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1.Inledning  
I skrivande stund, maj 2013, invigs Världsarvet Hälsingegårdar. Det är UNESCO som 

utsett sju 1800-talsgårdar som har bevarade, rikt dekorerade festvåningar. Gårdarna 

är spridda i landskapet Hälsingland och är alltså det man kallar ”Hälsingegårdar”, det 

vill säga stora, oftast rödmålade trähus med minst två våningar, massor med fönster 

och överdådiga brokvistar, som varit särskilt vanliga i Hälsingland. På UNESCO:s 

hemsida kan man läsa en del av motiveringen: ”Seven timber houses are listed in 

this site located in the east of Sweden, representing the zenith of a regional timber 

building tradition that dates back to the Middle Ages. They reflect the prosperity of 

independent farmers who in the 19th century used their wealth to build substantial 

new homes with elaborately decorated ancillary houses or suites of rooms reserved 

for festivities”.
1   

 

De stora gårdarna tillkom under ett uppsving i Hälsinglands ekonomi, till stor del 

beroende på handeln med produkter av linet som odlades mycket framgångsrikt i 

hela landskapet. Från den här tiden, sent 1700-tal och tidigt 1800-tal, härstammar 

också de flesta färggrant dekorerade föremål och möbler samt den kultur i form av 

dans och folkdräkter som framhållits under 1900-talet och som använts i bland annat 

turistfrämjande verksamhet. Forskningen har koncentrerat sig kring samma 

materiella ämnen. Det finns en avhandling om väggmåleri; uppsatser om 

hälsingemöbler, gårdarna och mer väggmåleri; litteratur om folkdräkter, brokvistar 

och folkdans och så vidare.  Men om människorna bakom uttrycken finns inte mycket 

forskning. För mig är det intressant och spännande att börja undersöka ett så pass 

outforskat område som det sociala samspelet och nätverket i 1700-talets 

Hälsingland. Denna uppsats vill titta närmare på dem som lät bygga gårdarna, 

brukade jorden och ägde boskapen: bondgårdarnas ägare – bonden, det vill säga 

den gårdsansvarige (som ju även kunde vara en kvinna)  

                                                
 

1
URL:  http://whc.unesco.org/en/list/1282 hämtad 20130525 

http://whc.unesco.org/en/list/1282
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 Det finns flera aspekter på ämnet gårdsansvar. Man kan undersöka hur arv och 

försäljning av gårdar påverkat ekonomin inom familjen, i byn eller i samhället i stort. 

Sett ur det perspektivet kan man också fundera på hur gårdsansvaret påverkat den 

agrara näringen, jordbruket och boskapshållningen. Man kan titta på hur böndernas 

familjer påverkats av ansvarsväxlingen – har gårdar delats upp bland barnen eller har 

de hållits intakta? Har det i så fall  påverkat flyttmönstret?  I denna uppsats ska jag 

undersöka ansvarsväxlingarna ur ett socialt perspektiv och försöka analysera själva 

växlingen, vilka var personerna i mantalslängderna? Har gården gått över till en son, 

en dotter, en måg, eller har den försålts till utomstående? Har den gamle bonden dött 

eller bor han kvar på gården på undantag? Mitt undersökningsobjekt är byn Storhaga 

i Ljusdals kommun, i Hälsingland.  

1.1.Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur ansvarsväxlingar skett på 

skattegårdarna i Ljusdals socken med avgränsning till byn Storhaga. Med 

ansvarsväxling menar jag det tillfälle då en gårds ansvar lämnas över från en bonde 

(eller gårdsansvarig) till en annan. En del av min motivation finns i uppsatsens 

inledning, men här ska jag förklara varför jag valt just byn Storhaga samt den 

avgränsade tidsperioden.  

En av motivationsgrunderna är att jag har ett personligt intresse av landskapet och 

kommunen då jag är född och uppväxt här. Detta faktum är en fördel då jag har så att 

säga gratis kunskaper om bygden vilket har underlättat bland annat sökandet i 

kyrkböckerna. En annan är, som tidigare delvis nämnts, att det finns en 

forskningslucka att fylla här, då Hälsinglands – kanske till och med Norrlands – 

sociala förhållanden under 1700-talet inte har varit föremål för forskning i någon 

större utsträckning. Byn Storhaga valdes för att den är den största byn till antalet 

gårdar under undersökningsperioden – det finns dubbelt så många gårdar här än i 

den näst största byn – vilket ger ett stort underlag med gårdar som bör ha ungefär 

samma förutsättningar rent geografiskt.  

Tidsperioden 1722-1771 har valts utifrån kriterierna att det ska vara en period då 

inget exceptionellt händer som skulle kunna förändra mönstret för 

gårdsansvarsväxlingar, till exempel omfattande krig eller svåra epidemier som kan ha 

reducerat befolkningen eller på andra sätt ändrat förhållandena på ett otypiskt sätt.  
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Källmaterialet under perioden är sammanhängande förutom för åren 1740, 1760 och 

1770 som fattas.2 Undersökningen startar  år 1722, året efter freden vid Nystad som 

ju inledde den långa, relativt krigsfria perioden som i stort sett sammanfaller med 

Frihetstiden (1720-1772). Avslutningsåret 1771 valde jag för att det blir en jämn 50-

årsperiod och även för att mantalslängderna som jag tidigare nämnt, får en stor lucka 

från och med 1776. Jag vill besvara följande frågor: 

 Hur länge stod bönderna angivna som gårdsansvariga? 

 Hur skedde ansvarsväxlingen – till vem och vid vilket tillfälle - det vill säga då 

den gårdsansvarige dog, lämnade över till arvtagare eller sålde till 

utomstående, eller av någon annan orsak? 

 

1.2.Källmaterial   

Det huvudsakliga källmaterialet till denna undersökning är mantalslängderna för 

Ljusdals socken, för åren 1722 – 1771. Mantalslängdens ursprung var 

kvarntullsskatten som introducerades av staten 1625. Man beskattade varje tunna 

säd som maldes. Till en början beskattades varje person över 12 år, en ålder som 

höjdes till 15 år 1652. Den övre åldersgränsen var 63 år, men om en bonde förestod 

sitt hemman även efter 63 år, fortsatte han att vara skattskyldig. 

Kvarntullsmantalslängden kom så småningom att kallas enbart mantalslängden och 

flera justeringar om skattskyldigheten gjordes fram till  1693 då en slutgiltig 

mantalsskrivningsförordning kom som behölls ända till 1812. Under 1700-talet lades 

flera nya skatter till.3   

I Ljusdal är mantalslängderna förda för varje år under undersökningsperioden, med 

undantag av åren 1740, 1760 och 1770. I de fall då en ansvarsväxling har skett 

precis under de år som saknas har jag valt att lägga in den närmast före stående 

bonden i luckan (till exempel vid Storhaga nr 6 där Mickel Mårtensson är bonde år 

1739 och Mårten Mickelsson 1741) om det inte gått att bekräfta att ett dödsfall skett. 

Jag är medveten om att det kan bli en felmarginal här, men det blir det också om de 

tomma åren räknas bort. För att konstatera dödsfall har jag använt mig av Död- och 

                                                
 

2
 Min ursprungliga plan var att undersöka en femtioårsperiod åren 1750-1800 men jag upptäckte snart att från 

och med 1776 finns en stor lucka i mantalslängderna som gör att det är omöjligt att följa ansvarsväxlingarna. 
3
 Perlestam, Magnus. Den rotfaste bonden – myt eller verklighet? Bruksansvar i Ramkvilla socken 1620-1820. 

Malmö 1998.  s.108 f 
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Begravningsböckerna för Ljusdals socken som började föras 1739. Dessa är i början 

förda i from av dödsrunor för varje avliden där man får upplysning om den avlidnes 

namn, hemvist, födelseort, föräldrarnas hemvist, titel och namn samt eventuell maka 

eller makes namn. Senare utökas mängden upplysningar man får i dödsrunorna.. 

 

En annan  faktor som möjligen skulle kunna betyda att en undersökning av 

gårdarnas belägenhet i byn Storhaga inte riktigt överensstämmer med verkligheten, 

är förekomsten av så kallade bodland samt vanan att inte märka ut ägorna med 

råmärken. I Ljusdal och i några andra nordhälsingska socknar, framförallt Järvsö, 

Bjuråker och Delsbo, var bodlandssystemet helt rådande.4 1749 skrev Per Schissler, 

tjänsteman i Kungl. Svea Hovrätt, i sin redogörelse över Hälsinglands näringar, 

Hälsinga-Hushåldning, om att hälsingebonden håller sig med tre gårdar; Hemgården 

– den förnämsta och största byggningen, Bolandsgården som kunde ligga ½ - 1 mil 

från hemgården samt Fäbolandsgården som kunde ligga 3 mil från hemgården.5 

Detta innebar att man brukade hemgården på vintern, och tidigt på våren flyttade 

man hushållet till bodlandsgården där man också hade åker och äng liksom vid 

hemgården. På försommaren flyttade man boskapen till fäboden för sommarbete i 

skogen. Bodlanden utvecklades så småningom till bofasta byar genom utflyttning, arv 

och hemmansklyvningar.  

I Gunnar Bodvalls avhandling om bodlandssystemet beskriver han att det kan vara 

ett problem att reda ut var en gård låg, speciellt i Ljusdal eftersom den plats där en 

bonde hade sitt bodland kunde vara en annan bondes hemby och ägorna kunde vara 

sammanblandade eftersom man inte märkte ut dem med rå eller rösen.6 Detta 

kanske går tillbaka till Hälsingelagen som, till skillnad från Upplands lag som säger 

att råmärken utsatta av människor skall ha företräde före naturliga skiljemärken, ger 

företräde till naturens egna skiljemärken som berg, bäckar och sjöar.7 I ett fall i min 

                                                
 

4
 Bodvall, Gunnar. Bodland i norra Hälsingland.Studier i utmarksodlingars roll för den permanenta 

bosättningens roll före 1850.Uppsala 1959 
5
 Schissler, Per; Hälsinga-Hushåldning. 1749 

6
 Bodvall s.71 

7
 Wennersten, Elisabeth. Gården och familjen. Om jordägandet och dess konsekvenser för människor, landskap 

och bebyggelse i Säljesta by, Järvsö socken 1734-1826. Meddelande nr 108, Kulturgeografiska institutionen, SU 

2001. s. 27 
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undersökning har jag också stött på en gård som betecknas Storhaga nr 7 som fram 

till 1740 års mantalslängd brukas av Anders Johansson. Hans änka tar över 

gårdsansvaret 1741. Han har alltså dött under 1740 och den ende Anders Johansson 

man hittar i Död- och Begravningsboken för detta år kallas ”bonden Anders 

Johansson i Klösbo”. Klösbo är en by cirka 3 kilometer från Storhaga där 

Storhagabönderna hade bodlandsgårdar. Denne Anders Johansson bodde alltså inte 

i Storhaga men räknas ändå hit i mantalslängden.  Jag har inte gått djupare in på 

detta, men vill nämna det eftersom det är ett uppenbart exempel på att den 

geografiska belägenheten alltså inte alltid stämmer med skattebeteckningen. Det bör 

inte ha någon inverkan på resultatet av denna undersökning eftersom bonden 

skattade för sin gård, det vill säga huvudgården och det borde vara irrelevant var han 

faktiskt bodde.  

 

1.3 Metod  

För vart och ett av åren 1722 till och med 1771 har jag läst mantalslängderna och 

antecknat namnet på den som står i  kolumnen ”Bonde” (eller ”Man”) eller, i 

förekommande fall, ”Hustru”. Jag har fört in namn, gårdens nummer och årtal i en 

tabell. Jag har använt mig av dessa data för att få veta:  

 hur många år varje bonde var gårdsansvarig 

 hur många ansvarsväxlingar som skett på varje gård 

 vem som har tagit över ansvaret 

Jag har enbart tagit med de gårdar som existerar vid undersökningens början, 1722. I 

slutet av perioden tillkommer flera avstyckningar, i min tabell märkta som s. eller 

s.s.8. Dessa har jag valt att inte ta med eftersom de förekommer i så få år.  Jag har 

räknat varje gårdsansvarig även om ansvarsväxlingen har skett mycket tidigt eller 

sent i undersökningsperioden. Visserligen kommer inte det verkliga antalet ansvarsår 

då att stämma i vissa fall, men antalet växlingar stämmer däremot. Skulle jag 

                                                
 

8 S. står för det latinska ordet sub=under och  betyder att en gård avstyckats från en annan. Storhaga s.8 betyder 

således att gården avstyckats från Storhaga nr 8 och s.s. 8 att gården avstyckats från nr s.8. Numera har formen 

ersatts med kolon, t ex 8:1  
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konsekvent räkna bort den förste och den siste bonden i perioden skulle de gårdar 

som bara har en ansvarsväxling, det vill säga en gårdsansvarig i början och en i 

slutet, inte komma med alls.  

 

I mantalslängderna för Ljusdal är uppställningen som följer: varje by listas för sig i 

samma ordning som de listas i kyrkböckerna, det vill säga i geografisk ordning med 

början i den södra delen av socknen och där Storhaga kommer som by nummer tre. 

Under den aktuella perioden ser alla tabellerna likadana ut med kolumner för den 

gårdsansvarige, 

i tabellen kallad 

för bonde eller 

man, samt 

hustru, son, 

sonhustru, måg, 

dotter, dräng, 

piga och 

inhyses. Sist 

finns en kolumn med rubriken Annotationer. Bonden är alltid namngiven, men i de fall 

då en änka står som gårdsansvarig kallas hon bara för mannens änka, exempelvis 

”Olof Olssons änka”. När en ansvarsväxling sker står det i de flesta fall en anteckning 

om vem den nye bonden är, son, styvson eller måg till den förre bonden, och det har 

jag noterat.  

Som jag nämnt ovan har jag kontrollerat vissa luckor mot Död- och 

Begravningsboken. I ett fall har jag även använt mig av Husförhörslängden som 

började föras i Ljusdals socken år 1767. I mantalslängden för Storhaga nr 1 finns  en 

avvikelse i mönstret som jag ville kontrollera. Där står först Arvid Pärsson som bonde 

mellan åren 1726-1759. Därefter Pär Arvidsson, son till Arvid Pärsson, mellan åren 

1759 och 1769. 1770 saknas, men år 1771 står återigen Arvid Pärsson som Bonde. 

Året efter, 1772  är Pär Arvidsson bonde igen även om det året inte ingår i 

undersökningen. Jag sökte upp den aktuella husförhörslängden, förd 1767-1781, för 

att se om det hänt något 1770-1771, till exempel om Per Arvidsson varit frånvarande 

eller sjuk. Där står Arvid Pärsson som första namn på Storhaga nr 1 (det vill säga 
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som den ansvarige bonden.) Per Arvidsson står som nummer 3 under modern, Arvid 

Pärssons hustru. Arvid Pärssons dödsår 1780 finns antecknat, men inga andra 

förändringar syns på något ställe i husförhörslängden. Båda männen är närvarande 

vid varje års husförhör och inga andra anteckningar finns.9 I detta fall har jag därför 

valt att lägga ihop de utspridda åren då de båda står som bonde, det vill säga föra 

Arvid Perssons enstaka ”återfall” till hans sammanhängande period och alltså inte 

räkna året 1771 som ett år för ansvarsväxling. 

 

1.4.Tidigare forskning  

Den som gjort den kanske grundligaste undersökningen av hur gårdsansvar sett ut är 

Magnus Perlestam, som i sin doktorsavhandling Den rotfaste bonden – myt eller 

verklighet? kartlagt gårdsansvariga i den småländska socknen Ramkvilla. Hans 

undersökning sträcker sig så långt tillbaka som källorna medger, från 1623 och fram 

till 1819 och är den i tid mest omfattande undersökning av gårdsansvar som hittills 

gjorts i Sverige. Perlestam utmanar bilden av den rotfaste svenske bonden som 

målats upp av poeter och författare som till exempel Vilhelm Moberg och Erik Gustaf 

Geijer där den svenske bonden står fast vid sitt fäderneshemman och där sonen tar 

över i en oändlig räcka generation efter generation. Han menar att det är av största 

vikt att få en rättvisande bild av hur ansvarsväxlingen verkligen sett ut för att se dess 

konsekvenser för både landets ekonomi och sociala förhållanden. ”En analys av 

maktskiftena på gårdarna kan ge väsentlig information om i  vilken mån det 

”traditionella” bondesamhället – enligt schablonen fyllt av trögrörliga bönder, 

släktgårdar över generationerna och inrotade patriarkala värderingar – var en 

verklighet.”10 Perlestam kommer fram till att i Ramkvilla socken var bonden i regel 

inte alls särskilt rotfast. Utfallet i hans undersökning om antalet år en bonde var 

ansvarig är, för hela perioden 1623-1819, medelvärdet 12 år vilket ju inte alls är en 

mans hela vuxna liv. Men i detta medelvärde ligger både mycket kortare 

brukningstider och mycket längre. Bland de grupper som oftast står för de kortare 

brukningstiderna finns kvinnorna. Änkor, ogifta döttrar och till och med pigor har 

                                                
 

9
 Ljusdals kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010113/A I/1 a (1767-1781), bildid: C0031618_00045 

10
 Perlestam s.17  
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under kortare perioder varit gårdsansvariga, speciellt under stormaktstiden då de 

stora krigen ledde till ett mansunderskott i landet. Detta visar även Jan Lindegren i 

sin bok Utskrivning och utsugning, Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640 

där kvinnorna under stormaktstiden allt oftare stod som gårdsansvariga, men också 

att manliga bönder blev kvar upp i högre ålder av samma anledning – att det fattades 

vuxna män i landet.11  

Perlestam fann också att under 1700-talets relativt lugna period minskade 

ansvarstiden istället för att öka. Man skulle kunna tro att en stabil period i landets 

historia i stället skulle öka ansvarstiderna, att en bonde kunde leva länge på sin gård 

utan avbrott och hinder från exempelvis krig och sjukdomar. Men Perlestam menar 

att den kanske största förklaringen till de kortare brukningstiderna ligger i att 

befolkningen ökade så snabbt och starkt att böndernas barn inte kunde få egna 

gårdar och att föräldrar valde att ge över ansvaret tidigare i livet än förut.12 Stabila 

och goda livsförhållanden gav inte bara stabila hem utan också fler överlevande 

barn. Forskning om just arvspraxis har bland annat gjorts av Eva Kernell Durhàn som 

i sin licentiatavhandling om byn Kubbe i Anundsjö socken,  Arvet och hemmanet, 

som säger att normal arvspraxis var att föräldrarna lämnade över gårdsansvaret 

medan de levde till en på förhand utsedd son och att jorden inte delades på grund av 

de små expansionsmöjligheter som fanns i byn. Det innebar att föräldrarna gick på 

undantag och medelåldern för detta var 62 år. Sonen fick överta gårdsansvaret, men 

inte nödvändigtvis den formella makten. Dock, säger Kernell Durhàn att  ”i 

skatteskrivarens och prästens ögon hade föräldrarna inte längre makten och 

ansvaret.” I hennes undersökning framkommer också att under hela perioden skedde 

60 ansvarsväxlingar och i bara 6 fall var då båda föräldrarna döda. Föräldrarna 

flyttade enligt henne inte heller till egna torp utan tycks ha bosatt sig i en egen del av 

mangårdsbyggnaden och att detta skulle vara en naturlig följd av att föräldrarna 

överlät gården medan de levde13 Det här har motbevisats av bland andra Birgitta 

Odén som visat att, enligt prästernas påbjudna anteckningar om matlag i socknen, 

föräldrar på undantag hade sina egna hushåll. Vidare visar Kernell Durhàn att det i 

                                                
 

11
 Perlestam s.28 

12
 Ibid. s. 231 f 

13
 Ibid. s. 94 
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stort sett alltid var en son som tog över gården, och att sönerna många gånger redan 

var gifta vid övertagandet, i stället för att som på andra håll antagits, att ett 

övertagande var förutsättningen för att kunna gifta sig. I stället tycks alltså flera 

generationers familjer ha levt på samma gård samtidigt.14 Detta är också min 

uppfattning från husförhörslängderna i Ljusdals socken under 17- och 1800-talet, 

men det gäller alltså endast den äldste sonen eller dottern, det vill säga den som är 

utsedd att ta över gården. De andra barnen brukar inte bo kvar i barndomshemmet 

när de gift sig. 

Elisabeth Wennersten har i sin skrift för Kulturgeografiska institutionen i Stockholm, 

Gården och Familjen [- - ] gjort en empirisk undersökning av bland annat byn Säljesta 

i Järvsö socken som gränsar mot Ljusdals socken. Här har hon visat hur arvet 

fördelas i bland annat gårdsövertagandet och enligt 1734 års arvslagar eller ej. 

Vanligast var även här att en son tog över gården. Hon kallar det ”Det patriarkaliska 

idealet” och visar att den enda orsaken till att en dotter (och måg) tog över gården var 

att det saknades söner i familjen. Enligt hennes undersökning är normen att söner 

ärvde gården i generation efter generation och de gifte sig med en flicka i samma by 

eller en grannby från en gård av ungefär samma ”status” som deras egen. Ifrån 

gården Påls tar hon också upp ett exempel på en ”tämligen kännetecknande 

gårdsdelning och arvsprincip” nämligen att efter många generationer delades ett arv 

så att sonen fick hemgården och hans syster fick bodlandsgården.15 I Wennerstens 

genomgångna arvshandlingar där fadern dött och änkan och barnet ärvde honom, 

sålde modern gården i alla fallen till en son, i ett fall till den yngste men i alla andra till 

den äldste sonen. Med rättigheten att få köpa gården följde också skyldigheten att 

sörja för den överlevande föräldern som skulle få mat, husrum, skjuts till kyrkan och 

hjälp med eventuellt jordbruk med mera.16  

 

                                                
 

14
 Perlestam s. 95 

15
 Wennersten s. 69 f  

16
 Ibid. s. 136 
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2.Undersökningsområde 
 

2.1. Hälsingland, Ljusdal, Storhaga 

Hälsingland är ett landskap i sydöstra Norrland. Det utgör, tillsammans med 

Gästrikland, Gävleborgs län. Hälsinglands bönder har alltid  till nästan 100 % varit 

skattebönder, det vill säga självägande bönder. Här fanns ingen adel och inga 

frälsehemman, utan den enda så kallade överhöghet man kände var prästen, 

lantmätaren och några officerare. 17   

I norra delen av Hälsingland ligger Ljusdals kommun, landskapets till ytan största 

kommun. Här ingår de gamla socknarna Ljusdal, Järvsö, Färila, Los och Ramsjö och 

invånarantalet  2011 var knappa 19 000 i hela kommunen. Kommunens centralort är 

Ljusdal med cirka 10 000 invånare.18 Ljusdal var förr en socken som omnämns första 

gången 1314 i en skrivelse från påven Clemens V där ”Livsdahls sochn” ålades utge 

12 öre som bidrag till ett planerat korståg mot turkarna.19  Den ligger i Ljusnans 

dalgång och gränsar söderut mot Järvsö, västerut mot Färila, norrut mot Ramsjö och 

österut mot Delsbo. Fynd av föremål och boplatser från äldre stenålder (tidigare än 

3000 f Kr) har gjorts i bygden.20 Även om socknen som begrepp nu inte längre finns, 

använder jag det genomgående, eftersom det var den rådande indelningen vid tiden 

för denna undersökning. Invånarna i Ljusdals socken år 1750 var cirka 1 100.21 1795 

fanns enligt jordeboken över Ljusdal 86 byar i socknen och i dessa fanns 285 

hemman.22 

Storhaga är en by i den södra delen av Ljusdals socken. Byn var vid uppritandet av 

Geometriska Jordekartan (av Olof Tresk) 1641, den största byn i Ljusdals socken 

med 16 gårdar.23 Enligt mantalslängderna fanns här 17 skattbelagda gårdar då 

undersökningen tar sin början år 1722 vilket ska jämföras med Ljusdals näst största 

                                                
 

17
 Nordin, Erik (red.).Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 45/2003. Kring Hälsingegårdarna. s.7 

18
 URL: www.ljusdal.se hämtad 2013-05-25 

19
 Bodin, Folke; Ljusdalsbygden. Ljusdal 1975 s. 10 

20
 Ibid. s.17 f 

21
 Bodvall s.181 fig.20 

22
 Bodvall s. 74 tabell 3 

23
 URL: http://historiskakartor.lantmateriet.se hämtad 2013-05-20 

http://www.ljusdal.se/
http://historiskakartor.lantmateriet.se/
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by som var Ångsäter med 8 gårdar. Vid undersökningsperiodens slut hade byn 

utökats med 7 gårdar genom avstyckningar, tillsammans 23 gårdar. Storhaga var en 

dubbel radby med gårdarna byggda längs den gamla vägen mot Järvsö och med en 

del av sin åkermark  sluttande ner mot Ljusnans södra strand. Trots sin storlek har 

Storhaga aldrig varit en centrumby, utan Ljusdals centrum låg vid kyrkan, på norra 

sidan av Ljusnan, cirka 2,5 km från Storhaga. 

3. Storhaga i arkiven 

 

3.1. Bondens tid på gården 

Här följer de data jag funnit i min undersökning av mantalslängderna för Ljusdals 

socken 1722 – 1771. I första kolumnen listas Storhagas gårdar från 1 -16. Därefter 

lista för varje gård den förste bonden, andre bonden o.s.v. Siffrorna i kolumnerna 

avser antal år bonden haft gårdsansvar under perioden i gården vars nummer står i 

den första kolumnen. Här står också den relationen han/hon har till sin företrädare. 

 

Tabell 1. Gårdsnummer Storhaga nr 1 -16 och varje bondes ansvarsår samt 

relation till förre gårdsansvarig. 

Gårdsnr Bonde 1 Bonde 2 Bonde 3 Bonde 4 Bonde 5 Bonde 6 

1 4    änka 36  10    

2 20 30     

3 8 1 24 2     änka 15  måg  

4 22 28     

5 14 3 10   änka 23   son   

6 19 12 19  måg    

7 19 3     änka 28      

8 11 6     måg 1     änka 17    ny man 14   styvson  

s. 8 12 10 16   änka 12   son   

9 22 28   son     

10 18 31     

11 13 1 18 1   änka 17   ny man  

12 14 36     

13 13 16 7   måg 1    änka 13 Ny man  

14 37 13   son     

15 3 1 1 18 19 8 

16 6 13 4   öde 18 7 1 

Källa: Härnösands Landsarkiv. Mantalslängder för Ljusdal 1722-1771 
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Antalet år en bonde var gårdsansvarig i Storhaga under åren 1722 – 1771 var som 

minst 1 år och som mest 37. De sammanlagda brukningsåren är 850 och antal 

gårdsansvariga 59 stycken. När man räknar bort de fyra år som Storhaga nr 16 låg 

öde (se tabell.1 kolumn 4 sista raden) blir medelvärdet 14,3 år. Detta kan jämföras 

med det medelvärde som Magnus Perlestam räknat ut för Ramkvilla socken för 

perioden 1722-1819 som var 12 år.24 I sin uträkning tog han bort de korta 

brukningstiderna i början och slutet av perioden och om jag på samma sätt räknar 

bort alla brukningstider som understiger 10 år blir den sammanlagda brukningstiden 

högre, det vill säga 836/53 = 15, 7 år. Perlestams uträkning av brukningstidens 

medelvärde för stormaktstiden, 1623-1721 var 13 år.25  

Perlestam överraskas av att medelvärdet sjunker för nästa period istället för att öka 

som han hade väntat sig eftersom han kunnat konstatera en korrelation mellan krig 

och kortare brukningstider under 1710-talet och detta i stället är den lugna och 

fredliga perioden under Frihetstiden. Han säger också att 1700-talet såg en viss 

ekonomisk förbättring för stora delar av bondeskiktet vilket också borde tala för 

längre brukningstider.26 27 Det är en skillnad på 1,3 – 2,7 år i min 

undersökningsperiod för Ljusdal jämfört med Perlestams Ramkvilla under samma tid 

beroende på hur man räknar. Skillnaden är kanske inte så stor men den finns dock 

och  jag skulle vilja förklara den genom att lyfta fram det hälsingska 

bodlandssystemet.  Jag har tidigare berört det under 1.2 och även under 1.4 nämnt 

hur Elisabeth Wennersten visar att arv kunde fördelas så att en son fick hemgården 

och en dotter bodlandsgården. Gunnar Bodvall skriver: ”I olika sammanhang har man 

alltså haft anledning att påpeka, att bodlandssystemet varit av stor betydelse för de 

nämnda socknarnas invånare och att hänsyn måste tagas till detsamma vid 

regleringen av ägo förhållanden och den fiskala organisationen.” 28
  

 

 

                                                
 

24
 Perlestam s.166 

25
 Ibid. s.126 

26
 Ibid. s.174 

27
 Det skulle ha varit mycket intressant att se om samma mönster uppstått om jag haft uppgifter för   

stormaktstiden från mitt undersökningsområde, men avgränsningen tillåter inte det, så jag kan alltså inte se om 

brukningstiden ökar eller minskar här. 
28

 Bodvall s. 21 



B-uppsats Historia, Anne-Marie Nilsson 620911 MIUN VT 2013 
 
 

16 
 

Bodlandssystemet var något helt naturligt och integrerat i framförallt socknarna 

Ljusdal, Järvsö, Delsbo och Bjuråker. Bodvall visar att flera av 17- och 1800-talens 

nedtecknare av Hälsinglands historia och beskaffenhet talar om bodland på ett 

självklart sätt. Tidigare har Per Schisslers Hälsinga-Hushåldning från 1749 nämnts, 

men Bodvall tar också upp några andra: Prosten Lenaeus i Delsbo skrev i sitt verk 

Delsboa Illustrata 1764 om jordbrukets organisation i Delsbo att ”...mest var bonde i 

trakten måste hava och vid makt hålla tre bås för varenda ko han äger, det första 

båset hemma på själva bostaden, det andra i bolandet och det tredje på 

fäbodvallen.”  

I Prosten Bromans stora verk om Hälsingland, Glysisvallur nämns inte ordet bodland, 

men väl att bönderna hade två till tre fäbodar vilket Bodvall tolkar som bodland. 

Broman talar mycket om svårigheterna att få en riktig bild av böndernas 

ägarförhållanden och rätta skatt eftersom många bönder har ägor på upp till fem olika 

ställen, några till och med i olika socknar. Som exempel ges ett 

skogsrannsakningsprotokoll från 1736 från Färila där fyra bodland i Färila omnämns 

som tillhör bönder i Ljusdal vilka vistas på bodlanden från våren och ibland ända till 

Luciatiden.  

Lantmätaren, senare landshövdingen P H Widmark som skrev Historisk beskrivning 

över Hälsingland 1860 förklarar hur bebyggelsens utveckling och utbredning gått via 

bodland och fäbodar då dessa undan för undan blivit till permanenta byar. Vid tiden 

för Widmarks skrivande befann sig  bygden fortfarande i denna process och så sent 

som 1873 beskriver en annan författare Järvsös bodlandssystem där hemgårdarna 

kunde stå öde i tre till sex månader medan ägarna befann sig på bodlandet. 29 

Här beskrivs alltså en bygd som expanderar, av nöden tvunget från början att leta sig 

upp från den ganska trånga älvdalen och hitta bete och åkermark – och samtidigt 

flytta folket och boskapen till produktionen i stället för den mer arbetskrävande flytten 

av produktionen till folket och boskapen. I stort sett varje gård hade alltså minst två 

andra fullt utrustade gårdar att bo i och att så småningom fördela som arv. Och det 

skulle kunna vara en förklaring till de något längre brukningstiderna i Storhaga 

                                                
 

29
 Bodvall s.16 f f 
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jämfört med Ramkvilla. Det fanns plats för barnen, även då en son eller dotter gift sig 

och det fanns möjlighet rent geografiskt att expandera, så att tidiga undantag inte var 

nödvändiga. Kanske är skillnaden mellan Ljusdals och Ramkvillas socken helt enkelt 

topografisk, kanske fanns helt enkelt inte samma fysiska utrymme i Ramkvilla, en till 

ytan mycket mindre socken mitt i Småland, omgiven av många andra socknar. Där 

var en gård en gård, medan det i Ljusdal kunde vara två, tre eller fler. 

 

Antalet ansvarsväxlingar undersökningsperioden var sammanlagt 43. I 6 av gårdarna 

skedde endast 1 ansvarsväxling på 50 år. Det är alltså nästan en tredjedel.  

Medelvärdet är 2,5. Som mest skedde 5 ansvarsväxlingar,  i Storhaga nr 15, men 

från och med bonde nr 4 stabiliserar sig ansvaret  där och tre längre perioder följer. 

 I Storhaga nr 16 tycks det ha varit problematiskt för där låg hemmanet öde i fyra år 

innan det övertogs av en bonde från grannsocknen Delsbo. Han behöll 

gårdsansvaret i 18 år, sedan antecknas i mantalslängderna att gården brukas under 

Strömbacka bruk. Detta hemman noteras i mantalslängden som sambrukat med nr 

15 1727, så egentligen är det samme bonde i båda gårdarna detta år.  

 3.2. Vem tog över? 

Det här var ju något av min inledande huvudfråga men det är en fråga som tyvärr inte 

alltid gått att besvara med de data jag fått fram. I mantalslängderna står det 20 

anteckningar om den nye gårdsansvariges relation till den förre bonden, alltså i 

omkring hälften av fallen. I många av de andra kan man av patronymikon anta att det 

är en son som tar över efter en far – Per Arvidsson efter Arvid Persson, Jon Larsson 

efter Lars Jonsson, men utan andra bevis kan man inte ta detta för givet. De flesta 

namn är trots allt vanligt förekommande och Lars Jonsson kan i teorin vara en måg 

eller en helt utomstående person. Därför räknar jag inte med de obekräftade 

relationerna här. Av de 20 anteckningarna är 8 änkor, 4 mågar (svärsöner), 1 

styvson, 4 söner samt 3 nya makar. Två av sönerna antecknas vid övertagandet efter 

modern. Styvsonen antecknas efter mannen som gifte sig med modern. I Storhaga nr 

1 inleder en änka undersökningsperioden med fyra år. I Storhaga sub 8 ansvarar en 

änka i hela 17 år för gården och lämnar sedan över till sin son.  
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Från och med 1739 finns Död- och Begravningsböckerna förda för Ljusdals socken 

och därför har jag kunnat kontrollera eventuella dödsfall vid ansvarsväxlingar från 

denna tid. Böckerna är konsekvent förda med dödsrunor som berättar om ålder, 

faderns och moderns namn och hemvist, eventuella makars namn, både döda och 

efterlevande. Senare i böckerna står även antalet söner och döttrar och uppgifter om 

hur många av dem som efterlever den avlidne, men tyvärr inte i början av perioden. 

 

I Storhaga nr 1 har jag redan under rubriken 1.3, Metod, konstaterat att då bonden 

Arvid Persson lämnade över till sonen Per Arvidsson var det inte för att han dött. I 

Husförhörslängden 1767-1781 finns nämligen Arvid Perssons dödsår antecknat och 

det var 1780. 

I Storhaga 2 kan dödsrunan efter den förste bonden, Olof Jonsson, ge lite extra 

information. När han dör 1757 får man veta att han är 80 år, att han gift sig 1699 och 

att han tog över hemmanet 1716. Det är mycket troligt att det är en son som sedan 

tar över, eftersom han enligt dödsrunan efterlämnar 5 söner. 

I Storhaga nr 3 dör Bonden Olof Bengtsson 1754 och efterlämnar änkan Margta 

Larsdotter. När hon överlämnar till sin måg Simon Jonsson 1757, lever hon än. Hon 

dör 1779. 

I Storhaga nr 4 dör Bonden Per Olsson 1743, 58 år gammal, och efterlämnar 

hustrun. Den som tar över gården heter Olof Persson och är troligen en son, men det 

kan inte bekräftas. 

I Storhaga nr 5 lämnar Jon Hansson över 1736 till Hans Jonsson som troligen är 

hans son. Hans Jonsson dör 1738 och änkan tar över gården 1739. Hon lämnar i sin 

tur över den till sonen Jon Hansson. Jon Hansson d.ä. dör i blodsotsepidemin 

sommaren 1743 och i dödsrunorna näst efter hans får man bekräftat att Hans 

Jonsson varit hans son, då Hans båda döttrar också dör i blodsoten.  

I Storhaga nr 6 sker en ansvarsväxling mellan far och son, Mickel Mårtensson till 

Mårten Mickelsson 1739 eller 40. Mickel levde då men dog 1744. Mårten Mickelsson 

dör 1753, 53 år gammal och samma år står hans måg som gårdsansvarig. 
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I Storhaga nr 7 dör bonden Anders Johansson 1740 i Klösbo, men född i Storhaga. 

Detta fall har jag berört under rubriken 1.2. då Klösbo är bodland till Storhaga och 

Anders Johansson är ett exempel på att bodlandsgården kunde bli permanent 

bostad. Änkan ansvarar för gården till 1743 och 1744 tar Jon Jonsson över. I 

mantalslängden står att änkan ”afstått hemmanet till  - - son” och tyvärr är ledet före 

son nästan oläsligt. Man kan se att det inte står ”sin”, men både ”foster-” och ”stjuf-” 

(styv-) är möjliga. Svärson står det knappast eftersom det ord som används i det 

fallet är måg.  

I Storhaga nr 8 tar mågen Johan Danielsson över 1733 efter Anders Persson. Johan 

Danielsson dör 1738 och änkan, det vill säga dottern till Anders Persson, ansvarar för 

gården i två år. Därefter tar Olof Larsson över. Det finns inga anteckningar i 

mantalslängden, men det troligaste är att änkan gift om sig. 1758 tar nämligen hans 

styvson över vars namn är Anders Johansson. I mantalslängden för 1758 står 

antecknat att modern och styvfadern bor inhyses på gården. 

I Storhaga sub 8 tar Olof Persson över 1734 efter Per Jonsson som troligen är hans 

far eftersom modern i mantalslängden antecknas som inhyses. Han dör 1743 och 

änkan har sedan ansvaret till 1759 eller 1761 då hennes son Olof Olsson är 

gårdsansvarig. 

I Storhaga 9 är relationen enkel, sonen Per Persson övertar gårdsansvaret efter Per 

Jonsson 1744.På sommaren 1743 dör en Per Jonsson i Klösbo som ju tidigare 

nämnts är bodeland till Storhaga. Denne Per Jonsson är född i Storhaga och troligen 

identiskt med bonden i Storhaga 9 men liksom bonden i nr 7 bosatt på bodelandet. 

I Storhaga 10 tar Anders Persson över gårdsansvaret 1740 eller 41. I 

mantalslängden antecknas fadern och modern som inhyses. 

I Storhaga 11 tar Olof Persson över 1735 efter Jon Mårtensson. I mantalslängden för 

detta år står i kolumnen inhyses ”swärmodern”. Troligen är alltså Olof Persson måg i 

gården. Redan året efter tar bonden Olof Olsson över. 1753 drunknar Olof Olsson 

och då får man veta att han varit gift med Brita Jonsdotter, vars fader då bör ha varit 

Jon Mårtensson. Brita ansvarar sedan för gården i ett år och gifter sedan om sig med 

nye mannen Olof Olsson enligt anteckning i mantalslängden. I nr 11 är det alltså 
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egentligen dottern i huset, Brita, som är arvtagare, men hennes tre män som 

ansvarar för gården. 

I Storhaga nr 12 tar Erik Persson över 1736 efter Per Olsson. I mantalslängden för 

1736 står att hans moder är inhyses i gården, vilket talar för att Per Olsson varit hans 

far och att han dött. Erik är heller inte gift vid den här tiden.  

I Storhaga nr 13 tar Olof Jonsson över 1734 från Mårten Persson. Inga relationer 

finns antecknade. Han dör 1750 och änkan, som heter Gölin Iwarsdotter, ansvarar för 

gården i ett år tills mågen Jöran Persson tar över. Han dör 1757, änkan som heter 

Brita Olsdotter enligt hans dödsruna, tar över i ett år men gifter sedan om sig med 

näste gårdsansvarig, Per Persson. 

I Storhaga nr 14 sker endast en ansvarsväxling och det är mellan fadern Jon Larsson 

och sonen Jon Jonsson 1759. I mantalslängden står fadern och modern som inhyses 

i gården. 

 I Storhaga 15 och 16 är ägarförhållandena lite komplicerade. Jag har lyckats hitta 

Lars Jonsson som under en tid sambrukar de båda hemmanen. 1722 brukar han 

dock bara nr 16 medan bonden Jon Persson brukar nr 15. I dödsrunan för Lars 

Jonsson som dör 66 år gammal 1752, står att hans far hette Jon Persson och han 

varit bonde i Storhaga, så man kan utgå från att Jon Persson i nr 15 är far till Lars 

Jonsson i nr 16. När Lars Jonsson sedan lämnar över till sonen Lars Larsson, gör 

han detta i Storhaga nr 15 och lever alltså i några år till. 

I Storhaga nr 16 dör Bonden Olof Jonsson, 48 år gammal. Olof Jonsson efterlämnar 

varken hustru eller barn enligt dödsrunan. Gården lämnas sedan öde i 4 år och köps 

sedan av en bonde från Delsbo. 

Sammanfattningsvis kan jag, efter att ha konsulterat Död-och Begravningsboken i 

kombination med mantalslängderna, konstatera att gårdarna i nästan alla fall har 

överlämnats till en nära släkting, oftast en son men också, i 4 fall, till en dotter och 

måg. När en änka haft gårdsansvar har hon efter ganska kort tid, förutom änkan i 

Storhaga sub 8 som har gårdsansvaret i 16 år, gift om sig eller lämnat över till en son 

eller måg. I tre fall har änkan bara ansvarat för gården i 1 år, därefter har hon gift om 

sig.  
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4.Sammanfattning   
I denna uppsats har jag velat kartlägga gårdsansvarets mönster i byn Storhaga i 

Ljusdals socken, Hälsingland under åren 1722 – 1771 med frågeställningarna: hur 

länge var en bonde gårdsansvarig? Hur skedde ansvarsväxlingen – till vem och vid 

vilket tillfälle - det vill säga då den gårdsansvarige dog, lämnade över till arvtagare 

eller sålde till utomstående, eller av någon annan orsak? Att säga hur länge en 

bonde i Storhaga under 1700-talet var gårdsansvarig var ganska enkelt. I sex av de 

sjutton undersökta gårdarna, nästan en tredjedel, var bönderna gårdsansvariga 

väldigt länge för där hann det bara ske en enda ansvarsväxling på de femtio aktuella 

åren. Den som har rekordet är Jon Larsson i Storhaga 14 som hade gårdsansvaret i 

hela 37 år, och kanske mer eftersom han står som bonde i det inledande året 1722. 

Jag vet inte hur länge han varit ansvarig dessförinnan. Medelvärdet för hur många år 

en bonde var gårdsansvarig blev 14, 3 år Antalet ansvarsväxlingar var i Storhaga 43 

stycken under perioden. Det finns 20, i mantalslängden antecknade relationer mellan 

den nye gårdsansvarige och den förre genom de anteckningar som står i 

mantalslängderna. När det gäller vem som tog över kan jag se att det i de flesta fall 

var en son, vilket  överensstämmer med annan forskning. Det vanligaste tycks vara 

att övertagandet sker medan fadern eller modern fortfarande lever och i många fall 

bor föräldern/föräldrarna kvar på gården som ”inhyses”. Det är en bra grund att stå 

på för vidare studier om Hälsinglands sociala förhållanden. Mitt samlade intryck av 

undersökningen är att Storhagas bönder varit ganska stabila och att gårdarna hållits 

inom familjen. De båda sista gårdarna Storhaga 15 och 16 däremot verkar ha haft en 

mer turbulent historia som det skulle vara roligt att titta närmare på.  
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