från och med 
1740-talet, häribland flera kvinnor, och från 1760-talet nämns även elev-
antal.394 Enligt Boëthius var den första kvinnan Anna Lötström som ”höll 
skola” mellan åren 1752-1753, medan Karin Matsdotter kan ses som sock-
nens första egentliga ”lärarinna” i och med att hon nämns med denna ti-
tel.395 Dock understryker Boëthius källornas begränsningar då vissa lärare 

																																																																												
390 Boëthius 1957, s. 52. 
391 Boëthius 1957, s. 53.  
392 Boëthius 1957, s. 54. 
393 Boëthius 1957, s. 56f.  
394 Boëthius 1957, s. 53. 
395 Boëthius 1957, s. 57. För att undvika att skriva in mig i en modern uppfattning om 

lärarrollens professionalisering väljer jag kort och gott att endast tala om ”lärare” istället 
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klumpas samman och i vissa fall nämns inte ens läraren vid namn. Som 
exempel lyfter Boëthius fram en ”piga i Kallmora” som undervisade i byn 
mellan åren 1757-1786.396 Något som Boëthius däremot inte uppmärk-
sammar är att avsaknad av titel också återfinns bland de manliga lärarna. 
Här kan nämnas att Lars Beltare, som Boëthius nämner som en av de ti-
diga skolmästarna på 1740-talet, endast nämns vid namn i räkenskaperna 
år 1746. Den enda informationen vi kommer åt är att Lars skall ha fått 
”betalt för fattigbarns information”.397 Någon titel omnämns emellertid 
inte. Frånvaron av yrkestitel var därför inte något som bara gällde kvinnor. 

När det kom till flera av lärarna som nyttjades av kyrkan är det svårare 
att finna någon konsekvent ”titelanvändning”. Det var till exempel inte 
ovanligt att titeln ”skolmästare” användes för att omnämna en vanlig by-
skolelärare.398 I Älvdalen år 1763 användes ”skolmästarne” för att åsyfta 
de lärare som var verksamma i de olika byskolorna ute i socknen trots att 
församlingen saknade någon på denna position i egentlig mening.399 Att 
titlar inte användes konsekvent kan förklaras av att olika slags lärare an-
vändes vars undervisning tenderade att variera, både i fråga om avsättandet 
av tid samt i elevantal. Lärarrollerna kunde därför se olika ut.  

Något annat som kan ha orsakat avsaknaden av titlar var att mycket 
lärararbete – liksom annat arbete – var ett slags delsyssla under denna pe-
riod då försörjningen som lärare ofta var knuten till en viss tid på året.400 

Då betalning från fattigkassan dessutom berodde på elevantal och alltså 
kan ha varierat, kan inkomsten ha varit så låg att karaktären av delsyssla 
förstärktes ännu mer. Vissa lärare var i många fall utelämnade att finna 
flera försörjningsmöjligheter då behoven av undervisning varierade. Detta 
gör att lärarna sällan knyts till dessa titlar även om de delvis försörjde sig 
genom undervisning.401 Dock bör det understrykas att lärarnas inkomst-
möjligheter kunde gå utöver fattigkassans utbetalningar. Detta kommer att 
diskuteras senare i kapitel.  

En annan viktig sak att poängtera är att könsbestämda titlar inte alls 
användes i de studerade socknarna för att beteckna de kvinnliga lärarna. 

																																																																												
för något slags könsbestämmande titel. I de fall det finns skäl att specificera genus kommer 
jag att tala om ”kvinnliga lärare”.  

396 Boëthius 1957, s. 57. 
397 Boëthius 1957, s. 53. 
398 Det förekom även att dessa benämndes som ”läromästare”. Se vidare Solders 1981, 

s. 84 ff. 
399 Visitationsprotokoll, år 1763, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. För en inblick i 

diskussionen om att tillsätta en skolmästare eller inte år 1753 se vidare Visitationsprotokoll, 
år 1753, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 

400 I Älvdalen varade undervisningen bara en termin om året. Se vidare Severin 1981, 
s. 84. 

401 Inte minst påverkade 1700-talets avsaknad av stavningsregler i allra högsta grad det 
skrivna materialet. Detta gjorde att namn, titlar et cetera, varierar stort i källorna.  
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Oftast nämns endast vilket arbete de utfört utan någon konsekvent titel. 
Det kan finnas flera förklaringar till varför det inte fanns ett direkt behov 
av att särskilja de kvinnliga lärarna från de manliga lärarna – i de fall titlar 
förekom. För det första var titelanvändningen långt ifrån konsekvent, det 
fanns helt enkelt inte någon klar stöpt form när det kom till byskolelära-
rollen. Att läraren var en man var inte alltid självklart. Även om språket 
tenderade att vara manligt kodat – till exempel var det inte ovanligt att 
instruktionerna sade att gossar var lämpliga lärare – var det inte alltid så 
undervisningen såg ut. Kvinnor kunde också användas som lärare. Detta 
verkar inte ha varit ett problem eller något som ansågs gå tvärs emot de 
rådande riktlinjerna. 

För det andra återfinns flera exempel där prästerskapet lyfter behovet 
av att nyttja kunniga personer i undervisningen, utan att lärarnas genus 
omnämns. Detta tyder på att lärarnas kvalifikationer var det primära. Att 
inte specifikt särskilja de kvinnliga lärarna från deras manliga kollegor – 
både i fråga om titel och i lön – måste ha betytt att de kvinnliga byskolelä-
rare inte sågs som andraklassens lärare.402 Deras funktion var fullt lika god 
som männen, under förutsättning att de besatt de nödvändiga kunskap-
erna. 

Titlarnas problematik gör att det är svårt att bedöma vilka som bör klas-
sas som de första egentliga lärarna, om det över huvud taget är möjligt. 
Det är därför svårt att utnämna Karin Matsdotter som den första egentliga 
kvinnliga läraren. Dessutom omnämner Boëthius transkriberingar en 
”Gulis Kiersten på Digerberg” som redan år 1740 undervisade 16 elever. 
Kiersten återfinns emellertid inte i räkenskaperna utan omnämns istället 
på de sista sidorna i förhörsboken för åren 1732-1746 som kort listar av-
lönade lärare under åren 1739-1741.403 Varför Boëthius inte lyfter fram 
Kiersten är svårt att säga. Det återfinns dock andra källor som kan ge en 
skarpare bild av Kiersten samt förekomsten av kvinnliga lärare i socknen. 
Utifrån dessa källor är det ännu mer som talar för att Karin inte bör ses 
som den första kvinnliga läraren utan att kvinnliga lärare hade förekommit 
tidigare än så.  

I samma socken fanns Skattunge, ett eget kapellag, som i likhet med 
Orsa har bevarat fattigkassans räkenskaper. Dessa räkenskaper berör flera 
av de byar som också omnämns i Orsamaterialet. Då räkenskaperna i Skat-
tunge berör åren 1732-1750 kan dessa ge oss en bättre bild av folkunder-
visningen i församlingen innan räkenskaperna i Orsa tar sin början. 
Materialet i Skattunge förtäljer dessutom att källorna som Boëthius har 
																																																																												
402 Då lärarnas lön, som senare kommer att visas, sällan går att uppskatta är det svårt 

att göra denna jämförelse.  
403 Boëthius 1957, s. 50. Här kan nämnas att räkenskaperna som Boëthius redovisar 

för år 1746 stämmer överens med räkenskaperna i Skattunge från år 1746. I räkenskaperna 
i Skattunges kyrkoarkiv nämns dock lärarnas lön. Se vidare Längder över nattvardsgäster, 
s. 151, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv..  
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studerat har flera luckor då källgrupperna i vissa fall inte endast berör 
samma byar utan till viss del överlappar varandra tidsmässigt. 

Räkenskaperna från Skattunge visar att det fanns fler kvinnor som un-
dervisade i församlingen än vad Boëthius material ger sken av. Inte minst 
framkommer att Kiersten, som Boëthius över huvud taget inte lyfter fram 
i sitt material, kan ses som en av de tidiga lärarna. Hon uppträder redan år 
1733, bara ett par år efter Emporelius uppmaning att tillsätta byskolelärare. 
Enligt räkenskaperna skall ”Gulis Kersten”, som hon detta år står inskri-
ven som, ha avlönats med 4 daler för sin undervisning i Maggås.404 Likaså 
erhöll hon 4 daler 16 öre för ”fatig barns information uti Maggås” år 
1742.405 Hennes undervisning verkar emellertid inte endast ha varit knuten 
till Maggås utan Kierstin fick också betalt 4 daler och 16 öre för sin under-
visning i Digerberg år 1734 och år 1735.406 Av allt att döma är det samma 
person då lärarna kunde undervisa i flera byar – något som räkenskaperna 
visar. Totalt avlönades Kerstin vid fyra olika tillfällen. Med hjälp av dessa 
utbetalningar går det att se att hon var verksam som lärare åtminstone 
mellan åren 1733-1742. Enligt Severin Solders som studerat folkundervis-
ningen i Älvdalen på 1800-talet var det inte ovanligt att lärare endast var 
verksamma i samma by en eller två terminer i sträck, vilket han menar skall 
ha varit ”den gamla metoden”. Det är därför inte ovanligt att finna åtta 
olika lärare i en och samma by under en tioårsperiod.407 Denna ruljangs på 
lärare verkar dock inte ha varit fallet under 1700-talets första hälft i Orsa, 
i alla fall om vi skall tro räkenskaperna. 

Kerstin är inte den enda kvinnliga läraren som återfinns i materialet från 
Skattunge. Exempelvis avlönades pigan Warg Karin Larsdotter med 4 da-
ler år 1735 för undervisning i Stackmora.408 Liksom Kerstin återkommer 
Karin vid ett flertal tillfällen. Till exempel erhöll Karin 2 daler år 1736 ”för 
det hon lärdt S. Kiöpmans Son Lars läsa”.409 Likaså avlönades hon med 4 
kopparmynt året efter för att hon ”lärdt 2:ne fattiga barn läsa”.410  

Andra kvinnor återfinns i räkenskaperna. Exempelvis erhöll Kerstin 
Persdotter i Maggås år 1738 3 daler ”för 2:ne barns Information som qui-
tance uttwijsar”.411 Kerstin skall även ha fått 4 daler och 16 öre ”för barns 
information” år 1740 – som även denna gång styrktes med hjälp av en 

																																																																												
404 Längder över nattvardsgäster, år 1733, s. 8, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
405 Längder över nattvardsgäster, år 1742, s. 102, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
406 Se vidare Längder över nattvardsgäster, år 1734, s. 14, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 

För år 1735 se  s. 24. 
407 Solders 1954, s. 6. 
408 Längder över nattvardsgäster, år 1735, s. 24, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
409 Längder över nattvardsgäster, år 1736, s. 32, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
410 Längder över nattvardsgäster, år 1737, s. 38, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
411 Längder över nattvardsgäster, år 1738, s. 56, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
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kvittens.412 Kerstin omnämns sista gången år 1748 då hon fick 6 daler för 
att ha undervisat fattiga barn.413 En annan är pigan Anna Andersdotter i 
Hansjö som år 1741 avlönades med 1 daler och 16 öre.414  

Vad räkenskaperna tyder på är att utbetalningarna ofta rörde undervis-
ning av enstaka elever. Allra tydligast blir detta i de fall där elevantalet fak-
tiskt nämns – något som förekommer i flera fall från 1730-talet. Exempel-
vis hade pigan Anna Andersdotters undervisning endast gällt en elev.415  

I andra fall är det svårt att bedöma hur många elever undervisningen 
gällde då elevantalet inte omnämns. En viss uppskattning av undervisning-
ens omfattning – som kyrkan betalade för vid ett visst tillfälle – kan emel-
lertid göras om fokus läggs på lönesumman. Med detta menar jag att en 
specifik lönesumma kan jämföras med de utbetalningar som faktiskt näm-
ner elevantal. Om exempelvis Kerstin Persdotter lön på 3 daler gällde två 
barns undervisning år 1738, så bör detta vara en indikation på att Kerstins 
lön på 4 daler och 16 öre år 1740 omfattade tre elever.416  

Elevantalet kunde vara större. År 1745 erhöll till exempel hustru Karin 
Lars i Stackmora 14 daler och 8 öre för att ”hållit Schola”. Då Karins lön 
– i likhet med de andra lärarna som avlönades vid detta tillfälle – var högre 
än många andras tyder det på att hennes undervisning hade gällt fler ele-
ver.417 Exakt hur många elever det rörde sig om är svårt att komma åt. 
Jämför vi med räkenskaper som Boëthius har transkriberat framkommer 
emellertid att Tros Brita Olsdotters lön på 12 daler och 16 öre motsvarade 
en undervisning av 17 barn åren 1763-1764.418 Om än det är svårt att veta 
exakt hur många elever Karin undervisade kan hennes lön på 14 daler och 
8 öre tyda på att ett liknande antal elever hade omfattats av hennes under-
visning.   

																																																																												
412 Längder över nattvardsgäster, år 1740, s. 78, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv.  
413 Längder över nattvardsgäster, år 1748, s. 166, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
414 Längder över nattvardsgäster, år 1741, s. 84, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. Även 

denna gång uppvisades en kvittens. 
415 Längder över nattvardsgäster, år 1741, s. 84, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
416 I alla fall i de fall där undervisningens tidsomfattning var snarlik. 
417 Längder över nattvardsgäster, år 1745, s. 138, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
418 Boëthius 1957, s. 54. 
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Tabell 4. Kvinnliga lärares löner i Skattunges räkenskaper mellan åren 1733-1750 

1733 Gulis Kersten  4 daler  
1734 Gulis Kersten  4 daler 16 öre 
1735 Pigan Warg Karin Larsdotter 4 daler 
1735 Gulis Kerstin  2 daler 
1736 Pigan Warg Karin  2 daler 
1737 Warg Karin Larsdotter 4 kappar 
1738 Kersten Persdotter 3 kappar 
1740 Hustru Kerstin Persdotter 14 daler 16 öre 
1741 Pigan Anna Andersdotter 1 daler 16 öre 
1742 Gulis hustru Kerstin 4 daler 16 öre 
1745 H:o Karin Lars  14 daler 8 öre 
1748  Kierstin Perssdotter 6 daler 
Källa: Längder över nattvardsgäster, 1768-1774, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 

Räkenskaperna i Skattunge listar flera av de byar som även återfinns i käl-
lorna som Boëthius har studerat. Till exempel omnämns undervisning i 
byarna Stackmora och Åberga. Dessutom listas flera lärare i räkenskaperna 
i Skattunge som inte återfinns i det tidiga Orsamaterialet. Detta vittnar om 
att kvinnliga lärare var ett vanligare inslag i socknen än vad räkenskaperna 
i Orsa ger sken av. Kvinnliga lärare hade också förekommit betydligt tidi-
gare. Av de kvinnor som uppträder i Skattunge är det endast Gulis Kerstin 
som kan knytas till materialet i Orsa då hon nämns i förhörsboken år 1740 
i samband med att hon fick betalt för ”konfirmationsundervisningen”.419 

I räkenskaperna som Boëthius har studerat förekommer hon däremot inte. 
Det blir tydligt att det inte endast var år 1740 hon iklädde sig rollen som 
lärare utan räkenskaperna i Skattunge visar att hon i alla fall undervisade 
mellan åren 1733-1742. 

Det fanns andra kvinnor som var verksamma under flera år. Ett exem-
pel är Warg Karin Larsdotter som tre gånger fick betalt mellan åren 1735-
1737, samt Kerstin Persdotter som förekommer tre gånger mellan åren 
1738-1748. Det är bara pigan Anna Andersdotter som återfinns vid ett 
enda tillfälle. Detta kan tyda på att omfattning av hennes undervisning inte 
var stor, åtminstone inte den undervisning som betalades av fattigkassan. 

Vilka var eleverna? Enligt räkenskaperna var utbetalningarna först och 
främst ämnade för undervisning av de mindre bemedlade barnen. Dels 
togs lönerna från fattigkassan, dels tenderar utbetalningarna att nämna att 
lärarna avlönades för fattiga barns undervisning. Det går dock att ställa sig 
frågan om byskolelärarnas undervisning enbart riktade sig till de fattiga. 
Exempelvis kan vi se att Emporelius uppmaning verkar ha berört under-
visningen i byarna i stort och inte endast omfattade de fattiga. Det bör 
också läggas till att byarna saknade fasta skolbyggnader. Detta bör ha be-

																																																																												
419 Boëthius 1957, s. 50. 
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tytt att bristen på undervisningsmöjligheter gällde alla barn oavsett ekono-
misk bakgrund. Dessutom skall Gulis Kierstins undervisning enligt för-
hörsboken från år 1740 ha gällt konfirmationsundervisning. Att hennes 
undervisning endast berörde fattiga barn omnämns inte.420 Det är således 
mycket som talar för att byskolelärarnas undervisade de flesta barn.  

De kvinnliga lärarnas civilstånd och kvalifikationer 
Vilka var de kvinnliga lärarna i Orsa? Boëthius menar att änkor var några 
av de första lärarinnorna i Orsa.421 Allt talar dock för att lärarnas civilstånd 
varierade. I Boëthius transkriberingar benämns två kvinnor som hustru, tre 
som pigor, en som änka samt två som endast nämns vid namn.422 I likhet 
med Orsa visar räkenskaperna i Skattunge att både ogifta och gifta kvinnor 
tidigt var aktiva i folkundervisningens tjänst. Utgår vi från den första kvin-
nan som uppträder i räkenskaperna bör det rimligtvis ha varit Gulis Ker-
stin. Kerstin nämns endast som Gulis Kerstin de första åren. Räkenskap-
erna vittnar dock om att hon förmodligen var gift då hon står inskriven 
som ”Gulis hustru Kerstin” år 1742. Av allt att döma var ”Gulis Kerstin” 
en förkortning och bör ha stått för ”Gulis [hustru] Kerstin”. Likaledes var 
Kerstin Persdotter hustru. Dock bör det nämnas att även om en kvinna 
benämns som hustru kan hon mycket väl ha varit änka. Det förekom näm-
ligen att en änka kunde benämnas som hustru. Det väsentliga var att hon 
någon gång hade varit gift.423 Tydligt är att både ogifta och gifta kvinnor 
försörjde sig som lärare i socknen. Både Anna Andersdotter och Warg 
Karin Larsdotter benämns som pigor. Den sistnämnda erhöll åtminstone 
tre utbetalningar mellan åren 1735-1737.424 

Varför användes byskolelärare i sådan hög grad i socknen? En viktig 
orsak torde ha varit att många byar låg långt ifrån kyrkan och därmed inte 
kunde ta del av den undervisningen som erbjöds i kyrkbyn. Det går att se 
genom församlingens svar till uppfostringskommittén år 1812 att den 
skolmästare som fanns vid denna tidpunkt undervisade på tre olika ställen. 

																																																																												
420 Boëthius 1957, s. 50. 
421 Boëthius 1957, s. 57. 
422 Här benämns Anna Lötström och Karin Matsdotter som hustru. Brita Olsdotter i 

Slättberg, Karin Matsdotter i Stackmora och en kvinna i Kallmora, som inte benämns vid 
namn, som pigor. En kvinna benämns som Elings Jöns änka samt Gulis Kerstin och Tros 
Brita Olsdotter som endast nämns vid namn. Det är mycket som talar för att Brita Olsdot-
ter som benämns som piga i Slättberg är samma Brita som benämns som Tros Brita som 
också avlönades för sin undervisning. Här menar Boëthius att hon troligen var dotter till 
Tros Olof Hansson. Se vidare Boëthius 1957, s. 56. 

423 Se vidare Pihl och Ågren 2014. 
424 Det finns en möjlighet att pigan Warg Karin Larsdotter är samma Karin Larsdotter 

som erhöll lön år 1745 men då benämns som hustru. 
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Undervisningen tog plats i moderkyrkan, i kapellet i Skattunge och i Finn-
marken som låg ”i en sträckning från 3 till 11 mil” från kyrkan.425 Detta 
stora område innebar att skolmästarens strävan att sprida kunskaperna i 
socknen hade sina utmaningar. Då socknen under stora delar av 1700-talet 
dessutom saknade någon egentlig skolmästare var kyrkan beroende av 
kunnigt folk. Den största delen av dessa var män men som visats var flera 
kvinnor. Då många dessutom var verksamma under flera år verkar kvinn-
liga lärare inte ha varit någon tillfällig lösning.  

Rimligtvis bör vissa krav ha ställts på byskolelärarna som användes i 
folkundervisningens tjänst. De måste ha bedömts ha besuttit kunskaper 
goda nog för att axla detta ansvar. Husförhörslängderna från Orsa mellan 
1732-1746 förtäljer till exempel att både innantilläsning och utantillkun-
skaperna kontrollerades.426 Församlingsmedlemmarna förväntades där-
med kunna läsa. Det är därför rimligt att förutsätta att lärarna besatt denna 
kunskap.  

Älvdalen 

Socknens undervisning och dess lärare 
Det fanns även andra socknar i stiftet som brottades med problemet att 
nå ut med undervisningen till församlingsmedlemmarna. I stiftets nord-
västra del fanns Älvdalen, en stor socken med flera avlägsna byar. Till skill-
nad från vissa andra dalasocknar i stiftet – såsom Mora och Leksand som 
fick skolhus redan under 1600-talets andra hälft – var det först på 1840-
talet som Älvdalen fick en fast skola med utbildade lärare.427 Trots avsak-
naden av skolhus hade församlingen upprepade gånger försökt att få en 
skolmästare. År 1728 begärde ”Älvdalens sockenmän att för billigt pris” 
avlöna en skollärare vilket skulle ske genom att ”inlösa några tunnor kro-
nospannmål”. Enligt Severin Solders så avslogs församlingens ansökan 
sannolikt på grund av att statens finanser inte tillät ”någon sådan frikos-
tighet” bara tio år efter Karl XII:s död.428 Detta följdes av flera försök 
under 1700-talet men inga försök verkar ha gett utdelning.429 Älvdalen var 
därmed ”helt och hållet hänvisade till den egna företagsamheten ännu 
																																																																												
425 Från konsistorierna infordrade uppgifter om allmänna och enskilda skolor, år 1813, 

s. 1155, EIIb:3, 1812 års Uppfostringskommitté. 
426 Se vidare Husförhörslängd, 1732-1746, AI:6, Orsa kyrkoarkiv. 
427 Solders 1981, s. 85ff. 
428 Solders 1981, s. 86. 
429 Solders 1981, s. 87. Detta delvis på grund av församlingens dåliga ekonomi. Enligt 

Severin Solders fanns det en ”oförmågan att ordna lärarlönen”. Se vidare Solders 1954, s. 
6. 
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långt in på 1800-talet”.430 I ett visitationsprotokoll från år 1718 berättas 
det att bristen på skolmästare gjorde att föräldrarna själva var tvungna med 
”sina barn wackert läsa”, men att de ”hafwa ock tillfälle att anljta Capel-
lanen H:r Lindgren därom”.431 För de personer som levde i de mer av-
lägsna byarna i socknen var utbudet av lärare tämligen knapert. Att det 
endast fanns en kaplan att tillgå för hela socknen var sannolikt en ringa 
tröst. Likaså var det långt ifrån alla som kunde ta del av den undervisning 
som erbjöds i samband med kyrkobesöket. Inte heller kunde de kontroll-
eras vid dessa tillfällen. År 1749 framkom det vid biskop Andreas Kal-
senius visitation att många församlingsbor inte hade möjlighet att närvara 
vid gudstjänsten. Likaså var frånvaron stor när det kom till de förhör som 
ägde rum vid de särskilda apostladagarna då många ”äro mycket borta på 
sina kjölar”.432 Visitationsprotokollet vittnar dock om att församlingen var 
väl medveten om problemen som fanns då församlingen redan vid denna 
tidpunkt hade antagit flera lärare. Bland annat berättades det för biskop 
Kalsenius att det fanns fem lärare ute i socknen. En liknande siffra upp-
gavs år 1757 då det var fem, eller sex, som skötte undervisningen.433  

Även om visitationsberättelserna ger en viss inblick i undervisningen är 
det sällan lärarna nämns vid namn. Men precis som i Orsa finns fattigkas-
sans räkenskaper bevarade i Älvdalen. Dessa innehåller uppgifter om löner 
och i vissa fall namn på de lärare som undervisade ute i byarna. Mellan 
åren 1700-1799 återfinns 116 utbetalningar från fattigkassan.434 Den första 
utbetalningen skedde mellan maj år 1721 och maj år 1722 då Johan Lars-
son i Kyrkbyn och Hindrich Hindrichsson ifrån Finland tillsammans av-
lönades med 16 daler då de hade ”informerat fattiga barnen i Sochnen i 
läsande”.435  

Utifrån räkenskaperna går det att se att utbetalningarna till byskolelä-
rarna skedde frekvent under stora delar av 1700-talet. Det bör dock näm-
nas att det inte rör sig om lika många lärare som antal utbetalningar. Medan 
utbetalningarna uppgår till 116 stycken förekommer cirka 30 lärare.436 I 
																																																																												
430 Solders 1981, s. 85. Att det saknades skolinrättning styrks av svaret till 1812 års 

uppfostringskommitté.  
431 Visitationsprotokoll, år 1718, opag, NI:1,. Älvdalens kyrkoarkiv. 
432 Visitationsprotokoll, år 1749, opag, NI:1,. Älvdalens kyrkoarkiv. Kjölar var ett slags 

bodar som bland annat kunde nyttjas för övernattning. Se vidare Rietz 1962, s. 847. År 
1778 uttrycktes det att det fanns problem att hinna med alla byar vid vissa skriftresor. Detta 
ledde till ett beslut att dela upp Evertsbergs kapellag i två läsrotar. Se vidare Visitations-
protokoll, år 1778, opag, NI:1,. Älvdalens kyrkoarkiv. 

433 Solders 1981, s. 84. 
434 Här tillkommer exempelvis flera utbetalningar till ”Skolmästarna” i vissa byar, 

ibland omnämns endast ”skollön” et cetera.  
435 Räkenskaper för fattigvård, år 1721-1722, opag, LIIIb:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
436 Denna siffra är dock inte säker. I räkenskaperna nämns vissa lärare endast vid ef-

ternamn för att vid ett annat tillfälle nämnas med både för och efternamn. I många fall 
skiftar stavningen. Dessutom är det inte säkert att lärarna själva var bosatta i de byar som 
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räkenskaperna återfinns fem kvinnliga lärare. Här uppträder den första 
kvinnan på 1760-talet då änkan Marit Ersdotter i Norra Garberg fick 
”Skollön” för åren 1765-1766 som uppgick till en summa av 1 daler 16 
öre.437 Det är tveksamt om Marit bodde i denna by då varken husförhören 
eller kommunionlängderna listar någon änka vid detta namn.438 En annan 
lärare var Ullbock Marit som fick 1 daler 16 öre till skollön år 1771,439 och 
änkan Elga Andersdotter som tillsammans med ”Kråk Pehr” i Dysberg 
erhöll 2 daler i ”Scholæ lön” samma år.440 I december samma år erhöll 
även Säl Cherstin i Roth 6 daler i ”Scholæ lön”.441 Från detta år återfinns 
därmed tre av fem kvinnliga lärare. Utöver dessa fanns det en piga (som 
inte nämns med namn) som år 1775-1776 erhöll en katekes och det berät-
tas att hon i Loka ”håller Schola”.442 Då böcker bland annat delades ut i 
undervisningssyfte är det sannolikt att hon använde katekesen i sin under-
visning. Hur omfattande hennes undervisning var är svårt att få en bild av 
med hjälp av räkenskaperna. Detta är det enda stället i räkenskaperna som 
berättar att det var en piga som höll skola i byn kring dessa år. Den enda 
läraren som nämns vid namn är klockaren Lars Danielsson som hade lärt 
barn att läsa. Dock skedde detta så tidigt som år 1731.443 Vem som skötte 
undervisningen i byn efter Lars visar inte räkenskaperna, förutom ovan-
nämnde piga. Dock förtäljer räkenskaperna att det förekom undervisning 
då sammanlagt 18 utbetalningar rör undervisningen i Loka mellan åren 
1731-1782. Av dessa utbetalningar var det fem som gick till skolmästaren 
i Loka medan resterande endast nämner skollön för byn.444 Kring åren då 
pigan var verksam betalades medel ut vid ett flertal tillfällen.445   

I likhet med i Orsa förtäljer fattigkassans räkenskaper att lärarna avlö-
nades för fattiga barns undervisning. Sammanlagt 24 utbetalningar av totalt 
116 nämner specifikt detta. Det finns dock skäl att tro att byskolelärarnas 
undervisning också omfattade andra elever. Exempelvis fick Lissel Jon 
Larss[on] och änkan Marit Ersdotter ersättning för endast ”skollön” för 

																																																																												
undervisade i. Detta tillsammans med av avsaknad av titlar gör att det är svårt att spåra 
dessa personer i källorna. Det är således svårt att göra en exakt uppskattning. 

437 Räkenskaper för fattigvård, år 1765-1766, opag, LIIIb:2, Älvdalens kyrkoarkiv. 
438 Här återfinns flera vid namn Marit Ersdotter i andra byar – vilket gör det svårt att 

veta vem räkenskaperna åsyftar Exempelvis återfinns en änka vid Marit Ersdotter i Blyberg. 
Se vidare Husförhörslängd, år 1747-1774, s. 112, AI:3, Älvdalens kyrkoarkiv. 

439 Räkenskaper för fattigvård, år 1771, s. 8, LIIIb:3, Älvdalens kyrkoarkiv. 
440 Räkenskaper för fattigvård, år 1771, s. 12, LIIIb:3, Älvdalens kyrkoarkiv. 
441 Räkenskaper för fattigvård, år 1771, s. 12, LIIIb:3, Älvdalens kyrkoarkiv. 
442 Räkenskaper för fattigvård, år 1775-1776, s. 32, LIIIb:3, Älvdalens kyrkoarkiv. Ka-

tekesen uppgick till en summa av 1 daler och 11 öre. 
443 Räkenskaper för fattigvård, år 1731, opag, LIIIb:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
444 Vid sidan av dessa var det fyra utbetalningar som gick till skolbarn i byarna. En 

utbetalning från år 1763 nämner endast   
445 Mellan åren 1770-1780 som exempel betalades skollön ut vid sju tillfällen. 
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åren 1765-1766 – d.v.s. några fattiga barn nämns ej.446 Under biskopsvisi-
tationen år 1763 går det dessutom att se att ”samteliga föräldrar förmante 
att icke för summa sätta sina barn dit i Schola”, som vid denna tidpunkt 
bestod av tolv inrättade byskolor.447 Likaledes berättade församlingen un-
der biskop Samuel Troilius visitation år 1757 att lärarnas undervisning va-
rade en termin om året och berörde alla barn i socknen. 448 Det är således 
mycket som talar för att eleverna kom från olika sociala grupper. 

De kvinnliga lärarnas civilstånd, kvalifikationer och 
anseende 
Vilka var det som nyttjades som lärare ute i Älvdalens byar? Av de kvinnor 
som uppträder i räkenskaperna benämns både Marit Ersdotter och Elga 
Andersdotter som änkor, medan Säl Cherstin och Ullbock Marit endast 
nämns vid namn. Dock går det att utläsa att i alla fall en ogift kvinna an-
vändes som lärare då källorna vittnar om att en piga i Loka höll skola. De 
kvinnliga lärarnas civilstånd kunde således se olika ut.  

En fullständig bild av vilka kvalifikationer lärarna besatt är svår att nå. 
Solders menar att det inte går att förutsätta att alla lärare besatt rätt kvali-
fikationer då det bör ha varit svårt att ställa några högre krav då en ”1/4 
daler kopparmynt i veckan pr elev” bör ha setts som en tämligen ringa 
lön.449 Det finns dock skäl att ifrågasätta denna uppfattning. I alla fall 
måste den åtminstone nyanseras. Det är rimligt att anta att de kvinnor som 
avlönades från fattigkassan som lärare skulle besitta vissa kvalifikationer. 
Församlingsmedlemmarna skulle trots allt förvärva kunskaper som var 
centrala i den lutherska läran. Detta måste ha lett till att kyrkan var nog-
grann med att lärarna som nyttjades i undervisningen besatt dessa kun-
skaper. Ett slags minimikrav bör ha förekommit, oavsett om lönen var 
ringa eller ej. Exempelvis kan vi se att Rättviksprosten Gabriel Sevallius 
vid en visitation år 1745 rekommenderade att de som antogs som lärare 
först borde examineras av kyrkoherden för att man skulle kunna kontrol-
lera vilken ”kunskap de sielfwa äga, som ock huru de kunna läsa innantill 
i bok”.450  

I dåtida diskussioner framkommer emellertid att det fanns vissa bekym-
mer kring lärarnas kunskapsnivåer. Bland annat frågade Andreas Gott-
mark vid en prostvisitation år 1753 – då han menade att lärarna inte alltid 
själva var ”så grundade[…]af the the läsa” – de äldste i församlingen om 
																																																																												
446 Räkenskaper för fattigvård, år 1765-1766, opag, LIIIb:2, Älvdalens kyrkoarkiv. 
447 Visitationsprotokoll, år 1763, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. Min kursivering. 
448 Solders 1981, s. 84. 
449 Solders 1981, s. 83 
450 Solders 1981, s. 83. Se vidare Visitationsprotokoll, år 1745, opag, NI:1, Älvdalens 

kyrkoarkiv. 
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de skulle vara beredda att ”förse sig med en Läromästare, som förstår att 
förklara för barnen the Christeliga Religionens lärostycken”. Enligt Sol-
ders skall ett försök ha gjorts år 1760-1761 men då ekonomin saknades 
tillsattes aldrig någon.451  

Det framkommer utifrån Gottmarks kommentar att det ansågs finna 
brister när det kom till lärarnas kunskaper i religionens stycken. Dock kan 
vi se vid ett flertal tillfällen att församlingsbornas kunskaper ansågs vara 
goda. Det går därför att fråga sig hur illa ställt det egentligen var. Under 
en visitation år 1736 menade biskop Andreas Kalsenius att barnen i för-
samlingen kunde ”läsa så wackert både i och utan book”.452 Likaså ansåg 
Gottmark – trots att han lyfte behovet av att anställa en läromästare i sock-
nen – år 1753 att lärarna ”wäl gjordt sin flit, hwad läsningen angår”.453 
Således verkar kritiken inte ha berört innantilläsning och utantillkunskap utan 
snarare församlingsmedlemmarnas samt lärarnas djupare förståelse av vad 
de läste. Dessutom ger flera källor – vid sidan av de som nämnts ovan – 
en klar indikation på att innantilläsning var en del av folkundervisningen. 
Under generalvisitationen år 1778 underströk biskopen att föräldrarna 
skulle vara måna om barnens undervisning och hålla sina barn i skola för 
att de skulle ”winna någon rätt stadga uti sin Christedomskunskap”. Men 
för att detta skulle ske menade biskopen att ”grunden dertill läggas med 
stafning och innanläsning warandes detta en så angelägen del af underwis-
ningswärket.454  

Redan år 1721 strävade prästerskapet i Älvdalen efter att barnen skulle 
kunna ”läsa i book”.455 Även husförhörslängderna vittnar om detta.456 Vid 
en prostvisitation år 1729 bestämdes det att en särskild lista skulle göras 
över de barn som började läsa i bok och informeras i sin kristendom. En 
lista som varje år skulle ”uppsättas och på vederbörlig ort öfversändas”.457 
Det är därmed flera källor som vittnar om att läskunnighet tidigt var ett 
kunskapskrav i församlingen. 

Om kyrkan ställde krav på lärarnas kunskaper bör de rimligtvis också 
ställt krav på deras karaktär och personliga egenskaper. Här går det att se 
att Sevallius vid visitationen år 1745 underströk vikten att:   

																																																																												
451 Solders 1981, s. 87. 
452 Solders 1981, s. 82. 
453 Solders 1981, s. 86. Se vidare Visitationsprotokoll, år 1753, opag, NI:1, Älvdalens 

kyrkoarkiv, samt NI1:a, s. 151. 
454 Visitationsprotokoll, år 1778, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
455 Visitationsprotokoll, år 1721, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv.  
456 Exempelvis återfinns flera exempel på församlingsmedlemmar som uppmanas att 

lära sig läsa. Se vidare Husförhörslängd, år 1775-1785, s. 92ff, AI:5, Älvdalens kyrkoarkiv.  
457 Visitationsprotokoll, år 1729, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
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sådane Personer, som till barna underwisningen antagas, böra wara 
wälfrägdade, på det at ungdomen ei af dem må inhämta något oanständigt 
eller ogudachtigt lefwerne, och således ifrån sielfwa barndomen wänja sig 
til dygd och beskiedelighet.458 

Det är därför rimligt att anta att de kvinnor som användes som lärare haft 
gott anseende hos församlingsmedlemmarna och prästerskapet. Om inte 
skulle detta troligen ha uppdagats förr eller senare. Exempelvis berättar ett 
visitationsprotokoll från år 1736 att det fanns två tillsyningsmän i varje by 
som hade i uppdrag att underrätta kyrkan om förhållandena i byn.459 För-
samlingsmedlemmarna bör ha haft viss tilltro till lärarna då de trots allt 
skulle ansvara för barnens undervisning.  

Floda 

Socknens undervisning och dess lärare 
Det fanns flera socknar i stiftet där kontakten med kyrkan i vissa fall var 
begränsad. Längre söderut i stiftet fanns Floda socken som till stor del 
omringades av skog och berg.460 De bristfälliga kontakterna förstärktes än 
mer då somliga byar under delar av året var särskilt otillgängliga. Flera be-
rättelser vittnar om de problem vårfloden orsakade för de byar som var 
belägna kring Västerdalälven. Till exempel var det inte helt ovanligt att 
vårfloden tog med sig flera vägar och därmed avskärmade vissa byar från 
resten av socknen. Dessa omständigheter gjorde att vissa resor beskrevs 
som rent av livsfarliga att företa.461 Dessa faktorer kan förklara varför för-
samlingen var tvungen att använda sig av flera lärare och i likhet med både 
Orsa och Älvdalen nyttjades kvinnor i folkundervisningens tjänst.  

Källorna i Floda vittnar om att församlingen tidigt hade intresserat sig 
för folkundervisningen. Redan år 1728 visar ett sockenstämmoprotokoll 
att församlingen ämnade ansöka till biskopen och konsistoriet i Västerås 
om att få tillsätta en läromästare till ”Vngdoms information”.462 Inte minst 
berättar räkenskaperna att olika lärare nyttjades relativt tidigt i socknen 
Redan år 1687 fick Peder Larsson från Aspeboda 15 daler för att han 
”haffuer läst och informerat för 8 stycken the fattigas barn här i Sochnen, 

																																																																												
458 Solders 198, s. 83. 
459 Visitationsprotokoll, år 1736, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
460 Arosenius 1864, s. 8. 
461 Arosenius 1864, s. 11. 
462 Födelse och dopböcker, år 1728, s. 52, C:1, Floda kyrkoarkiv. 
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altifrån Michelssmessan, intill Datum”.463 Enligt räkenskaperna erhöll Pe-
der flera utbetalningar för sin undervisning kring dessa år.464 Peder var 
emellertid inte den enda läraren i socknen. Exempelvis kan vi se att Johan 
Nilsson fick 6 daler och 8 öre för att ha lärt barn att läsa i bok år 1700.465  

Av räkenskaperna att döma verkar det inte ha rört sig om ett stort antal 
lärare i den tidiga folkundervisningen i socknen. Det är endast tre lärare 
som omnämns mellan åren 1687-1702.466 Alla dessa är män. Dock framgår 
det att även kvinnor användes som lärare och förekom tämligen tidigt i 
socknen. Redan på 1710-talet vittnar fattigkassans räkenskaper om att 
kvinnor fick betalt för att undervisa. År 1717 avlönades två kvinnor. 
Hustru Brita Larsdotter erhöll 2 daler för att hon hade lärt några fattiga 
barn att läsa. Likaledes erhöll hustru Anna Israelsdotter i Forsgärdet 
samma summa för att hon hade lärt ”några fattiga läsa i book”.467 Redan 
året efter erhöll hustru Brita Larsdotter i Källbäcken 1 daler 16 öre för att 
hon hade ”läst för fattige mäns barn”.468 Det är sannolikt samma Brita 
som omnämns i räkenskaperna året före.  

Fattigräkenskaperna i Floda förefinns tämligen spridda i arkivet. Exem-
pelvis återfinns vissa utgifter från fattigkassan från åren 1745-1790 och 
1792-1799 tillsammans med andra räkenskaper. I början av denna period 
är informationen knapphändig men från och med 1760-talet återfinns flera 
utbetalningar till socknens lärare. Sammanlagt finns 85 utbetalningar för 
undervisning. Sammanlagt rör det sig uppskattningsvis om 23 olika indi-
vider som fick betalt för att undervisa mellan dessa år.469 Av dessa var tre 
kvinnor. Bland annat erhöll Ingebor Anders Anderssons hustru 17 daler 
och 16 öre för barnaläsning år 1780.470 

 Den som särskilt sticker ut är Kerstin Ersdotter som förstå gången 
uppträder år 1770 då hon fick 1 daler och 24 öre för att ha lärt fattiga barn 
sin kristendom.471 Betalningen från detta år kan vid första anblick ses som 
ringa, men hennes undervisning var större än så. Bland annat berättar ett 

																																																																												
463 Räkenskaper för kyrka, år 1687, uppslag 2, LIa:1, Floda kyrkoarkiv. 
464 Bland annat erhöll han lön år 1689, 1690, 1691, 1693 och 1694. Se vidare Räken-

skaper för kyrka, uppslag 5ff, LIa:1, Floda kyrkoarkiv. Peder kan ha erhållit fler betalningar 
då vissa erhöll pengar för att betala ”präceptoren”. Se vidare uppslag 13. 

465 Räkenskaper för kyrka, år 1700, uppslag 18, LIa:1, Floda kyrkoarkiv. 
466 Dessa är Peder Larsson, Johan Nilsson och Dag Sylvig. För Dag se vidare Räken-

skaper för kyrka, år 1701, uppslag 19, LIa:1, Floda kyrkoarkiv. 
467 Räkenskaper för kyrka, år 1717, uppslag 9, LIa:1, Floda kyrkoarkiv. 
468 Räkenskaper för kyrka, år 1718, uppslag 10, LIa:1, Floda kyrkoarkiv. 
469 Utöver dessa finns det tre utbetalningar där det är svårt att uttyda vem som fått 

utbetalningen. Detta beror ofta på handskriften kvalité.  
470 Räkenskaper för kyrka, år 1780, opag, LIa:6, Floda kyrkoarkiv. Utöver dessa fanns 

det en individ i Måssel som bar efternamnet Larsd.[otter] Förnamnet är svårt att uttyda. Se 
vidare Räkenskaper för kyrka, opag, LIa:6, Floda kyrkoarkiv.  

471 Räkenskaper för kyrka, år 1770, opag, LIa:6, Floda kyrkoarkiv. 
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protokoll från år 1771 att Kerstins undervisning var tämligen omfattande. 
Protokollet förtäljer att hon hade undervisat vissa elever under 10 veckors 
tid.472 År 1777 hade undervisningen pågått under 13 veckor.473 Till exem-
pel erhöll hon 12 daler år 1780.474 Sammanlagt fick Kerstin åtta utbetal-
ningar för sin undervisning i byn Måssel mellan åren 1770-1784 enligt de 
studerade räkenskaperna. Hennes viktiga roll för bybornas förkovring 
styrks än mer då hon vid två tillfällen kallas för ”ScholKerstin”.475 Dessu-
tom omnämns hon som en av socknens fyra byskolmästare i kyrkorådets 
protokoll.476 Det är därmed rimligt att påstå att hon spelade en viktig roll 
för Måsselbornas framsteg i deras kristendomsstycken. Inte minst då sock-
nen så sent som år 1813 fortfarande saknade skolbyggnad.477 

De kvinnliga lärarnas civilstånd och kvalifikationer 
Vilka var de kvinnor som var verksamma som lärare i Floda? I början av 
1700-talet återfinns det inga ogifta kvinnor som fick betalt för att ha un-
dervisat. Alla benämns hustrur. Dock vittnar husförhörslängden från år 
1716 om att Anna vid undervisningstillfället var änka. Likaså omnämns 
Brita Larsdotter i Källbäcken som änka.478 Om Kerstin Ersdotter var gift 
eller inte är svårt att komma åt. Tyvärr återfinns inte någon Kerstin Ers-
dotter i husförhörslängden från Måssel. Detta kan betyda att hon inte var 
bosatt i byn.479 Dock omnämns hon som piga i räkenskaperna samt i sock-
enstämmoprotokollet från år 1771 vilket snarare tyder på att hon var 
ogift.480 

De studerade källorna nämner föga om lärarnas kvalifikationer eller 
vilka krav som ställdes på dem. Men liksom i Orsa och Älvdalen bör 
många ha varit läskunniga då färdigheten kontrollerades redan i slutet av 

																																																																												
472 Sockenstämmans protokoll och handlingar, 12 maj år 1771, s. 12, KI:1, Floda kyr-

koarkiv. 
473 Sockenstämmans protokoll och handlingar, 13 april år 1777, s. 34, KI:1, Floda kyr-

koarkiv 
474 Räkenskaper för kyrka, år 1780, opag, LIa:6, Floda kyrkoarkiv. 
475 Se till exempel Räkenskaper för kyrka, år 1780 och 1782, opag, LIa:6, Floda kyrko-

arkiv. 
476 Sockenstämmans protokoll och handlingar, 12 maj år 1771, s. 10, KI:1, Floda kyr-

koarkiv. 
477 Från konsistorierna infordrade uppgifter om allmänna och enskilda skolor, år 1813, 

s. 1151, EIIb:3, 1812 års Uppfostringskommitté. 
478 Husförhörslängder, år 1716, opag, AI:2, Floda kyrkoarkiv.. 
479 Det fanns flera i Måssel som bar namnet Kerstin. Tyvärr saknas patronymikon i fler 

av dessa fall. I andra byar finns flera Kerstin Ersdotter. Tyvärr knyts ingen till något slags 
titel.  

480 Räkenskaper för kyrka, år 1771, opag, LIa:6, Floda kyrkoarkiv. 
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1600-talet.481 Vid sidan av detta kan utbetalningarna ge en fingervisning 
om av vad undervisningen innehöll. Som visats ovan skall hustrun Anna 
Israelsdotter i Forsgärdet ha lärt några fattiga att läsa och enligt husför-
hörslängderna nämns Anna som ”Lit.[terat]”.482 Mycket talar därför för att 
Anna var läskunnig. Det är också rimligt att anta att Kerstin Ersdotter i 
Måssel besatt god läsförmåga. Flera av hennes utbetalningar rörde läsning 
och hon försörjde sig trots allt som lärare i byn i minst 14 år. Om Kerstin 
hade saknat de nödvändiga kunskaperna som ställdes på byskolelärarna 
hade detta troligen uppmärksammats av prästerskapet då det fanns flera 
tillsyningsmän i Måssel under denna period.483 Om den enda läraren i byn 
– som vi vet om – saknade en sådan viktig kunskap som läskunnighet hade 
det troligen uppdagats. Vi kan därför utgå från att lärarna var läskunniga. 

En närmare blick på husförhörslängden från Måssel mellan åren 1768-
1775 vittnar vidare om att läskunnigheten var tämligen god i byn. Av 150 
individer som listas i byn var det endast fem som bedömdes besitta bris-
tande läskunnighet. En dräng, tre söner och en dotter bedömdes läsa 
”male” – d.v.s. illa, medan Lars Larsson inte ansågs kunna läsa alls.484 Ut-
över dessa saknar sammanlagt 22 betyg. Av dessa är det endast 4 vuxna 
medan resten var barn och troligen för unga för att ha hunnit förkovra sig 
tillräckligt, eller på grund av sin låga ålder inte ens förhörts.485 Även om 
församlingsbornas läskunnighet inte nödvändigtvis ger en direkt återspeg-
ling av Kerstins egen kunskapsnivå kan de ändå indikera att hon bör ha 
besuttit tillräckligt hög nivå för att själv kunna fungera som lärare. De 
flesta i byn hade trots allt förvärvat tillräcklig läsförmåga för att prästerna 
skulle vara nöjda.486 

Räkenskapernas begränsningar som källa 
Precis som i de tidigare nämnda församlingarna har räkenskaperna från 
Floda vissa begräsningar. Dessa gör det problematiskt att se vilka lärarna 
var och hur väl de försörjde sig på lärarjobbet. Som i Orsa och Älvdalen 
																																																																												
481 Husförhörslängder, år 1684-1716, s.1ff, AI:2, Floda kyrkoarkiv. 
482 Husförhörslängder, år 1684-1716, opag, AI:2, Floda kyrkoarkiv. 
483 Från år 1771 var dessa Eric Pärsson och Anders Hansson, se vidare Se vidare Hus-

förhörslängder, år 1684-1716, opag, AI:2, Floda kyrkoarkiv. År 1778 hade Lars Olsson 
ansvar för östra delen och Olof Nilsson för västra delen. År 1782 var Eric Larsson ensam 
uppsyningsman för att året efter åter igen bestå av två. Dessa var Lars Ersson för nedre 
trakten och Eric Andersson för västra delen. Se vidare Husförhörslängder, år 1775-1784, 
opag, AI:8, Floda kyrkoarkiv.  

484 För Lars se vidare Husförhörslängder, år 1768-1775, s. 95, AI:7, Floda kyrkoarkiv. 
De bybor som avled under denna period har inte tagits med. Dessa uppgår till 13 stycken. 

485 I Floda socken i Strängnäs stift kontrollerades till exempel barnen år 1813 först vid 
12 års ålder. Se vidare Från konsistorierna infordrade uppgifter om allmänna och enskilda 
skolor, år 1813, s. 315, EIIb:3, 1812 års Uppfostringskommitté. 

486 Hemundervisningen bör också ha hjälpt till att sprida läskunnigheten. 
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går det inte att komma åt alla lärare med hjälp av utbetalningarna. Exem-
pelvis erhöll Jon Ers änka i Björbo 1 daler år 1738 för att i sin tur kunna 
betala den som ”lärt hennes barn läsa i book”.487 Vem läraren var nämns 
inte. Vissa utbetalningar nämner endast att utbetalningar har gjort till skol-
mästarna.488  

Dessutom förtäljer räkenskaperna att utbetalningarna från fattigkassan 
minskade från och med 1720-talet. De sista tre åren av årtiondet betalades 
inga medel ut alls. Av räkenskaperna att döma erhöll inte ens de fattiga 
något stöd. En orsak till detta var att kyrkan stod ”under bygnad”, vilket 
skedde mellan år 1728-1730.489 Under denna period blev det troligen svårt 
att försörja sig genom att undervisa då inga medel togs från fattigkassan 
över huvud taget. Dock kan exemplet med Jon Ers änka ovan visa att det 
fanns möjlighet att istället få betalt från föräldrarna. Det kan därför inte 
förutsättas att möjligheten att försörja sig försvann fullständigt under 
dessa år. Detta kanske endast gällde det stöd byskolelärarna kunde få från 
fattigkassan.  

Arjeplog 

Socknens undervisning och dess lärare 
Flera socknar i Dalarna vittnar om att kyrkan var beroende av flera lärare 
för att nå ut med undervisningen i de avlägsna byarna. Problematiken med 
att nå ut med undervisningen var dock inget som var specifikt för dessa 
socknar. I delar av Norrland var vägen till kyrkan i många fall ännu längre. 
I likhet med de studerade dalasocknarna kom kvinnor att iklä sig rollen 
som lärare och spelade en viktig roll i folkundervisningen i dessa områden. 
I en räkenskap från Härnösands stift kan vi se att Per Annteson Knipes 
dotter Gertrud från Semisjaur i Norrbotten år 1778 fick betalt för ha ”lärdt 
andra at läsa i bok”.490 Enligt räkenskapen avlönades Gertrud med 18 da-
ler i kopparmynt för att ha undervisat sina fyra bröder ”till lika profecter 
med den före gående, och derföre, wid Proste Visitation bewiljades henne 
till hugnad”.491 Då hon i räkenskaperna endast titulerades som dotter var 

																																																																												
487 Räkenskaper för kyrka, år 1738, opag, LIa:3, Floda kyrkoarkiv. 
488 Se vidare Räkenskaper för kyrka, år 1791, opag, LIa:6, Floda kyrkoarkiv. 
489 Räkenskaper för kyrka, år 1728-1730, uppslag 19, LIa:1, Floda kyrkoarkiv. 
490 Kommunionlängder, år 1778, s. 225, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. Denna räkenskap 

listar de premier som utdelades till dem som hade undervisat andra år 1777 och är inbun-
den tillsammans med andra räkenskaper. 

491 Kommunionlängder, år 1778, s. 225, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. 
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hon sannolikt ogift. Likaså benämns hon som dotter i kommunionläng-
derna mellan åren 1774-1787.492 Det är sannolikt samma Gertrud som 
Erik Nordberg har uppmärksammat i prostens Gran visitation som om-
nämner skolflickan Gertrud Pehrsdotter Knip från Semisjaur i ett visitat-
ionsprotokoll som hade undervisat sina fyra bröder efter sin skolgång.493 

Gertrud är ett exempel på den premieundervisning som praktiserades i Ar-
jeplog där församlingsmedlemmarna inte endast undervisades av präster-
skapet utan även av andra i församlingen. I själva verket skiljde sig denna 
undervisning inte mycket från annan hemundervisning. Vad som dock var 
annorlunda var att de som stod för undervisningen i vissa fall kunde er-
hålla betalning från kyrkan. Utbetalningarna för premieundervisningen be-
kostades till stor del av försäljningen av de samiska böcker som framtogs 
under första hälften av 1700-talet. Dessa hade bland annat till syfte att 
sprida läskunnigheten i församlingen. Åtminstone från år 1747 började 
kyrkan sälja samt gratis dela ut böcker i församlingen, något som fortsatte 
en bra bit in på 1800-talet. Exempelvis vittnar protokollen som listar de 
utdelade böckerna från och med år 1747 om att 11 psalmböcker delades 
ut gratis medan 15 böcker såldes för 2 daler kopparmynt styck. Av de 
psalmböcker som delades ut gratis gick fyra till skolan medan de reste-
rande sju gick till församlingsmedlemmar. Av dessa sju böcker gick tre 
stycken till kvinnor, häribland en fattig piga vid namn Sara Larsdotter ifrån 
Arvidsjaur.494  

De samiska böckerna gynnade sannolikt läskunnigheten i områdena 
kring Arjeplog. Exempelvis kan vi se att Per Högström efter en visitation 
år 1761 menade att kunskapen var bättre sedan ”tjenlige lapska böcker 
utkommit”.495  Dock var spridningen av böcker inte tillräcklig. För att läs-
kunnigheten skulle öka krävdes också undervisning. År 1735 kom ett för-
slag att ”lappgossar” som själva hade genomgått undervisning skulle un-
dervisa barn och grannar. Tanken var att vissa elever skulle hållas kvar i 
skolan tre till fyra år för vidare undervisning i syfte att se sedan skulle resa 

																																																																												
492 Kommunionlängder, år 1774-1787, s. 15 DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. Kommun-

ionlängderna vittnar om att hon åtminstone skall ha befunnit sig i Semisjaur Rasverta mel-
lan åren 1774-1787. Se vidare DII:1, s. 15, för åren 1774-1781, och s. 55 för 1781-1792.  
Något som talar för att hon var ogift när hon fick betalt för sin undervisning är att en piga 
vid namn Gertrud Pehrsdotter från Semisjaur gifte sig år 1787 – samma år som Gertrud 
försvinner från kommunionlängderna – med drängen Anders Person.  Se vidare Födelse 
och dopböcker, år 1787, s. 106, C:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. Här kan också nämnas att hon 
saknas i död- och begravningsböckerna från dessa år. 

493 Nordberg 1955, s. 61. 
494 Kommunionlängder, s. 161f, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv.  
495 Nordberg 1955, s. 70. 
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runt och undervisa i läskunnighet och kristendomskunskap.496 Dessa pla-
ner sattes i verket och några år senare anställdes några gossar för just denna 
syssla.497  

Med tiden försvann dock premieundervisningen och istället började ka-
teketundervisning tillämpas som Nordberg menar kan ”betraktas som en 
utbyggnad” av premieundervisningen.498 Kateketundervisningen skiljde 
sig något från premieundervisningen. Kateketerna rekryterades direkt från 
”lappskolan” och fick en formell tjänst med ett fast årligt arvode. Även 
om frågan om kateketer tidigare hade diskuterats så tillsattes den första 
kateketen år 1755. Dock skall han inte ha skött sitt ansvar och därmed 
innehölls hans lön på ”20 daler silvermynt”. Året efter anställdes emeller-
tid Nils Andersson Blöt och vi kan se att flera kateketer efter honom var 
verksamma i församlingen under andra hälften av 1700-talet.499  

Att premieundervisningen begränsades blir påtagligt i kyrkoräkenskap-
erna då utbetalningarna av premier drastiskt minskar från och med slutet 
av 1750-talet.500 Med färre lärare började dock kunskapsnivån att sjunka i 
Arjeplog. Detta märktes bland annat i Arjeplogs lappskola – som grunda-
des år 1743 – där det ansågs att kunskapsnivån var sämre jämfört med 
andra liknande skolor. Flera präster pekade på att många barn var alldeles 
för gamla när de kom till skolan samt besatt sämre kunskap än tidigare.501 
Tidigare hade premieundervisningen till stor del bistått med att ge barnen 
kunskaper redan i tidig ålder. Genomsnittsåldern för elever i lappskolan år 
1763 var hela 25 år. Nordberg menar att den höga åldern dels kan förklaras 
av att vissa fick betala för sin egen undervisning,502 dels ”den bestämmelse 
som förbjöd lapparna att träda i gifte utan att veta sin nödigaste kristen-
dom”.503 Den höga åldern bland de inskrivna eleverna kan även ha berott 
på att det fanns få föräldrar efter premieundervisningens borttagande som 
kunde läsa för barnen. Därför började konsistoriet uppmana föräldrar att 

																																																																												
496 Nordberg 1955, s. 57. 
497 Nordberg 1955, s. 58. 
498 Nordberg 1955, s. 133. 
499 Nordberg 1955, s. 133f. 
500 Här kan nämnas att år 1754 betalades premier ut till åtta individer. Året efter endast 

till en man. Se vidare Kommunionlängder, s. 177ff, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. 
501 Nordberg 1955, s. 61. 
502 Exempelvis var det tillåtet för vissa elever att vara i skolan med ”egen kost”. Här 

kan nämnas Botil Amundsdotter som på grund av att hon var så svag i sina kunskaper – 
och därmed förvägrats nattvarden – med egen kost tilläts vara i skolan för att förkovra sig. 
Hon skall till slut ha lärt sig tillräckligt för att bli framsläppt. Se vidare Nordberg 1955, s. 
94. Likaså kan vi se att Pär Jonsson ifrån Norwästerbyn år 1747 fick en Psalmbok gratis av 
kyrkan tack vare att han hade varit inskriven mellan åren 1746 och 1747 i skolan ”på egen 
bekostnad”. Se vidare Kommunionlängder, år 1747, s. 161, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv.. 

503 Nordberg 1955, s. 95. Den starka kopplingen mellan kunskap – såsom läskunnighet 
– och tillstånd att ingå äktenskap har jag visat i kapitel 3. 
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börja lära barnen läsa tidigare.504 Prosten Gran uppmuntrade föräldrar 
som kunde läsa att vara ”villiga att lära egna barn och släktingar”.505 Kon-
sekvenserna av den försämrande kunskapsnivån blev alltså att premieun-
dervisningen åter igen började praktiseras i församlingen. År 1794 ville 
kyrkoherden Sundelius exempelvis att konsistoriet skulle ge premier till 
föräldrar som lärt sina barn att läsa utan att själva ha gått i skolan eller hade 
tillgång till någon kateket.506  

Premieundervisningen hade som redan nämnts förekommit i försam-
lingen redan under första hälften av 1700-talet. Instruktionerna kring lä-
rarrollen knöts främst till män. I instruktionerna beskrevs det att det var 
lappgossar som skulle sättas i skolan ”och undervisas till privata informa-
torer”.507 Här kan förslaget från år 1735 också nämnas som endast knöt 
gossar till rollen som lärare.508 Trots dessa instruktioner var det inte endast 
män som i praktiken avlönades för att ha undervisat. Vid sidan av dottern 
Gertrud som nämnts ovan återfinns andra kvinnor. En av dessa var hust-
run Maria Månsdotter som år 1749 fick betalt för att ha undervisat Kierstin 
Andersdotter i Semisjaur. Enligt räkenskaperna avlönades Maria med 6 
daler för att ha lärt Kierstin att läsa ”rent innan och utan” Abc-boken och 
Luthers Katekes.509 Det är möjligt att det är samma Maria som återkom-
mer år 1750 i räkenskaperna då en hustru vid namn Maria Månsdotter 
Hinga från Semisjaur tillsammans med Pål Nilsson Brat från samma by 
avlönades med 2 daler för att de hade ”underwist andra i bok”.510  

Skall man tro de samtida instruktionerna kring kateketsysslan var även 
denna roll förknippad med män. Denna association förstärks än mer då 
kateketen i vissa fall kunde hålla i gudstjänsten hos samerna,511 ”förrätta 
morgon- och aftonbön samt om söndagarna en predikan ur postillan”.512 

Att språket i undervisningsinstruktioner många gånger var manligt kodat 
återfinns på flera ställen under denna period. I Åsele lappskolas elevmatri-
kel från år 1749 uppgavs det bland annat ”på första sidan, att den var av-
sedd för gossar, trots att flickor redan 1748 hade intagits i skolan”.513  

																																																																												
504 Nordberg 1955, s. 96. 
505 Nordberg 1955, s. 97. 
506 Nordberg 1955, s. 61f. 
507 Nordberg 1955, s. 10. 
508 Nordberg 1955, s. 57. 
509 Kommunionlängder, år 1749, s. 168, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. 
510 Kommunionlängder, år 1750, s. 169, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. 
511 Nordberg 1955, s. 107. Samma ansvar går att finna kring Åsele där vissa kateketer 

uppmanades att hålla gudstjänst. Här återfinns dock inga kvinnor. Se vidare Eriksson 1992, 
s. 62. 

512 Nordberg 1955, s. 133. 
513 Eriksson 1992, s. 44. Det bör nämnas att det inte alltid handlade om barn när skol-

undervisningen diskuterades i Arjeplog. Trots att det talades om flickors undervisning så var 
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Att språket ofta var manligt kodat i samband med folkundervisningen  
hindrade inte att undervisningen i praktiken många gånger omfattade båda 
könen. Det är därför inte alls konstigt att det fanns kvinnliga kateketer 
tämligen tidigt i Arjeplog, i vissa fall tidigare än vad visitationsberättelserna 
ger sken av. Enligt visitationsberättelserna som Nordberg har studerat 
skall den första kateketen – som var en man – ha anställts år 1755, men i 
räkenskaperna återfinns en kvinna bland de sex ”Catecheterna” redan år 
1752. I räkenskaperna för detta år kan vi se att hustrun Anna Anderdotter 
i Tjorvesjok hade lärt sin bror att läsa ABC-boken och Luthers Katekes 
och tillsammans med 5 andra kateketer avlönades med 7 daler och 16 
öre.514  

Det går att diskutera om Anna verkligen var verksam som kateket eller 
om det snarare rörde sig om premieundervisning. Kateketerna reste många 
gånger runt, hade ett fast arvode och undervisningen riktades ofta till flera 
församlingsmedlemmar. Enligt räkenskaperna fick Anna, i likhet med fyra 
andra, endast betalt för att ha undervisat en församlingsmedlem. Emeller-
tid kan vi se att Anna inte var den enda kateket vars undervisning omfat-
tade ett fåtal elever. Det verkar därmed inte som att elevantalet var det 
primära om det rörde sig om premie- eller kateketundervisning.  

En annan viktig detalj är att utbetalningarna från fattigkassan inte alltid 
återspeglar lärarnas fullständiga inkomster. Man kunde besitta något slags 
formell lärarposition – oavsett om det gällde rollen som byskolelärare eller 
kateket – och endast erhålla tämligen små summor från fattigmedlen. Det 
fanns nämligen också andra försörjningskällor. Detta har berörts i förbi-
farten ovan men kommer att diskuteras mer utförligt senare i kapitlet.    

Inte heller innebar katekessysslan nödvändigtvis långa resor. Det var 
fullt möjligt att besitta denna position och undervisa i närområdet, även 
om vi inte bör förutsätta att detta var något slags generell praxis. Till ex-
empel vittnar visitationsberättelserna om att Ingri Månsdotter i Semisjaur 
var verksam som kateket trots att hon var halt och därmed var oförmögen 
att företa några längre resor. Här beskrevs Ingri som ”menför och går med 
kryckor, så att hon ei kan kan följa om sommaren med på Fiellet, utan 
måste då uppehålla sig hos sin fader wid någon fisksjö”.515 Detta hindrade 
dock inte henne från att vara verksam som kateket under vinterhalvåret då 
hon undervisade sina lärjungar liksom ”grannskapet med andra”. I visitat-
ionsberättelserna beskrivs Ingri dessutom som väldigt skicklig då många 
föredrog hennes undervisning framför andra kateketers.516 

																																																																												
det inte ovanligt ”att finna tjugoåringar och trettioåringar bland de intagna” se vidare Er-
iksson 1992, s. 95 

514 Kommunionlängder, år 1752, s. 171, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. 
515 Nordberg 1955, s. 137. 
516 Nordberg 1955, s. 138. 
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Det är inte endast de normativa källorna såsom Hustavlan som tenderar 
att kasta en skugga över kvinnors roll i den tidigmoderna folkundervis-
ningen. Vissa källgruppers begränsningar gör att det är svårt att få en hel-
hetsbild av folkundervisningens omfattning och vilka som stod i dess 
tjänst. Till exempel uppmärksammades år 1771 att pengarna som egentli-
gen skulle ha gått till kateketsysslan i Jokkmokk hade tilldelats kyrkoherden 
i Arjeplog av misstag. Detta resulterade i att prosten vid nästa visitation 
fann utöver kateketen Danielsson ytterligare två kateketer verksamma i 
Arjeplog trots att det från början bara hade varit planerat att avlöna en. 
Dessa två var Ingri Månsdotter och Ingri Larsdotter.517  

Således finns det skäl att tro att källgrupperna inte nödvändigtvis ger en 
helhetsbild av undervisningen i församlingen. Återigen kan Anna Anders-
dotter lyftas fram som redan år 1752 benämns som kateket i räkenskap-
erna men saknas i visitationsberättelserna. Nils Eriksson som har studerat 
skolorna i Åsele lappmarker menar att visitationsberättelserna inte alltid 
ger ”fullständiga upplysningar om kateketerna”.518 Här kan nämnas att lis-
torna som visar de utdelade böckerna i församlingen mellan år 1747-1799 
knyter två olika kvinnliga kateketer till Semisjaur år 1789. Vid ett tillfälle 
omnämns en kateket vid namn Ingrid Månsdotter och en vid namn Inga 
Månsdotter. Det är möjligt att det är samma person som här åsyftas i pro-
tokollet. Dels har denna kateket samma efternamn och ett liknande för-
namn, dels är hon bosatt i samma by. Nordberg likställer dessutom Ingri 
Månsdotter i Semisjaur med en Inga Månsdotter. Dock nämner protokollet 
att både Ingri och Inga tilldelades olika böcker vid samma tillfälle år 
1789.519 Det är därför möjligt att det kan röra sig om två olika individer.520 

De kvinnliga lärarnas civilstånd och kvalifikationer 
Vilka kvinnor var det som undervisade i Arjeplog? Kateketsysslan innebar 
ofta att kateketen reste runt och undervisade. Rollen som kateket tog där-
med upp mycket tid och det kunde därför vara problematiskt att samtidigt 

																																																																												
517 Nordberg 1955, s. 137. 
518 Eriksson 1992, s. 327. 
519 Här tilldelades Inga Luthers Katekes och en ABC-bok medan Ingrid skall ha fått en 

psalmbok gratis. Se vidare Kommunionlängder, år 1789, s. 207, DII:1, Arjeplogs kyrkoar-
kiv. 

520 Tyvärr återfinns inte någon av dessa personer i husförhörslängderna för dessa år. 
Det återfinns totalt 13 olika kateketer i protokollen, där tre är kvinnor. Dessa är Inga Måns-
dotter och Ingrid Månsdotter från Semisjaur, samt Ingri Larsdotter från Arjeplog. Både 
Inga och Ingrid Månsdotter var verksamma flera år. Inga Återkommer 10 gånger mellan 
åren 1776 och 1793 medan Ingrid återfinns vid tre olika tillfällen mellan åren 1784 och 
1796. Ingrids frekventa närvaro i protokollet stämmer också överens med visitationsberät-
telserna som berättar att Ingri Månsdotter var verksam ända fram till år 1797. Se vidare 
Nordberg 1955, s. 138, samt Kommunionlängder, DII:1, Arjeplogs kyrkoarkiv.   
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driva ett hushåll. Visitationsberättelserna vittnar om att flera kateketer slu-
tade med denna syssla när de gifte sig. Här kan nämnas Christina Mårtens-
dotter som slutade år 1793 i samband med sitt giftermål.521 Dock var hust-
run Anna Andersdotter en av de avlönade kateketerna år 1752. Likaså var 
det möjligt att undervisa i närområdet. Vilka som var verksamma som ka-
teketer verkar därmed ha skiftat. 

Premieundervisningen var en inkomstkälla för både ogifta som gifta. 
Denna möjlighet låg sannolikt nära till hands då undervisningen förmod-
ligen inte innefattade några längre resor och troligen omfattade färre ele-
ver. Skall vi tro räkenskaperna befann sig dessa elever ofta i den omedel-
bara närheten, och i vissa fall i det egna hushållet. Dock är det svårt att få 
en fullständig bild av denna undervisning. Var undervisningen verkligen 
ägde rum, vilka resor hon var tvungen att företa sig eller hur ofta går inte 
få en inblick i då källorna helt enkelt inte berättar det. 

Det finns sannolikt ett mörkertal i källorna angående vilka som för-
sörjde sig som lärare. Problematiken med visitationsberättelsernas be-
gränsningar har redan behandlats, men det finns också andra aspekter av 
materialet som måste tas i beaktande. I Arjeplogs räkenskaper kan det vara 
svårt att komma åt vissa lärare då många församlingsmedlemmar – 
häribland kvinnor – avlönades vid ett senare tillfälle och därmed inte alltid 
återfinns i källorna. Vid vissa tillfällen kunde kyrkan exempelvis inte betala 
ut premier till alla på grund av att försäljningen av de samiska böckerna 
(som ofta betalade för premieundervisningen) inte räckte till. Vid dessa 
tillfällen kunde premierna betalas ut vid nästa visitation.522 Dessa kvinnor 
försvinner lätt i källorna – särskilt då dessa inte kan knytas till någon titel.  

Vilka krav ställdes på de kvinnor som undervisade? Som i Dalasock-
narna ovan bör de åtminstone ha varit läskunniga. Flera utbetalningar 
nämner specifikt att det rörde sig om innantilläsning. Gertrud hade till ex-
empel lärt sina fyra bröder att läsa och hustrun Maria Månsdotter hade lärt 
en vid namn Kerstin ABC-boken och katekesen innan och utan. Redan år 
1740 visar husförhörslängderna – då de tar sin början – att innantilläsning 
kontrollerades i församlingen.523 Lärarna bör ha därmed ha varit läskun-
niga och inte minst undervisat i detta. 

Språket kan mycket väl ha varit en bidragande faktor till att läskunniga 
personer som behärskade det samiska språket var praktiska att använda i 
Arjeplog. Språkets betydande roll har dock inte kunnat ges utrymme i 
denna avhandling. Det är dessutom svårt att uppskatta exakt vilken plats 
det samiska språket hade i undervisningen – i alla fall utifrån de studerade 
källorna. Fattigkassans utbetalningar återspeglar helt enkelt inte alla elever 
som omfattades av en katekets undervisning. Det är också svårt att göra 
																																																																												
521 Nordberg 1955, s. 139. 
522 Nordberg 1955, s. 60f. 
523 Se vidare Husförhörslängd, AI:1, Arjeplogs kyrkoarkiv. 
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en helhetsbedömning av kateketernas rörelsemönster och vilka elever de 
nådde. En betydande del av undervisningen kan mycket väl ha skett på 
samiska med tanke på området kateketerna var verksamma i. De utdelade 
böckerna som många gånger var på samiska vittnar också om att det sa-
miska språket i socknen var tämligen utspritt. Men det är svårt att ge en 
representativ bild av undervisningen i de samiska områdena. Sölve An-
derzén har pekat på att pastoratens sammansättning varierade, både i fråga 
om språk och hur stora de olika folkgrupperna var.524 

Orsaken till att undervisningen blev en 
försörjningsmöjlighet i Arjeplog 
Varför öppnades möjligheten upp för kvinnor att försörja sig som lärare i 
Arjeplog? Varför använde sig kyrkan av kateketer och premieundervisning 
i sådan hög grad? Nordberg menar att en av anledningarna varför hemun-
dervisningen blev populär i Arjeplog var de kunskapskrav församlings-
medlemmarna behövde uppnå för att kunna ingå äktenskap.525 Dock går 
det att finna dessa kunskapskrav på flera andra ställen under denna tid. I 
kapitel 3 har jag visat att samma kunskapskrav fanns i områdena kring 
Färila. Vad som däremot inte verkar ha funnits i Färila – och på många 
andra ställen – var att församlingsmedlemmar som annars inte var verk-
samma som exempelvis byskolelärare kunde få betalt för att undervisa. 
Förklaringen till premie- och kateketundervisningen kan därför inte endast 
ses utifrån de kunskapskrav som fanns för att få gifta sig. En bättre för-
klaring är sannolikt att geografiska aspekter spelade in då områdena kring 
Arjeplog var betydligt mer glesbefolkade än många andra ställen och kon-
takten med kyrkan var knapp under stora delar av året. Exempelvis kan vi 
se att kyrkoherden Johan Laestadius år 1742 genomförde skriftresor i för-
samlingen men endast nådde ”en del av sina församlingsbor”. Likaså var 
det flera samer som höll sig borta från förhören.526  

Således blir det tydligt att kyrkan hade extra problem att nå ut med 
undervisningen. Kateketerna var ett sätt att få en inblick i församlingsbor-
nas förkovring och att detta sköttes på rätt sätt. Att församlingsborna 
själva verkligen undervisade i sitt eget hushåll måste ha varit svårt att kon-
trollera. Många höll sig borta från förhören och det var också svårt för 
prästerskapet att hinna med alla hushåll under skriftresorna som visats 
ovan. För att kunskaperna skulle spridas var kyrkan kanske tvungen att 
betala för den undervisningen som annars i andra delar av landet skulle ha 
varit obetald. För många församlingsbor i Arjeplog var hemundervis-
ningen förmodligen också praktisk då den kunde anpassas efter arbete och 
																																																																												
524 Anderzén 2016, s. 371f. 
525 Nordberg 1955, s. 60. 
526 Nordberg 1955, s. 37.  
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inte behövde ”vara till hinder vid renskötseln” som flera församlingsbor 
livnärde sig på.527 

Att kunna få betalt för att ha undervisat någon i det egna hushållet är 
en viktig skillnad från den vanliga hemundervisningen. Anledningen till att 
premier inte förekom längre söderut var sannolikt att kontakterna med 
kyrkan var tätare. Kyrkan hade helt enkelt bättre kontroll och därmed möj-
lighet att ställa hårdare krav på församlingsborna. Församlingsborna för-
väntades att undervisa sitt hushåll utan betalning – det var snarare en plikt. 
I Arjeplog var kontakterna inte alls lika täta. Betalningen fungerade som 
ett slags morot för att undervisningen över huvud taget skulle äga rum. 
Dessutom ”sparades icke heller på uppmaningar vid visitationsresorna” 
att elever skulle undervisa andra.528 Här verkar både kvinnor och män ha 
spelat en viktig roll och vi kan se att Direktionen529 redan år 1747 menade 
att flickor borde antas till skolan då det ansågs att ”quinfolken hafwa äfwen 
så godt och fast bättre tillfälle än manfolken att underwisa andra”. Här 
framkommer att skolundervisningen i lappmarkerna till viss del hade i 
uppgift att få fram folk som var kapabla att undervisa.530  Mycket talar för 
att premieundervisningen var effektiv då kyrkoherde Laestadius år 1753, i 
en berättelse till Kongl. Directionen, menade att det antal som lärt sig läsa 
hemma ”långt översteg deras som undervisats i skolan”. Enligt kyrkoher-
den var det just premieundervisningen som ”mycket bidragit därtill”.531 

Oavsett undervisningens omfattning framkommer det att kvinnor vars 
läsförmåga ansågs vara god nog hade möjlighet att försörja sig på olika 
sätt. Detta kunde ske genom kateketsysslan men också genom att de un-
dervisade personer i sin närhet, i vissa fall i det egna hushållet. I en för-
samling där kontakterna med kyrkan var få och många församlingsbor un-
der vissa tider av året var i rörelse var kyrkan sannolikt tvungen att ha flera 
strategier i sin strävan att sprida Guds ord.  

Undervisningens utformning, omfattning och 
försörjningsmöjligheter 
Som visats i kapitel 2 var det många svenska församlingar som saknade 
någon fysisk skola. Detta var också gällande i socknarna som studeras i 

																																																																												
527 Nordberg 1955, s. 60. 
528 Nordberg 1955, s. 60. 
529 Den Kunglig Direktionen av Lappmarkens Ecklesiastikverk tillsattes år 1739 och 

bestod av representanter från kyrkan och staten. Direktionens huvudfokus var undervis-
ningen i lappmarkerna. Se vidare Anderzén 2016, s. 371.  

530 Nordberg 1955, s. 95. 
531 Nordberg 1955, s. 61. 
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detta kapitel. Det bör dock understrykas att själva kyrkan kunde vara skol-
rum. Exempelvis ägde korpralen Styrwälts undervisning av fattiga barn 
rum i kapellet i Älvdalen år 1729.532 I de fall undervisningen tog plats i 
kyrkbyn var detta troligen en praktisk lösning. Denna lösning passade där-
emot sällan de församlingsbor som var bosatta ute i byarna – det var helt 
enkelt för långt till kyrkan. I dessa byar fanns det ingen annan lösning än 
att elevernas egna hem fick utgöra skolrummet.533 

Att undervisningen tog sig denna form var inget konstigt då hushållet 
under denna tid inte kan betraktas som en stängd privat sfär utan snarare 
präglades av ett slags öppenhet. Enligt Joachim Eibach var det tidig-
moderna hushållet öppet och dominerades av en kontext som utmärkes 
av kommunikation och därmed social interaktion.534 Detta har klara paral-
leller till de kvinnliga lärarnas vardag där mycket av arbetet utfördes i för-
samlingsmedlemmarnas egna hushåll när lärarna gick från hus till hus. En 
sådan kontext förde med sig att den sociala interaktionen inte endast be-
stod i mötet med eleverna utan även med resterande församlingsmedlem-
mar. Denna undervisning visar att det tidigmoderna hushållet i många av-
seenden präglades av en öppenhet och att den sociala interaktionen var 
vanlig. Tanken om hushållets öppenhet kan dras ännu mer till sin spets 
om vi blickar längre norrut då kateketen kunde följa med samerna på ren-
bete. Den tidigmoderna undervisningsmodellen hade formats av denna 
”öppenhet”. Detta låg till grund för den. Att hushållen var tämligen öppna 
möjliggjorde att undervisningen över huvud taget kunde äga rum när lä-
rarna reste från gård till gård. 

Lärarnas olika inkomstkällor  
Hushållens öppenhet ger inte endast en förklaring till den tidigmoderna 
undervisningsmodellen utan kan även bidra till vår förståelse av lärarnas 
arbetsförhållanden. Öppenheten blir härmed en intressant tolkningsnyckel 
då de rumsliga aspekterna kan hjälpa oss att bättre förstå lärarnas inkomst-
källor. Lärarna var nämligen inte endast utelämnade till fattigkassans utbe-
talningar utan fick även betalt i natura såsom måltider och husrum på går-
darna.535 Denna försörjningsform återfinns i Arjeplog där kateketen fick 
																																																																												
532 Räkenskaper för fattigvård, år 1729, opag, LIIIb:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
533 Hemmet som skolrum återfinns på många ställen under denna period. Exempelvis 

kan vi se i debatten som handlade om de olika pensionerna som fanns i storstäderna under 
1700-talet att många kvinnliga privatlärare ofta bodde ”i ett enda rum, som samtidigt” blev 
skolrum. Se vidare Sjöstrand 1961, s. 208.  

534 Eibach 2011. Se vidare Lindström, Fiebranz, Lindström, Mispelaere och Rydén 
2017, s.  59f.  

535 Det förekom även att särskilda matstickor användes där varje hushåll vid sina bo-
märken ristade in för att intyga att de försett skolmästaren med kost. Stickan skulle sedan 
skickas vidare till nästa hushåll. Se vidare Klose 2011, s. 173. Se vidare Westberg 2017, s. 
107. 
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betalt i penningar samt i ”det naturaunderhåll som presterades av den lapp 
vars barn kateketen undervisade”.536 I Floda år 1771 kan vi även se att 
byskolelärarnas betalning kunde bestå av sädestunnor som dels skulle av-
löna dem själva, dels skulle föda de fattiga barnen som omfattades av 
undervisningen.537 Detta gällde även lärarna i Orsa. Till exempel fick pigan 
Warg Karin Larsdotter 4 kannor spannmål för att ha undervisat två barn 
år 1737.538 

Det fanns även möjlighet för lärarna att få betalt i form av penningar, 
vid sidan av utbetalningarna från fattigkassan. I Älvdalen menade kyrko-
herde Gottmarck år 1745 att församlingen hade nyttjat fattigkassans medel 
i all för stor utsträckning när det handlade om lärarlönerna. Kyrkoherden 
underströk därför vikten av att fattigkassans medel enbart skulle gynna 
dem vars föräldrar inte hade råd att betala för undervisningen – om inte 
så skulle fattigkassan ”för mycket att lida”.539 De föräldrar som hade råd 
uppmanades att ”sielfwa aflöna dem, som informera deras barn”.540 Lä-
rarna kunde alltså få betalt direkt av föräldrarna. Att föräldrarna själva 
kunde betala lärarna framkommer redan år 1729 då kyrkoherden uppma-
nade att pengar från fattigkassan skulle avlöna soldaten Finne om inte för-
äldrarna ”förmåtte honom sielfwe för mödan hans betala”.541 Detta fram-
kommer även år 1731 då kyrkoherden menade att de som hade råd borde 
betala de personer som undervisade barnen i katekesen och att ”läsa i 
bok”.542 Hur stora dessa löner var är svårt att studera systematiskt. Dock 
blir det klart att lärarna hade flera olika inkomstkällor. 

För det första erhöll lärarna lön från fattigkassan i de fall föräldrarna 
inte hade råd att betala. Dessa löner bestämdes utifrån elevantal och hur 
länge undervisningen pågått. För det andra möjliggjorde undervisningsmo-
dellen att lärarna kunde erhålla lön direkt från församlingsmedlemmarna. 
Lärarna var därmed inte helt utelämnade åt kyrkans betalningar. I interakt-
ionen med föräldrar och husfolk kan åtminstone två olika inkomstkällor 
urskiljas. Dessa bestod dels i logi och mat, dels pengar. Att få betalt direkt 
av föräldrarna har vissa likheter med vad som gällde de privatlärare som 
ofta var verksamma i städerna under 1700-talet, lärare som inte var del av 
kyrkans regi. Skillnaden låg kanske i att byskolelärarna inte hade samma 

																																																																												
536 Nordberg 1955, s. 133. 
537 Sockenstämmans protokoll och handlingar, 12 maj år 1771, s. 12, KI:1, Floda kyr-

koarkiv. 
538 Längder över nattvardsgäster, år 1737, s. 38, DII:1, Skattunge kyrkoarkiv. 
539 Solders 1981, s. 83 
540 Solders 1981, s. 83 
541 Solders 1981, s. 82. I räkenskaperna framkommer det att Finne som år 1731 erhöll 

lön för att han läst för barn inte hade fått betalt ”av somliga fattiga”. Detta han ha resulterat 
i den lön han erhöll detta år från fattigkassans medel. Se vidare Räkenskaper för fattigvård, 
år 1731, opag, LIIIb:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 

542 Visitationsprotokoll, år 1731, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. 
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möjlighet att anpassa sin prissättning – de var trots allt folkundervisning-
ens representant.543 Som visats var det vanligt att byarna hade särskilda 
tillsyningsmän som hade i uppdrag att rapportera förhållandena i byn. En 
lärare som tog sig alltför stora friheter, till exempel med sin prissättning, 
hade sannolikt rapporterats.  

Vi kan inte förutsätta att alla föräldrar med en tillåtande ekonomi följde 
kyrkans uppmaningar att själva betala läraren. I Älvdalen fann kyrkoher-
den vid sitt tillträde i början av 1800-talet att flera föräldrar hade undvikit 
att sätta sina barn hos skolmästaren och istället undervisat dem själva i 
syfte att spara pengar.544 Dock finns det flera faktorer som talar för att det 
troligen inte fanns något utbredd ovilja att betala läraren, åtminstone inte 
under 1700-talet. Till exempel har det visats ovan att prästerskapet inte 
direkt var sparsamma att uppmana de församlingsborna som hade råd att 
betala för undervisningen.545 Vad som förväntades av dem kan således inte 
ha förbigått särskilt många. Att inte följa dessa uppmaningar kunde också 
få konsekvenser. Ett visitationsprotokoll från Älvdalen år 1757 – som be-
handlade det ansvar som fanns angående skolmästarens avlöning – berät-
tar att en särskild ”skrift” skulle: 

uppsättas och underskrifvas, hvarutinnan ett vite för den tredskande ut-
sättas, hvilken skrift sedermera till Herr Kyrkoherden aflemnas att af ho-
nom till TingsRättens stadfästelse derå befordras.546 

Det blev därmed allt svårare, och sannolikt mindre lockande, att inte följa 
prästerskapets uppmaningar. Systemet att församlingsborna själva skulle 
betala lärarna var heller inget nytt system. I de undersökta områdena hade 
detta praktiserats under större delen av 1700-talet, i Floda redan i slutet av 
1600-talet. Förmodligen accepterade sockenborna denna undervisnings-
modell. Att det fanns något slags utbrett misstroende ute i socknarna visar 
inga visitationsprotokoll. Skulle detta ha varit fallet hade det sannolikt 
framkommit under de olika visitationerna och satt sina spår i källorna. 

En acceptans för systemet, och med detta lärarna, bör också ha omfat-
tat de kvinnliga lärarna. Det finns flera saker som bidrog till att lärarna 
kunde vara verksamma. För det första kan flera av de kvinnliga lärarna 
knytas till titlar som vittnar om att de besatt en tämligen viktig position i 
församlingen. Detta måste ha bidragit till att stärka deras roll som lärare. 
																																																																												
543 Även ämnena som lärdes ut skiftade troligen. 
544 Från konsistorierna infordrade uppgifter om allmänna och enskilda skolor, år 1814, 

s. 1211, EIIb:3, 1812 års Uppfostringskommitté. Under biskopsvisitationen i Adelöv för-
samling år 1736 framkom det till exempel att ”at Klockaren ännu är af ingen anmodad at 
läsa för barnen, fast han tillbudit sig”. Se vidare Födelse och dopböcker, år 1736, s. 11, C:2, 
Adelövs kyrkoarkiv. 

545 Det kan dock ha funnits skäl till dessa uppmaningar. 
546 Visitationsprotokoll, år 1757, opag, NI:1, Älvdalens kyrkoarkiv. Tyvärr har begräns-

ningar i denna avhandlings arbete gjort att jag inte haft tid att studera varje källa i kyrkoar-
kivet. Dessa listor har inte återfunnits i de nedslag som gjorts.  
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Bland annat benämndes Kerstin Ersdotter i Floda som en av flera byskole-
mästare som var verksamma i socknen på 1770-talet.547 För det andra var 
lärarna vanliga församlingsbor och flera av dem var verksamma under flera 
år. De hade sannolikt haft tid att bygga upp ett starkt socialt nätverk. Jo-
hannes Westberg har bland annat uppmärksammat hur sammanflätad de 
kringresande lärarnas verksamhet var med lokalsamhället under 1800-ta-
let. Då bönder tillhandahöll husrum, skolrum och betalning för läraren kan 
det ekonomiska stödet som detta medförde inte skiljas från det social band 
som fanns, eller uppstod, mellan bonden och läraren.548  

 Lärarnas sociala nätverk gjorde det möjligt för dem att försörja sig. Lä-
rarens sociala nätverk och det förtroendet som härmed växte fram för 
henne bidrog förmodligen till att bybor var beredda att betala henne.549  

Svårigheten att uppskatta undervisningens omfattning 
och avkastning 
Det är mycket som talar för att betalningarna inte alltid återspeglar under-
visningens omfattning. Bland annat visar ett protokoll från Floda att lä-
rarna inte alltid erhöll den lön som de ansåg sig ha rätt till. Den 12 maj år 
1771 infann sig Kerstin Ersdotter tillsammans med tre av de andra ”By-
scholmästarna” inför kyrkorådet. Här presenterade var och en för sig sin 
räkning som beskrev omfattningen av deras undervisning. Enligt Kerstins 
räkning skall hennes undervisning i Måsselbyn detta år ha gällt två barn 
under nio veckors tid och tre andra barn under 10 veckor. Kerstin menade 
att undervisningen av Erik Anderssons änkas barn gjorde att hon hade rätt 
till 2 daler 16 öre för själva undervisningen och 1 daler 16 öre för en veckas 
kost. Detta resulterade enligt räkningen i 4 daler kopparmynt. Rådet var 
dock inte berett att betala denna summa. Efter samråd beviljades Kerstin 
endast 3 daler.550 Detta skedde även år 1775 då Kerstin beviljades 6 daler 
istället för den begärda summan av 14 daler 16 öre.551 Kerstin var inte 
ensam om att få avslag. Även de andra lärarna fick uppleva samma sak. 

																																																																												
547 Sockenstämmans protokoll och handlingar 12 maj år 1771, s.10, KI:1, Floda kyrko-

arkiv. 
548 Westberg 2017, s. 107. 
549 Bland har Robert Putnam lyft fram vikten av förtroende för socialkapitalet. Se vi-

dare Putnam 1993. En annan som kan nämnas i sammanhanget är Nancy Beadie som 
understrukit nätverkens viktiga roll för skolutvecklingen och dess ekonomiska faktorer i 
Lima (New York) på 1800-talet. Se vidare Beadie 2010.  

550 Sockenstämmans protokoll och handlingar,  12 maj år 1771, s. 12, KI:1, Floda kyr-
koarkiv. Enligt räkenskaperna och protokollet fick Kerstin totalt 6 daler 8 öre. Se vidare 
Räkenskaper för kyrka, år 1771, opag, LIa:6, och KI:1, s. 12, Floda kyrkoarkiv. Enligt pro-
tokollet skedde detta 2 juni år 1771. 

551 Sockenstämmans protokoll och handlingar, 30 april maj år 1775, s. 29, KI:1, Floda 
kyrkoarkiv. 
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Anders Andersson Willing fick till exempel flera avslag år 1771.552 Ytter-
ligare exempel är Eric Lindberg som år 1775 endast erhöll 17 daler och 16 
öre trots att han begärde 32 daler och 12 öre.553 

Samtidigt som de uppvisade räkningarna ovan ger skäl att tro att lärarna 
i vissa fall försökte argumentera för högre ersättning så framkommer att 
den betalning lärarna erhöll från fattigkassan inte alltid återspeglar omfatt-
ningen av deras undervisning till fullo. I Kerstins fall fick hon inte betalt 
för hela den undervisning som hon, enligt henne själv, hade utfört. I detta 
fall var hennes inkomst mindre än undervisningens omfattning. Det bör 
dock understrykas att detta inte är talande för lärarnas försörjningsmöjlig-
het. En betydande del av lärarnas inkomst har förmodligen inte satt sina 
spår i materialet. Till exempel kan vi se att en lärare – som inte nämns vid 
namn – år 1771 i byn Mörkendal nöjde sig med det arvode hon redan hade 
fått för sin undervisning. Detta resulterade i att hon inte begärde något 
från fattigkassan och därmed inte hade lämnat in någon räkning. Enligt 
protokollet såg hon det som sin kristna skyldighet att gratis läsa för de 
fattiga.554 Anledningen till lärarens generositet är svår att bedöma. Det 
hörde sannolikt inte till vanligheten att en lärare avstod delar av sin lön. 
En förklaring skulle kunna vara att den undervisning som hon hade erbju-
dit utan betalning endast hade rört ett fåtal elever. Undervisningen kanske 
inte hade varit särskilt omfattande. Det nämns även att hon hade fått ett 
arvode, sannolikt från de församlingsmedlemmar som hade råd att betala 
henne. Hur stort arvodet var förtäljer inte protokollet. Men förmodligen 
var den tillräcklig att hon ansåg sig ha råd att undervisa de fattiga utan 
betalning. Kanske var det detta, tillsammans med en kristen övertygelse, 
som resulterade i att hennes försörjning inte blev så lidande.  

I vissa fall kommer vi åt fattigkassans utbetalningar. Severin Solders har 
lyft fram att lärarlönen i Älvdalen, bestod av en fjärdedels daler koppar-
mynt i veckan per elev i de fall lönen togs från fattigmedlen.555 Men vi 
kommer inte bort från det faktum att det finns ett mörkertal när det kom-
mer till lärarnas inkomstkällor. Den betalning lärarna erhöll direkt av för-
äldrarna både i penningar och i natura har inte suttit sina spår i räkenskap-
erna. Att lärarnas inkomster överskred betalningarna från fattigkassan är 
en bidragande orsak till att jag inte har försökt att bedöma hur stor in-
komsten var.  

																																																																												
552 Flera av dessa rörde kosthåll. Se vidare Sockenstämmans protokoll och handlingar, 

12 maj år 1771, s. 11, KI:1, Floda kyrkoarkiv, 
553 Sockenstämmans protokoll och handlingar, 30 april maj år 1775, s. 29, KI:1, Floda 

kyrkoarkiv. 
554 Sockenstämmans protokoll och handlingar, 12 maj år 1771, s. 10, KI:1, Floda kyr-

koarkiv. Protokollet nämner att byn Mörkendal som hon undervisade hade haft fattiga 
barn från tre kringliggande byar. 

555 Solders 1981, s. 83 
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Vad som kan slås fast är att fattigkassans utbetalningar inte återspeglar 
undervisningens omfattning, den var många gånger större. För det första 
hade lärarna flera inkomstkällor än vad räkenskaperna ger sken av. För det 
andra återspeglar inte alltid betalningarna elevantal eller hur länge under-
visningen hade pågått. För det tredje innebar den rådande undervisnings-
modellen att läraren var tvungen att avsätta en stor del av sin tid för att 
kunna uppfylla åtagandet som rollen krävde. Undervisningens utformning 
innebar att lärarna var tvungna att resa från hushåll till hushåll för att un-
dervisa församlingsmedlemmarna. I Älvdalen berättades det vid Troilius 
visitation år 1757 att lärarna under denna tid ”flyttade ifrån den ena byn 
till den andra” och att de skulle få mat på gårdarna.556 Det är därför rimligt 
att utgå från att de behövde avsätta en stor del av sin tid för detta arbete. 
Detta bör ha varit särskilt gällande i de glesbefolkade områdena där det 
var långt mellan både gård och by, och inte minst i renbetesland. Detta 
måste ha påverkat lärararbetets omfattning. Det är därför uppenbart att 
både försörjningsmöjligheterna och undervisningens omfattning kan be-
traktas som större än tidigare trott. 

Slutsatser 
Detta kapitel har visat att kvinnors läskunnighet gjorde det möjligt för dem 
att undervisa. Till exempel förtäljer flera källor att kvinnor kunde iklä sig 
rollen som lärare i hushållet. I likpredikningar och personalier framhävde 
prästerskapet ofta hustruns undervisning och kontroll av övriga familje-
medlemmar som något positivt och något som var eftersträvansvärt. Lik-
predikningar visar att denna praktik återfanns i de högre kretsarna under 
det att personalier, visitationsberättelser och sockenstämmoprotokoll visar 
att samma praktik går att finna i de lägre skikten där det gifta paret upp-
manades att undervisa sina barn och tjänstefolk samt kontrollera att de 
religiösa förpliktelserna inte försummades. Medan kapitel 3 har visat att 
läskunnigheten gjorde det möjligt för en piga att ingå äktenskap visar detta 
kapitel att förkunskaperna gjorde det möjligt att som gift kvinna – både i 
högre och lägre stånd – uppfylla det undervisningsansvar som ställdes på 
henne. Med hjälp av pluralitetsprincipen går denna praktik att finna i olika 
källgrupper och från olika områden vilket tyder på att praktiken var tämli-
gen utbredd.  

I detta kapitel har det framkommit att kvinnor tog en aktiv roll i läskul-
turen. För det första innebar läskunnighet att en gift kvinna dels kunde 
undervisa sina barn i rollen som mor, dels sitt tjänstefolk i rollen som mat-
mor som nämns ovan. För det andra öppnade läskunnigheten upp för 

																																																																												
556 Solders 1981, s. 84. 
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olika inkomstmöjligheter för dem som kunde läsa. Om en kvinna var läs-
kunnig kunde hon försörja sig som lärare, inte minst i glesbefolkade om-
råden där kyrkan brottades med uppgiften att nå ut med undervisningen. 
Detta är påtagligt i flera dalasocknar som bestod av avlägsna byar och det 
fanns behov av flera lärare. Här visar de kyrkliga räkenskaperna att ett fler-
tal kvinnor försörjde sig som lärare ute i byarna och att vissa var verk-
samma under flera år. Om läraren var ogift eller gift verkar ha spelat 
mindre roll då både pigor, hustrur och änkor kunde försörja sig på detta 
sätt.  

Vad gav undervisningen för avkastning för individen? Medan en läs-
kunnig kvinna kunde uppfylla rollen som mor och matmor och få socialt 
och kulturellt anseende är det också rimligt att anta att kvinnor i rollen 
som byskolelärare förstärkte sitt sociala anseende i församlingen. I detta 
sammanhang bidrog deras läsförmåga till att de kunde försörja sig. Detta 
skedde genom medel från fattigkassan (i form av penningar och i vissa fall 
av säd) eller genom att lärarna gick från gård till gård och erhöll betalning 
direkt från föräldrarna i penningar samt i kost och husrum. Lärarnas in-
komstmöjligheter var därmed större än vad de kyrkliga räkenskaperna ger 
sken av. Kvinnor försörjde sig också som lärare i Arjeplog där man an-
vände sig av kateketer i undervisningen. Dock ställde de geografiska vill-
koren ännu större krav på folkundervisningen vilket gjorde att kyrkan be-
talade vissa församlingsbor som hade lärt andra att läsa. Dessa personer 
besatt inte någon lärarposition i egentlig mening men kunde ändå erhålla 
viss betalning.  

Det blir tydligt att den tidigmoderna undervisningsmodellen som inne-
bar att lärarna ofta reste från går till gård ställde vissa krav. Att ständigt 
vara på resande fot bör ha betytt att arbetet som byskolelärare i dessa om-
råden kunde vara tämligen krävande, i alla fall under den period undervis-
ningen varade. Lärarna var troligen tvungna att avsätta en relativt stor del 
av sin tid för att uppfylla sitt undervisningsansvar. Det är också rimligt att 
anta att det ställdes vissa krav på deras kompetens – både i fråga om kun-
skaper och socialt anseende. Deras läsförmåga var därmed av största vikt. 
Att aktivt upprätthålla sina kunskaper genom att använda dem betydde 
helt enkelt att de kunde försörja sig. 
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KAPITEL 5 

Konsten att skriva och räkna – kvinnors 
användning av skrivkunnighet och räknekonst 
under 1700-talet  

Detta kapitels syfte är, genom studier av olika källgrupper, att visa hur 
kvinnor använde skrivkunnighet och i vissa fall räknekonst. Här visar spå-
ren att skrivkunnighet inte var knuten till ett enda användningsområde 
utan användes på olika sätt. Genom de olika praktikerna framträder också 
en bild som visar att färdigheten kunde generera olika sorters avkastning 
beroende av sammanhang och individ. 

Kapitlet kommer att studera användningen av skrivkunnighet och till 
viss del räknekonst kopplat till olika typer av försörjningsarbete från hu-
vudsakligen två olika geografiska områden – Avesta och Stockholm. För 
att studera skrivkunnighetens differentierade karaktär är dessa städer väl 
rustade för uppgiften. Dels praktiserades skrivkunnighet uppenbarligen 
tämligen flitigt i dessa områden, dels har spåren av dessa praktiker gjort 
avtryck i källorna. Även om inte skrivkunnighetens alla användningsom-
råden kan behandlas – på grund av både tematiska och geografiska av-
gränsningar – kan praktikerna åtminstone vittna om hur kvinnor kunde 
använda färdigheterna vilket kan fördjupa bilden av vilka betydelser fär-
digheterna kunde ha i olika arbetssysslor. Frågor som kommer att besvaras 
är; hur använde kvinnor skrivkunnighet och i vilka sammanhang? Vilka 
var dessa kvinnor? Vilken betydelse fick färdigheten – med andra ord; vil-
ken avkastning fick den? 

Skrivande och arbete  
Skrivkunnighet och räknekonst har ofta kopplats samman med ekono-
miska transaktioner under tidigmodern tid. Det är riktigt att färdigheter 
såsom skrivkunnighet och räknekonst var viktiga att besitta för att hålla 
reda på inkomster och utgifter. Att upprätta en räkenskap var svårt om 
man inte kunde läsa, skriva och i viss mån räkna. Både Daniel Lindmark 
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och Egil Johansson har bidragit med flera viktiga studier av folkundervis-
ningen under 1700-talet som har visat på detta samband.557  

Innan jag går vidare med att studera hur skrivförmåga användes i olika 
typer av arbete är det viktigt att understryka att skrivkunnighet som praktik 
inte endast var del av ekonomiska transaktioner. Denna utgångspunkt är 
viktig för att förstå vissa delar av detta kapitel liksom kapitel 6. Den aktiva 
läskulturen bestod av att människor praktiserade dessa färdigheter på olika 
sätt. Vi kan därför inte dra något slags likhetstecken mellan skrivkunnighet 
och räknekonst. Att någon var skrivkunnig betydde inte att individen be-
härskade siffror i skrift. Ett exempel på detta är det fall som utspelade sig 
i Stockholms magistrat och rådhusrätt år 1690 då gesällen Christoffer Root 
ifrågasatte om det verkligen var Lisbetta Carlsdotter som stod bakom en 
specifik skrivelse. Här menade Root att skrivelsen i själva verket var skri-
ven av notarien Schultin. Här frågade sig rätten ”om hustru Lisbetta kan 
skrifwa R[espondit]: henne något kunna skrifwa, men dock inge sefror så-
dana, som uppå merb:te denne Sedell finnas”.558 Att endast se skrivkun-
nighetens koppling till ekonomiska transaktioner – som skolundervis-
ningen återspeglar – riskerar att förbise flera av de användningsområden 
färdigheten faktiskt hade under denna period.  

Spåren av skrivkunnighet och räknekonst går att finna i många sam-
manhang under 1700-talet. I de kyrkliga arkiven återfinns exempelvis flera 
källor som ger oss en vidare bild av skrivkunnighetens olika användnings-
områden – praktiker som låg bortom de privata räkenskaperna. I flera kyr-
koarkiv återfinns ett stort antal verifikationer som skrevs då kvinnor och 
män hade gjort arbete för kyrkan. Med hjälp av sin underskrift intygade 
församlingsborna vilket arbete de utfört, mot vilken betalning samt inty-
gade att de fått betalt.  

Som nämnts i kapitel 1 bär detta material på flera möjligheter om vi vill 
komma åt vilka kvinnor som besatt viss skrivkunnighet och vilken avkast-
ning den gav. För det första vittnar verifikationerna om kvinnornas för-
sörjningsarbete, vilken aktivitet de hade utfört samt hur mycket de erhöll 
för arbetet. Källorna kan därmed bära på intressant kvalitativ information 
om vad arbetet bestod av och vem som utförde det.  

																																																																												
557 Lindmark 1993, s. 151. 
558 Kriminalmålsprotokoll, år 1690. s. 3f, A2a:25, Stockholms Magistrat och Rådhus-

rätt.. Trots att det faller utanför ramen för denna studie bör det understrykas att räknekonst 
inte alltid var förknippad med läs- och skrivkunnighet. Att kunna räkna bestod ofta av ett 
slags huvudräkning och förekom i de mest vardagliga sammanhang. Detta var kanske allra 
vanligast i städerna där handel med olika varor och handskande med penningar var vanligt 
förekommande och berörde de allra flesta på daglig basis. Detta går inte minst att se i 
domstolsprotokollen som visar att dessa kunskaper var allmänt spridda bland både kvinnor 
och män. R.A. Houston har också lyft fram att viss typ av räknekonst var högst påtaglig i 
vardagen för flera av de dagliga interaktionerna krävde detta. Se vidare Houston 2013, s. 
162ff. 
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För det andra kan verifikationerna studeras som en materiell källa då de 
fysiska spåren vittnar om en kvinnas skrivkunnighet. Underskriftens utfö-
rande såsom kvalité och pennföring kan vittna om hur van en kvinna var 
att skriva. I vissa fall kan handstilen också tyda på att kvinnan har skrivit 
hela verifikationen själv. Tillsammans med informationen om försörj-
ningsarbete kan detta på ett effektivt sätt berätta vilka personer det var 
som besatt viss skrivkunnighet, hur de försörjde sig samt vilken roll fär-
digheten kunde ha i deras försörjningsarbete.  

 

Skrivande och arbete i kyrkliga sammanhang 
Ett kyrkoarkiv där flera verifikationer finns bevarade från 1700-talet är 
Avesta där sammanlagt 55 verifikationer kan knytas till kvinnor mellan 
åren 1700-1799. 12 verifikationer kan knytas till åren 1700-1750 medan 
resterande 43 tillkom under 1700-talets andra hälft. Till exempel skrev Eli-
sabet Börilsdotter år 1704 under – med skakig hand – att hon mottog 16 
daler och 28 öre kopparmynt för att hon sålt ”2 Kannor spanskt wijn och 
1/2 stop och franst 1/2 stop” till kyrkan som med allra största sannolikhet 
skulle användas som nattvardsvin.559 Likaså undertecknade Elisabet två 
verifikationer år 1699 då hon erhöll 38 daler kopparmynt för ”4 Kannor 
spanskt vijn och 2 Kannor franskt” den 21 december samt två kannor den 
23 december.560  

I arkivet återfinns flera exempel på kvinnor som själva höll i pennan. 
Exempelvis kan flera verifikationer knytas till Anna Christina Liljander 
som uppträder för första gången år 1777 då hon kvitterade att hon hade 
fått betalt för talg.561 År 1780 undertecknade hon även en verifikation att 
hon till kyrkan hade ”låtit jöra et st: järn at skiära ut oblater med”.562 Många 
betalningar rör logi. Genom verifikationerna går det att se att Anna 
Christina erhöll ersättning för kyrkoherdens ”härbärgerande under Em-
bets förrättningar” år 1787.563 Detta följdes av flera betalningar för kyrko-
herdens logi under de efterkommande åren. Mellan åren 1788-1798 visar 
verifikationerna att Anna Christina erhöll åtminstone nio betalningar.564   

																																																																												
559 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1704, nr. 20, LIa:10, Avesta kyrkoarkiv. 
560 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1699, opag, LIa:13, Avesta kyrkoarkiv. 
561 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1771, LIa:26, Avesta kyrkoarkiv. Detta 

skedde även år 1779. Se vidare LIa:26, nr. 75. 
562 Se vidare Räkenskaper för kyrka och församling, år 1780, nr. 1, LIa:27, Avesta kyr-

koarkiv. 
563 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1787, nr. 28, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. 
564 År 1789 erhöll Anna Christina 50 daler kopparmynt för kyrkoherdens hyra för åren 

1787 och 1788. Se vidare Räkenskaper för kyrka och församling, år 1789, nr. 20, LIa:29, 
Avesta kyrkoarkiv. För år 1789, som kvitterades ut år 1790, se LIa:29, nr. 18. För år 1791 
se LIa:29, nr. 12. För år 1792 se LIa:29, nr. 41. För år 1793 se LIa:29, nr. 31. För år 1795 
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Mycket talar för att Anna Christina själv undertecknade verifikationerna 
då alla bär samma karakteristiska handstil. Dessutom har verifikationerna 
i deras helhet från åren 1777, 1792, 1793, 1796, 1797 och 1798 sannolikt 
författats av Anna Christina. Denna slutsats baseras på handstil samt att 
de – till skillnad från de andra – är skrivna i första person.565 Dessa vittnar 
om att Anna Christina besatt god skrivkunnighet samt till viss del behärs-
kade siffror. 

 
Bild 3. Underskrift av Anna Christina Liljander år 1790 

 
Källa: Räkenskaper för kyrka och församling, år 1790, nr. 18, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. 
Foto: ArkivDigital 

																																																																												
se vidare LIa:32, nr. 43 år. För år 1796 se LIa:32, nr. 21. För år 1797 se LIa:32, nr. 20. För 
år 1798 se LIa:32, nr.24. Alla praktiker har inte suttit sina spår i materialet. Till exempel 
visar räkenskaperna att madame Liljander vid upprepade tillfällen erhöll betalningar för kyr-
koherdens logi. Se vidare LIa:28, 16 december år 1790 samt 29 april år 1791. 

565 Utöver dessa bär verifikationen från år 1780 likheter med hennes handstil. Likaså 
en från år 1793. Se vidare Räkenskaper för kyrka och församling, år 1791, nr. 12, LIa:29, 
Avesta kyrkoarkiv. Det bör understrykas att verifikationer liksom andra källgrupper bar på 
vissa genredrag såsom ordval och uttryck. Exempelvis finns det en verifikation från år 1779 
som är skriven i första person och bär Anna Christinas namn men inte överensstämmer 
med hennes handstil. Se vidare LIa:26, år 1779, nr. 176. 



143	

Bild 4. Verifikation skriven av Anna Christina Liljander år 1797 

 
Källa: Räkenskaper för kyrka och församling, år 1797, nr. 20, LIa:32, Avesta kyrkoarkiv. 
Foto: ArkivDigital 

Utöver nämnda verifikationer har Anna Christina dessutom skrivit under 
en verifikation från år 1797566 samt en från 30 april år 1778 som berörde 
organistlönen på 355 daler kopparmynt ”eller 19 Riksdaler, 34 Skill: 8 
runst. Specie”.567 Likaså kvitterade hon organistlönen år 1779 då 16 riks-
daler och 32 skillingar specie betalades ut ”till undertecknad” – d.v.s. Anna 
Christina.568 Anna Christina verkar alltså haft koppling till organisten i för-
samlingen. Ser vi till husförhörslängderna var det Jöns Liljander som var 
organist och klockare under denna period och mycket riktigt hette hans 
hustru Anna Christina. Dock står hon inskriven som Anna Christina 
Norstedt i husförhörslängden för åren 1775-1785.569 Det kan nämnas att 
hennes man står bakom flera bevarade verifikationer i arkivet och han skall 
även ha varit verksam som hörare – ett slags lärare – i skolan i Avesta.570 
Jöns verkar därmed  ha besuttit goda kunskaper. Viktigt att påpeka är att 
Jöns handstil skiljer sig från Anna Christinas vilket vittnar om att han inte 
bistod henne medan han levde. Enligt husförhörslängderna avled Jöns år 

																																																																												
566 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1797, nr. 41, LIa:32, Avesta kyrkoarkiv. 

Dessa berörde utbetalning till ”rödfägaren Nymar” för bland annat ”Kost Kammaren och 
säng Kläder”. 

567 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1778, nr. 32, LIa:26, Avesta kyrkoarkiv. 
568 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1797, nr. 76, LIa:26, Avesta kyrkoarkiv.  
569 Husförhörslängder, år 1775-1785, s. 111, AIa:5 Avesta kyrkoarkiv. 
570  Se vidare Norberg 1956b, s. 1078. Skriftliga handlingar undertecknade han med ”J. 

Liljander”. Se vidare Räkenskaper för kyrka och församling, år 1765, nr. 41, LIa:24, Avesta 
kyrkoarkiv. 
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1777.571 Vidare finns det två tidigare verifikationer som har skrivits av 
hennes mor Anna Nohrstedt (född Fahlin).572 Här rör den ena en utbetal-
ning för målaren Svedins ”logement” år 1759,573 och för år 1765 en leve-
rans av vin från Hedemora.574 I en berättelse av befallningsman Bengt 
Brandberg från år 1763 framkommer att gästgiveriet vid detta tillfälle drevs 
av ”fiskalsänkan madame Norstedt”.575 Det är därför möjligt att hennes 
mor drev gästgiveriet. Utbetalningen till modern år 1759 stärker denna tes. 
Då hennes mor till viss del var skrivkunnig talar detta för att Anna 
Christina hade möjlighet redan som barn att lära sig skriva.576 

Vad som framgår är att Anna Christina efter sin mans död verkar ha 
använt sig av hans efternamn. Ragnar Norrman som studerat prästänkor i 
Uppsala stift mellan åren 1720-1920 har uppmärksammat att flera präst-
änkor tog sin mans efternamn i rollen som änka. Bland annat visar flera 
änkohjälpsförteckningar att detta förekom. Anledningen till detta menar 
Norrman var praktisk då männen var betydligt mer kända för kyrkan.577 

Anna Christina gjorde emellertid inte endast detta när hon erhöll organist-
lönerna utan även för eget utfört arbete. Som visats ovan berörde flera 
utbetalningar logi vilket inte är överraskande då Anna Christina tillsam-
mans med sin man drev gästgiveriet i Avesta.578 Dock verkar hon ha fort-
satt verksamheten även efter Jöns bortgång då det går att utläsa ovan att 
hon så sent som år 1798 fick betalt för kyrkoherdens logi.  

Just logi var en tämligen vanlig inkomstkälla för kvinnor under denna 
period. Bland annat har forskningsprojektet Gender & Work visat att 
kvinnor ofta utförde aktiviteter som var kopplade till mat och logi. Dock 
verkar dessa aktiviteter främst ha utförts av hustrur eller änkor då det end-
ast var 15 av totalt 245 insamlade aktiviteter som hade utförts av ogifta 
kvinnor.579 

																																																																												
571 Husförhörslängder, år 1775-1785, s. 111, AIa:5 Avesta kyrkoarkiv. 
572 Husförhörslängder, år 1758-1769, s. 14, AIa:2, samt s. 17, AIa:1, Avesta kyrkoarkiv. 

Hennes far Lars Nohrstedt benämns i husförhörslängden som kommissarie. 
573 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1759, nr. 14, LIa:23, Avesta kyrkoarkiv. 
574 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1765, nr. 35, LIa:24, Avesta kyrkoarkiv. 
575 Se vidare Norberg 1956a, s. 460. 
576 Bredvid Anna Christinas och brodern Christophers namn i husförhörslängden från 

år 1757 står det ”studerar i Westerås”. Vem det åsyftar är svårt att urskilja. Men då 
Christopher saknas i husförhörslängden året efter kan detta tala för att det var han som 
skickades till Västerås. Detta har på grund av avgränsningar inte kunnat studeras närmare.  

577 Norrman 1993, s. 27. 
578 Norberg 1956b, s. 984. 
579 Ling, Jansson Hassan, Lennersand, Pihl, och Ågren 2017, s. 89. Logi var en vanlig 

inkomstkälla bland hustrur eller änkor i städerna. Se vidare Lennersand, Mispelaere, Pihl, 
och Ågren 2017, s. 182. 
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Att besitta vissa kunskaper i läsning, skrivning och räkning blev med 
tiden mer av ett formellt krav då gästgiverierna var tvungna att hålla sär-
skilda gästgiveridagböcker.580 I dessa antecknades de resandes namn men 
även information om hästbyte, härkomst och resmål kunde nämnas. 
Kunde den resande inte skriva sitt namn kunde någon annan bistå, i många 
fall rimligtvis gästgivaren.581 Det fanns också utrymme för den resande att 
nedskriva klagomål vilket gästgivaren i sin tur kunde svara på i en särskild 
kolumn.582 Exempelvis var det Anna St. Hassell som intygade i gästgivar-
dagboken från Eksjö gästgiveri att det klagomål greve Posse framförde 
angående förseningen av garvaren Sivalls hästar i juni år 1782 var riktigt.583 
Sven Sjöberg som har studerat gästgiverierna under tidigmodern tid menar 
att gästgivarens bemötande av kritik: 

var av vikt eftersom dagboken varje månad skulle översändas till länsman-
nen för åtal mot den felande. Dagböckerna översändes därefter till läns-
styrelsen att förvaras i  arkivet.584 

Detta uttrycktes bland annat i den Kungl. förordning som kom år 1762 
där det går att utläsa att gästgivaren varje månad skulle lämna dessa böcker 
till ”någon Krono-Betjent eller LandsFiscalen[…]som sedermera ofördrö-
jeligen och innan åtta dagars förlopp” skulle ge dem till Landshövdingen. 
Skulle gästgivaren, kronobetjänten eller landsfiskalen missa detta fick de 
tio daler silvermynt i vite.585  

Att kunna hålla dessa dagböcker samt bemöta kritiken som kunde upp-
komma förutsatte därmed att den som förde gästgiveriets talan kunde läsa 
och skriva. Detta bör inte minst ha varit viktigt i de fall kritiken var riktad 
mot själva gästgiveriet. I Säthälla gästgiveris dagbok från år 1769 i Linkö-
pings stift kan vi ses att det klagomål som uttrycktes på grund av en för-
sening av hästar inte hade något att göra med gästgiveriet då den sex tim-
mars långa väntan hade berott på ”bönders För sumelse”.586 Det var också 
praktiskt om person som förde gästgiveriets talan behärskade siffror i 
skrift då det förekom att både ankomsttid liksom datum kunde antecknas. 
Det är därför inte alls märkligt att Anna Christina Liljander utan problem 
kunde skriva verifikationer då hennes försörjningsarbete i många fall 

																																																																												
580 Sjöberg 1959, s. 99. 
581 Hagström 1807, s. 14. 
582 Sjöberg 1959, s. 99. 
583 Vardagstryck Kommunikationer Gästgiveridagböcker, Åhr 1782 Junii- Månads Dag-

Bok, Eksö Stadz Gästgifwaregård. 
584 Sjöberg 1959, s. 99. 
585 Hagström, 1807, s. 15 
586 Övriga handlingar, år 1769, opag, K:8, Häradsskrivarens i Norra och Södra 

Vedbo fögderi arkiv. 
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krävde detta.587 Samma omständighet kan också förklara varför Catharina 
Westling som drev Åkarps gästgiveri kunde skriva sitt namn på ett relativt 
ledigt sätt på kallelsen som Domkapitlet i Lund utsände år 1789 i samband 
med hennes mans skilsmässoansökan.588 Detsamma bör gälla Elisabeth 
Börilsdotter, som nämnts ovan, vars underskrift pryder åtminstone tre ve-
rifikationer mellan åren 1699-1704 som alla rörde utbetalningar för vin. 
Gästgiveriet i Avesta skall nämligen mellan åren 1689-1719 ha drivits av 
”Elisabet Borilsdotter” som var postmästar- och gästgivareänka.589 Hen-
nes utbetalningar stämmer också väl överens med hennes försörjningsar-
bete då gästgiverierna var en av de verksamheter som stod för försälj-
ningen av vin.590  

Kravet att besitta läs- och skrivkunnighet bland gästgivare blev sanno-
likt starkare med den Kungl. förordning som kom år 1718 där det uttryck-
tes att ”gästgiveri och posthåll” skulle förenas.591 I denna verksamhet var 
det inte ovanligt att kvinnor var verksamma. Britta Lundgren som studerat 
postväsendet mellan åren 1637-1722 har uppmärksammat flera änkor som 
övertog postmästarsysslan efter makens bortgång. Denna möjlighet stad-
gades redan genom postförordningen från år 1673 där det uttrycktes att 
änkan eller någon annan familjemedlem skulle ta över om postmästaren 
avled. Mellan dessa år uppmärksammade Lundgren åtminstone 40 änkor 
som övertog detta ansvar, d.v.s. runt 8 % av postmästarna var kvinnor.592 
Detta antal kan delvis förklaras av det nådeår som tillämpades som gav 
änkan möjlighet att upprätthålla tjänsten under ett års tid efter makens 
bortgång. Av de 40 änkor som övertog postmästarsysslan var det samman-
lagt 23 änkor som endast var verksamma under detta nådeår medan andra 
fortsatte verksamheten.593 

Att många gästgivare ansvarade för posten betyder emellertid inte att 
alla gästgivare var skrivkunniga, åtminstone inte under 1600-talet. Exem-
pelvis återfinns vittnesmål – bland annat ett av ”en postförvaltande änka” 
– som vittnar om att det vid slutet av 1600-talet fanns både änkor och 
postmän som varken kunde läsa eller skriva.594 I Avesta verkar emellertid 

																																																																												
587 I de nedslag som gjorts i gästgiveridagböckerna från Avesta återfinns inga klagomål 

som gällde själva gästgiveriet. Första nedslaget har varit mellan åren 1785-1792 och andra 
mellan januari-juni år 1798. Se vidare Gästgiveridagböcker, Exa:2 och 8a, Kopparbergs 
länsstyrelse Landskansliet. 

588 Enligt ansökan skall Catharina ha varit otrogen. Se vidare Äktenskapshandlingar, år 
1789, opag, FIIf:83, Lunds domkapitel. 

589 Norberg 1956a, s. 459. 
590 Gästgivarna hade till exempel skyldighet att tillhandahålla ”enkelt och dubbelt Brän-

nevin, Öl och Svagöl”. Se vidare Hagström 1807, s. 4. 
591 Norberg 1956a, s. 464. 
592 Lundgren 1987, s. 25. 
593 Lundgren 1987, s. 26. 
594 Norberg 1956a, s. 472. 
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postmästarna liksom flera av deras änkor ha varit skrivkunniga enligt 
Nordberg.595 Till exempel skrev postmästare Jakob Simonssons ”änka 
Margareta[…]utmärkt, och även Hans Anderssons efterleverska”.596 Li-
kaså kunde Karl Avelins hustru Anna Kristina ”ha tagit upp tävlan med 
mången bildad kvinna i våra dagar både vad piktur och vad stilisering be-
träffar”.597 Att läs- och skrivkunnighet sannolikt var viktiga färdigheter för 
att kunna upprätthålla denna tjänst kan bland annat utläsas i 1636 års post-
ordning. I denna uttrycktes det att det i varje stad skulle finnas ”en dugelig 
och här till kvalificerad person som kan läsa och skrifva, till kvilken man 
alle dithörande bref kan adressera”.598 Då hustrun eller annan familjemed-
lem kunde ta över tjänsten vid postmästarens bortgång innebar detta att 
resterande hushållsmedlemmar behövde besitta läs- och skrivförmåga.  

Att gästgivarparet i många fall hade goda kunskaper kan därmed för-
väntas. Det går därför att ställa sig frågan om Anna Christina Liljanders 
skrivkunnighet och räknekonst var resultatet av ansvar för gästgiveri och 
posthåll. Även om flera kvinnor var aktiva i postväsendet verkar dock 
sammanslagning mellan gästgiveri och postväsende aldrig ha ägt rum i 
Avesta.599 Varken Anna Christina eller Jöns Liljander kan knytas till post-
mästarollen under den period de drev gästgiveriet. Mellan åren 1776-1800 
var det istället kronoinspektorn Anton Erik Bjurberg som var postmäs-
tare.600 Trots detta vittnar verifikationerna om att Anna Christina besatt 
goda kunskaper i läsning, skrivning och räkning. Detta var sannolikt en 
förutsättning för att hon skulle kunna axla rollen som gästgivare då flera 
av de dagliga sysslorna, som visats ovan, krävde dessa färdigheter. 

En annan person som framkommer i verifikationerna i Avesta är 
klockaränkan Catharina Dybeck vars namn återfinns på två verifikationer. 
Catharina – som var gift med ”Collega Scholá” och organisten Anders 
Holm601 – erhöll 4 skillingar specie år 1787 för siffrornas ”påsättiande å 
nya Mässhiaken”,602 och år 1791 fick hon en utbetalning på 24 skillingar 
specie för altardukens lagning.603 Då Anders, som efterträdde Jöns Liljan-
der som organist och klockare, enligt husförhörslängderna avled 24 maj år 
1790 utförde Catharina arbetet på altarduken i rollen som änka. Dock har 
																																																																												
595 Flera av dessa postmästare var emellertid tjänstemän i bruket och var därmed 

tvungna att besitta skrivkunnighet. Se vidare Norberg 1956a, s. 472. 
596 Norberg 1956a, s. 472. Margareta drev för övrigt gästgiveriet mellan åren 1659-

1667. Se vidare Norberg 1956a, s. 473. 
597 Norberg 1956a, s. 472. Karl Avelin var verksam som postmästare mellan åren 1719-

1737. För en lista över verksamma postmästare se vidare Norberg 1956a, s. 474. 
598 Lundgren 1987, s. 23. 
599 Norberg, 1956a, s. 464. 
600 Norberg 1956a, s. 474. 
601 Husförhörslängder, år 1786-1795, s. 161, AI:6, Avesta kyrkoarkiv. 
602 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1787, nr. 5, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. 
603 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1791, nr. 4, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. 
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Catharina sannolikt inte skrivit just dessa verifikationer då olika händer 
ligger bakom dem.604 Andra verifikationer vittnar emellertid om att Cat-
harina var skrivkunnig men använde sig av andra namn när hon själv skrev. 
Ett av dessa namn är Caisa Holm som Catharina använde vid ett flertal 
tillfällen. Vad som tyder på att det är samma person är för det första att 
flera av Caisa Holms utbetalningar rör sysslor som var knutna till organist-
sysslan. Exempelvis undertecknade Caisa en verifikation i september år 
1790 då orgeltrampning, klädtvätt, ”Ljus görning” och ”Oblat hållning” 
resulterade i 9 riksdaler och 14 skillingar. Likaså erhölls lika stor summa 
för samma arbete i december år 1790, samt i mars och i juni efterföljande 
år.605 För det andra erhöll Caisa klockarlönen vid samma period som ve-
rifikationerna ovan benämner Catharina som hustru och sedermera änka 
till klockaren, alltså år 1790. Då det endast var Anders Holm som var verk-
sam som klockare och organist i församlingen vid denna tidpunkt rör det 
sig alltså om samma person. Dessutom överensstämmer klockarlönen som 
Caisa erhöll med räkenskaperna som berättar att lönen betalades ut till 
”Organisten Holms enka”.606 I dessa tillfällen använde Caisa – i likhet med 
Liljander och vad Norrman uppmärksammat i Uppsala – sin mans efter-
namn. 

Vid sidan av exemplen ovan vittnar handstilen om att Caisa också an-
vände sig av namnet Caisa Dybäck. Fyra verifikationer bär denna under-
skrift.607 I likhet med Caisa Holm benämns hon som klockaränka.608 Li-

																																																																												
604 Handstilen i den senare verifikationen är samma hand som ligger bakom flera un-

derskrifter och verifikationer från denna period vilket kan tyda på att någon i kyrkans regi 
författade den. Denna hand har sannolikt författat flera verifikationer av Anders Berglund, 
Lena Berglund et cetera. För Anders se vidare Räkenskaper för kyrka och församling, år 
1792, nr. 13-14, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. För Lena se LIa:29, år 1791, nr. 33. Utöver 
dessa har andra skrivit å Anders vägnar. Se vidare LIa:29, år 1790, nr. 36. 

605 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1790, nr. 27, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. 
För december år 1790 se nr. 32. För mars år 1791 se nr. 35. För juni 1791 se nr. 23. Dock 
är det oklart om Caisa skrev dessa eller endast kvitterade dem. Medan de två första verifi-
kationer har skrivits av samma hand, samt har likheter med Caisas handstil, så skiljer sig 
handstilen i verifikationen från mars 1791 från de andra verifikationerna.  Detta tyder på 
att Caisa endast kvitterade verifikationen då den bär hennes karakteristiska underskrift. Här 
kan en verifikation från september år 1791 strykas då verifikationen sannolikt har skrivits 
och undertecknats av någon annan. Se vidare, LIa:29, september år 1791, nr. 27.  

606 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1790, opag, LIa:28, Avesta kyrkoarkiv. 
607 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1790, nr. 24, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. 

Här bör det nämnas att en hand har skrivit och undertecknat verifikationerna från år 1798 
medan någon annan står bakom verifikationen från år 1799. Värt att understryka är att 
författaren av 1798 års verifikationer står bakom fler andra personers verifikationer. Detta 
kan tyda på att det var någon i kyrkans tjänst som författade och undertecknade Caisas 
verifikationer för år 1798. Se vidare LIa:32, år 1790, nr. 32. För samma hand se vidare, år 
1790 nr 26, 27, 33, 34 och 35. 

608 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1790, nr. 24, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. 
Se vidare LIa:32, år 1798, nr 32, samt år 1799, nr. 38. 
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kaledes överensstämmer hennes utbetalningar med räkenskaperna. Exem-
pelvis visar räkenskaperna att de 9 riksdaler och 14 skillingar som Caisa 
Dybäck erhöll för ”organist sysslan” år 1790 är identisk med den summa 
som betalades ut till ”Organisten Holms Enka” detta datum.609 Vidare kan 
tilläggas att död- och begravningsböckerna omnämner Anders Holms 
hustru som ”Caisa Dybäck”.610  

Det går att fråga sig om denna skrivkunnighet och räknekonst i det 
kyrkliga materialet skall ses i skenet av att Avesta var en bruksort. Som 
visats i kapitel 2 var färdigheterna tämligen vanliga i församlingen och kun-
skaperna hade tidigt lärts ut. Dock praktiserades färdigheterna på andra 
ställen. Inte minst praktiserades färdigheterna i den kyrkliga organisat-
ionen där transaktioner, inventarier och räkenskaper var vanligt förekom-
mande. För att klara av dessa sysslor ställdes höga krav på den som höll i 
pennan. I Härnösand skrev exempelvis Anna Huss på en verifikation att 
spannmål till barnhuset hade levererats år 1714.611 Likaså visar Attmars 
kyrkoarkiv att Christina Nerbelia – änka efter handelsmannen och råds-
mannen Petrus Nerbelius i Härnösand – skrev en verifikation där hon in-
tygade att leveransen av ”domkyrkio Tunnorna” från Attmar hade anlänt 
år 1759 till Härnösand, liksom hon gjorde år 1760.612 Likaså var hennes 
man aktiv i Domkyrkoförsamlingen i Härnösand i rollen som kyrkvärd 
och står bakom flera verifikationer, räkenskaper och utbetalningar.613 
Detta kan förklara Christinas aktiva roll. Det bör emellertid understrykas 
att Christinas deltagande verkar ha skett efter hennes mans död då Petrus 
avled redan år 1735. I domkyrkoförsamlingens arkiv finns det inga spår 
som tyder på att Christina deltog i det kyrkliga arbetet under tiden Petrus 
var kyrkvärd. Utifrån avskrifter av de kyrkliga verifikationerna i Härnö-
sand går det att utläsa att Christina år 1737 erhöll 10 daler kopparmynt för 
två tunnor tjära – men då för eget utfört arbete.614 Avskrifterna nämner 
emellertid ingenting om att Christina skall ha undertecknat eller skrivit ve-
rifikationer å kyrkans vägnar under åren som änka. Med hjälp av hennes 
																																																																												
609 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1790, nr. 24, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. 

Här kan vi se att betalningen till Caisa skedde  ”genom C. Dillman”. Här rör det sig san-
nolikt om komminister Carl Dillman. För räkenskaperna se vidare, Räkenskaper för kyrka 
och församling, år 1790, opag, LIa:28, Avesta kyrkoarkiv. 

610 Död- och begravningsböcker , år 1790, opag, F:2, Avesta kyrkoarkiv. 
611 Räkenskaper för kyrka, verifikationer, år 1714, opag, Lid:1, Attmars kyrkoarkiv.. 
612 Räkenskaper för kyrka, verifikationer, år 1759 samt 1761, opag, LId:1, Attmars kyr-

koarkiv. För information om Christina se vidare Husförhörslängder, år 1744-1787, s. 135, 
AIa:2, Härnösands Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv. Se vidare Näslund 1980, s. 90. 

613 För en utbetalning år 1723 se vidare Huvudräkenskaper för kyrkan, år 1723, opag, 
LIa:6, Härnösands Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv. Petrus ligger bland annat bakom en 
kyrklig verifikation. Se vidare LIa:10, opag. För räkenskaperna se vidare  Huvudräken-
skaper för kyrkan, år 1724, opag, LIa:4, Härnösands Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv. 

614 Huvudräkenskaper för kyrkan, år 1737, opag, LIa:6, Härnösands Domkyrkoför-
samlings kyrkoarkiv.  
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verifikationer som har bevarats i Attmar blir det dock tydligt att hon var 
aktiv i det kyrkliga arbetet långt efter sin mans död.  

Att Christinas man hade varit aktiv i det kyrkliga arbetet är inte över-
raskande då han inte bara var kyrkvärd utan även rådman i staden. Hans 
anseende bör därmed ha varit gott. Att Christina var aktiv i rollen som 
änka kan förklaras av att också rådmansänkor kunde erhålla nådeår.615 Vad 
som dock är intressant i detta fall är att Christina skrev verifikationer å 
kyrkans vägnar efter Petrus död. Christina var ingen prästänka och bör 
därmed inte ha haft samma självklara koppling till den kyrkliga organisat-
ionen som många andra. Källorna visar även att församlingen inte led brist 
på skrivkunniga personer så det bör ha funnits andra att tillgå. Dock verkar 
Christina ha ansetts besitta rätt kvalifikationer och hennes sociala anse-
ende var sannolikt gott.   

Att kvinnor utförde skrivarbete i kyrkans tjänst förekom på flera ställen. 
I ett brev av kyrkoherden Josua Colliander i Svalövs församling berättar 
han att hustrun fick skriva ”flyttningsattester och även i annat skrivarbete” 
samt att hon hade hand om ”ortens penningangelägenheter”.616 Ytterli-
gare exempel är Catharina Behm som skrev under vissa av Nyköpings sko-
las räkenskaper för år 1717-1718.617 Catharina skötte också vissa utbetal-
ningar då en verifikation från år 1718 berättar att ”Madame Behm”, som 
var änka efter ”Mest:r Johan Peters”, tidigare samma år hade betalat Jacob 
Wester 4 daler 16 öre kopparmynt från skolans kassa för det arbete han 
utfört på skolan tidigare det året.618 Eva Helen Ulvros menar att flera 
prästhustrur brukade föra ”hemmets räkenskaper och tycks ibland ha dis-
ponerat inkomsterna från gårdarna”.619 Prästhustrun var alltså högst del-
aktig i de dagliga arbetssysslorna som ofta förutsatte att hon kunde läsa 
och skriva. Prästhustrurs delaktighet i sina mäns ansvarsområden ledde till 
att biskopen Jesper Svedberg starkt underströk att hustrun inte fick ”in-
kräkta på prästens ämbetsutövning”.620 Om det inte var vanligt att präst-
hustrun bistod sin man i diverse sysslor som hörde till hans ämbetsområde 
hade sannolikt inte biskopen känt sig manad till denna uppmaning. 

Att Catharina Behm kan knytas till skolans räkenskaper och utbetal-
ningar var alltså inget ovanligt. Inte heller är det överraskande att Ulrica 
Lundwald i april år 1784 i Avesta bekräftade genom sitt egenskrivna intyg 
att organisten och klockaren Anders Holm hade avlönat kyrkovärdarna P. 

																																																																												
615 Karlsson Sjögren 1998, s. 44. 
616 Ulvros 1996, s. 61.  
617 Detta skedde år 1719. Se vidare Räkenskaper för skola, år 1719, opag, LIIa:3, Nykö-

pings S:t Nicolai (före 1953 Nyköpings Västra) kyrkoarkiv.  
618 Räkenskaper för skola, år 1718, opag, LIIa:3, Nyköpings S:t Nicolai (före 1953 

Nyköpings Västra) kyrkoarkiv. 
619 Ulvros 1996, s. 62. 
620 Stadin 2004, s. 203. 
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Grafström och H. Granbeck ”för Protocollernas förande år 1783” – något 
som också kvitterades av Anders på samma verifikation i maj år 1784.621 
Det är sannolikt att detta var Ulrica Blankenhagen, dotter till rådman Blan-
kenhagen i Falun, som var hustru till komministern Johan Lundwald. Jo-
han skall enligt herdaminnena ha avlidit år 1783 vilket betyder att Ulrica 
måste ha skrivit intyget året efter sin mans död, samma år som Carl Dill-
man efterträdde hennes man som komminister.622 Ytterligare exempel är 
”Cattarina Bozu-” som kvitterade att ”Probst Tunnan ifrån Attmar” hade 
levererats av ”Hr pastoris” dräng i Tuna i mars år 1700 till Selånger.623 Det 
rör sig troligtvis om änkan till kyrkoherde Ericus Bozæus.624 Då Ericus 
avled år 1699 och inte efterträddes förrän år 1701 framkommer det att 
Catharina – liksom fallen ovan – kvitterade mottagandet i rollen som 
änka.625  

I exemplen som studerats uppträder en tydlig arbetsfördelning. Det blir 
påtagligt att de flesta kvinnor som utförde arbete som innefattade läs- och 
skrivkunnighet å kyrkans vägnar gjorde detta i rollen som änka. En förkla-
ring till änkors delaktighet i det kyrkliga arbetet skulle kunna vara det kon-
serveringsystem som kyrkan tillämpade som innebar att vissa prästänkor 
fick hjälp på olika sätt. Bland annat förekom det att en nyantagen präst 
fick ingå äktenskap med företrädarens änka.626 På detta sätt behöll änkan 
sin roll i församlingen. Det fanns också ett slags skyddsnät som innebar 
att prästhustrur kunde försörjas och bo kvar i prästgården i ett år – ett så 
kallat nådeår – under förutsättning att det fanns en vikare som försörjdes 
av sterbhuset. Det förekom även att vissa änkor beviljades extraår.627 

Även om konserveringssystemet främst gällde kyrkoherdeänkor visar 
de skriftliga spåren att även andra änkor kunde vara fortsatt aktiva i kyr-
kan. Detta kan ses i Avesta liksom i Härnösand. Tore Heldtander har visat 
att det i Linköpings stift redan på 1600-talet fanns tankar om att ”hjälpa 
de avlidna kaplanernas efterlevande”.628 Likaså har Peter Lindström upp-
märksammat flera önskningar att konservera kaplansänkor i sina studier 
av prästvalen i Hälsingland mellan åren 1650-1800.629 Vidare har Ragnar 
Norrman i sina studier av konserveringssystemet i Uppsala stift mellan 
																																																																												
621 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1784, nr. 44, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv.   
622 Muncktell 1846, s. 111. 
623 Övriga handlingar, år 1700, nr. 25, PI:1, Attmars kyrkoarkiv. Underskriften på ve-

rifikationen är emellertid svårtydd på grund av att efternamnet delvis täcks av bindningen  
624 Här visar för övrigt räkenskaperna i Selånger att hennes mans besatt god skrivkun-

nighet. Se vidare Födelse- och dopböcker, år 1688-1696, s. 51, C:1, Selångers kyrkoarkiv. 
625 Se vidare Bygdén 1923, s. 238.  
626 Lindström 2003, s..42. En änka kunde också behålla sin plats i hushållet genom att 

dottern ingick äktenskap med efterträdaren.  
627 Norrman 1993, s. 18. 
628 Heldtander 1955, s. 105. 
629 Se vidare Lindström 2003. 
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åren 1720-1920 observerat att änkor efter komministrar liksom läraränkor 
och klockaränkor kunde ansöka om konservering.630 Dock var det endast 
ett fåtal av dessa som beviljades före 1820-talet. När det exempelvis kom 
till läraränkor verkar de allra flesta som beviljades hjälp ha varit knutna till 
de högre lärartjänsterna.631 Exemplen visar dock att det inte endast var 
kyrkoherdeänkor som kunde behålla sin position. 

Vilka var det som beviljades hjälp? Kunde det vara så att vissa änkor 
besatt färdigheter som gjorde dem attraktiva för kyrkan som ville att de 
skulle vara en del av den kyrkliga organisationen? Enligt Norrman inne-
håller de allra flesta ansökningar från änkor och församlingar ekonomiska 
motiveringar – såsom stundande fattigdom.632 Vidare har Uno Hernroth 
lyft fram att en uppskattning av mannens långa tjänst även kunde ligga 
bakom vilka som erhöll nådeår.633 Änkors kvalifikationer verkar alltså säl-
lan ha varit skäl till att de erhöll stöd. Norrman menar att till skillnad från 
postmästaränkor fick änkor inte sköta det kyrkliga ämbetet vilket skulle 
skötas av nådårspredikanten. Dock kunde änkan sköta prästgårdens jord-
bruk.634 Det utesluter inte att andra skäl kunde ligga till grund för att en 
änka beviljades stöd, eller att hennes kvalifikationer spelade roll. Vi vet att 
hustrur utförde sysslor som var knutna till männens ansvarområde. En 
hustru och sedermera änka som hade varit delaktig i det kyrkliga arbetet 
kunde kanske anses vara en nyttig medhjälpare av församlingen.635 En 
prästänkas kvalifikationer eller sociala anseende kan därmed ha spelat in 
då församlingarna ansökte om konservering, särskilt då en änka hade varit 
drivande i det dagliga arbetet. Till exempelvis går det att utläsa i klockar-
hustrun Greta Stina Bergs skilsmässoansökan till Domkapitlet i Lund från 
år 1787 att: 

 såsom jag håller Barnen i Schola och under information det må mig för-
unnas utom den till slagne Tredjedel af min mans inkomster, någon mera 
pennning.636  

Greta Stina ansåg därmed att hennes undervisning – som egentligen till-
hörde hennes mans ansvarsområde – förtjänade ett större ekonomiskt 
stöd utöver den tredjedel av mannens inkomst hon hade rätt till. 

																																																																												
630 Norrman 1993, s. 71. 
631 Norrman 1993, s. 77. 
632 Norrman 1993, s. 128. 
633 Hernroth 1985, s. 31. 
634 Norrman 1993, s.71. 
635 Självklart fanns det en omhändertagande bakom konserveringssystemet. Hernroth 

har även uppmärksammat att relationer påverkade då ledamöter kunde vara släkt med vissa 
änkor. Något som Hernroth menar gjorde det  ”svårt att inte vara tillmötesgående”. Se 
vidare Hernroth 1985, s. 31. 

636 Äktenskapshandlingar, år 1787, opag, FIIf:83, Lunds domkapitel. Denna ansökan 
skrev hon själv under. 
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Även om denna avhandling inte ger utrymme för att studera vilken be-
tydelse änkors kvalifikationer hade för deras möjlighet att få stöd skulle 
detta system delvis kunna förklara varför vissa änkor skrev å kyrkans väg-
nar. Den gällande konserveringsmodellen bör ha bidragit till att vissa än-
kor gavs möjligheten att fortsatt vara en del av det kyrkliga arbetet. Åt-
minstone bör detta system ha gjort att kyrkan inte ställde sig helt ovillig till 
att änkor bistod. Detta bör ha i alla fall ha förekommit under den över-
gångsperiod som i många fall uppstod innan efterträdaren tillsattes.637 Vad 
som bestämde längde på denna övergångsperiod hade att göra med när på 
året mannen hade avlidit. Tjänsteåret, som följde bondeåret, startade näm-
ligen 1 maj. En änka som förlorade sin man efter detta datum var därmed 
berättigad att stanna kvar i sin position med lön resterande del av tjänste-
året. Resultatet av detta blev att de änkor som beviljades ytterligare nådeår 
i praktiken kunde erhålla försörjning i nästan upp till två år, exempelvis 
om mannen avled 2 maj.638 Detta kan förklara varför många änkor fort-
satte vara aktiva i kyrkan för en tid, även om de inte beviljades stöd. Om 
änkorna dessutom besatt vissa färdigheter, samt i vissa fall tidigare hade 
bistått i dessa sysslor, kunde det kanske till och med vara praktiskt. I vilken 
omfattning detta skedde eller skälet till detta är svårt att urskilja men prak-
tikerna vittnar om att detta förekom.  

Änkors aktiva roll och kompetens återfinns i flera församlingar. Ytter-
ligare exempel är kyrkoherdeänkan Helena Gravander som år 1712 in-
sände en supplik till Stockholms Magistrat och Rådhusrätt där hon bad 
om att få behålla den kollekt som samlats in för flyktingarna i Skepps-
holmskyrkan. Enligt hennes supplik skulle den ena ”håfwen” gå till kyr-
kans reparation och den andra till ”Pastorens underhåld”.639 Suppliken 
vittnar om att Helena i allra högsta grad var aktiv i den kyrkliga verksam-
heten. Dessutom berättar räkenskaperna i Skeppsholms kyrkoarkiv för år 
1712 om en begäran från ”Predikanten[…]Sahl. H. Anders Holms Enkia 
Madame Helena Gravander” att få överlämna en viss summa till kyrkan 
som hade hamnat hos henne efter mannens bortgång. Att Helena hade 
kommit över en sådan summa var inget ovanligt. Maria Ågren har visat att 
hustrur till lägre statstjänstemän hade tillgång till, och ibland lånade, sta-
tens pengar då det var hushållet som förvaltade dem.640 I Helenas fall var 

																																																																												
637 Det är möjligt att det främst var under denna övergångsperiod som änkor tog del i 

det kyrkliga arbetet. Åsa Karlsson Sjögren och Peter Lindström har uppmärksammat att 
kyrkoherdeänkan Karin Ersdotter i Hälsingtuna år 1667 förlorade sitt sociala anseende i 
församlingen efter att den nya kyrkoherden hade tillträtt. Se vidare Karlsson Sjögren och 
Lindström 2010, s. 241.  

638 Norrman 1993, s. 38. 
639 Kriminalmålsprotokoll, år 1712, s. 554f, A2a:42, Stockholms Magistrat och Råd-

husrätt. 
640 Ågren 2017b, s. 81. 
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hon ”i behåld af Kyrkians medel Ett hundrade Femtijo Fem dahl: 4 1/2 
öre Koppm:t”. Detta var hon dock beredd: 

att lefwerera emot qvittence till hwem Kongl: Ammiralitetet, eller någon 
på dess wägnar behagar beordra, Penningarna att emottaga.641   

Enligt anteckningen i räkenskaperna skulle ”originaler” upprättas där ett 
skulle förvaras i ”Kongl Ammiralitetets Holmkyrckia” och det andra skulle 
lämnas ”bem:te Enkia till verification”. Det är svårt att uttyda om Helenas 
begäran var skriftlig eller ej. Dock visar den bouppteckning som upprätta-
des år 1712 över inventarierna, som nu överlämnades till kyrkan, att He-
lena kunde skriva. Bouppteckningen skrev hon under tillsammans med det 
vanliga tillägget ”En Högt bedröfuad Enkia”.642  
 
Bild 5. Underskrift och tillägg av Helena Gravander år 1712 

 
Källa: Räkenskaper, huvudserie, år 1712, uppslag 9-10, LIa:3, Skeppsholms kyrkoarkiv. 
Foto: Riksarkivet 

Det var relativt vanligt att änkor skrev detta tillägg tillsammans med sina 
underskrifter. Att hon i sin begäran var beredd att först överlämna sum-
man ”emot qvittence” visar att hon var väl medveten om hur en ekono-
misk transaktion såsom denna brukade företas. Hennes supplik vittnar 
också om att hon efter sin mans död fortsatt var verksam i församlingen.  

De skriftliga spåren i Skeppsholms kyrkoarkiv visar att Helena inte var 
den enda kvinnan som var aktiv i verksamheten eller för den delen tog till 

																																																																												
641 Räkenskaper, huvudserie, år 1712, uppslag 9-10, LIa:3, Skeppsholms kyrkoarkiv 
642 Räkenskaper, huvudserie, år 1712, uppslag 9-10, LIa:3, Skeppsholms kyrkoarkiv.  



155	

pennan. I huvudräkenskaperna återfinns även spår av änkan Brita Psilan-
derhielm vars underskrift pryder församlingens räkenskaper mellan åren 
1719-1721. Materialet väcker dock vissa frågor kring vem som har upprät-
tat räkenskaperna då det går att utläsa i rubrikerna för räkenskaperna mel-
lan dessa år att räkningarna i själva verket gjordes av räntmästaren Johan 
Psilander – sedermera överkommissarie och som adlad tog namnet Psi-
landerhielm.643 Trots detta har Brita undertecknat alla dessa räkenskaper 
medan Johans underskrift saknas. Även om Johan troligt upprättade dessa 
räkenskaper var det Brita som vid olika tillfällen i februari år 1723, året 
efter han avled, skrev under dessa räkenskaper.644 Att Brita undertecknade 
dessa räkenskaper bestyrks av förteckningen i räkenskaperna – som ned-
skrevs år 1760 – som berättar att räkenskaperna för dessa år upprättades 
av Johan Psilanderhielms änka.645 Även om Johans ansvar övertogs av 
räntmästaren Petter Psilanderhielm från och med år 1722 visar räkenskap-
erna att det var Brita som ”godkände” sin mans tidigare räkenskaper år 
1723, trots att Petter upprättade räkenskaperna för detta år.   

Det fanns förmodligen en förväntan att Brita skulle bistå i arbetet. Ma-
ria Ågren har visat att hustrur till lägre statstjänstemän inte endast förvän-
tades bistå mannen utan även att de ”expected to act on behalf of their 
household and to do so with authority and assertiveness”.646 Ur detta per-
spektiv var det inte konstigt att Brita axlade detta ansvar. Det kanske till 
och med förväntades. Hon sågs förmodligen som en legitim representant 
för sitt hushåll. Detta kan också förklara varför Anna Catharina Leijel – 
änka efter inspektorn i Avesta bruk Pehr Leijel – skrev under en räkning 
31 december samma år som hennes man avled.647 Likaså kan vi se att Anna 
Fårselia i Avesta fungerade som hushållets representant då hon kvitterade 
en verifikation år 1737 att hon återfått 19 daler 3 öre kopparmynt som 
hennes man hade ”öfwerbetalt” när han betalade sin fars skuld till kyr-
kan.648 
 

																																																																												
643 Räkenskaper, huvudserie, uppslag 82, LIa:3, Skeppsholms kyrkoarkiv. Ett namn 

han tog i samband med att han blev adlad år 1720. Se vidare LIa:3, uppslag 96, och uppslag 
108. 

644 Se vidare Hofberg Stockholm 1906, s. 305. 
645 Räkenskaper, huvudserie, år 1714-1737, opag, LIa:3, Skeppsholms kyrkoarkiv. 

Detta är registret över ”1:sta Bandet af Ammiralitets Holm Kiirckans Räkenskaper”. 
646 Ågren 2017b, s. 121. 
647 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1765, nr. 48, LIa:24, Avesta kyrkoarkiv. 

Flera utlägg på räkningen kan knytas till kyrkan i Avesta. Varför just Anna Catharina skrev 
under denna räkning framgår inte.  

648 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1737, nr. 44, LIa:19, Avesta kyrkoarkiv. 
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Bild 6. Brita Psilanderhielms underskrift från år 1723 

 
Källa: Räkenskaper, huvudserie, uppslag 108, LIa:3, Skeppsholms kyrkoarkiv. Foto: Riks-
arkivet 

Skrivkunnighet och arbete bland näringsidkare 
Hittills har jag behandlat hur prästänkors läs- och skrivkunnighet möjlig-
gjorde för dem att fortsatt vara en del i den kyrkliga organisationen. Fär-
digheterna var även vanliga bland dem som bedrev olika typer av nä-
ringsidkande verksamhet. Detta samband har Lindmark och Johansson 
visat som nämnts ovan, och är påtagligt i de kyrkliga räkenskaperna. 

I verifikationerna i Avesta är det vissa typer av försörjningsarbete som 
sticker ut, såsom bokbinderi. Ett exempel var Maria Beel från Hedemora 
vars underskrift pryder en verifikation från år 1723 då hon intygade att 
hon avlönats med nio daler kopparmynt för att ha ”sålt en Skrifbok in 
folio i hwidt band”.649 Om vi kombinerar denna uppgift med räkenskap-
erna framkommer att kyrkoherden köpte en katekes på Hedemora mark-
nad. Det går därmed att komma åt att Maria skall ha sålt katekesen på 
marknaden till kyrkoherden.650 Samma försörjningsarbete hade Anna 

																																																																												
649 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1723, opag, LIa:3, Avesta kyrkoarkiv. 

Maria återfinns inte i husförhören från Hedemora och kommunionlängder finns inte för 
detta år. Det är dock möjligt att Maria återfinns i protokollen då flera endast nämns med 
förnamn och i vissa fall titel – till exempel ”hustru Maria”. Det ka även ha varit så att Maria 
var bosatt i en annan socken.   

650 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1723, opag, LIa:15, Avesta kyrkoarkiv. 
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Wijkman som undertecknade flera verifikationer kring mitten av 1700-ta-
let med sin karakteristiska handstil. Anna fick år 1740 1 daler 16 öre, och 
år 1744 2 daler för att hon hade gjort ”en pärmma” till kyrkan.651 År 1760 
erhöll hon 24 öre kopparmynt för att ha lagat handboken.652 Anna verkar 
ha försörjt sig på detta sätt åtminstone fram till år 1772 då hon fick 3 daler 
för att hon bundit ”en bok åt Avesta kiörka”.653  

Wijkmans handstil visar på ett visst driv vilket tyder på att hon sannolikt 
besatt en viss fördjupad skrivkunnighet.654 Det finns mycket som talar för 
att just kvinnor som livnärde sig genom bokbinderi besatt goda kunskaper 
i läsning, skrivning och räkning. Till exempel var Anna Maria Höijer, som 
var änka till bokbindaren Jacob Westman, kapabel att författa en verifikat-
ion i Västerås den 12 december år 1730 som berättar:  

Till Avestad kyrckians behof, är hoos mig undertecknad inbundit. Ett 
Exeemplar af Kocks Register uti hwitt pergamentz band á 6 daler Kop:r 
M:t Dito för Symboliske böcker, näml. för Concordia pia uti franskt band, 
á 5 daler Kop:r M:t, samt för Epitome Credendorum. 2 daler dito mynt 
Som quitteras. Summa 13 daler.655 

Anna Maria var inte den enda som var aktiv i verksamheten. Utifrån rä-
kenskaper från Västerås Lundby går det att se att styvsonen Abraham 
Westman var den som erhöll flera betalningar för liknande arbete under 
samma period.656 Vi kan se att Anna Maria vid sin död år 1751 bodde i 
samma hushåll som Abraham.657 Hennes verifikation vittnar om att hon 
tveklöst besatt rätt färdigheter för att kunna spela en aktiv roll i verksam-
heten samtidigt som styvsonen. Likaså besatt Magdalena Lagerberg i He-
demora viss kunnighet i skriv- och räknekonst då hennes anteckning på 
pärmens baksida vittnar om att hon hade sålt en bok till Älvdalens kyrka 

																																																																												
651 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1740, nr. 35, LIa:19, Avesta kyrkoarkiv. 

För år 1733 se vidare LIa:21, nr. 43. Enligt räkenskaperna var denna tänkt att ”lägga placa-
ter uthi”. Se vidare LIa:19, år 1740 s. 3. 

652 Det bör tilläggas att denna verifikation har skrivits av annan hand. Se vidare Räken-
skaper för kyrka och församling, år 1760, nr. 27, LIa:23, Avesta kyrkoarkiv. 

653 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1772, nr. 35, LIa:25, Avesta kyrkoarkiv. 
Här vittnar räkenskaperna om att denna bok var ämnad att användas som förhörsbok. Se 
vidare LIa:25, år 1772, s. 4.  

654 Det är möjligt att Anna själv författade verifikationerna då handstilen inte är helt 
olik. 

655 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1730, nr. 136, LIa:17, Avesta kyrkoarkiv. 
För mer information om Maria se vidare Lysnings- och vigselböcker, maj år 1751, uppslag 
66, EI:1, Västerås Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, och Muncktell 1843 (om Badelunda).  

656 Se exempelvis Räkenskaper för kyrka och församling, år 1728, s. 239, LIa:4, Västerås 
Lundby kyrkoarkiv. 

657 Husförhörslängd, 1739-1755, s. 28, Västerås AIa:3, Västerås Domkyrkoförsamlings 
kyrkoarkiv. Tyvärr saknas detta hushåll i husförhörslängderna mellan åren 1707-1739. 
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för 9 daler kopparmynt.658 Magdalena behärskade därmed både skrift och 
det samtida penningsystemet. 

 
Bild 7. Anna Maria Höijers verifikation från år 1730 

 
Källa: Räkenskaper för kyrka och församling, år 1730, nr. 136, LIa:17, Avesta kyrkoarkiv. 
Foto: ArkivDigital 

Förutom att binda in böcker ägde bokbindarna länge en viktig rättighet 
som andra näringsidkare saknade, nämligen rättigheten att få sälja in-
bundna böcker. Gunnar Mascoll Silfverstolpe som studerat bokbindarna i 
Stockholm under tidigmodern tid menar att detta i praktiken innebar att 
bokhandeln mer eller mindre var ”förbehållen bokbindarna”.659 Det var 
först år 1747 boktryckarna fick rättigheter att sälja sina egna böcker i bun-
det format både i stad och på landsbygd. Detta följdes av år av tvister 
mellan de båda grupperna.660 Med tiden var det bokhandlarna som stod 
för den största handeln.661 Det åsidosätter emellertid inte det faktum att 
det var bokbindarna som länge kontrollerade bokhandeln. Goda kun-
skaper i läsning, skrivning och inte minst i räknekonst var därmed prak-
tiska för att kunna driva denna verksamhet. 

Således är det mycket som talar för att kvinnor som försörjde sig genom 
bokbinderi och bokförsäljning i många fall besatt bättre skrivkunnighet 
och räknekonst än många andra då färdigheterna ofta praktiserades. Anna 
Maria Rimm har bland annat visat hur Elsa Fougt – som drev det Kongl. 

																																																																												
658 Husförhörslängd, opag, AI:2, Älvdalens kyrkoarkiv. Anteckningen vittnar däremot 

inte om när boken – som kom att användas som husförhörslängd mellan åren 1733-1747 
– såldes till kyrkan. 

659 Mascoll Silfverstople 1930, s. 135. 
660 Mascoll Silfverstople 1930, s. 148.  
661 Mascoll Silfverstople 1930, s. 154. 
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Tryckeriet från sin makes död år 1782 ända fram till år 1811 – ”omedelbart 
efter makens död tog över allt pappersarbete och till synes obehindrat 
skrev räkningar och korresponderade med myndigheter”.662 Denna före-
teelse har även Geraldine Sheridan lyft fram i sina studier om bokhandeln 
i Frankrike där hon menar att döttrar och hustrur fick en bättre utbildning 
i ”technical, legal, financial and managerial skills within family busines-
ses”.663 Likaledes var det en kvinna vid namn Mary Leeky som var en av 
de personer biskop Petrus Filenius korresponderade med angående bok-
försändelser och tryckningsmöjligheter på de brittiska öarna. I ett brev till 
Filenius skriver hon bland annat om det nöje ”I Shall have in the examin-
ation of the Prints you have sent me”.664  

Det går att finna flera kvinnliga boktryckare och bokbindare under 
denna tid. Exempelvis har Paula McDowell visat att kvinnliga boktryckare 
i 1600-talets London var tämligen vanligt.665 Det förekom också att änkor 
fortsatte driva verksamheten efter makens död. Redan i 1560-talets Stock-
holm går det att se att bokbindaren Staffan Erssons änka antagligen fort-
satte sin mans verksamhet. Åtminstone betalade hon ”bodalön” för en 
bod i Brunnsgränd år 1567 vilket kan tyda på att på fortsatte driva själva 
handeln.666 Ett annat exempel är änkan Justina Holm som var verksam i 
tre år efter det att hennes man avled år 1707.667 Likaså fortsatte Elisabeth 
Wärme – änka till bokbindaren Michael Kidron – driva verksamheten i 
hela 25 år efter sin mans död år 1710.668  

Även om det visats ovan att många kvinnliga boktryckare kunde skriva 
kan vi inte förutsätta att kunskapsnivån var densamma. Till exempel har 
McDowell uppmärksammat att skrivkunnighet varierade stort bland kvin-
nor som försörjde sig genom att sälja pamfletter. I denna grupp fanns det 
flera som inte ens kunde skriva sitt namn.669 När det kommer till Fougt 
hade hennes sociala bakgrund gjort att hon redan i barndomen fått ”teo-
retiska och praktiska kunskaper som möjliggjorde ett framtida framgångs-
rikt deltagande i bokbranschen”.670 Vissa omständigheter talar för att Hö-
ijer hade haft möjlighet att förvärva vissa kunskaper redan som barn. Hon 
var nämligen dotter till kyrkoherden Samuel Laurentii Höijer i Badelunda 

																																																																												
662 Rimm 2009, s. 12 
663 Något som inte alltid framkommer i källorna. Se vidare Simonton 1998, s. 53. 
664 Brev 22. 178 brev, framför allt till och av Filenius 1733.1780. 1 band, brev 14. Se 

vidare Åhlman 2012, s. 30. 
665 Se vidare McDowell 1998. 
666 Hedberg 1949, s. 27.  
667 Hedberg 1949, s. 224. 
668 De sista åren drev hon verksamheten tillsammans med sin son Anders Kidron. Se 

vidare Hedberg 1949, s. 257. 
669 McDowell 1998, s. 86. 
670 Rimm 2009, s. 32. 
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i Västerås stift.671 Höijer hade därmed vuxit upp i en familj där det skrivna 
ordet och de bokliga studierna var centrala. Medan Höijers bakgrund ger 
skäl att tro att hon bör ha haft ett förhållande till det skrivna ordet – något 
som förstärktes än mer i och med hennes försörjning – är det svårare att 
veta om Anna Wijkman hade haft samma möjlighet. Vi har helt enkelt inte 
samma insyn i hennes bakgrund som vi har i de prästerliga familjerna där 
mer eller mindre alla barn förväntades ta del i bokliga studier. Dock finns 
det indikationer som talar för att Wijkmans förutsättning att förvärva viss 
skrivkunnighet inte heller hade varit helt ogynnsam. Anna var dotter till 
gravören Anders Wikman och sedermera hustru till avsändningsskrivaren 
Johan Adam Nordenholm som i sitt arbete assisterade ”inspektorn [i 
Avesta] med korrespondensen och skötte kopparavsändningarna samt 
höll räkning över en del löner”.672 Efter Johans död år 1730 gifte Anna 
om sig med råkopparskrivaren Sven Tiander.673 Att det rör sig om samma 
Anna som skrev under verifikationerna visar räkenskaperna liksom hus-
förhörslängderna då Anna Wijkman på flera ställen benämns som ”Tian-
ders änka”.674 Oavsett hur kunskaperna hade förvärvats kan vi se att både 
Höijer och Wijkman besatt fullt tillräckliga kunskaper för att hantera situ-
ationer där det var praktiskt och rentav nödvändigt för deras försörjning 
att kunna läsa och skriva. Då skrivande av verifikationer och kvittenser var 
en vanlig praxis i kyrkan – samt att kyrkan troligen var en viktig kund för 
de samtida bokbindarna – var både Höijer och Wijkman tvungna att an-
vända sig av verifikationer och kvittenser.675 

Som visats ovan användes färdigheterna av boktryckare liksom gästgi-
vare. Praktiken går också att finna i andra former av försörjningsarbete. I 
Avesta finner vi fältskäraränkan Beata Levin som genom en räkning år 
1735 intygade: 

Under de 10 dagar som orgelbyggaren hr. Daniel Stråhle och dess betient 
hr. Jonas Green, warit hos mig, och inuitit Cammare, säng, och Kåst, me-
dan de igenom stämt hela orgelwärket, utföres allenast för Hr. Stråhle á 1 
daler 24 öre om dagen[...]Efwen för hr. Jonas Green á 1 daler 8 öre.676 

Summan uppgick till 30 daler enligt räkningen som skrevs den 12 juli 
samma år. Detta intygades genom kyrkoherden Matthias Ramzelius som 
uppmanade att summan skulle betalas av kyrkvärdarna till ”Madame Beata 

																																																																												
671 Se vidare Muncktell 1843, Badelunda. 
672 Norberg 1956a, s. 263. 
673 Norberg 1956a, s. 264. Tiander var verksam mellan åren 1728-1738. Se vidare Nor-

berg 1956a, s. 268. 
674 Se vidare Räkenskaper för kyrka och församling, år 1740, nr. 4, LIa:19, Avesta kyr-

koarkiv, samt LIa:21, år 1744, nr. 7. Se vidare Husförhörslängd, år 1758-1763, s. 32, AIa:2, 
Avesta kyrkoarkiv. För år 1764-1769 se AIa:2, s. 28. 

675 Något som de kyrkliga räkenskaperna vittnar om.  
676 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1735, nr. 40, LIa:18, Avesta kyrkoarkiv. 
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Levin”. Genom ytterligare ett tillägg – mycket väl skrivet av Beata själv –
kan vi se att hon fick betalt den 16 juli.677 

 
Bild 8. Underskrifter med tillägg av Beata Levin år 1735 

 
Källa:. Räkenskaper för kyrka och församling, år 1735, nr. 40, LIa:18, Avesta kyrkoarkiv. 
Foto: ArkivDigital 

Beatas inkomst verkar inte enbart ha kommit från tillhandahållande av 
logi. Efter sin mans bortgång år 1734 fortsatte hon nämligen sin mans 
verksamhet i rollen som änka. Genom ett utdrag från Bergskollegiet år 
1754 går det att utläsa att Beata ansökte att ”vid barberarverkstaden där-
städes bliva bibehållen och att hon därvid skulle få betjäna sig av fältskära-
gesällen Mathias Mensing” – något som beviljades i augusti år 1734.678 

Beata kom därefter att gifta sig med Mensing, men beviljades år 1754 åter-
igen – efter Mensings bortgång – att anta en ny gesäll. Tre år senare antog 
Beata istället Carl Thunman som var verksam fram till år 1781.679  

																																																																												
677 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1735, nr. 40, LIa:18, Avesta kyrkoarkiv. 
678 Norberg 1956b, s. 653f. 
679 Norberg 1956b, s. 653f 
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År 1782 fick istället Carl Fredric Pihl ”fullmakt uppå brukskirurgsyss-
lan” samt apoteket innan han avled år 1798.680 Precis som i fallet ovan kan 
vi se att änkan Eva Christina efter hans död var aktiv i verksamheten. 
Detta går att se genom de två verifikationerna som Eva Christina skrev 
året efter makens död.681 Här gällde båda verifikationerna de utlägg som 
verksamheten hade gjort för ”Elfströms änkas” mediciner i maj samt i juli 
år 1799. Till exempel listar verifikationen från maj de mediciner som 
Elfströms änka hade erhållit det senaste halvåret. Bland annat hade änkan 
mottagit ”Ängelskt Salt” vid fem olika tillfällen och fläderte sex gånger. 
Värdet av detta uppgick tillsammans till en summa av 1 riksdaler och 26 
skillingar enligt Eva Christina.682 

Eva Christinas verifikationer visar att hon var skrivkunnig, behärskade 
siffror i skrift samt besatt viss kunskap i räkning då hon kunde samman-
ställa de olika utläggen. Hon besatt därmed de rätta färdigheterna för att 
axla det ansvar som nu lades på henne efter hennes mans bortgång. Kun-
skaperna gjorde det möjligt för henne att driva in verksamhetens ford-
ringar. 

Eva Christina är en i raden av kvinnor som var verksamma i de olika 
apoteksinrättningarna under denna period. För att kunna ha en aktiv roll i 
denna verksamhet förutsattes ofta relativt god läs- och skrivkunnighet vil-
ket Eva Christinas verifikationer visar. Likaså besatt Margareta Op de 
Camp – som var änka efter Christopher Molitor som länge drev apoteket 
Engelen i Stockholm - god läs- och skrivförmåga. I sitt brev år 1713 till 
Collegium Medicum intygade hon att:  

Didrich Mörter hafwer för 10 åhr widpas, låtit giöra uti mit apotek, de så 
kallade Skildegans wunder piller, och mig för asken gifvit en half Carolin, 
hwilka askar han åter åt andra, som mig berättat är, för daler 6 :- Kopp:r 
mt försålde.683  

Även om Margareta tog hjälp av provisorer – d.v.s. personer med ett slags 
apotekarexamen – att driva apoteket blir det uppenbart genom hennes 
skrivande att hon själv var delaktig. Hade hon inte besuttit dessa färdig-
heter hade hennes roll varit betydligt mer begränsad. Detta gjorde det möj-
ligt för henne att ha en viss insyn och kontroll över verksamheten även 

																																																																												
680 Carl Fredric Pihl blev brukskirurg år 1782 i Avesta, ”derjämte överlät Stora Kopp-

arbergslaget 1782 åt honom apoteksinrättningen vid Avesta”. Se vidare Jhelt 1891, s. 707. 
681 Dessutom återfinns flera handlingar av Carl Fredric. Se vidare Räkenskaper för 

kyrka och församling, år 1785, nr. 13a och 13b, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. För år 1787 se 
vidare nr. 36, 37 och 39. För år 1789 nr. 19 och 37. För år 1791 nr. 17, och för år  1794 nr. 
48. 

682 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1799, nr. 42, LIa:32, Avesta kyrkoarkiv. 
Verifikationen från juli rörde sammanlagt tre utbetalningar där fläderte, engelskt salt samt 
honung uppgick till en summa av 25 skillingar. Se vidare LIa:32, år 1799 nr. 56. 
683 Inkomna handlingar, allmän serie, år 1713, nr. 286, E2:4, Collegium Medicum. 
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efter att sonen övertog den år 1705 i den ringa åldern av 14 år.684  Sonens 
ålder kan därmed ligga till grund för Margaretas aktiva roll.   
 
Bild 9. Margareta Op de Camps brev till Collegium Medicum år 1713 

Källa: Inkomna handlingar, allmän serie, år 1713, nr. 286, E2:4, Collegium Medicum. 

Att besitta vissa färdigheter var troligen ett krav för änkor som ämnade 
fortsätta verksamheten, men också om målet var att avveckla den. Enligt 
Craig Muldrew, som studerat kvinnor i kreditverksamheter i tidigmoderna 
England, var kvinnor ofta aktiva i det som kanske var det allra svåraste i 
när det kom till kreditverksamheten; att administrera verksamheten efter 
sin mans död. Den som tog över hade skyldighet att betala de kvarvarande 
skulderna.685  

Således var läs- och skrivkunnighet färdigheter som var praktiska att 
besitta för många näringsidkare då krediter spelade en viktig roll under 
tidigmodern tid. I tidigmoderna England var till exempel mynt en bristvara 
och en stor del av handeln skedde genom muntliga löften eller med hjälp 
av skriftliga dokument som fungerade som skuldsedlar.686 Då ekonomin 
expanderade i England efter år 1550 blev kreditsystemen allt mer kom-
plexa, och antalet obetalda krediter ökade vilket ledde till tvister som ofta 
togs till rätten.687 För svenskt vidkommande – i likhet med många andra 
västeuropeiska länder – var det tämligen vanligt att finna kvinnor i olika 
kreditnätverk.688 En viktig detalj skiljer emellertid Sverige från många 

																																																																												
684 Levertin 1910, s. 53. 
685 Muldrew 2003, s. 52. Se vidare Karlsson Sjögren 1998, s. 55. 
686 Muldrew 2003, s. 48. Se vidare Dermineur 2018, s. 255f. 
687 Muldrew, Craig 2003, s. 48. 
688 Dermineur 2018, s. 1. 
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andra länder. I Sverige var det främst hustrur eller änkor som var aktiva 
på kreditmarknaden.689 Det var viktigt att dessa kvinnor besatt viss läs- 
och skrivförmåga då skriftliga dokument var vanligt förekommande.   

Precis som änkor använde skriv- och räknekonst för att betala kvarva-
rande skulder fanns det änkor som försökte undkomma dem. Bland annat 
skrev handelmanshustrun Anna Christina Nyman prydligt under sin bo-
skillnadsansökning till Gävle rådhusrätt och magistrat för att slippa den 
skuld mannen ådragit sig. Här menade Anna i sin ansökan, som rörde ett 
konkursmål, att hennes mans (Anders Jäderholm) ”skulds gäldande frita-
gas samt mig förbehållas till bruk och nyttiande utan beräkning i min gifto 
rätt”.690 Trots att hennes ansökan författades av Lars Roxén skall vi inte 
tvivla på Annas skrivförmåga. Hon var nämligen fullt kapabel att på egen 
hand författa den fullmakt som hon skrev i samband med målet där hon 
gav:  

Notarien Lars Roxén, at i alt utföra och bevaka min rätt och talan ianse-
ende til den af mig gjorda boskillnads ansökningen Gefle den 6:te Junii 
1789.691  

På ett liknande sätt undertecknade änkan Anna Margareta Lundgren i 
Gävle flera dokument rörande sin mans, kofferdikaptenen Carl Lundgren, 
verksamhet år 1789. I en av dessa handlingar ansökte hon om att de vitt-
nen hon önskade få ”afhörda” skulle höras vid nästa tillfälle ”då de nu icke 
alla äro tilstädes”.692 

 

																																																																												
689 Ågren 2018, s. 125. Se vidare Ling, Jansson Hassan, Lennersand, Pihl, och Ågren 

2017, s . 89. 
690 Akter i konkursmål, år 1789, nr. 27, FIIIa:21, Gävle stad, Gävle stad. Rådhusrättens 

och magistratens arkiv. 
691 Akter i konkursmål, år 1789, nr. 31, FIIIa:21, Gävle stad, Gävle stad. Rådhusrättens 

och magistratens arkiv.  
692 Se vidare Akter i konkursmål, år 1789, nr. 129,  nr. 131, nr. 133 och nr. 135, FIIIa:21, 

Gävle stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv. 
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Bild 10. Anna Christina Nymans underskrift från år 1789 

Källa: Akter i konkursmål, år 1789, nr. 27, FIIIa:21, Gävle stad. Rådhusrättens och magi-
stratens arkiv. Foto: Riksarkivet 
 
Bild 11. Anna Christinas fullmakt från år 1789 

 
Källa: Akter i konkursmål, år 1789, nr. 31, FIIIa:21, Gävle stad. Rådhusrättens och magi-
stratens arkiv. Foto: Riksarkivet 

Som nämnts vid ett flertal tillfällen i denna avhandling var det långt ifrån 
bara de ekonomiska transaktionerna som förutsatte läs- och skrivkunnig-
het i näringsidkande verksamhet. Då olika typer av skriftliga dokument 
skickades kors och tvärs i samhället förde detta med sig att läs- och skriv-
kunnighet krävdes och användes i allt fler sammanhang. Flera av dessa 
dokument kunde ha direkt koppling till den egna verksamheten. För en 
näringsidkare var det till exempel viktigt att kunna hålla kontakten med 
myndigheter och de rättsliga instanserna som gjordes genom det skrivna 
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ordet. Skriftliga handlingar spelade också en viktig roll i koppling till för-
sändelser av varor. Till exempel skrev och kvitterade Isaac Fischers änka i 
Stockholm flera handlingar i samband med en försändelse av en mässhake 
åt Avesta kyrka år 1778.693  

Skriftliga handlingar var också viktiga för att folk skulle kunna röra sig 
ute i samhället. I Stockholm återfinns flera bevarade pass som murmästa-
ränkor skrev till gesäller som önskade resa. Exempelvis utfärdade 
Christina Catt. Franke ett pass år 1758 till murgesällen Anders Wahlberg. 
I passet skriver Christina att Anders, som vid tillfället var soldat, hade 
tjänstgjort hos henne som murgesäll men nu begärde ”Sitt afsked”.694 Li-
kaså utfärdade murmästaränkan Mariana Sophia Linke i Stockholm år 
1770 ett pass till murdrängen Lars Malmsten som gav honom: 

frihet at resa hem til sina anhöriga uti åbo lähn och maria Socken öfwer 
winteren till näst kommande wår, då han sig åter hos mig uti mitt arbete 
skall infinna, och anhålles hos Respektive befel hafwande att han får fram 
och tilbackas fort sätta sin resa och emedenan han uti sina rätta ärender 
stadde är så lemnas honom detta till bewis.695 

Mariana Linke utfärdade även ett pass två år senare då murdrängen Johan 
Hindrik Walberg ämnade resa. Medan Lars hade planer på att återvända 
till sin tjänst hos Mariana verkar Johan istället ha lämnat sin tjänst då Ma-
riana skrev att Johan nu hade ”frihet at försöka sig warest han finner sin 
lycka”.696 Det kan tänkas att vissa pass även var viktiga i deras yrke då 
många byggen var belägna utanför staden. Att besitta ett pass var därför 
av största vikt för att gesällerna över huvud taget skulle kunna ta sig till 
arbetet. 

Det förekom även att gesäller var tvungna att visa upp ett gesällbrev 
när de vandrade från mästare och mästare i syfte att förkovra sig. Det 
fanns en tanke att vandringen skulle bidra till att gesällen förvärvade de 
nödvändiga kunskaper han behövde i sitt yrke.697 I detta avseende kan ge-
sällvandringarna delvis ses som ett slags peregrination inom den egna nat-
ionens gränser – en form av utbildningsresa. Seden att gesäller skulle ge 
sig ut på vandring hade en tämligen lång tradition då gesällvandringar åt-
minstone hade praktiserats sedan medeltiden. Dag Lindström som stude-
rat skråorganisationerna i Sverige under tidigmoderna tid har dock påpekat 

																																																																												
693 Häribland en verifikation. Se vidare Räkenskaper för kyrka och församling, år 1778, 

nr. 43a och 43b, LIa:26, Avesta kyrkoarkiv. Se vidare LIa:27, år 1779, nr. 88a och 88b. Alla 
utom en har skrivits av samma hand. 

694 Passansökningar och pass, Murare, år 1758, nr. 442. Nordiska museets arkiv 
695 Passansökningar och pass, Murare, år 1770, nr. 602. Nordiska museets arkiv. 
696 Passansökningar och pass, Murare, år 1772, nr. 277. Nordiska museets arkiv. 
697 Westrin 1908, s. 1078 
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att även om vandringarna förekom var det inte förrän på 1620-talet dessa 
reglerades i vissa skråordningar.698  

Passen gjorde det möjligt för gesällerna att uppsöka marknaderna.699 
Anna-Brita Lövgen, som undersökt passens funktion under denna period, 
menar att passet ”var den viktigaste handlingen för den som var ute på 
handelsfärd”.700 Vidare har Theresa Johnsson genom sina studier av lös-
driveri på 1830-talet visat att pass var något som ofta efterfrågades på de 
samtida marknaderna. I Västerås gick exempelvis ”stadsbetjäningen och 
frågade efter pass på krogar och näringsställen. I hamnen kunde polisråd-
mannen kontrollera de fartyg som anlöpte hamnen”.701 Dessa skriftliga 
handlingar var således viktiga att besitta för dem som ämnade idka handel. 

Passen var en form av kontroll som hade till syfte att kontrollera och 
”övervaka folks rörlighet”.702 Gesällerna kontrollerades därmed noggrant 
och varje gesäll var skyldig att uppvisa både ”pass och medföra betyg”.703 

Med tiden behövde gesällen även uppvisa en ”gesällbok, hvari hvarje mäs-
tare, som haft honom i sin tjänst, skulle anteckna intyg”.704 Genom passen 
gavs även en möjlighet för en mästare att bedöma gesällens karaktär och 
tidigare uppförande. Lindström har visat att exempelvis tunnbindargesäl-
ler först fick tas i tjänst när de kunde uppvisa ett brev eller bevis som be-
rättade hur han tidigare hade uppträtt.705  

Således finns det flera skäl som talar för att det var praktiskt att vara läs- 
och skrivkunnig i rollen som mästaränka. För det första – som kanske är 
det mest uppenbara – gjorde färdigheterna det möjligt för henne att över 
huvud taget skriva ett pass. Något som var viktigt då hela systemet trots 
allt vilade på dessa handlingar. Detta försåg mästarhushållen med arbets-
kraft. För det andra var det praktiskt om änkan var kapabel att tyda passet 
då detta berättade om gesällens tidigare uppförande och kvalifikationer. 
Hennes läsförmåga gjorde henne härmed kapabel att förse sig med viktig 
information om den potentiella gesällen och med hjälp av denna fatta be-
slut.  

Skrivande och arbete inom hushållets ramar 
Under tidigmodern tid var mycket av arbetet knutet till hushållet. De allra 
flesta sysslor var obetalda och kunde bestå av att hämta vatten eller passa 
																																																																												
698 Lindström 1988, s. 194. 
699 Westrin 1908, s. 1078 
700 Lövgren 2010, s. 28.  
701 Johnsson 2016, s. 397. 
702 Johnsson 2016, s. 394. 
703 Westrin 1908, s. 1081. Min kursivering. 
704 Westrin 1908, s. 1081. 
705 Lindström 1988, s. 194. 
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barn. Den som ofta hade ansvar för arbetet var matmodern som behövde 
kontrollera att sysslorna sköttes på rätt sätt. Då matmodern skulle ”styra 
och leda hushållet”,706 förutsattes att hon besatt vissa färdigheter och per-
sonliga egenskaper. Till exempel berättar likpredikan om Birgitta Hieroni-
midotter att hennes föräldrar hade ”ööffnat och hållet henne strängelighen 
till hwssyslor och allahanda nödhtorfftigt arbete/ som henne medh tijdhen 
i hwshåld til godotiäna kunde”.707  

Liksom läskunnigheten var ett viktigt verktyg för att kunna undervisa 
hushållsmedlemmarna och i viss mån kontrollera husandakten – som vi-
sats i tidigare kapitel – kunde skrivkunnighet ha en plats i det dagliga ar-
betet. Exempelvis kunde skrivkunnighet användas i det religiösa livet. 
Detta var särskilt vanligt i de högre kretsarna där skrivkunnighet gjorde 
det möjligt att nedteckna böner, hymner och uppbyggliga texter som an-
vändes i husandakten och var ett vanligt inslag i vardagen. Stina Hansson 
som studerat den tidigmoderna andaktslitteraturen som litterär genre me-
nar att den tidigmoderna människan förväntades utöva andakt varje dag. 
Många samtida andaktsböcker innehöll även dagliga andaktsprogram som 
ofta innefattade ”morgon-, middags- och aftonandakt”.708 Även om vi 
inte kan utgå från att alla människor följde dessa andaktsprogram till punkt 
och pricka visar visitationsprotokoll att församlingsborna allt som ofta 
uppmanades att upprätthålla husandakten.709 Den ansågs därmed ha en 
viktig funktion i det religiösa levernet, inte minst då andakten hade en stark 
koppling till undervisningstillfället. Dessutom visar flera studier på att 
kvinnor hade en stark koppling till andaktslitteratur.710  

Skrivkunnighet hade också betydelse för andra sysslor och spelade inte 
minst en viktig roll  när det gällde hushållets organisation. I likpredikan 
om Catharina Tidemansdotter från år 1628 berättas det att hon: 

altijdh för henne dijt som hon sågh gagna sitt hwshåll/effter som hon war 
oöm på sigh at som offtast löpa vt om Staden/nu hijt nu dijt ther hon 
hade sitt hwshåll/och sina ther hwssaker/at them ställa i godh lagh/och 
til pricka hält på thet och alt thet hon hade vnder henderna Book och 
skreff flitigt alt vp i sin hwshålss Book och lät see huru som hon war i alla 
måtto wälpriseligen hwsachtigh.711 

																																																																												
706 Stadin 2004, s. 51. 
707 Een Lijkpredikan I then hederlighe och dygdesamme Qwinnes/hustru Birgitta Hieronymi dotters, 

Stockholm 1613, opag. 
708 Hansson 1991, s. 70ff. 
709 Likaså kan vi utgå från att alla ägde dessa böcker. Dessa böcker var tämligen dyra. 

Det var först och främst katekeser, psalmböcker eller ABC-böcker som kyrkan försåg för-
samlingsborna med.  

710 Se vidare Hunt 2016. s. 214. För svenskt vidkommande har bland annat Otfried 
Czaika bidragit med studier på detta område.  

711 Thens fordom Ähreborne/Hedersamme och dygderijke Matrones och Doctorinnes/Hustru Karin 
Timansdotters[…]Lijkpredikning, Uppsala 1628, opag. Min kursivering.  
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Färdigheten användes också för att dokumentera recept och huskurer av 
olika slag.712 Detta var praktiskt då recept och huskurer ofta hade koppling 
till vissa hushållssysslor. Exempelvis kan vi se att Catharina Ekmark – som 
var dotter till handelsmannen och kommissarien Olof Persson och senare 
gift med kommissarien Jöns Holst och därefter med generalen och lands-
hövdingen Johan Fredrik von Kaulbars – skrev flera recept. Hennes kok-
bok, som nedskrevs någon gång under 1700-talet, inrymmer cirka 145 si-
dor handskrivna recept som beskriver allt ifrån bakverk till matlagning. I 
dessa recept listas inte endast ingredienser utan ges även långa beskriv-
ningar av hur läsaren skall gå tillväga. Till exempel illustrerar Catharina i 
samband med receptet av ”Syssedebolonie korfwar” genom en illustration 
vilken storlek de små tärningarna  av det ”reena fläsket” skall skäras.713 
 
Bild 12. Recept och illustration hämtat ur Catharina Ekmarks kokbok 

 
Källa: Kokbok, s. 43, Cod III:5, De la Gardieska arkivet. Foto: Universitetsbiblioteket, 
Lunds universitet 

Kokboken som av allt att döma har skrivits av Catharina själv inrymmer 
långa beskrivningar och mått som visar att hon behärskade både bokstäver 
och siffror.714 Vid sidan av recepten innehåller boken dessutom en ”upsats 
på Lackwärk”, samt en framställning av ”äckta Scharlakans färgh”.715  

Att skriva ned recept och hushållsknep var praktiskt för kvinnor som 
ansvarade för ett hushåll. Enligt Kekke Stadin fanns det en tanke om att:  

de arbetsuppgifter som utfördes inom hushållet skulle husfrun själv be-
härska även om hon inte deltog i det vardagliga arbetet. Det var uppgifter 
en matmor hade i varje hus oavsett ståndstillhörighet och samhällsställ-
ning, exempelvis matlagning, bakning, bryggning, tvätt, kopparputs och 
andra hushållsgöromål.716 

De tidigmoderna källorna vittnar vid ett flertal tillfällen om att matlagning 
ofta knöts till husmodern. Forskningsprojektet Gender & Work har upp-
märksammat att ansvaret för matlagning var vanligt bland kvinnor som 
var eller hade varit gifta. Medan tjänstefolkets arbete ofta var knutet till 

																																																																												
712 Se vidare Hunt 2016, s. 162ff. Här kan även Nordiska Museets samling av kvinnors 

handskrivna kokböcker lyftas fram.  
713 Kokbok, s. 43, Cod III:5, De la Gardieska arkivet.  
714 Kokbok, s. 67, Cod III:5, De la Gardieska arkivet.  
715 Kokbok, s. 155 och 158, Cod III:5, De la Gardieska arkivet.  
716 Stadin 2004, s. 147. 
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åkern och boskap så såg matmodern ofta till de hushålleliga sysslorna 
såsom matförberedelserna.717 Som visats var det hela 230 av totalt 245 
aktiviteter som var knuta till mat och logi som hade utförts av kvinnor 
som var eller någon gång hade varit gifta.718 Möjligheten att kunna skriva 
ned olika recept och hushållsknep kunde därmed vara praktiskt i rollen 
som matmoder.  

Skrivförmåga gjorde det också möjligt för familjemedlemmar att hålla 
kontakten med varandra. I de fall kvinnorna själva ansvarade för gården 
var brevskrivning ett effektivt sätt att hålla mannen uppdaterad om arbetet 
på gården. Bland annat har Eva Helen Ulvros visat att en hustru genom 
korrespondens kunde informera mannen om arbetet på gården.719  

Läs- och skrivkunnighetens betydande roll för korrespondensen behö-
ver knappast understrykas. Det var trots allt läs- och skrivförmåga som 
gjorde det möjligt att hålla kontakt med varandra. Exempelvis bör det ha 
varit svårt för Anna Dorotea Filenia – gift med domprosten Samuel Älf  – 
att kontakta biskopen Jacob Lindblom där hon bland annat uppmanade 
biskopen att informera Johan Henrik Lidén om ”huru ömtålig Far är”, om 
hon saknade de rätta färdigheterna.720 

Skrivandet bör ha varit särskilt framträdande i hushåll där kunskaperna 
hade en naturlig plats. I hushåll som livnärde sig genom handel – som i 
Catharina Ekmarcks barndomshem – var skrivandet förmodligen tämligen 
vanligt förekommande. I sådana hushåll kan vi därmed förvänta oss att 
skrivkunnighet praktiserades medan praktikens förekomst i de lägre kret-
sarna är svårare att uppskatta. Spåren av de lägre kretsarnas skrivande har 
helt enkelt inte bevarats i lika stor utsträckning som de högre ståndens, 
vars böcker och skriftliga handlingar ofta har räddats genom privata arkiv. 
Här kan nämnas Elisabeth Wijkman – dotter till fältväbeln Johan Anders 
von Ackern och hustru till Johan Henrik Wijkman – som tillskrivits flera 
handskrivna recept och hushållsrön från 1740-talet.721 

Att skrivkunnighet var en del av de högre ståndens dagliga sysslor kan 
förväntas. Detta bör ha varit särskilt gällande i de adliga kretsarna. Många 
adelskvinnor ansvarade för stora gårdar och var därmed beroende av läs- 
och skrivkunnighet för att på ett effektivt sätt kunna organisera arbetet på 
gården samt hålla koll på inkomster och utgifter. Till exempel var det Char-

																																																																												
717 Östholm och Prytz 2017, s. 108 och 114. 
718 Östholm och Prytz 2017, s. 109. 
719 Se vidare Ulvros 1996.  
720 Brev till J.A. Lindblom 1796-97, volym 11, brev 69. Anna Doroteas dikter, som hon 

senare har blivit känd för, visar att hon besatt god skrivkunnighet. 
721 Se vidare Kokbok och hushållsrön. 1700-talet, 105, Manuskriptsamlingen. Se vidare 

Raab 2006. 
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lotta Klingsporre som undertecknade flera räkningar som rörde frälse-
hemmanet Träsk på Åland på 1760-talet.722 Ett annat exempel är grevin-
nan Ulrika Falkenberg – dotter till riksrådet greve Melker Falkenberg af 
Bålby och Hedvig Eleonora Wachtmeister af Björkö – som under sin tid 
på Höja säteri mellan åren 1780-1802 utförde både skrivarbete och utbe-
talningar.723 Mellan åren 1798 och 1800 skrev Ulrika åtminstone 13 anno-
tationer som gällde olika utbetalningar.724 Bland annat intygade Ulrika 
skriftligt att Jan Ludvigson inte hade erhållit någon betalning när han tidi-
gare samma år hade levererat tvenne tjog ägg, men att han nu ”härmed af 
mig qvitteras och betalas med 8 skillingar enl. accord, och 1 skillingar 8 
öre Drickspeng”.725 Att Ulrika var skrivkunnig är föga överraskande med 
tanke på hennes sociala tillhörighet. Till exempel besatt hennes moder god 
skrivkunnighet, något som moderns hushållsbok från år 1761 innehållande 
181 sidor handskrivna recept och hushållsknep vittnar om.726  

Slutsatser 
Detta kapitel har visat att skrivkunnighet och räknekonst användes på 
olika sätt och i olika sammanhang under 1700-talet. Genom kyrkliga veri-
fikationer framkommer att färdigheterna användes av kvinnor som för-
sörjde sig som bokbindare. Här var det vanligt att kvinnor med detta för-
sörjningsarbete kvitterade verifikationer när de hade gjort arbete för kyr-
kan och i vissa fall skrev dem själva. Spåren visar tydligt att dessa kvinnor 
väl behärskade läs-, skrivkunnighet, i viss mån räknekonst och det samtida 
penningsystemet. Att till exempel Anna Maria Höijer behärskade allt detta 
var sannolikt en förutsättning för hennes försörjningsarbete då det inte 
endast handlade om att skriva olika dokument utan även att hålla koll på 
verksamhetens inkomster och utgifter. 

Spåren vittnar om att dessa färdigheter användes av olika näringsidkare 
och fick betydelse på olika sätt. Hade exempelvis Anna Christina Liljander 
varit helt främmande för det skrivna ordet hade hon sannolikt varit tämli-
gen begränsad i sitt arbete. Det bör ha inneburit svårigheter att hålla de 
dagböcker som alla gästgivare var ålagda att ha. Inte minst i de fall de var 

																																																																												
722 Detta kan ses genom hennes egen underskrift och flera avskrifter. Se vidare För-

mynderskapsprotokoll, s. 62ff, Cc:1, Ålands domsaga. 
723 Ulväng 2007, s. 9. 
724 Denna siffra kan sannolikt göras ännu större då flera skrivelser bär hennes handstil. 

Se vidare Räkenskaper, A1:4c, Höja Gårdsarkiv. 
725 Räkenskaper, december år 1798, A1:4c, Höja Gårdsarkiv. 
726 I denna återfinns flera recept och hushållsknep såsom färgeri. Se vidare 41, s. 162f, 

E3378, Brokindsamlingen. 



172	

tvungna att försvara verksamheten om kritik framfördes, som i detta fall 
gjordes i skrift. 

Att helt sakna läs- och skrivförmåga kunde därmed ställa till problem 
på flera sätt och var sannolikt något som var gällande för många näringsid-
kare under denna tid. Bland annat måste det ha varit problematiskt för 
Margareta Op de Camp att fortsätta driva verksamheten, än mindre ha 
kontroll över den, om hon inte besatt sådana färdigheter. Likaså vore det 
sannolikt svårt för Eva Christina Pihl att driva in de fordringar som verk-
samheten hade genererat efter hennes mans död om det skrivna ordet varit 
helt främmande för henne. Dock visar de fysiska spåren att både Marga-
reta och Eva Christina var väl rustade för dessa uppgifter – oavsett om 
syftet var att fortsätta verksamheten eller att avveckla den.  

De fysiska spåren vittnar om att de kvinnor som detta kapitel fokuserat 
på var högst delaktiga i det kyrkliga arbetet då de utförde sysslor som för-
utsatte läs- skrivkunnighet och räknekonst. Exempelvis skötte Ulrica 
Lundwald i Avesta och Margareta Behm i Nyköping vissa utbetalningar 
medan Brita Psilanderhielm kan knytas till räkenskaperna i Skeppsholmen. 
I alla dessa fall framträder ett tydligt mönster: de utförde dessa sysslor i 
rollen som änka. Här gav det gällande konserveringssystemet vissa av än-
korna möjlighet att fortsatt vara en aktiv del i det kyrkliga arbetet. Ansågs 
änkorna dessutom besitta goda kunskaper fanns det sannolikt inget skäl 
till att inte låta dem utföra sysslor som tidigare hade legat på mannen – 
sysslor som de i många fall troligen hade bistått männen med. Spåren vitt-
nar om att änkorna kunde upprätta räkenskaper och korrespondera med 
instanser samt skötte utbetalningar. Dessa sysslor förutsatte att de kunde 
läsa – och i viss mån skriva och räkna.  

Skrivkunnighet hade även en roll i hushållet då färdigheten gjorde det 
möjligt att nedskriva recept och olika hushållsknep. Detta var vanligt bland 
matmödrar då de bar ansvaret för hushållets sysslor. I de fall det rörde sig 
om ett större hushåll var läs-, skrivkunnighet och viss räknekonst praktiska 
färdigheter att ha då de gjorde det möjligt att organisera hushållet men 
även kontrollera inkomster och utgifter. 

Detta kapitel har främst studerat hustrurs eller änkors användning av 
läs- och skrivkunnighet i olika typer av arbete. De ogifta har inte varit lika 
synliga. Dock tyder flera omständigheter på att vissa av dessa kvinnor hade 
förvärvat färdigheterna redan som ogifta då många kom från en bakgrund 
där det skrivna ordet hade praktiserats. 
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KAPITEL 6 

En framväxande skriftkultur - mötet med 
det handskrivna ordet och hur det användes 

Till skillnad från kapitel 5 som fokuserade på hur läs- och skrivkunnighet 
användes i mer specifika sammanhang – ofta i form av försörjningsarbete 
– ligger fokus i detta kapitel på praktiker som vittnar om den skriftkultur 
som berörde allt fler människor. För att studera detta har material från 
olika geografiska områden och kontexter använts för att belysa hur en 
framväxande skriftkultur resulterade i att kvinnor från olika sociala grup-
per började använda det handskrivna ordet. Syftet är alltså att studera hur 
kvinnor (men i vissa fall också män) oavsett social grupp eller samhälls-
klass mötte och många gånger använde det handskrivna ordet. Hur an-
vände kvinnor det handskrivna ordet och i vilka sammanhang skedde 
detta? Vilka var dessa kvinnor? Vilken avkastning kunde det ha om en 
kvinna kunde hantera det handskrivna ordet? Kunde en kvinna på detta 
sätt påverka sin situation? Vad blev konsekvenserna om de inte kunde? 
Dessa frågor kommer jag att besvara i detta kapitel. 

Betydelsen av att kunna uttrycka samtycke och 
godkännande i skrift 
Ett behov som uppstod i allt fler sammanhang under 1700-talet var att 
kunna underteckna en skriftlig handling. Detta kan exempelvis ses i sam-
band med användningen av olika typer av kontrakt. I de juridiska hand-
lingarna i Mölnbacka bruks arkiv återfinns flera bevarade köpebrev och 
köpekontrakt från 1700-talet som vittnar om denna praktik. Den tidigaste 
skriftliga handlingen härstammar från 17 oktober år 1768 då Maria Lång 
– tillsammans med Johan Bergmann som skrev under för sin hustru Gu-
nilla Herverg – undertecknade å sin ”omyndige” sons vägnar. Dokumentet 
hade att göra med ett par köpebrev som hade upprättats den 15 oktober 
samma år. Här menade parterna att köpebreven, som berörde försälj-
ningen av en fastighet, saknade information om tillträdesdatum. Med hjälp 
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av dokumentet ville de understryka att köparen överstelöjtnant Carl Gus-
tav Löwen, som även var den som överlämnat de båda köpebreven den 
15 oktober, skulle få tillträde det kommande nyåret, d.v.s. den 1 januari år 
1769.727  

Ytterligare exempel är Cajsa Herveg som undertecknade fyra dokument 
år 1789 och ett köpekontrakt 23 mars år 1798 då hennes son Jan bland 
annat köpte hennes andel i kronoskattehemman av henne. Egendomarna 
verkar emellertid inte ha varit i Jans ägo särskilt länge då de bara några 
dagar senare skrevs över på brukspatronen.728 Likaså undertecknade Anna 
Cajsa Odén tillsammans med sin man Carl Kihlman ett köpebrev år 1794. 
Här sålde Anna Caijsa och Carl bland annat en fastighet i Väsby som Anna 
Caijsa hade ärvt av sin mor tillsammans med den del av Anna Caijsas ”ba-
karf” som hade tillfallit henne efter hennes morbror för en summa av 3166 
riksdaler och 32 skillingar specie.729 

Det är tydligt att de som uppvisade god skrivkunnighet var del av sam-
manhang där färdigheterna praktiserades. Till exempel berättar Cajsa Her-
vegs byteskontrakt som upprättades 31 juli att Cajsa var änka efter bruks-
patronen Hans Schröder.730 Här kan tilläggas att hennes styvson Jan 
Schröder var skrivkunnig då hennes köpebrev från 23 mars år 1798 bär på 
ett tillägg skrivet av Jan. Likaså var Anna Cajsa Odén systerdotter till ”Fou-
riern Jonas Sillfverhäst” och syster till bruksinspektören Christopher Sö-
derberg som står bakom flera skrivelser i de juridiska handlingarna i Möln-
backa.731 Därtill var hennes man, såsom hon själv, kapabel att skriva sitt 
eget namn.  

Det var emellertid långt ifrån endast personerna i exemplen ovan som 
hade möjlighet att sälja eller köpa mark eller fastighet. De vars skrivför-
måga inte var fullt lika utvecklad som 1700-talets brukspatronsänkor var 
definitivt inte utestängda från en sådan affär. I de juridiska handlingarna i 
Mölnbacka har majoriteten av köpebreven och köpekontrakten under-
tecknats med hjälp av kvinnors initialer. Av totalt 19 bevarade handlingar 
mellan åren 1768-1800 har 12 undertecknats på detta sätt. Det blir tydligt 
att detta var en vanlig förekommande praxis i Mölnbacka då skrivaren i 
många fall lämnade utrymme mellan för- och efternamn så att initialerna 
kunde få plats. Exempelvis satte Ingebor Jonsdotter, tillsammans med sin 

																																																																												
727 Se vidare Juridiska handlingar, 17 oktober år 1768, opag, F1:9, Mölnbacka bruk. 
728 Juridiska handlingar, 30 mars år 1798, nr. 23, F1:9, Mölnbacka bruk. För köpekon-

traktet se vidare F1:9, 23 mars år 1789, nr. 20. 
729 Juridiska handlingar, 28 mars år 1794, opag, F1:9, Mölnbacka bruk. Köparna var 

brodern Christopher Söderberg och hans fru Christina Elisabeth Odén. 
730 Juridiska handlingar, 31 juli år 1798, nr. 23, opag, F1:9, Mölnbacka bruk. 
731 Se vidare Juridiska handlingar, F1:9, Mölnbacka bruk. 
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man, sina initialer på ett köpebrev år 1786 då de sålde halva sin gård till 
sin son och hans hustru.732  
 
Bild 13. Ingebors och Erics initialer från år 1786 

 
Källa: Juridiska handlingar, 1 september år 1786, opag, F1:9, Mölnbacka bruk. Foto: Riks-
arkivet 

Spåren av underskrifter på kontrakt och köpebrev går att finna på flera 
ställen under denna period. I Rådhusrättens och magistratens arkiv i Piteå 
går det att utläsa att Sophia Margaretha Höjer: 

af friwilja uplåtit och försålt till Borgaren Anders Wiklund, emot förbehåll 
af en Kammare i min Lifs tid, Min här i Staden uti Njonde Qwarteret be-
lägen gård, bestående af Tre fjerdels tomt med de derå befintelige hus samt 
Sjöboden. 

Enligt köpebrevet som upprättades den 2 juli år 1783 kvitterade Sophia 
med sin underskrift att hon erhållit 1400 daler kopparmynt ”eller Sjuttjo 
Sju Riksdaler Specie, Trettjo sju Schillingar och fyra runstycken”.733 I Upp-
sala i Carolina Redivivas arkiv kan vi se att Katarina Lundsten år 1771 
skrev under ett köpebrev som hennes man Lars upprättat angående en 
försäljning av en gård i Örtedalen till Akademin. Brevet bär även ett tillägg 
där Maria Elisabeth Hartman genom sin underskrift godkände köpet utö-
ver Katarina och Lars. Att Maria var tvungen att underteckna berodde på 
att hon år 1765 hade sålt tre fjärdedelar delar av gården till sin måg och 

																																																																												
732 Juridiska handlingar, 1 september år 1786, opag, F1:9, Mölnbacka bruk. Samma sak 

gjorde Ingeborg Olofsdotter år 1774 då hon sålde sin arvedel i hemmanet Hagen. Se vidare 
F1:10, 13 april år 1774, nr 2. 

733 Inneliggande handlingar till småprotokoll, 2 juli år 1783, opag, FFId:1, Piteå Stad. 
Rådhusrättens och magistratens arkiv. 
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dotter – d.v.s. Katarina och hennes man.734 På samma sätt satte Elisabet 
Westin sitt namn på det köpekontrakt som upprättades år 1743 då hon 
och hennes man Thomas Petri Kihlmarck sålde en gård som var belägen i 
”Örtegårds qvarteret och Blomstergatan” för en summa av 1000 daler 
kopparmynt.735 

Av allt att döma lade myndigheterna vikt vid att de berörda parterna 
själva skrev under. Warren Swain som studerat löftets roll för avtal och 
kontrakt har lyft fram att tanken om samtycke länge präglade olika former 
av avtal. Exempelvis fanns det en tanke – som grundade sig i romersk rätt 
och senare i den kanoniska lagen – att ett löfte först fick rättslig bäring om 
den andra parten hade accepterat det.736 Tanken om samtycke hade länge 
varit centralt när det kom till muntliga avtal och förekom till viss del även 
under tidigmodern tid. Skrivkunnighetens ökning innebar därmed inte att 
ett muntligt avtal hade spelat ut sin roll. Det var vanligt att människor som 
stod inför rätten var tvungna att svära en särskild ed.  

Samtyckets centrala roll för att ett avtal skulle ha rättslig giltighet var 
inte ett resultat av skriftkulturens frammarsch eftersom samtycke kunde 
uttryckas muntligen. Däremot kunde det vara praktiskt om samtycke sattes 
på papper. Swain har lyft fram att Samuel von Pufendorf menade att skrift 
var ett bra sätt att visa sitt samtycke då det motverkade att folk glömde de 
avtal de ingått samt motverkade ett slags oärlighet. Det skrivna ordet 
kunde helt enkelt ge en större rättslig säkerhet.737 

Vad denna skriftkultur gjorde var att samtycket oftare sattes på papper. 
Således var det inte bara de manliga parterna som fattade pennan. Flera 
köpebrev och kontrakt undertecknades också av hustrun. I vissa fall var 
hustrun ensam om att ta sig an denna uppgift i samband med en försälj-
ning. Till exempel var det Anna Damin i Koldemo (Arbrå) som vid två 
tillfällen intygade att hon hade erhållit delbetalningar efter att hon och hen-
nes man sålt ett hemman för 424 daler och 27 öre kopparmynt. Här går 
det att utläsa på baksidan av köpebrevet som upprättades år 1706 att Anna 
erhöll 100 daler kopparmynt år 1706 och 30 daler kopparmynt år 1710.738  

 

																																																																												
734 Lilla arkivet B II:13. Beslut i konsistoriet 1771-11-02: UUA, , A I:138, Konsistoriets 

protokoll 1771, Kansliarkivet. 
735 Lilla arkivet B II:8, bilaga 4. Beslut i konsistoriet 1743-05-13, § 10:UUA, , AI:86, 

Konsistoriets protokoll 1743, Kansliarkivet. 
736 Se vidare Swain 2013, s. 13ff. 
737 Swain 2013, s. 13. 
738 Skuldböcker och fördelningsböcker, år 1706 och 1710, opag, LIc:1, Arbrå kyrkoar-

kiv. Enligt köpebrevet skulle det ”qwitterat å andra sidan det iagh efter handh der på be-
kommandes warder”. 
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Bild 14. Underskrifter av Anna Damin från år 1706 och 1710  

 
Källa: Skuldböcker och fördelningsböcker, år 1706 och 1710, opag, LIc:1, Arbrå kyrkoar-
kiv. Foto: ArkivDigital 

Denna praktik förekom även i andra rättsliga sammanhang. Detta var van-
ligt vid arvsskiften då änkan eller de kvarvarande familjemedlemmarna var 
tvungna att underteckna, och i vissa fall själva skriva, olika former av do-
kument. I dessa situationer kom läs- och skrivförmåga väl till hands då det 
kunde handla om den egna arvsrätten. Exempelvis var Catharina Root ett 
av barnen som skrev under sina mors sterbhushandlingar i Karlshamn år 
1759.739  

De som inte behärskade läs- eller skrivförmåga var begränsade i dessa 
sammanhang. Detta var särskilt gällande i de fall det rådde oenighet. Dessa 
personer var då helt beroende av andra personer. Exempelvis var det tur-
ligt att Anna Lisa Berg i Karlshamn år 1755 kunde föra sin mors talan när 
hon skrev till rådhusrätten. Brevet hade att göra med en tvist mellan mo-
dern och Gandells änka om en arvslott som tillfallit modern ”efter sitt 
Köttsliga Syskonebarn Råd- och handelsmannen Sal: Nils Grandell”. I bre-
vet menade Anna Lisa att Grandells änka skulle ”än en gång ändring söka, 
och hennes [d.v.s. moderns] tillfallande arfzlott förmodligen utbekomma”. 
Att Anna Lisa skötte sin mors talan hade att göra med moderns höga ålder, 
svaghet samt hennes numer: 

																																																																												
739 Bouppteckningar och arvskiften, år 1759, s. 17, FIIa:41, Karlshamns rådhusrätt och 

magistrat. 



178	

barnsliga okunnighet om ändåmålet af merbemälte Fruns utskickades för-
blommerade föreställning, then ock efter egit behag är blefwen skriftel:n 
författad [d.v.s. hennes köpekontrakt], dels i barnslig begiärlighet efter 
penningar, och ändteligen utan eftertanka om sin och sine Barns wäl-
färd.740 

Anna Lisa menade vidare att hon själv tillsammans med sin man hade, i 
likhet med modern, redan avstått arvslotten. Detta kunde enligt Anna Lisa 
bevisas både skriftligt och muntligt vilket ”sålunda aldeles dödat det fö-
menda KiöpeContractet”. Till följd av detta krävde Anna Lisa att änkan 
skulle ställas till svars samt sökte ersättning för rättegångskostnaderna.741 

Det är inte helt överraskande att de som sannolikt var bäst lämpade att 
föra talan i dessa situationer var de personer som behärskade läs- och 
skrivkunnighet. I fallet ovan försökte Grandells änka genom det utsända 
köpekontraktet bestrida den påstådda uppsägningen av arvslotten. Likale-
des gjorde Anna Lisas goda läs- och skrivförmåga det möjligt för henne 
att försvara sin mor. Detta gjorde hon inte endast genom sitt brev. Anna 
Lisade menade att hon kunde bevisa detta genom den underskrift hon och 
mannen hade gett i samband med att moderna avsade arvslotten. Om mo-
derns oförmåga att föra sin egen talan berodde på bristande skrivkunnig-
het eller om det berodde på den ”barnsliga okunnighet” som hon enligt 
dottern besatt är svårt att veta. Dock går det att komma till slutsatsen att 
det hade varit svårt att föra talan om ingen av dem hade kunnat läsa och 
skriva. Anders Nilsson, Lars Pettersson och Patrick Svensson har lyft fram 
att läs- och skrivkunnighet kunde vara viktiga verktyg för 1800-talets bön-
der när det kom till kontrakt. En bonde som var läs- och skrivkunnig 
kunde läsa och förstå viktiga dokument och på detta sätt riskerade han inte 
att bli lurad.742 Detta gällde alltså även kvinnor på 1700-talet. 

Spåren av kvinnors underskrifter bör enbart inte förstås utifrån skriv-
förmåga. Viktigt att lyfta fram i sammanhanget är att långt ifrån alla kvin-
nor ägde jord under 1700-talet. Då priserna steg under denna period hade 
många helt enkelt inte råd att köpa och alla hade inte möjlighet att ärva.743 
De kvinnor som ägde jord eller fastighet hade ofta tilldelats detta genom 
arv. I dessa fall ansågs arvslotten vara deras ”separate estate” om hon gifte 
sig.744 Det var med andra ord inte en kvinnas skrivkunnighet som förklarar 

																																																																												
740 Bouppteckningar och arvskiften, år 1755, s. 203, FIIa:41, Karlshamns rådhusrätt 

och magistrat. 
741 Bouppteckningar och arvskiften, år 1755, s. 205, FIIa:41, Karlshamns rådhusrätt 

och magistrat. Utöver detta brev skrev Anna Lisa ett identiskt brev i samma månad till 
rätten som istället gällde ett köpekontrakt mellan hennes mor och Magnus Dahlgren. Se 
vidare FIIa:41, år 1755, s. 211.  

742 Nilsson, Pettersson och Svensson 1999, s. 81.  
743 Ågren 2013, s. 219. 
744 Ågren 2013, s. 214.  
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att hon satte sin namnteckning på ett köpekontrakt utan snarare att mar-
ken var hennes arvegods. Hon var därmed den rätta ägaren och visade 
härmed sitt samtycke. Exempelvis förtäljer byteskontraktet mellan Cajsa 
Herveg och brukspatron Niclas Arfvidsson att Cajsas ägda del i Möln-
backa bruk dels hade förvärvats genom arv, dels genom byte som kunde 
bevisas enligt hennes mans bouppteckning från år 1784. Dock vittnar by-
teskontrakten om att även de tillbytta egendomarna hade koppling till hen-
nes arvsrätt.745   

Viktiga att understryka i sammanhanget är att det verkar ha rått oenig-
het under denna period om kvinnors samtycke i samband med en försälj-
ning behövdes eller inte. Åsa Karlsson Sjögren har visat att det fanns olika 
åsikter kring hustruns samtycke och det kunde skilja sig mellan stad och 
land. Med 1734 års lag fastställdes dock att mannen inte kunde ”byta bort, 
förpanta eller sälja hustruns fasta gods på landet eller i staden” om han 
inte hade hustruns samtycke och då även in skrift.746 Om detta alltid till-
lämpades i praktiken är svårt att veta. Vad skriftkulturens frammarsch 
emellertid gjorde var att samtycket oftare uttrycktes i skrift. Genom un-
derskrift medgavs inte endast att en försäljning hade gått rätt till utan även 
att säljaren hade rätt till en viss summa. Att behärska viss läs- och skriv-
kunnighet gav i dessa sammanhang sannolikt en känsla av kontroll. För 
dem som inte var kapabla att läsa eller skriva bör dessa situationer ha varit 
betydligt mer problematiska. Det bör ha varit svårt att på egen hand kon-
trollera att informationen stämde.  

Även om denna avhandling inte har till syfte att kartlägga skrivkunnig-
hetens utveckling bör kraven om samtycke i samband med kontraktsskriv-
ning ha fått betydelse för vissa gruppers behov att ta till pennan. Anders 
Nilsson har observerat att jordägare och hantverkare under 1800-talet be-
satt en bättre skrivkunnighet än till exempel torpare. Likaså var självägande 
bönder i högre grad skrivkunniga än de som arrenderade. Denna skillnad  
har förklarats av att den ökande kommersialisering och byråkratisering i 
slutet av 1700- och början av 1800-talet ställde olika krav på grupperna.747 
Det är därför möjligt att jordägare utvecklade en bättre skrivkunnighet än 
andra då de oftare var tvungna att använda färdigheten i olika situationer. 
Det är sannolikt ingen slump att Georg Fredrik Seilers skolbok från år 

																																																																												
745 Enligt Cajsa själv (d.v.s. enligt köpebrevet) skall hon ha tillbytt sig dessa ägor ”emot 

min ärfda del uti Nestsjö Säteri, Dels inlöst igenom Köp och betalt med Kjöpeskillingen 
för min sålda arfde andel uti Högfors Bruk, och ägendomen, och detta emot En Tolftedel 
uti Steflingstorps Krono Skatte, Hemman, som jag nu har under min brukning, samt en 
öfverenskommen mellangifts Summa af Niohundrade Sexton R[iksdale]:r 32 sk[illinga]:r 
Specie/Sager 5500 Daler silfvermynt”. Se vidare Juridiska handlingar, 30 mars år 1798, nr. 
23, F1:9, Mölnbacka bruk. 

746 Karlsson Sjögren 1998, s. 56.   
747 Nilsson 1999, s. 285f. Se vidare Nilsson, Pettersson och Svensson 1999, s. 85. 
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1801 lyfter fram köpebrev som en genre som borgares och allmogens barn 
hade nytta av att kunna.748  

Att sätta sitt namn på papper förekom emellertid inte endast i koppling 
till mark och egendom. Det var långt ifrån endast de självägande bönderna  
och deras hustrur som praktiserade detta. Det fanns också behov av att 
kunna detta i andra sammanhang. Inte minst var praktiken en viktig del i 
de tidigmoderna äktenskapsförhandlingarna i Lund från slutet av 1700-
talet. I Domkapitlet i Lund återfinns flera bevarade ansökningar som kvin-
nor och män sände in då de ämnade bryta sin förlovning eller ansökte om 
skilsmässa. Exempelvis undertecknade klockardottern Helena Maria Ahl-
gren år 1795 sin ansökan med en prydlig underskrift om att bryta sin för-
lovning med skräddaren Mathias Berg i Skårby då paret menade att det 
innan vigseln hade ”upstått en kallsinnighet, som wi icke kunnat öfwer-
winna”.749 Genom en skrivelse intygade dessutom Hans Christopher Ahl-
gren i sin roll som hennes fader och ”giftoman” att han ställde sig bakom 
beslutet.750 Ytterligare exempel är klockarhustrun Greta Stina Berg som år 
1787 undertecknade sin skilsmässoansökan.751  

 
Bild 15. Helena Maria Ahlgrens underskrift från år 1795 

 
Källa: Äktenskapshandlingar, år 1795, opag, FIIf:86, Lunds domkapitel. Foto: ArkivDigital 

I ansökningarna från slutet av 1700-talet framträder ett tydligt mönster. 
De kvinnor som uppvisade en mer fördjupad skrivkunnighet var de som 
var del av sammanhang där vi kan förvänta oss att finna dessa färdigheter. 

																																																																												
748 Vidare listar Seiler dokument såsom; skuldsedel, pantsedel, assignation, kvitto, 

orlofssedel, testamente, arrendekontrakt, hyreskontrakt, fullmakt, voteringssedel till präst-
val, ansökning till konungen, titulaturer, utanskrifter, notifikationer och invitationer. Se vi-
dare Lindmark 1994, s. 155ff. 

749 Äktenskapshandlingar, år 1795, opag, FIIf:86, Lunds domkapitel. Här visar lys-
ningssedeln från Skårby att Mathias var mästare ”vid det hofl. Skräddare Embetet”. Se 
vidare Bilagor till kyrkobokföringen, år 1794, opag, HI:1, Skårby kyrkoarkiv. 

750 Äktenskapshandlingar, år 1795, opag, FIIf:86, Lunds domkapitel. Husförhörsläng-
derna från Skårby visar att Hans Christopher Ahlgren var klockare i församlingen och att 
Helena Maria var en av döttrarna. Se vidare Husförhörslängd, år 1782-1791, hushåll 11, 
AI:1, Skårby kyrkoarkiv. I lysnings- och vigselboken går det att utläsa att Helena Maria året 
efter gifte sig med Jöns Hyllen som var klockare i Lyngby och Gödelöfs församlingar. Se 
vidare Födelse och dopböcker, 30 mars år 1796, uppslag 10, CI:2, Skårby kyrkoarkiv. 

751 Äktenskapshandlingar, år 1787, opag, FIIf:83, Lunds domkapitel. 
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Det är till exempel inte överraskande att klockardottern Helena Maria Ahl-
gren redan som ogift hade förvärvat viss skrivkunnighet. Hon tillhörde ett 
hushåll där bokliga studier var vanliga. Likaså är det inte överraskande att 
Catharina Margareta Hallman var kapabel att skriva hela sitt namn.752 Hall-
man var inte bara gift med ”Crono Befallningsman” Magnus Angell utan 
var även dotter till inspektorn Claes Hallman.753 Elisabet Larsdotter, som 
ämnade bryta sin förlovning med ladufogden Jöns Olson år 1789, är en av 
få pigor som var kapabel att skriva sitt eget namn. Dock saknar Elisabet 
samma driv i handföringen som kvinnorna ovan.754  
 
Bild 16.Underskrifter av pigan Elisabet Larsdotter och Jöns Olson 

Källa: Äktenskapshandlingar, år 1789, opag, FIIf:83, Lunds domkapitel. Foto: ArkivDigital 

Underskrifter kunde ta olika form då långt ifrån alla kunde skriva hela sina 
namn. Det fanns en medvetenhet och acceptans från Domkapitlets sida 
att skrivförmågan kunde variera. Många kom därmed att använda sig av 
initialer då de undertecknade och även bomärken förekom. Till exempel 
skrev pigan Älna Nilsdotter under sin ansökan med sina initialer år 
1787.755 Likaså undertecknade Ingär Matjsdotter och Måns Akasson år 
1794 med hjälp av sina initialer då de ansökte om att bryta sin förlovning 
då de ”ej skulle blifva i framtidens lyckligt”.756 Därmed anhöll de hos 
Domkapitlet om ett ”Skiljobref, på det vår öfwerenskommelse om vår tro-
lofnings uphäfvandes må äga all den kraft som lagar och författningar 
fordra”.757 Med hjälp av sina initialer skrev de även under en handling där 
bland annat gåvorna lämnades tillbaka. Ingär fick emellertid behålla en 

																																																																												
752 Äktenskapshandlingar, opag, FIIf:83, Lunds domkapitel. 
753 Schimdt 1835-1836, s. 356. 
754 Äktenskapshandlingar, år 1789, opag, FIIf:83, Lunds domkapitel. Själva ansökan 

vittnar om att Jöns, som också kunde skriva sitt namn, var ladufogde på Dybecks gård. 
Sannolikt rör det sig här om Dybäcks herrgård i Östra Vemmenhögs socken. Se vidare 
Westrin 1907, s. 1139. Om Elisabeth tjänstgjorde på gården eller inte är svårt att veta då 
husförhörslängderna saknas för detta år. 

755 Äktenskapshandlingar, år 1787, opag, FIIf:83, Lunds domkapitel Lund FIIf:83. 
756 I denna ansökan som författades av Gustaf Adolph Klint, benämns Ingär och Måns 

som ”Syskonebarnen”, Se vidare Äktenskapshandlingar, år 1794, opag, FIIf:86, Lunds 
domkapitel. 

757 Äktenskapshandlingar, år 1794, opag, FIIf:86, Lunds domkapitel.. 
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”Selefwer sked och några hwitta pänningar”. Denna skrivelse skrev även 
Ingärs föräldrar under på samma sätt som hon själv hade gjort.758 Att gå-
vorna lämnades tillbaka var en vanlig praxis.759 Det kan förklaras av att 
gåvorna, till skillnad från i många andra länder, var tämligen värdefulla.760 

Kraven på underskrifterna i Lund kunde alltså anpassas efter individens 
skrivförmåga. Detta gjorde att en skrivkunnighet som var begränsad i vissa 
situationer var fullt tillräcklig. I Lund var denna anpassning sannolikt nöd-
vändig då Domkapitlet verkar ha lagt stor vikt på att alla inblandade själva 
skulle sätta pennan på papper, oavsett grad av skrivförmåga. Detta kan 
jämföras med olika former av utbetalningar där det var vanligt att en skri-
vare kunde underteckna å någons vägnar. I skolans räkenskaper i Sankt 
Nicolais arkiv i Nyköping finns det till exempel mycket som talar för att 
fler av de 10 verifikationerna som bär kvinnors underskrifter mellan åren 
1722-1723 inte har skrivits av dem själva761 Exempelvis ligger åtminstone 
två händer bakom Annika Johansdotters verifikationer i de fall hon hade 
utfört leveranser till skolan.762  

Det är sannolikt att en skrivkunnig person bistod om personen inte be-
satt någon som helst skrivförmåga. Det går dock att ställa frågan varför 
individerna i Nyköping använde sina initialer i så låg grad som de faktiskt 
gjorde? Det återfinns endast några exempel från dessa år.763 Initialer till-
lämpades trots allt på många ställen och borde rimligtvis ha ställt lägre krav 
på deras skrivförmåga. Detta kan jämföras med Lund där initialer och bo-
märken användes tämligen ofta. Mellan januari och juni år 1722 förekom-
mer 21 skrivelser i äktenskapshandlingarna som bär initialer eller bomär-
ken. Detta gjorde exempelvis Lucia Nielsdaater detta år med ”egen 
hand”.764  

Till skillnad från de kyrkliga verifikationerna i Nyköping visar ansök-
ningarna från Lund att Domkapitlet lade stor vikt vid att alla parter skulle 
skriva under med egen hand. Det räckte därför inte att en kvinnas gif-
toman undertecknade ansökningen å hennes vägnar utan hon själv var 
																																																																												
758 Äktenskapshandlingar, år 1794, opag, FIIf:86, Lunds domkapitel. 
759 Korpiola 2004, s. 239. 
760 Korpiola 2004, s. 243. 
761 Här kan fyra verifikationer knytas till Anna Johansdotter. Fyra till Annika Johans-

dotter. En till Annika Jansdotter. En till Anita Jandotter. Det bör emellertid inte förutsättas 
att alla kvinnor i Nyköping bistods av skrivkunniga personer. Exempelvis har samma hand 
skrivit och undertecknat Stina Edberghs två verifikationer från år 1725 i samband med 
målandet av skolans fönster. Det är därför möjligt att hon skrev dessa själv. Se vidare Rä-
kenskaper för skola, år 1722-1723, opag, LIIa:3, Nyköpings S:t Nicolais kyrkoarkiv. 

762 Här kan nämnas Räkenskaper för skola, 8 maj år 1722 och två i juni samma år, opag, 
LIIa:3, Nyköpings S:t Nicolais kyrkoarkiv. Det är det viktigt att understryka i samman-
hanget att detta inte endast gällde kvinnor. Det var vanligt att även män erhöll hjälp. 

763 Se till exempel Räkenskaper för skola, 7 juni 1722, LIIa:3, Nyköpings S:t Nicolais 
kyrkoarkiv. 

764 Äktenskapshandlingar, år 1722, opag, FIIf:43, Lunds domkapitel. 
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tvungen att göra det. Detta bör sannolikt förstås i skenet av den kanoniska 
rätten som var gällande för äktenskapet där det länge hade funnits en tanke 
om att bägge parter skulle visa sitt samtycke.765 Detta har delvis behandlats 
ovan och var särskilt påtagligt i fråga om äktenskapet. Mia Korpiola som 
studerat äktenskapet i tidigmoderna Sverige perioden ca 1200-1610 har lyft 
fram att även om mycket makt låg hos föräldrar och giftomän kunde ett 
äktenskap inte genomföras utan kvinnans och mannens samtycke.766 

Korpiola har visat att de allra flesta äktenskapsdispyter i domkapitlen i 
Västerås, Uppsala och i konsistoriet i Stockholm handlade om förlov-
ningar under den period hon studerat.767 Denna bild stämmer också väl 
överens med ansökningarna i Lund från slutet av 1700-talet.768 En förkla-
ring till den stora mängd ansökningar kan vara att det var tämligen lätt att 
bryta en förlovning. Enligt Korpiola kunde en förlovning brytas av vilken 
anledning som helst under förutsättning att förlovningen inte hade full-
bordats genom samlag. I dessa fall ansåg kyrkan att akten hade skapat ett 
slags ”äktenskapsband” mellan de båda som inte kunde brytas.769 

Vad ansökningarna i Lund visar är att en kvinna och man inte bara vara 
tvungna att ge sitt samtycke för att inträda äktenskapet utan även om de 
ville bryta det. Skrivkunnighetens ökning gjorde det möjligt att allt fler 
kunde göra detta på papper. Att Domkapitlet lade vikt vid att parterna 
själva skulle sätta sitt namn på papper bör således dels förklaras av den 
kanoniska lagen och tanken om samtycke, dels av det skrivna ordets allt 
starkare roll i samhället. I detta sammanhang innebar det att kvinnor från 
vitt skilda samhällsgrupper använde det handskrivna ordet efter förmåga. 

Skrivkunnighetens utbredning under 1700-talet betydde att färdigheten 
letade sig in i sammanhang där kvinnor och män sällan hade mött det 
skrivna ordet tidigare, än mindre använt det. Ett spår av denna utveckling 
kan ses i de kyrkliga verifikationerna som vittnar om att kvinnor och män 
började skriva under i allt högre grad. Detta kan ses som en form av sam-
tycke där en individ genom sin underskrift godkände betalningen som er-
hölls. 

Att kvinnor och män undertecknade verifikationer var ingen ny förete-
else. Som visats ovan undertecknade Elisabeth Börilsdotter i Avesta två 
verifikationer redan år 1699.770 Vad som emellertid skiljer sig åt från tidi-
gare var att kvinnor och män som av allt att döma inte var beroende av färdigheterna 
i sitt försörjningsarbete började praktisera detta. Medan Börilsdotter hade ett nära 

																																																																												
765 Roeber 2013, s. 29. Se även Decock 2013, s. 637.  
766 Korpiola 2004, s. 210. 
767 Korpiola 2004, s. 237. 
768 Samma företeelse har Malin Lennartsson uppmärksammat i 1600-talets Småland. 

Se vidare Lennartsson 1999. 
769 Korpiola 2004, s. 237. 
770 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1699, opag, LIa:13, Avesta kyrkoarkiv. 
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förhållande till skrivna ordet – hon drev trots allt gästgiveriet och post-
kontoret – hade sannolikt Christina Ersdotter i Avesta inte samma behov 
av läs- och skrivkunnighet när hon utförde arbete på nya mässhaken år 
1785. Trots detta intygade hon genom sina initialer år 1785 att hon erhållit 
2 daler och 9 runstycken för att bland annat ha sytt på 3 stycken ”myss-
lor[…]Tillagt en aln pardonband” samt en aln ”docka rödt silke”.771 

Christina var emellertid inte det enda exemplet utan både kvinnor och män 
kunde praktisera detta. I Arjeplog godkände fyra av fem män genom sina 
initialer den utbetalning de erhöll år 1743 för att de hade tjärat kyrkan.772 

Likaså var Eric Bonde en av ringarna i Avesta som år 1783 genom sina 
initialer godkände att han fått ”fyratjio” skillingar.773  

Även om det var långt ifrån lika vanligt som i äktenskapsförhandling-
arna förekom det allt oftare i kontakten med kyrkan att kvinnor och män 
själva skrev under efter förmåga. Rimligtvis återspeglar det ett samhälle 
där skrivkunnighet blev allt vanligare. Charlotte Appel har i en studie av 
namnteckningar mellan mitten av 1600-talet fram till början av 1700-talet 
tyckt sig kunna se att ett växande ”antal initialer er udtryk for en generelt 
stigende fortrolighed med skriftproget i hele samfundet”.774 Även i Sve-
rige förefaller det så att det blir betydligt lättare att finna underskrifter och 
initialer ju längre fram vi kommer på 1700-talet. Detta kan tala för en ök-
ning av skrivkunnighet. Med detta växte sannolikt en förväntan successivt 
fram även från myndigheternas sida att många kunde fatta pennan. Om 
individen inte kunde fanns det åtminstone en förväntan att hon eller han 
hade en läs- och skrivkunnig person i sin närhet, förutom skrivaren i myn-
dighetens tjänst. 1700-talets kvinnor och män blev härmed allt mer in-
dragna i en skriftlig kultur. 

Bristande kunskaper bör ha inneburit vissa problem i samband med 
dessa utbetalningar. Det kunde vara svårt för mottagaren att veta om sum-
man verkligen överensstämde med innehållet i verifikationen om hon/han 
inte kunde läsa. I en sådan situation var en kvinna antingen beroende av 
att läs- och skrivkunniga personer fanns i hennes närhet, och inte minst 
att personen hade hennes behov i åtanke. 

Betydelsen av att behärska genrer när man skriver 
Det skrivna ordets betydelse kan också ses i kontakterna med olika instan-
ser, något som framkommer genom förekomsten av suppliker under 
denna period. Exempelvis undertecknade Maria Graff, som var änka efter 

																																																																												
771 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1785, nr. 16, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. 
772 Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper, år 1744, opag, LIa:2, Arjeplogs kyrkoar-

kiv. 
773 Räkenskaper för kyrka och församling, år 1783, nr. 14, LIa:29, Avesta kyrkoarkiv. 
774 Se vidare Appel 2001, s. 269. 
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konstapeln Anders Hansson och nu var ensamstående med tre barn, en 
supplik år 1685 med namn och tillägget ”En högt bedröfwade Enkia”.775 
I samband med hennes supplik inkom även en attest av Wenerbergh, som 
var lektor på ”Ladugårdz landz Scholan” där hennes söner gick, i vilken 
han underströk sönernas goda karaktärer. I denna attest som skrevs efter 
Marias önskan intygade Wenerbergh med ”[e]gen hand” att pojkarna ofta 
hade besökt skolan med ”godt beröm och nöije”.776 Utöver Wenerbergh 
upprättade även prästen i Sankt Jacobs kyrka, som Maria och Anders hade 
vigts i, en attest efter Marias begäran som intygade att de varit gifta samt 
hennes nuvarande utsatthet.777  

Suppliker kunde skickas till olika myndigheter och instanser. Genom en 
supplik vädjade Bengta Olofdotter om att barnhuset i Malmö skulle anta 
hennes son som hon inte kunde försörja mer. I sin vädjan år 1764 berättar 
Bengta att: 

I dessa swåra och allment beklageliga tryickande tider har jag wäl på alt 
möjeligit sätt arbetat derhän, att förskaffa mig ock min lille Son Jöns 
Swänsson 4 år gammal nödigt lifs uppehälle; men det wil ändå icke så foga 
sig, att det Kan för mitt barn wara tillräckeligit, och är swårare är det för 
mig att Kunna uppehålla det samma med nödig klädnad.778 

I likhet med många andra under denna tid undertecknade Bengta endast 
sin ansökan medan en skrivare författade den. I samband med suppliker 
är därför frågan om författarskap av största vikt då det var vanligt före-
kommande att supplikanten fick hjälp att skriva suppliken. Vanligast var 
kanske att detta skedde med hjälp från den specifika instansen men även 
hushållsmedlemmar eller bekanta kunde bistå. Att få någon annan att för-
fatta en supplik behöver dock inte nödvändigtvis vara ett tecken på bris-
tande skrivkunnighet hos supplikanten. I likhet med andra skriftliga hand-
lingar finns det flera suppliker där underskrifterna, och i vissa fall tillägg, 
vittnar om att supplikanten i själva verket delvis kunde skriva. Exempelvis 
kan vi se att löjtnantsänkan Magdalena Enbergs supplik från år 1723 upp-
rättades av en skrivare trots att hon själv till viss del var skrivkunnig. Mag-
dalena var åtminstone kapabel att skriva sin namnteckning tillsammans 
med tillägget ”En högtt bedröfuat En[ka]”.779 Att ta hjälp kan därför vara 
ett tecken på att supplikanten saknade kunskap om källans stilistiska drag. 

																																																																												
775 Rullor, år 1685, s. 103, P2:2,  Flottans pensionskassa. 
776 Rullor, år 1685, s. 104, P2:2,  Flottans pensionskassa. 
777 Rullor, år 1685, s. 105, P2:2,  Flottans pensionskassa. Här kan tilläggas att en vid 

namn Johan Andersson intygade genom en attest att Maria hade varit Anders hustru. Se 
vidare P2:2, s. 106. 

778 Supplikakter (del 1), år 1764, opag,  DIVa:128, Malmöhus läns landskontor. 
779 Krigskollegium  brevböcker, år 1723, s. 1079, Ec:87, Krigskollegium Krigskollegii 

kansli. 
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Hon behärskade kanske inte genren i sig eller möjligen saknade hon kun-
skap om viktiga juridiska begrepp. Som nämnts har Nils Erik Villstrand 
uppmärksammat att vissa bonderiksdagsmän i mitten av 1700-talet kan 
uppfattas som possessivt semilitterära. Med detta menar Villstrand att de 
kunde läsa handskriven text men att de inte var ”så drivna skribenter av 
komplicerad kansliprosa att de skulle ha skrivit (alla) sina inlagor själva”.780 
Att flera supplikanter tog hjälp bör därmed inte nödvändigtvis ses som ett 
uttryck för att de inte kunde skriva. Den skrivkunnighet vissa besatt var 
kanske inte tillräcklig för att uppfylla kraven som ställdes för att kunna 
författa en fullgod supplik. Att uppfatta dessa individer som illitterata utan 
att se till den specifika kontexten – samt kraven som här ställdes – kan 
därmed ge en missvisande bild om vi vill förstå läs- och skrivkunnighetens 
roll i samhället. 

Det kan tänkas att det var ett medvetet val att be någon – särskilt någon 
med gott anseende – att skriva eller underteckna suppliken då en annan 
person kunde intyga supplikantens utsatthet. Det kunde vara ett sätt att 
påverka den utsatta situationen. Att kvinnor tog hjälp och i vissa fall skrev 
tillägg vittnar också om att många var medvetna om hur denna skriftkultur 
gick till. Exempelvis har Arlette Farge visat att tvätterskan Marguerite Ol-
lier i Paris lät sina grannar skriva under petitioner som styrkte att hon var 
en ”hederlig kvinna” när hon vädjade om att hennes son skulle slippa fäng-
else.781 I vissa fall krävdes det till och med att en annan part författade eller 
undertecknade handlingen. Exempelvis intygade amiralitetspastorn Johan 
Gravander och Erich Andersson, efter begäran, att änkan Walborgh 
Olofzdotter hade varit trumslagaren Pehr Johanssons ”Laggiffte 
hustru”.782 Det var emellertid inte endast män som hjälpte supplikanter 
utan även kvinnor kunde bistå. Exempelvis intygade Brita Appelgrehn den 
19 februari år 1685 med ”egit nampns underskrifwande” att hustrun Mar-
geta Larsdotters hade i sin tjänst hos henne ”troligen wäl och ährligen sig 
förhållandes”.783 

Det är dock fullt möjligt att det fanns kvinnor som var kapabla att 
skrivna sina egna suppliker. Hilde Sandvik har menat att många kvinnor 
hade god kunskap om den rättsliga processen. De var fullt medvetna om 
vad som gällde och bör därför betraktas vara en del av den rättsliga kul-
turen under denna period.784 Det är således möjligt att vissa kvinnor be-
härskade genrens stilistiska drag liksom de rättsliga begreppen. 

																																																																												
780 Villstrand 2014, s. 222. 
781 Farge 1989, s. 71. 
782 Rullor, år 1685, s. 163, P2:2,  Flottans pensionskassa. Då en präst hade skrivit attes-

ten var det vanligt att information hämtades från de kyrkliga längderna. 
783 Rullor, år 1685, s. 147, P2:2,  Flottans pensionskassa. Vilken Brita det rör sig om är 

oklart då attesten inte nämner något om hennes bakgrund. 
784 Sandvik 2011, s. 331. 
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Betydelsen att kunna läsa handskriven text och ta emot 
information  
Supplikerna visar på ett samhälle där skriftliga handlingar spelade en allt större 
roll. David Cressy har bland annat understrukit att en läskunnig individ i 
tidigmoderna England 

was more likely to be at ease in a world which was increasingly dominated 
by written instruments and instructions, documented decisions, corre-
spondence, record-keeping and the printed book.785 

Enligt Fania Oz-Salzberger var detta kanske särskilt gällande för städerna 
där det också går att se en ökning av skriftliga nyheter, skyltar och plakat. 
Detta gjorde att kvinnor och män liksom barn alltmer mötte det skrivna 
ordet.786 Likaså har Thomas Laquer menat att det var omöjligt för ett barn 
i 1800-talets England – särskilt i en stad – att inte förvärva vissa kunskaper 
då det skrivna ordet fanns överallt.787 Jag vill argumentera för att detta till 
viss del också gällde 1700-talets Sverige. Detta har delvis redan visats men 
märks även på andra områden. Olika typer av dokument var vanligt före-
kommande i de rättsliga förhandlingarna.788 Till exempel blev korrespon-
densen mellan änkan Ester Tungelfelt och hustru Greta Söderberg central 
i tvisten dem emellan ”angående fru Tungelfelts sahl. Man Lieutenant Hult 
pantsatta saker, som hustru Söderberg återfordrar”.789 Detsamma visar det 
mål som utspelades i Västerås rådhusrätt och magistrat den 17 januari år 
1780 mellan landsräntmästaren Leonh. Fr. Nääf och skepparen Pet. Lind-
marks änka Anna Ridmark. I samband med målet som handlade om 
”nabo- och widerboende rätt til gården N:o 124. i Södra qwarteret” pre-
senterade Nääf flera skrifter som talade för hans sak. Protokollet berättar 
att Näff bland annat ”ingaf sitt skriftel Loco conferentiae, jemte bilagor i 
bewittnade afskrifter ifrån Lit: a. til och med Lit. F”, som i sin tur lästes 
upp i landsfiskalen Ol. Boliens närvaro. Likaledes: 

företedde [Bolien] sitt skriftel. til Protocollet, författadt uti 7. puncter, 
hwilka likaledes uplästes och til skriftwäxlingen lades utom det bem:te Bo-
lien upwiste Lindmarks Kiöpebref, på den inhandlade gården, til bewis, at 
sidsta upbudet therå skedt d:e 23 aug. 1779.790  

																																																																												
785 Cressy 1980, s. 1.  
786 Oz-Salzberger 2015, s. 208. 
787 Laquer 1974, s. 104. 
788 Charlotte Appel har menat för danskt vidkommande att ”retsystemet synes i løbet 

af 1600-tallet at være blevet stadig mere skriftliggjort”. Se vidare Appel 2001, s. 337. 
789 Kriminalmålsprotokoll, år 1712, s. 500f, A2a:42, Stockholms Magistrat och Råd-

husrätt. 
790 Domböcker före 1948, 17 januari år 1780, AII:44, Västerås rådhusrätt och magi-

strat. 



188	

De tidigmoderna domstolsprotokollen vittnar om att det var tämligen van-
ligt att skriftliga handlingar åberopades som bevis. Bland annat var det ett 
prästbevis som soldaten Sorgfri, i rollen som vittne, menade bevisade hans 
sjukdom som hade gjort att han tidigare inte kunnat inställa sig inför Borås 
accisrätt år 1786.791 I Gävle var det en kvittensbok som blev avgörande 
för fiskaren Gallskärs änka när hon stod inför Gävle magistrat och råd-
husrätt år 1771 angående de avgifter hon var ålagd att betala staden. Här 
visade att i: 

af hennes nu upwiste qvittencebok för nästledne år är uppförd för 
brännewjns afgift till 6 dr till wretskatt 27 öre, och Stadhens utskylder 4 
öre 6 pg:r för år 1769, oansedt hon upsagt Burskapet allaredan år 1764 och 
året därpå mistadt Stadswreten, Hwarföre uppå hennes begiäran Magistra-
ten fant skiäligt at nu och för framtiden, så länge hon i berörde tillstånd 
sig befinner, befria henne ifrån upräknade utskylder och totalt upgiften 14 
daler 16 öre till följe hwaraf StadsCasseuren avgifter bör samma i räken-
skaperne afskrifwa och henne återställa hwad hon därpå utbetalt.792 

Detta skulle ske så att ”ingen ytterligare orede förorsakas måtte, igenom 
hennes egne och hennes Stiufsons Gallskärs samt hans hustrus personliga 
utskylders sammanblandning och utförande i Enka Quittence bok, debi-
tera de sednare särskilt för hwad them tillkommer”.793 

Att en part åberopade en viss skriftlig handling var kanske särskilt van-
ligt i olika ekonomiska tvister där brev, kontrakt, räkenskaper eller verifi-
kationer ofta fungerade som bevisföring. Margaret Hunt menar att det går 
att se en allmän trend i Europa att allt fler kvinnor sökte sig till de rättsliga 
instanserna i samband med olika tvister under tidigmodern tid.794 Det-
samma verkar ha gällt för svenskt vidkommande. Redan på 1500-talet var 
många människor beredda att dra sina tvister till rätten, något som ökade 
under 16- och 1700-talen.795 En ökning som också går att se bland kvin-
nor.796 Att behärska det skrivna ordet kunde i dessa fall skapa ett slags 
handlingsutrymme för den som stod inför rätten. Hävda sin rätt gjorde 
exempelvis änkan Sigrid Sandberg – som var änka till löjtnant Burman – 
när hon inför hösttinget i Enånger år 1716 presenterade en kvittens skri-
ven av kyrkoherden Lars Schalin år 1705 som intygade att: 

																																																																												
791 Protokoll och handlingar,  år 1786, opag, A1:1954:4204, Borås accisrätt. 
792 Magistratens allmänna protokoll, år 1771, s. 555f, AIVaa:9, Gävle stad. Rådhusrät-

tens och magistratens arkiv. 
793 Magistratens allmänna protokoll, år 1771, s. 556, AIVaa:9, Gävle stad. Rådhusrät-

tens och magistratens arkiv. 
794 Hunt 2016, s. 5.  
795 Ylikangas, V. Johansen, Johansson och Næs 2000, s. 62 och s. 102ff. 
796 Sogner, Cronberg Lindstedt, och Sandvik 2000, s. 175. 
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hennes Man i lifztijden betallt dhe af H:r Kyrkioherden Iert nu eftter 
Kiärade 25 daler Kmt:s sakören till Kyrckian och dhe fattige; Så pröfwade 
Rätten skiäligit ifrå dhenne senares till tahl i dhetta måhl, Enckian be-
frija.797 

I ett samhälle som blev allt mer medierat fick läs- och skrivkunnigheten 
kanske allra mest betydelse för kommunikationen. Det var det skrivna ordet 
som gjorde det möjligt för kvinnor och män att kommunicera med olika 
myndigheter. Detta har visats ovan med hjälp av suppliker. Det var emel-
lertid inte endast den rättsliga instansen som var mottagaren. Det skedde 
även att instansen skickade skriftliga handlingar till kvinnor och män som 
skulle ställas inför rätten. Som nämnt ovan skrev Catharina Westling till-
sammans med sin man under den kallelse som domkapitlet i Lund sände 
ut år 1789.798 Likaså intygade Nilla Jonsdotter med hjälp av sina initialer 
år 1795 i Jeltofta att hon mottagit en ”kallelse och stämning” där hon in-
formerades att infinna sig hos ”Consiistorium Ecclesiasticum i Lund” den 
25 februari klockan 10 på förmiddagen.799 Det fanns uppenbarligen en 
förväntan från myndighetens sida att Nilla själv kunde läsa, alternativt att 
någon i hennes närhet kunde tyda skriften åt henne. Om Nilla verkligen 
kunde tyda handskriften är svårt att veta. Dock var hon kapabel att under-
teckna kallelsen. Då kallelsen bär alla parters underskrifter fanns det san-
nolikt en förväntan att alla skulle skriva under. 
 

																																																																												
797 Skuldböcker och fördelningsböcker, år 1716, opag, LIc:1, Arbrå kyrkoarkiv.  
798 Äktenskapshandlingar, år 1789, opag, FIIf:83, Lunds domkapitel. 
799 Äktenskapshandlingar, år 1795, opag, FIIf:86, Lunds domkapitel. Här underteck-

nade Ola med sin namnteckning. I ansökan hävdade Nilla, som representerades av sin 
fader inför rätten, att Ola skall ha varit trolovad med en piga medan han hade lovat att gifta 
sig med Nilla, samt att han nu ”söka sig undandraga”. Se vidare FIIf:86, år 1795, opag. 



190	

Bild 17. Nilla Jonsdotter och Olla Svensons kallelse från år 1795 

 
Källa: Äktenskapshandlingar, år 1795, opag, FIIf:86, Lunds domkapitel. Foto: ArkivDigital 

Det skrivna ordet hade därmed stor betydelse för kommunikationen under 
denna period. Collins och Blot menar att i varje samhälle där läs- och skriv-
kunnighet kan observeras ingår dessa färdigheter i vad de kallar för ”com-
municative competence”.800 Likaså har Cook-Gumperz argumenterat för 
att det skrivna ordets ökande betydelse innebar att många kvinnor och 
män blev läs- och skrivkunniga tack vare att de blev ”increasingly touched 
in all areas of their lives by the power of communication which only the 
written word makes possible”. Enligt Cook-Gumperz fanns det en moti-
vation hos folk att lära sig dessa färdigheter då de resulterade i att man 
kunde fungera mer effektivt i olika sociala kontexter.801 Likaledes har Bar-
ton framhävt att läs- och skrivkunnighet ofta är centralt för att kunna delta 
i de flesta sociala aktiviteter i samhället.802 

Det är tydligt att kvinnor och män under 1700-talet mötte det hand-
skrivna ordet i allt fler sammanhang. Det är därmed rimligt att anta att allt 
fler människor kom att värdesätta läs- och skrivförmåga då dessa färdig-
heter med tiden blev viktigare för att kunna delta i samhället och försvara 
sig och sin rätt. Att färdigheterna fick en allt större betydelse under 1700-
talet kan också ses i tankarna kring folkundervisningen. I Bara församling 
menade prästerskapet år 1777 att läskunnigheten inte endast gjorde att 
barnen i församlingen var positiva till ”salighetsläran” utan att färdigheten 
även fick till följd att de skulle bli ”nyttiga medlemmar uti Samhället”.803 

																																																																												
800 Collins och Blot 2003, s. 39 
801 Cook-Gumperz 1986, s. 24. 
802 Barton 2006, s. 23 
803 Handlingar, år 1777, opag, F:3, Bara kontrakts prostarkiv. 
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Att behärska det skrivna ordet gav därmed inte bara frukt åt det religiösa 
levernet. Vi finner en nyttoaspekt hos prästerskapet i Bara som innebar att 
läskunniga personer sågs som goda samhällsmedborgare. Detta uttrycktes 
även i koppling till Gustafsbergs Barnhus, som startade år 1776, där under-
visningen skulle göra fattiga barn till ”goda medborgare”.804 Detta kan 
även ses i den framväxande skrivundervisningen som erbjöds till allt fler. 
Även om nyttoaspekten underströks allt mer bör det lyftas fram att denna 
tanke hade förekommit tidigare i lutherdomen. Exempelvis har Richard 
Gawthrop och Gerald Strauss, som studerat läs- och skrivkunnighet i 
Tyskland under tidigmodern tid, visat att Luther och Melanchton redan 
under 1500-talet uttryckte en tanke om att pojkar skulle undervisas så att 
de var ”qualified to teach in the church and govern in the world”.805 

 Dock går det att diskutera om den läskunnighet som förmedlades ge-
nom folkundervisningen i 1700-talets Sverige per automatik gjorde det 
möjligt för kvinnor och män att tyda de handskrivna dokumenten som i 
allt högre grad florerade i samhället. Detta har tidigare behandlats men kan 
tas upp igen då det är viktigt att förstå denna skillnad. Det var nämligen 
den tryckta frakturstilen som förmedlades i folkundervisningen medan 
den nygotiska stilen präglade de handskrivna dokumenten. Erland Alex-
andersson har uppmärksammat i sina studier av bonderiksdagsmän mellan 
1760-1772 att det fanns ledamöter som varken kunde skriva eller läsa skri-
vet.806 Likaså har Alexandersson uppmärksammat att man år 1765 ”lät 
trycka” voteringssedlar.807 Detta kan tala för att det handskrivna ordet inte 
behärskades av alla.  

Det var alltså inte alls självklart att någon som kunde läsa sin ABC-bok 
kunde tyda det handskrivna ordet.  Om fokus emellertid ligger på hur fär-
digheterna faktiskt praktiserades framkommer att kvinnor och män mötte, 
men också använde, det handskrivna ordet i allt högre grad och i allt fler 
sammanhang. Detta skedde exempelvis i kommunikationen med de rätts-
liga instanserna samt i samband med kontrakt och köpebrev. En annan 
viktig detalj är att prästerskapet i Bara trots allt menade att barnens läsför-
måga – som förmedlades i folkundervisningen – resulterade i att de kunde 
vara samhället till gagn. Det går därför att diskutera om barnens läsför-
måga verkligen var helt otillämpbar för att kunna delta i samhället.  

																																																																												
804 Det fanns också tankar om att undervisningen skulle förse barnen med kunskaper 

som gjorde det möjligt för dem att arbeta inom ”Handel, Handvärk och Sjöfart”. Se vidare 
Lindmark 1994, s. 147. 

805 Luther menade dessutom att läs- och skrivkunnighet skulle läras ut till både pojkar 
och flickor. Dock knöts färdigheten främst till män och det fanns det även en tanke om att 
de elever som inte höll måttet skulle sållas bort. Se vidare Gawthrop och Strauss 1984, s. 
33. Min kursivering.  

806 Alexandersson 1997, s. 43. 
807 Alexandersson 1997, s. 44. 
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Det tål att upprepas att mötet med det handskrivna ordet skedde i allt 
högre grad. Detta kan ses i kontakten med kyrkan vilket har visats genom 
de kyrkliga verifikationerna. I kapitel 3 framkommer att detta möte också 
kunde ske i samband med flytt. Då kvinnor och män var beroende av en 
attest för att få flytta är det troligt att de flesta förstod vikten av att inför-
skaffa dessa dokument. Källorna visar att det var många som själva upp-
sökte prästerskapet i syfte att få en flyttningsattest. Exempelvis var det 
Margreta Jöransdotter själv som begärde en attest år 1715 då hon flyttade 
från Järvsö till Färila för att där ”byggia ächtenskap med en ährlig 
bonde”.808 Likaså ville två personer år 1735 flytta från Torneå till Adelsö 
där de hade ”upprepade gånger[…]förgäves begärt flyttingsattest för att få 
begå nattvarden och ingå äktenskap med varandra”.809 På samma sätt var 
det flera som begärde en attest för att kunna ta nattvarden. Exempelvis 
ville pigan Cherstin Jonsdotter år 1773 med hjälp av sin attest ”at få första 
gången giöra sig delachtig af den högstheliga Nattwarden” under den tid 
hon skulle vistas i Färila.810 Likaledes begärde hustrun Karin Persdotter 
och pigan Cherstin Persdotter år 1772 en attest av prästen i Orsa för att få 
tillstånd att ta del av nattvarden i Los.811  

Även om folkundervisningen dominerades av det tryckta ordet bör den 
allt tätare kontakten med det handskrivna ordet rimligtvis ha betytt att allt 
fler lärde sig tyda det. När det kommer till flyttningsattesterna reste många 
pigor tämligen långa sträckor med dessa dokument och det var vanligt att 
attesterna återanvändes. Detta kan ses genom att de har varit vikta och 
genom tillägg. Till exempel fylldes Sara Pehrsdotters attest, som utfärdades 
i Orsa år 1755, på med ytterligare en attest år 1756 i Sveg.812 Likaså åter-
användes Göli Siulsdotters attest som skrevs år 1756 i Sveg på baksidan i 
Färila år 1768 samt i Älvros år 1769.813 I dessa fall är det rimligt att tänka 
att pigorna ofta tittade på dessa dokument då attesterna trots allt var i deras 
ägo under en längre tid. De hade också sannolikt en viss kunskap om vad 
attesterna berättade då attesten handlade om dem själva.  

 

																																																																												
808 Bilagor till husförhörslängder, år 1715, nr. 42, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
809 Holmgren 1948, s. 81 not 4. 
810 Bilagor till husförhörslängder, år 1773, nr. 152, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
811 Bilagor till husförhörslängder, år 1772, nr. 123, HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
812 Bilagor till husförhörslängder, år 1755, nr. 486, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
813 Bilagor till husförhörslängder, år 1756, nr. 490, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
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Bild 18. Fram och baksida av Göli Siulsdotters flyttningsattest från år 1756 

 

 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, år 1756, nr. 490, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. Foto: Riks-
arkivet 

Den medvetenhet som fanns om flyttningsattesternas roll (liksom andra 
former av pass) och att man var tvungen att skriva under vissa skriftliga 
handlingar bör ha inneburit att kvinnor och män förstod hur delar av 
skriftkulturen fungerade. Den geografiska och sociala mobiliteten bidrog i 
allra högsta grad till detta. En insikt om det skrivna ordets betydelse bör 
ha växt fram, liksom en strävan att bemästra det. De som varken kunde 
läsa eller skriva var sannolikt betydligt mer begränsade i ett samhälle där 
det skrivna ordet fick en allt mer framträdande roll än de som faktiskt hade 
dessa färdigheter.  

Det är kanske i dessa sammanhang färdigheternas betydande roll i sam-
hället blir allra mest framträdande, nämligen i de fall människors hand-
lingsutrymme faktiskt blev begränsat för att de saknade läs- och skrivför-
måga. Detta kunde dock undvikas om det fanns kunniga personer att tillgå. 
Det var till exempel tur att Anna Lisa Berg, som nämnts ovan, kunde bistå 
sin mor som annars hade varit tvungen att försvara sig själv. Alla individer 
hade däremot inte denna möjlighet utan var tvungna att förlita sig på sin 
egen kompetens. Detta kunde vara särskilt problematiskt då den egna 
kompetensen var begränsad. Exempelvis var det Jan Hanssons oförmåga 
att ”läsa skrifwit” som gjorde att en del av kopparen som han fraktade från 
Avesta till Västerås beslagtogs år 1807. I förklaringen som han gav inför 



194	

Västerås accisrätt menade Jan att han hade trott ”at altsammans woro an-
tecknat på förpassningen” och därför angett att han inte hade något annat 
att deklarera vid tullen.814 Det är tydligt att Jans oförmåga att tyda hand-
skriven text hade försatt honom i en besvärlig situation.  

Det blev därför allt svårare att klara sig i den skriftkultur som växte 
fram om man saknade dessa färdigheter. För vissa grupper var detta 
kanske särskilt gällande. Många äldre hade sannolikt inte haft samma möj-
lighet att bekanta sig med det handskrivna ordet som nu mötte dem i allt 
fler sammanhang. De hade inte stött på det lika ofta under sitt leverne. 
Dock bör den ökande kontakten med det skrivna ordet ha betytt att många 
ändå gavs möjlighet att bekanta sig med det vilket betydde att nya möjlig-
heter att lära sig skapades – detta gällde sannolikt både den tryckta och 
den handskrivna texten. Som nämnts ovan menade till exempel en biskop 
år 1762 att de äldre församlingsborna i Adelöv, som inte tidigare hade lärt 
sig läsa, nu förväntades förvärva denna färdighet.815 Om denna uppma-
ning gav resultat eller inte är svårt att yttra sig om – för detta krävs en egen 
studie av läskunnigheten i Adelöv. Dock är det rimligt att anta att förkov-
ringsmöjligheterna hade förbättrats i församlingen om även de äldre för-
väntades lära sig läsa. Då färdigheten dessutom blev allt viktigare i sam-
hället var dessa uppmaningar kanske nödvändiga. De som misslyckades 
att förvärva de nödvändiga kunskaperna riskerade helt enkelt att hamna 
utanför.  

Slutsatser 
Detta kapitel har visat att kvinnor (och män) mötte och använde det hand-
skrivna ordet på olika sätt under 1700-talet. Läs- och skrivkunnighet fick 
olika slags avkastning beroende av den specifika kontexten. Genom sin 
underskrift visade en kvinna till exempel sitt samtycke då hon sålde sin 
jord. Denna praktik kan förklaras av att visat samtycke påverkade ett avtals 
rättsliga bärkraft. Detta gällde bland annat de kvinnor som genom arv hade 
tilldelats jord. Den kvinna som ämnade sälja sin arvslott var tvungen att 
visa samtycke genom att sätta sitt namn på papper för att avtalet skulle 
vinna laga kraft.  

Underskriften gjorde det också möjligt för kvinnor och män – oavsett 
social grupp – att ansöka om att bryta sin förlovning eller ansöka om skils-
mässa. Det var här av största vikt att de själva visade sitt samtycke, som i 
detta fall skedde genom att sätta sitt namn på papper. Att någons giftoman 
skrev under räckte inte. Kvinnan och mannen var själva tvungna efter för-
måga att skriva under. 
																																																																												
814 Domböcker, år 1807, opag, A:3, Accisrätten i Västerås. 
815 Födelse och dopböcker, år 1762, s. 36f, C:2, Adelövs kyrkoarkiv. 
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Underskrifter förekom också i samband med utbetalningar. Som visats 
var det vanligt att individer som var beroende av läs- och skrivkunnighet i 
sitt försörjningsarbete utan problem kunde skriva under en verifikation 
och i vissa fall skriva hela verifikationen själv. Vad som dock blev vanligare 
under 1700-talet är att detta började praktiseras av kvinnor och män som 
av allt att döma inte var beroende av skrivkunnighet i sitt försörjningsar-
bete. Där en skrivare eller präst tidigare hade bistått började allt fler sätta 
sitt namn på papper. Då färdigheterna blev allt vanligare föddes sannolikt 
en förväntan även från institutionens sida att alla kunde ta till pennan.  

Det går även att se läs och skrivkunnighetens praktiska funktion ur ett 
bredare perspektiv. Då skriftliga dokument var i ständig rörelse ledde detta 
till att mötet med det handskrivna ordet blev allt vanligare. Bland annat 
vittnar användningen om att skriftliga dokument ofta förekom i olika rätts-
liga tvister. Allt fler människor åberopade brev, kvittenser liksom andra 
skriftliga handlingar i försök att hävda sin rätt. I dessa situationer är det 
rimligt att påstå att de individer som inte behärskade det skrivna ordet 
befann sig i en prekär situation om motparten besatt dessa färdigheter och 
inte minst använde dem. I en sådan situation hade motparten ett övertag.  

Inte minst blev det skrivna ordet centralt för kommunikationen under 
denna tid. Exempelvis var det skriftliga handlingar som i många fall över 
huvud taget gjorde det möjligt att kommunicera med instanser och myn-
digheter. Det förekom även att instanserna sände kallelser till de kvinnor 
och män som skulle inställa sig. Det fanns därmed en förväntan på att folk 
på något sätt skulle kunna tyda det handskrivna ordet. Allt detta bör ha 
bidragit till att allt fler lärde sig tyda det handskrivna ordet. Vi kan även se 
att folk mötte det handskrivna ordet i form av flyttningsattester (som vi-
sats i kapitel 3) och pass. Då många kvinnor och män var tvungna att er-
hålla dessa skriftliga handlingar när de flyttade eller reste blir det påtagligt 
att mötet med det handskrivna ordet skedde i allt högre grad. Den tidig-
moderna människan var helt enkelt tvungen att förhålla sig till det hand-
skrivna ordet och ibland aktivt använda det. Det blev därmed allt viktigare 
att kunna läsa och skriva för att kunna delta i ett samhälle vars informat-
ionsspridning blev allt mer medierat genom skriften. Detta vittnar om en 
skriftkultur som berörde de allra flesta kvinnor och män, oavsett om de 
ville det eller inte. 





197	

KAPITEL 7 

Sammanfattande diskussion 

Denna avhandlings syfte har varit att undersöka hur kvinnor använde läs-
, skrivkunnighet och till viss del räknekonst och vilken betydelse färdig-
heterna fick för deras arbete och försörjning i 1700-talets Sverige. I tidigare 
historisk forskning har läs- och skrivkunnigheten varit ämne för under-
sökningar. Flera svenska studier har bidragit till vår kunskap om läskun-
nighetens utbredning under denna period. Dessutom har flera svenska stu-
dier bidragit till vår förståelse av skrivundervisning i skolan liksom skriv-
kunnighetens förekomst i vissa sociala grupper under 1700- och 1800-ta-
len. För att bredda vår förståelse av läs- och skrivkunnigheten under denna 
period behöver emellertid nya frågor ställas. På senare tid har fokus i den 
internationella forskningen allt mer flyttats från hur läs- och skrivkunnig-
heten har lärts ut i skolundervisningen till vilken plats färdigheterna hade 
i vardagen – med andra ord hur de har använts. Att nya frågor behöver 
ställas blir särskilt viktigt om fokus ligger på just kvinnors faktiska kun-
skaper då flickor i lägre grad än pojkar tog del i sockenskolans skriv- och 
räkneklasser. Låter vi deltagande i dessa klasser representera färdigheter-
nas utbredning borde slutsatsen rimligtvis bli att kvinnor sällan var skriv-
kunniga. Likaledes måste det handskrivna ordet till stor del ha varit främ-
mande för dem till skillnad från den tryckta frakturstilen som präglade 
folkundervisningen. Dock vittnar källorna om att flera kvinnor kunde läsa 
handskrift, skrev och på flera sätt använde det handskrivna ordet. Ett allt-
för stort fokus på skolundervisningen – och den färdighetsrepertoar den 
ofta har ansetts återspegla – riskerar att förbise dessa praktiker. Dessa 
praktiker kan ge oss en betydligt mer differentierad bild av den tidig-
moderna läs- och skrivkunnigheten. 

Syftet med denna avhandling har alltså varit att se hur kvinnor använde 
läs-, skrivkunnighet och räknekonst och vilken betydelse färdigheterna 
fick för deras arbete och försörjning. För att kunna göra detta har huvud-
frågorna varit: 
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- Hur och i vilka sammanhang använde kvinnor läs- och skrivkunnighet?  
 
- Vilka var dessa kvinnor?  
 
- Vad gav färdigheterna för avkastning?  

För att besvara frågorna ovan har jag rent metodiskt fokuserat på prakti-
kerna: med andra ord hur läs- och skrivförmåga samt till viss del räkne-
konst användes av kvinnor. För att komma åt några av dessa praktiker har 
jag studerat olika slags verbfraser i källorna. Jag har visat att räkenskaper 
kan berätta att en kvinna hade undervisat, eller hade lärt någon att läsa. På 
samma sätt kan ett domstolsprotokoll berätta för oss att en kvinna läste upp 
eller uppvisade en skriftlig handling i ett försök att hävda sin rätt. Den ver-
borienterade metoden har i dessa fall kommit väl till hands. När det kom-
mer till användningen av skrivkunnigheten har jag i stället till stor del fo-
kuserat på de fysiska spåren i källorna. Det är trots allt de fysiska spåren 
som på bästa sätt vittnar om vad de skrev. Visst fokus har jag lagt på hand-
föring vilket kan ge en indikation på hur vana de var att skriva och vilken 
kunskapsnivå de besatt. De fysiska spåren har också gjort det möjligt att 
jämföra handstilar vilket i vissa fall har kunnat tyda på vem som höll i 
pennan.  

Då kvinnor använde läs- och skrivkunnighet i olika sammanhang kan 
en ensam källgrupp inte återspegla alla de olika betydelser läs- och skriv-
förmåga faktiskt hade. Spåren tenderar istället att vara utspridda i flera 
olika källgrupper. Jag har därför haft fördel av Janken Myrdals källplural-
istiska metod som har inneburit att flera typer av källmaterial har insamlats. 
Detta har varit nödvändigt då vissa praktiker återspeglas i en särskild käll-
grupp medan andra praktiker har satt sina spår i en annan källgrupp. Då 
syftet har varit att studera hur läs- och skrivkunnigheten har använts ur ett 
bredare perspektiv har många källgrupper studerats. Ett fokus på flera 
olika källgrupper har också gjort det möjligt att lyfta fram material som 
vittnar om hur kvinnor som befann sig långt ned i samhällshierarkin mötte 
och i vissa fall använde det skrivna ordet.  

En aktiv läskultur 
Som framkommit i de empiriska kapitlen använde kvinnor läs- och skriv-
förmåga på olika sätt. Detta har jag kommit åt genom att undersöka flera 
olika källgrupper och framför allt genom att fokusera på praktikerna. I 
kapitel 3 visade jag genom att studera uppgifter om läskunnighet i flytt-
ningsattester från norra Sverige att den inomkyrkliga läskulturen var långt 
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ifrån passiv. Här framkom att de kvinnor som ämnade flytta i dessa om-
råden noggrant förhördes om de kunde läsa och behärskade andra kris-
tendomsstycken. Enligt flyttningsattesterna var denna kontroll vanlig och 
kunde förekomma i både den gamla och nya församlingen. Denna kontroll 
gjorde att folk rimligtvis behövde upprätthålla sina läsfärdigheter. De som 
flyttade var alltså tvungna att aktivt ta del i läskulturen, de var tvungna att 
öva och träna. Detta var också gällande för dem vars kunskaper inte be-
dömdes vara tillräckligt goda vilket ledde till att de var tvungna att för-
bättra sina kunskaper. Flera tillägg på attesterna vittnar om att detta inte 
var ovanligt och senare förhör berättar om att många förbättrade sina kun-
skaper efter sådan förkovring. Således handlade det inte bara om att upp-
rätthålla kunskaperna på en viss nivå utan genom att praktisera kunde läs-
kunnigheten också förbättras.  

Att det rörde sig om en aktiv läskultur har också framkommit i kapitel 
4 där jag undersökte kvinnor i rollen som lärare i folkundervisningen i 
landets mellersta och norra delar. Precis som församlingsborna förvänta-
des att aktivt läsa fanns det en förväntan att de själva skulle bidra till för-
medlingen. Det fanns en förväntan att det gifta paret tog ansvar för att 
hushållsmedlemmarna lärde sig tyda det skrivna ordet. Genom att studera 
likpredikningar, personalier och sockenstämmoprotokoll från olika områ-
den har jag även visat att kvinnor tidigt tog en aktiv roll i folkundervis-
ningen. I hushållet undervisade kvinnor sina barn och sitt tjänstefolk. Ge-
nom att undersöka fattigräkenskaper och sockenstämmoprotokoll från 
flera dalasocknar och i Arjeplog har det också framkommit att kvinnor 
kunde ta rollen som byskolelärare och kateketer. Om det är någon situat-
ion som verkligen kräver aktivt bemästrande av kunskaper så är det under-
visningssituationen. 

Don Kulick och Christopher Stroud har understrukit att läsarna spelar 
en viktig roll i en läskultur. Detta gällde också den läskultur som präglade 
1700-talets Sverige. Att kvinnor faktiskt läste gjorde att färdigheterna upp-
rätthölls men också utvecklades. Detta tillsammans med den rådande 
undervisningsmodellen gjorde dessutom att skrivkunnigheten utveckla-
des. Detta var kanske särskilt vanligt i sammanhang där färdigheterna hade 
en naturlig roll i de vardagliga sysslorna och ständigt praktiserades, här 
skapades en gynnsam lärmiljö. I dessa sammanhang fanns det, som Egil 
Johansson har lyft fram, särskilda behov att medlemmarna kunde läsa och 
skriva samt till viss del behärskade siffror i skrift. Detta kan förklara varför 
många läs- och skrivkunniga kvinnor som lyfts fram i denna avhandling 
kan knytas till sociala sammanhang där färdigheterna behövdes och var 
vanliga. Många hade troligtvis försetts med dessa kunskaper redan som 
barn. Redan innan de ingick äktenskap hade de förkunskaper som gjorde 
det möjligt för dem att försörja sig inom ett visst yrkesområde.  

I kyrkliga källor i från Bergslagen framkommer att kvinnor som var 
verksamma som boktryckare och gästgivare kunde både läsa och skriva 
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och ofta använde dessa färdigheter då de skrev och undertecknade verifi-
kationer och räkningar. Likaså visar material från Stockholm att det var 
vanligt att läs- och skrivkunnighet användes av kvinnor som tog över en 
verksamhet men också av kvinnor som avvecklade sin makes verksamhet. 
Spår i de kyrkliga källorna vittnar även om att kvinnor var verksamma i 
den kyrkliga organisationen där de skrev räkningar, verifikationer och 
skötte vissa utbetalningar. Det är rimligt att påstå att det blev betydligt 
lättare att driva en verksamhet eller för en änka att fortsatt vara aktiv i den 
kyrkliga organisationen om de var läs- och skrivkunniga. 

Avhandlingens andra huvudfråga gällde vilka dessa kvinnor var. Fick 
färdigheterna olika betydelse för olika grupper? Med hjälp av flyttningsat-
testerna i Färila visade jag att den största delen innehafts av pigor då det 
främst var tjänstefolk som flyttade mellan olika församlingar i jakt på an-
ställning. Detta betydde att denna grupp förhördes tämligen ofta. Käll-
materialet visar att läskunnigheten hade stor betydelse för denna grupp, 
nämligen de ogifta. Flera historiker har understrukit att det först var när 
församlingsborna kunde läsa som de fick ta nattvarden och det var först 
efter att de tagit nattvarden de fick tillstånd att gifta sig – något som ut-
trycktes i de religiösa instruktionerna. Men hur såg detta krav ut i prakti-
ken? Inskärptes det? Jag har genom mina studier av flyttningsattester kun-
nat precisera att detta kunskapskrav verkligen efterlevdes i områdena kring 
Färila under 1700-talet. Det fanns därför ett behov av att kunna läsa för 
de som ville gifta sig. Då äktenskapet var en viktig försörjningsmöjlighet 
under denna period var det kanske särskilt viktigt för pigor (och drängar) 
att kunna läsa om de ville kunna gifta sig. Färdigheten gjorde det möjligt 
för dem att bli en del av den religiösa gemenskapen, ingå äktenskap samt 
att klara de krav som senare skulle ställas på dem i rollen som mor och 
matmor (respektive husbonde). På detta sätt gav läskunnigheten dem till-
gång till en rad olika resurser. Att färdigheten verkligen spelade roll fram-
kommer tydligt i materialet då det var vanligt att de som uppvisade bris-
tande kunskaper inte släpptes fram till nattvardsbordet. Jag har pekat på 
flera fall där kvinnor (och män) uppmanades att förkovra sig innan de 
släpptes fram och i vissa fall krävdes det flera uppmaningar. Vägen till att 
trygga sin försörjning var alltså inte helt enkel utan krävde att aktivt för-
söka förbättra sin läskunnighet. Jag har också visat exempel på att borgen 
användes för att få en läskunnig maka/make att undervisa en mindre läs-
kunnig maka/make. 

Olika typer av avkastning 
Den tredje huvudfrågan i avhandlingen har varit: vilken avkastning gav läs- 
och skrivförmåga? Då jag har visat att färdigheterna kunde användas av 
olika individer och i olika sammanhang genererade färdigheterna också 
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olika slags avkastning. Lika lite som läskunnighet endast fick betydelse för 
tillägnandet av religiös text gav skrivkunnighet endast ett slags avkastning. 
I ekonomihistorisk forskning har skrivkunnighetens betydelse ofta mätts 
utifrån den ekonomiska avkastningen. Med denna utgångspunkt har Lars 
G. Sandberg  ansett att skrivkunnighetens avkastning var ringa då det inte 
kunnat påvisas något samband mellan läs- och skrivkunnighet och ekono-
misk tillväxt – varken för individ eller för samhället i stort. Om vi emeller-
tid utgår från ett vidare avkastningsbegrepp och beaktar individuella prak-
tiker tyder mycket på att färdigheterna gav olika typer av avkastning. Som 
jag visat i kapitel 3 fick den läskunnighet som kontrollerades i folkunder-
visningen stor betydelse för dem som ämnade ingå äktenskap. Likaledes 
har framkommit med hjälp av olika källgrupper att läskunnigheten gjorde 
det möjligt för gifta kvinnor att undervisa sitt hushåll i rollen som mor och 
matmor – ett ansvar som prästerskapet ofta underströk och som säkert 
genererade anseende och socialt kapital. Pressen från kyrkan bör rimligtvis 
ha varit stor och måste ha betytt att det var svårt att fly undan detta ansvar, 
särskilt då hushållsmedlemmarnas kunskaper kontrollerades vid mer än ett 
tillfälle. Den förkunskap många kvinnor hade förvärvat för att över huvud 
taget få ingå äktenskap var ur denna synpunkt praktiskt användbar. Men 
läskunnigheten gav också möjligheter att kunna försörja sig – den kunde 
generera löneinkomster. Kvinnor var verksamma som byskolelärare och 
kateketer och flera var verksamma under flera år. Den gällande folkunder-
visningen kunde således också ge ekonomisk avkastning för vissa kvinnor. 

Skrivkunnighet kunde ha olika slags betydelse beroende av situation. 
En näringsidkare kunde till exempel hålla reda på sina inkomster och ut-
gifter. Likaså var hon kapabel att kommunicera med olika slags myndig-
heter som ofta behövdes under denna tid. Det blev med andra ord enklare 
att sköta verksamheten om man var läs- och skrivkunnig samt till viss del 
behärskade siffror i skrift. Likaså gjorde färdigheterna det möjligt att fort-
sätta driva verksamheten i rollen som änka. Skrivkunnigheten fick således 
stor betydelse för försörjningen. Färdigheten fick ekonomisk avkastning 
indirekt. Att hävda sin rätt i olika sammanhang var viktigt i det tidig-
moderna samhället där allt fler utnyttjade möjligheten att driva sina ären-
den till domstolarna. 

Olika läs- och skrivkunnighet 
Alla människor hade dock inte en lika utvecklad läs- och skrivkunnighet 
som näringsidkarna. Men eftersom det fanns situationer som inte ställde 
lika höga krav på individens kunskapsnivå var även en begränsad läs- och 
skrivkunnighet en tillgång. Kapitel 6 har visat att underskrifter förekom i 
flera olika sammanhang. Till exempel var det vanligt att kvinnor som sålde 
sin arvslott eller deltog i arvskiften undertecknade med egen hand. I dessa 
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sammanhang var de tvungna att visa sitt samtycke i skrift. Likaså var de 
som ansökte om att bryta sin förlovning eller ansökte om skilsmässa 
tvungna att skriva under sin ansökan. Då alla inte besatt lika utvecklad 
skrivkunnighet gjordes detta efter förmåga. Detta kunde ske genom att 
skriva hela namnet eller med hjälp av initialer. I dessa sammanhang blev 
en skrivkunnighet som i andra sammanhang skulle ha varit alltför begrän-
sad ändå funktionell. Den fyllde sitt syfte.  Kraven kunde i dessa situat-
ioner anpassas efter individens kompetens. En del individer kunde också 
anpassa sig efter den specifika situationen. Praktikerna vittnar således om 
den kreativitet Michel de Certeau har menat präglar det vardagliga lever-
net. Likaså ger praktikerna belägg för det inflytandet receptionen av det 
skrivna ordet har på en läs- och skrivkultur som presenterats av Carlo 
Ginzburg.816 

Mötet med det skrivna ordet 
Läs- och skrivkunnighetens olika användningsområden och avkastning 
bör ha betytt att det fanns starka incitament för kvinnor (och män) att 
förvärva dessa färdigheter. Det bör ha funnits en aktiv strävan att lära sig 
läsa och skriva då man mötte den tryckta men också den handskrivna tex-
ten i olika sammanhang. Skillnaden mellan tryckt och handskriven text är 
viktig att lyfta fram om vi vill förstå vilken betydelse läs- och skrivkunnig-
het hade för kvinnor (och män) i 1700-talets Sverige. Det var den tryckta 
frakturstilen som präglade den läskunnighet som förvärvades genom folk-
undervisningen medan det var den handskrivna som användes när man 
skrev till vardags och som därmed konstituerade skrivkunnighet. Den 
samtida läs- och skrivkulturen präglades således av två olika stilar. Det var 
alltså inte säkert att någon som kunde tyda den tryckta texten kunde läsa 
handskriven text. Denna skillnad har till viss del bidragit till en uppfattning 
om att den generella läskunnigheten endast gjorde det möjligt att tillgodo-
göra sig religiös text – på ett tämligen passivt sätt skall tilläggas. Jag har i 
denna avhandling dock argumenterat för att denna passiva läskultur är allt-
för överdriven. I själva verket fick färdigheterna stor betydelse för gemene 
kvinna och man vilket gör tesen om en passiv läskultur inte särskilt trolig. 
För det första ville troligtvis många lära sig läsa det tryckta ordet – hur 
påtvingad undervisningen än ha må varit – då de var tvungna att kunna 
detta för att få gifta sig. Denna läskunnighet var också viktig för att kunna 
undervisa sitt hushåll, något som förväntades av gifta kvinnor. För det 
andra vittnar flera praktiker om att kvinnor (och män) i allt högre grad 
också mötte det skrivna ordet i allt fler situationer i samhället – både tryckt 
och handskrivet. Det bör rimligtvis ha betytt att läsförmåga var användbar 
																																																																												
816 Se vidare Jarrick 1992, s. 122. 
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i olika situationer. Denna utveckling återspeglas i källornas diskussioner 
kring folkundervisningen där allt mer vikt lades på nyttan. Medan tyngd-
punkten tidigare främst hade legat på förmågan att läsa Guds ord under-
ströks nu också att läskunnigheten skapade goda samhällsmedborgare.817 

I kapitel 6 har jag visat att kyrkan och andra myndigheter bidrog till att 
många mötte det handskrivna ordet genom flyttningsattesterna men även 
i samband med att kvinnor hade utfört arbete för kyrkan. Detta bidrog till 
att allt fler kvinnor, som av allt att döma inte var beroende av färdigheterna 
i sitt försörjningsarbete, började skriva under handlingar. Det var också 
vanligt att de som inte behärskade det handskrivna ordet kunde få hjälp 
av andra vilket bidrog till en medvetenhet om hur den framväxande läs- 
och skriftkulturen fungerade. Kvinnor och män visste till exempel att de 
var tvungna att skaffa sig en attest om de ämnade flytta till en ny försam-
ling men också om de skulle ha chans att anställas i ett nytt hushåll – åt-
minstone på laglig väg. Många var förmodligen medvetna om att det 
kunde finnas situationer som krävde att de själva tog till pennan eller fick 
någon annan att göra det.  

Att behärska det handskrivna ordet skapade ett slags handlingsutrymme 
i vissa situationer. Genom domstolsprotokoll från 1700-talet har jag visat 
att skriftliga handlingar åberopades som bevis i ett försök att hävda sin 
rätt. Det kunde handla om att genom en kvittens visa att man inte längre 
var skyldig pengar eller att med hjälp av andra handlingar bestrida en tvist. 
Även om detta inte var försörjningsarbete i snäv bemärkelse kunde läs- 
och skrivförmåga användas för att påverka den ekonomiska situationen. 
Det är rimligt att påstå att de individer som saknade läs- och skrivförmåga, 
och befann sig i en tvist, kunde hamna i en utsatt situation om den andra 
parten inte bara behärskade det skrivna ordet utan också använde det. Ur 
detta perspektiv går det att komma med slutsatsen att texten, i de Certaues 
mening, i vissa situationer kunde vara ett kulturellt vapen.818 

Inte minst var färdigheterna viktiga för kommunikationen i samhället. 
Detta kan vi se genom suppliker men även genom kallelser där mottagaren 
på något sätt förväntades kunna tillgodogöra sig informationen. Det hand-
lade om att på olika sätt kunna ta del i samhället. Kvinnors användning av 
läs- och skrivkunnighet vittnar således om en framväxande skriftkultur 
som ställde allt högre krav på kvinnors och mäns läs- och skrivkunnighet. 
Praktikerna vittnar dessutom om en läs- och skrivkultur där det tryckta 
och det handskrivna ordet många gånger existerade sida vid sida, ibland 
sammanflätades samt berörde de allra flesta, oavsett om man ville det eller 
inte. 

																																																																												
817 Handlingar, år 1777, opag, F:3, Bara kontrakts prostarkiv. 
818 de Certeau 1984, s. 171 
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Summary 

In 1736, Warg Karin of Orsa Parish, Sweden, received 2 daler for teaching 
a merchant’s son to read. The Swedish Lutheran Church had an early am-
bition to teach the entire population to read. The church wanted everyone, 
women and men, young and old, to be able to read the Word of God 
themselves and to know specific parts of Luther’s small Catechism by 
heart. Karin was part of this ambition. Her reading ability gave her not 
only important knowledge of Christianity, but also a source of income. 
This thesis explores how women used reading and writing (and numeracy) 
in 18th century Sweden and how these abilities could provide income and 
other valuable forms of capital. 

Studying women’s work during this period is a challenge. Occupational 
titles were uncommon for women, and their work, much of which was 
unpaid and unrecorded, tends to be hidden behind their husbands’. Many 
historians have therefore started to focus on what people actually did for 
a living. By studying activities described in the source material, we can get 
a glimpse of how people supported themselves. If we want to know the 
significance of reading and writing for some women, we need to focus on 
the social practices of reading and writing. In which contexts did women 
use their ability to read? What did they write? These are essential questions 
if we want to understand the importance of literacy to women in that age. 

Earlier research has rarely assumed that people actively practiced read-
ing in 18th century Sweden. Several historians have suggested that the read-
ing culture promoted by the teaching campaign was passive: that people 
merely learned texts by heart or read already memorized texts. It has also 
been suggested that the demands were often quite low. However, there 
are several reasons to question these assumptions. First, reading ability af-
fected more than parishioners’ ability to read religious texts. It also pro-
vided a new way to make a living, which made many want to acquire the 
skill. Second, several sources tell us that the clergy’s demands on parish-
ioners were often quite harsh. They were examined on their religious 
knowledge on several occasions other than the yearly examination 
(husförhör). This meant that neither women nor men could be passive; they 
had to take an active part in the reading culture not only by reading, but 
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also by teaching each other. Taking an active part was therefore the foun-
dation of the teaching campaign. 

The church’s control and frequent examinations meant that women and 
men had to maintain their reading ability through practice. This is important 
to grasp if we want to understand the early modern reading (and writing) 
culture. Michel de Certeau asserted that reading is “anything but passive” 
and every text is modified by its reader.819 Readers shape the reading cul-
ture. It is important, therefore, to study not only how literacy affects peo-
ple, but also how people affect literacy.820 We should assume that the early 
modern reading and writing culture developed or was constantly reshaped 
by how people used literacy. According to de Certeau, the “scriptural sys-
tem moves forward on its own.”821 

A focus on practice also allows us to study women’s relationship to 
writing. Earlier research has mainly studied how writing, which was not 
part of the general teaching campaign, was taught in specific paid classes 
and mostly to boys. As a result, women have been overlooked. However, 
if we focus on how writing was used, it becomes clear that several women 
could write. It is also clear that these skills were used by different types of 
people, in different circumstances and different ways, showing the inven-
tiveness of the literate culture.822 Hence, it is not possible to discuss only 
one type of literacy. Here, I follow James Collins and Richard Blot, who 
claim that we must “conceptualize literacy as literacies, that is, as embed-
ded in a multiplicity of social practices, rather than as a monolithic tech-
nology or tradition.”823 

David Mitch’s argument that 19th century English women’s economic 
returns from literacy were low824 may share assumptions with Lars G. 
Sandberg’s claim that literacy had no economic effect in early modern 
Sweden.825 However, these claims are problematic. As this study shows, 
women (like men) used reading and writing in different ways and under 
different circumstances, which meant they earned different types of re-
turn. Whether literacy had an effect on economic growth in general is hard 
to study – the early modern material provides little if any insight into this 
possibility and no way to quantify it. Nevertheless, literacy skills were 
clearly important in specific types of work, so they must have provided 
some economic return. A wife who could write and count was a valuable 
member of a trading household. Literacy skills could also affect women’s 
																																																																												
819 de Certeau 1984, p. xxii & p. 169. 
820 Street 1994, p. 102. 
821 de Certeau 1984, p. 136.  
822 Highmore 2002, p.148. 
823 Collins and Blot 2003, p. 60. 
824 Mitch 1984, p. 562. 
825 Nilsson 1999, p. 277 & p. 294. 
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social standing and, by extension, their opportunities to make a living. Alt-
hough it is difficult to estimate the exact economic return, reading and 
writing clearly affected women’s income, at least indirectly. 

The purpose of this thesis is to understand how women in 18th century 
Sweden used reading, writing, and counting, and how these skills affected 
their work and sources of income. The main questions are: 
 
- How, and in which circumstances, did women use reading and writing? 
 
- Who were these women? 
 
- What types of return did they gain from reading and writing? 

 

How women used reading and writing is not easily apparent. Their work 
was often unpaid, and most evidence of it is fragmented and scattered in 
the source material. Therefore, this thesis draws on Janken Myrdal’s käll-
pluralism (source pluralism), in which different types of source material are 
analyzed, the verb-oriented method of the Gender & Work project at Uppsala 
University, and physical traces in the sources (such as women’s signatures) 
to investigate how women used reading and writing in their work. 

A number of 18th century sources informed this thesis, but some stand 
out. Moving certificates made it possible to study how reading ability af-
fected women (and men) from a broader perspective. The main source 
materials for female teachers were funeral sermons and personal and 
church account books and the primary sources for women’s writing were 
verifications (proof of work for the church), contracts, passports, and 
other written documents that were part of the early modern writing cul-
ture. 

The first empirical chapter (Chapter 3) deals with a specific social 
group: unmarried women. Geographic mobility in this group was com-
mon. Many worked as servants and moved between houses and parishes. 
However, one could not simply move. If a maid wanted to seek work in 
another parish, she had to report to the local vicar, who would issue the 
legally-required moving certificate, including name, origin, and notes on 
conduct. Moving certificates also commonly mentioned reading ability 
and Christian knowledge. A total of 459 women’s moving certificates from 
Färila parish in 1711–1799 were collected and analyzed. The majority (367) 
were issued to maid servants: 155 mention reading ability, 129 mention 
Christian knowledge, only 11 say that a maid could not read. How did so 
many acquire reading and so few not? Servants were often absent from 
the general examinations because they had moved or had to mind the farm 
while the rest of the household attended church in the village. However, 
information in the certificates makes it clear that many were examined 
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when they moved from a parish and sometimes again in their new. Skills 
were therefore more often recorded for mobile maid servants than for 
those who stay in one place. 

Why was it important to learn to read? What were the consequences of 
not learning to read? First, those who could not read, servants included, 
were barred from taking communion until they could pass an examination 
showing they had learned. It is clear that the clergy could be quite strict, 
and their constant control meant that servants (female and male) had to 
maintain their reading ability. They had to practice it. The fact that several 
maids improved their reading ability when it had not been good enough 
means that practice not only maintained reading ability, it also improved 
it. 

Reading ability also affected the unmarried. To get permission to marry, 
women and men had to take communion, which required them to be able 
to read and to have central knowledge of the Christian faith. Marriage was 
a very important way to support oneself during this time. The “two-sup-
ported model” is essential to understanding how people, especially 
women, supported themselves in early modern Europe. Research has 
shown that women’s social status and opportunity to make a living vastly 
improved through marriage, both as wife and widow. In this perspective, 
reading ability, by allowing marriage, indirectly created a source of income 
for women. 

An active role in the reading culture meant that readers also taught one 
another. In Chapter 4, I show that several women took on the role of 
teacher. In funeral sermons and personals, wives who had taught their 
children and servants to read were commonly portrayed as admirable. Af-
ter all, they took care of their household. 

Whether or not funeral sermons reflected everyday life or the clergy’s 
notion of an ideal wife, several church records suggest that women had 
responsibility for teaching the rest of the household. Both wives and hus-
bands were encouraged to uphold this responsibility, especially in connec-
tion with visits by the bishop. The church demanded and expected it. The 
reading ability many had acquired to get married could now serve women 
in their roles as wives. 

Chapter 4 also shows how women supported themselves as teachers. 
In the Orsa, Älvdalen, Floda (in Dalarna) parishes and in Arjeplog in the 
north of Sweden, several women were paid to teach. In these areas, the 
church struggled in their teaching campaign to reach parish members. 
Many villages were distant from a church and all lacked school buildings. 
If the church wanted the parishioners to acquire the proper knowledge, 
they had to use teachers in the villages, several of whom were women. 

Who were these women? According to the accounts, both married and 
unmarried women were employed as teachers. The important thing was 
that they possessed the right qualifications: reading ability and knowledge 
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of the Catechism. There is nothing in the records to suggest that female 
teachers were treated any differently from their male colleagues. They 
seem to have earned equal wages to men, and in the sources women’s and 
men’s teaching and titles are described in equal terms. Some female teach-
ers were even occasionally described as “schoolmasters,” although these 
parishes lacked that position – officially at least. Although this may be an 
example of an as-yet unregulated teaching system that had not yet been 
regulated, I argue that women were not seen as lesser teachers. The main 
thing was that they possessed the right knowledge. Many of them were 
hired as teachers for several years. Had they not possessed the right qual-
ifications, or if their teaching were poor, the church would probably have 
hired someone else. Also, all had specific overseers, which meant that in-
formation of any misconduct or incompetence would eventually have 
reached the clergy. 

Through various accounts and protocols, I show that these teachers 
had several sources of income. One type of payment came from the poor 
relief. The teachers were paid with either money or grain according to the 
number of poor children they taught. The more “students”, the bigger 
their salary. These payments were not massive, but several sources say 
these payments do not reflect the full teaching income. Funds from the 
poor relief were meant to cover students whose parents could not them-
selves afford to pay the teachers. Other parishioners, however, paid teach-
ers directly, which was probably another important source of income. Pay-
ment also came in the form of food and accommodation, as teachers used 
the parishioners’ own households as schoolrooms. Joachim Eibach’s idea 
of the open house is important in understanding the teacher’s situation and 
the teaching system itself at the time. This model also gives us insight into 
the extent of the teacher’s responsibility. How much time must this have 
taken? After all, the teacher had to travel from house to house, often in 
sparsely populated areas. This is also important in understanding the dif-
ferent sources of income, which I suggest were bigger than expected. 

Women used more than their reading ability. Although the general 
teaching campaign did not offer writing or handwriting skills, several 
women also used their ability to write. What did they write? Who were 
these women? What were their returns? In Chapter 5 an important source 
of material was verifications from the 1700–1799 Avesta parish accounts. 
This material is highly interesting because it tells us who wrote what, and 
what kind of work they did for the church. This allowed me to connect 
different writing practices with different types of work. For example, 
women who made a living as bookbinders or innkeepers were accustomed 
to using the written word. Several properly signed their verifications. Some 
wrote them themselves, and some also possessed written numeracy skills. 
These skills were important for them to be able to control and collect ex-
penses and innkeepers were required to keep daily records. 
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The material also shows that widows of priests continued to take part 
in the church organization. They wrote accounts, verifications, and were 
responsible for outstanding payments. They could, for a time, step into 
their late husband’s position as legitimate representatives of their house-
holds. This was the case not only in Avesta, but also in Skeppsholmen 
(Stockholm) and Härnösand in northern Sweden. 

Literacy skills also meant that widows could take over businesses. I 
show that widows of pharmacists and brick masters were able continue 
the businesses, and reading and handwriting were crucial in a society where 
documents were sent left and right. These skills were also important if one 
wanted to liquidate the business. Many widows were responsible of paying 
their husbands’ debts, which meant they had to examine contracts, etc. 
How could a widow control business expenses if she could not write? 
Traces in the evince clearly show that several women were capable of this. 
Many had probably learned these skills as or to become part of the busi-
ness; others would have come from similar social backgrounds and learned 
these skills at a young age. 

In this chapter, I also show that writing was practiced in the household. 
Wives wrote remedies and recipes and some controlled the household ex-
penses. 

In the last chapter (Chapter 6), I study reading and writing from a dif-
ferent perspective. While Chapter 5 addresses more developed literacy in 
groups expected to use these practices, the last empirical chapter shows 
that women (and men) increasingly met the handwritten word in situations 
outside of work and more people began to use it for a variety of reasons. 
In some circumstances, they had to. Although the teaching campaign fo-
cused only on printed text, many parishioners also had to use handwriting 
in connection to the church, such as getting a moving certificate or signing 
a verification of having worked for the church. The church was therefore 
a significant part of the writing culture that emerged in 18th century Swe-
den. Those who wanted to break off an engagement or file for divorce in 
the diocese of Lund in the south of Sweden had to sign their name. In this 
context, even a very limited ability to write was sufficient became more 
and more practical. The same practice (and differences in its development) 
can be found in contracts and petitions in which some women wrote short 
additions, some just signed their names, and some just used their initials. 

Women and men also encountered the handwritten word in court. 
Court records show that women used documents to persuade the court. 
A woman who presented a receipt could prove that a debt had been paid. 
Those who could neither read nor write could end up in a vulnerable po-
sition if their counterpart used a written text. In these circumstances, the 
written word could be a cultural weapon.826 People who wanted to contact 
																																																																												
826 de Certeau 1984, s. 171 
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the court did so in writing. The court also sent out handwritten summons 
detailing when people should appear in court – summons that sometimes 
had to be signed upon receipt. Clearly, the court expected that everyone 
could somehow extract the information. Society had moved to a point 
where women and men often met, and were required to respond to, the 
written word – printed and handwritten – whether they wanted to or not. 
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Bilaga 1. Källöverblick 

Även om flera källserier har använts i denna avhandling har några stude-
rats mer omfattande. Huvudfokus har legat på 1700-talet även om vissa 
källor från 1600-talet har använts. Om inget annat nämns har samtliga käl-
lor i följande serier systematiskt undersökts: 
 
Färila kyrkoarkiv 

 
• Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker t  o m 1967 

(HIa:1), 1711-1760 
• Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker t  o m 1967 

(HIa:2), 1761-1865 
 
Skattunge kyrkoarkiv 
• Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) (DII:1). I 

denna återfinns fattigräkenskaper från åren 1731-1750. 
 
Älvdalens kyrkoarkiv 
• Räkenskaper för fattigvård. Specialräkenskaper (LIIIb:1), 1685-

1741 
• Räkenskaper för fattigvård. Specialräkenskaper (LIIIb:2), 1741-

1770 
• Räkenskaper för fattigvård. Specialräkenskaper (LIIIb:3), 1770-

1835 
 
Floda kyrkoarkiv 
• Räkenskaper för kyrka (LIa:1), 1638-1745 
• Räkenskaper för kyrka (LIa:3), 1718-1737 
• Räkenskaper för kyrka (LIa:5), 1792-1813 
• Räkenskaper för kyrka (LIa:6), 1745-1790 
• Räkenskaper för kyrka (LIa:9), 1778-1804 
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Arjeplogs kyrkoarkiv 
• Kommunionlängd (DII:1), 1774-1803 (källserien innehåller räken-

skaper från och med år 1752) 
 
Avesta kyrkoarkiv  
• Räkenskaper för kyrka och församling (LIa). Här har samtliga käl-

lor mellan åren 1700-1799 studerats. Dessa utgörs av LIa:9-32. 
 
Mölnbacka bruk 
• Juridiska handlingar (F1:9), 1764-1791 
• Juridiska handlingar (F1:10), 1769-1825 

 
Domkapitlet i Lund  
• Äktenskapshandlingar (FIIf:43), 1722 
• Äktenskapshandlingar (FIIf:83), 1788-1790 
• Äktenskapshandlingar (FIIf:86), 1795 

 
Nyköpings S:t Nicolai (före 1953 Nyköpings Västra) kyr-
koarkiv 
• Räkenskaper för skola (LIIa:3), 1714-1733 
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Bilaga 2. Flyttningsattester från Färila. 

 
Fördelningen av flyttningsattester mellan åren 1711-1799 från Färila 
Titlar Antal attester 
Piga 29 
Sedelviserskan 1 
Madam 1 
Matronan, fru Capitienskan 1 
Hustru 1 
Soldathustru 1 
Änka 1 

Totalt  35 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:1, Färila kyrkoarkiv.  
 
Åren 1720-1729  
Titlar Antal attester 
Piga 33 
Hustru 2 
Okänd 1 

Totalt      36   
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:1, Färila kyrkoarkiv.  
 
Åren 1730-1739  
Titlar Antal attester 
Piga 40 
Hustru 1 
Änka 
Klockaränka 
Kvinnoperson 

2 
1 
1 

Totalt     45 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
Kommentar: Två av dessa attester är utfärdade till två pigor. 
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Åren 1740-1749 
Titlar Antal attester 
Piga 58 
Jungfru 1 
Kvinnoperson 3 
Hustru 6 
Änka 9 
Okänt 2 
Sedelvisare 1 
Tjänstehjonet 1 

Totalt     81 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:1, Färila kyrkoarkiv. 
Kommentar: Två attester har räknats som en attest då dessa har tillhört samma piga. 
 
Åren 1750-1759  
Titlar Antal attester 
Piga 59 
Flicka 
Bondeänka 

7 
1 

Båtmansänka 
Dotter 
Hustru 
Soldathustru 
Kvinnoperson 
Okänd 
Änka 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

Totalt     77 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:1, Färila kyrkoarkiv.  
Kommentar: Av dessa utfärdades en attest till en piga och en flicka. En attest till två pigor. 
 
Åren 1760-1769  
Titlar Antal attester 
Piga 
Bondedotter 
Dotter 
Flicka 
Hustru 
Bondhustru 
Jungfru 
Madmoiselle 
Tjänsteflicka 
Änka 
Soldatänka 

37 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

Totalt  54 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:1 och HIa:2, Färila kyrkoarkiv. 
Kommentar: I tabell 1 (i kapitel 3) räknas tjänsteflickan som piga.  
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Åren 1770-1779  
Titlar Antal attester 
Piga 
Bondedotter 

60 
1 

Dotter 
Flicka 
Hustru 
Jungfru 
Okänd 
Änka 
Soldatänka 

2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

Totalt  72 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:2, Färila kyrkoarkiv.  
Kommentar: En attest är utfärdad till en hustru och hennes piga. 
 
Åren 1780-1789  
Titlar Antal attester 
Piga 
Bondedotter 
Flicka 
Änka 

24 
1 
1 
1 

Totalt  27 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:2, Färila kyrkoarkiv.  
Kommentar: En attest är utfärdad till två pigor. 
 
Åren 1790-1799  
Titlar Antal attester 
Piga 
Bondedotter 
Flicka 
Hustru 
Kolaredotter 
Madmoiselle 

24 
1 
1 
4 
1 
1 

Totalt  32 
Källa: Bilagor till husförhörslängder, HIa:2, Färila kyrkoarkiv.  
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Källor och litteratur 

Otryckta källor 
Borås stadsarkiv 

Borås accisrätt 
Protokoll och handlingar (A1) 

 
Höja Gårdsarkiv 

Räkenskaper (A14:c) 
 
Krigsarkivet 

Flottans pensionskassa 
Rullor (P2:2) 

Krigskollegium Krigskollegii kansli  
Krigskollegium  brevböcker (Ec:87) 

 
Kungl. Biblioteket 

Vardagstryck Kommunikationer Gästgiveridagböcker 
 
Landsarkivet i Göteborg 

Bergs kyrkoarkiv 
Födelse och dopböcker (C:2) 

Billingsfors kyrkoarkiv 
Sockenstämmans protokoll och handlingar (KI:1) 

Tuns kyrkoarkiv 
Sockenstämmans protokoll och handlingar (KI:1) 

 
Landsarkivet i Härnösand 

Alfta kyrkoarkiv 
Visitationsprotokoll och ämbetsberättelser (NI:1) 

Arbrå kyrkoarkiv 
Räkenskaper för kyrka, huvudböcker (LIa:2) 
Skuldböcker och fördelningsböcker (LIc:1) 

Arjeplogs kyrkoarkiv 
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Husförhörslängd (AI:1 och AI:2) 
Födelse och dopböcker (C:1) 
Kommunionlängder (DII:1) 
Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper(LIa:2) 

Attmars kyrkoarkiv 
Räkenskaper för kyrka, verifikationer (LId:1) 
Övriga handlingar (PI:1) 

Färila kyrkoarkiv 
Husförhörslängd (AI:1) 
Födelse- och dopbok (C:3) 
Bilagor till husförhörslängder (HIa:1 och HIa:2) 
Räkenskaper för fattigvård (LIII:4) 

Gävle stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv 
Magistratens allmänna protokoll (AIVaa:9) 
Akter i konkursmål (FIIIa:21) 

Härnösands domkapitel 
Visitationshandlingar (FIIIbf:16)  

Härnösands Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv 
Husförhörslängder (AIa:2) 
Huvudräkenskaper för kyrkan (LIa:4, LIa:6 och LIa:10) 

Piteå Stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv 
Inneliggande handlingar till småprotokoll (FFId:1) 

Selångers kyrkoarkiv 
Födelse- och dopböcker (C:1) 

 
Landsarkivet i Lund 

Bara kontrakts prostarkiv 
Handlingar (F:3) 

Karlshamns stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv 
Bouppteckningar och arvskiften (FIIa:41) 

Lunds domkapitel 
Äktenskapshandlingar (FIIf:43, FIIf:83 och FIIf:86) 

Malmöhus läns landskontor 
Supplikakter (DIV:a128) 

Skårby kyrkoarkiv 
Husförhörslängder (AI:1) 
Födelse och dopböcker (CI:2) 
Bilagor till kyrkobokföringen (HI:1) 

 
Landsarkivet i Uppsala 

Accisrätten i Västerås 
Domböcker (A:3) 

Avesta kyrkoarkiv 
Husförhörslängder (AIa:1, AIa:2, AIa:5 och AIa:6) 
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Död- och begravningsböcker (F:2) 
Räkenskaper för kyrka och församling (LIa:3, 10, 13, 15, 18, 19, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32) 

Bettna kyrkoarkiv 
Skrivelser, resolutioner från Kunglig Majestät m.fl. (J:1) 

Dannemoras kyrkoarkiv 
Husförhörslängd (AI:1) 

Floda kyrkoarkiv 
Husförhörslängder (AI:2, AI:7 och AI:8)  
Födelse och dopböcker (C:1) 
Sockenstämmans protokoll och handlingar (KI:1) 
Räkenskaper för kyrka (LIa:1, LIa:3, LIa:5, LIa:6 och LIa:9) 

Funbo kyrkoarkiv 
Övriga handlingar och handskrifter (PIV:1) 

Karbennings kyrkoarkiv 
Husförhörslängder (AI:1) 
Död- och begravningsböcker (F:1) 

Kopparbergs länsstyrelse Landskansliet  
Gästgiveridagböcker (Exa:2 och 8a) 

Nyköpings S:t Nicolais kyrkoarkiv 
Räkenskaper för skola (LII:a:3) 

Orsa kyrkoarkiv 
Husförhörslängd (AI:6) 

Skattunge kyrkoarkiv 
Längder över nattvardsgäster (DII:1) 

Västerås Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv 
Husförhörslängd (AIa:3) 
Lysnings- och vigselböcker (EI:1) 

Västerås Lundby kyrkoarkiv 
Räkenskaper för kyrka och församling (LIa:4) 

Västerås rådhusrätt och magistrat 
Domböcker före 1948 (AII:4) 

Älvdalens kyrkoarkiv 
Husförhörslängd (AI:2, AI:3 och AI:5) 
Räkenskaper för fattigvård (LIIIb1, LIIIb:2 och LIIIb:3) 
Sockenstämmans protokoll (KI:1) 
Visitationsprotokoll (NI:1 och NI:1a) 

 
Landsarkivet i Vadstena 

Adelövs kyrkoarkiv 
Födelse och dopböcker (C:2) 

Döderhults kyrkoarkiv 
Födelse och dopbok (C:1) 

Häradsskrivarens i Norra och Södra Vedbo fögderi arkiv 
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Övriga handlingar (K:8) 
Vadstena rådhusrätts och magistrats arkiv 

Övriga handlingar (J:1)  
 
Landsarkivet i Östersund 

Ovikens kyrkoarkiv 
Husförhörslängd (AI:1) 

Ytterhogdals kyrkoarkiv 
Husförhörslängd (AI:1) 

 
Linköpings stifts- och landsbibliotek 

Brev 22. 178 brev, framför allt till och av Filenius 1733.1780 
Lindblomska brevsamlingen (E005/Br 29) 

Brev till J.A. Lindblom 1796-97, brev 69, volym 11 
 
Nordiska museét 

Passansökningar och pass, Murare 
 
Riksarkivet, Marieberg 

1812 års Uppfostringskommitté 
Från konsistorierna infordrade uppgifter om allmänna och en-
skilda skolor, (EIIb:3 och EIIB:4) 

Brokindsamlingen 
41 (E3378) 

Collegium Medicum 
Inkomna handlingar, allmän serie (E2:4) 

Kollegiers m fl, landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser 
till Kungl Maj:t 

Skrivelser från kommerskollegiet till Kungl. Maj:t (9:20) 
Manuskriptsamligen 

Kokbok och hushållsrön. 1700-talet (105) 
Svea Hovrätt 

Advokatfiskalen Västmanlands län (EXIe:2295) 
 
Stockholms stadsarkiv 

Skeppsholms kyrkoarkiv 
Räkenskaper, huvudserie (LIa:3) 

Stockholms Magistrat och Rådhusrätt 
Kriminalmålsprotokoll (A2a:25, A2a:42) 

 
Universitetsbiblioteket i Lund  

De la Gardieska arkivet,  
Codices (III:5) 
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Uppsala universitets arkiv 
Kansliarkivet 

Lilla Arkivet (AI:86 och AI:138) 
 
Värmlandsarkiv 

Köla kyrkoarkiv 
Död- och begravningsböcker (F:1) 

Mölnbacka bruk 
Juridiska handlingar (F1:9 och  F1:10) 

Älgå kyrkoarkiv 
Bilagor till flyttningslängderna (HII:1) 

 
Ålands landskapsarkiv 

Ålands domsaga 
Förmynderskapsprotokoll (Cc:1) 

Tryckta källor 
Een Christeligh Lijkpredikan: Öffuer[...]Frw Märtha Esbiörns Dotter 

Bock, Stockholm 1632 
Een Lijkpredikan hållen Uthöfwer then fordom Hederlige/Gudfruchtige och Dygde-

rijke Matron/ H. Agneta Gudmundzdotter, Linköping 1648 
Een Lijkpredikan I then hederlighe och dygdesamme Qwinnes/hustru Birgitta Hiero-

nymi dotters, Stockholm 1613 
En Christeligh Lijk Predikan/Öfwer[...]Frw Wioleta Lamb, Uppsala 1647 
Een nyttigh och christeligh bönebook, bådhe aff gambla och nyia kyrkionnes lärare 

tilhopa draghen, vthi allahanda nödtörffter til at bidia, och tacka Gudh för bewijsta 
welgerningar./Aff Martino Helsingio förswenskat, 1577 

Inrikestidningar, 8 januari 1806 
Kyrkolagen 1686 
”Kyrkio-lagh, samptyckt och stadgatt aff presterskapet i Väster-Norrlanden” i Kyr-

kohistorisk årsskrift 1911 
Lijkpredikan öfwer then Ähreborne/Gudfruchtighe och myckit Dygderijke Matrona 

H. Malin Carls Dotter, Västerås 1651 
Posttidningar, 9 maj 1805 
”Stadga om Tienstefolck och Legohjon 1664”, i von Stiernman, Anders 

Anton, Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sveriges 
rikes commerce, politie och oeconomieTredje delen, Stockholm 1753 

Thens fordom Ähreborne/Hedersamme och dygderijke Matrones och Doctorinnes/ 
Hustru Karin Timansdotters[...]Lijkpredikning, Uppsala, 1628 
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