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1.Inledning 

 

Denna undersökning handlar om 1600-talets nämndemän i Ljusdals socken och deras 

socioekonomiska bakgrund. När man talar om stånd, klass eller elit menar man ofta skillnaden 

mellan adel och bönder, präster och bönder, borgare och bönder, eller mellan bönder och 

tjänstefolk, bönder och backstugusittare och så vidare. I den föregående meningen ligger implicit 

en åtskillnad i de olika gruppernas status och det är just det som denna uppsats ska handla om. 

Men inte i jämförelse mellan grupperna som nämns ovan, utan inom gruppen bönder, här 

definierade som de självägande män som ansvarade för en beskattad gård, alltså inte krono- och 

frälsebönder. Att det existerade sociala skillnader även inom denna grupp är känt. Dels handlade 

det om rent ekonomiska skillnader men där fanns även mer svårgripbara skillnader i ärbarhet och 

anseende. Man brukar tala om en bondeelit eller bondearistokrati som kan urskiljas till exempel 

genom olika förtroendeuppdrag i socknen. En bonde kunde göra ett slags karriär genom att få 

uppdrag som sexman, kyrkvärd eller nämndeman. Denna undersökning ska fokusera på 

nämndemännen. Dessa utgör en grupp som är lätt att hitta i arkiven då deras namn och hemby 

antecknades vid nästan varje ting.  

 ”Förmögna och ansedda bönder har utgjort en bondearistrokrati och spelat en viktig roll som 

nämndemän på socken- och häradsnivå”  sägs det i Sveriges historia 1521-1809.
1
 Marja Taussi-

Sjöberg menar, i sin bok Rätten och kvinnorna, att nämndemännen hörde till de mest ansedda 

bönderna i bygden.
2
  Frågan är vilket som kom först – hönan eller ägget? Blev man vald till 

nämndeman för att man var en rik och ansedd storbonde, eller kunde man arbeta sig upp på 

välfärdsstegen genom att få förtroendeuppdrag vare sig man tillhörde de mindre eller de större 

bönderna? Var förresten ”ansedd” lika med ”rik”?  Denna uppsats gör egentligen inte anspråk på 

att kunna svara på sådana frågor som skulle innebära noggranna definitioner och en objektivitet i 

tolkningen som skulle kräva tillgång till mer material än de nu 400-åriga räkenskaper som denna 

uppsats bygger på. Men nämndemännen i Ljusdal ska studeras så nära det går och jag ska försöka 

skapa en bild av dem och deras omständigheter genom att placera dem ekonomiskt och geografiskt 

samt – i några fall – som länkar i en kedja av nämndemän från samma släkt och gård.  

 

                                                      
1
 Behre, Göran, Larsson, Lars-Olof & Österberg, Eva, Sveriges historia 1521-1809: stormaktsdröm och 

småstatsrealitet, Stockholm, 2001. 

2
 Taussi Sjöberg, Marja, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talet, 

Stockholm, 1996 s.18. 
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1.1.Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga nämndemännen i Ljusdals tingslag under perioden 1601 

-1699 med avseende på deras ekonomiska ställning samt deras hemgårdars läge i socknen, för att 

få en bild av en eventuell elit inom bondesamhället. Studien utgår från hypotesen att 

nämndemännen valdes ur det rikaste skiktet av bönder samt att en elit skapades genom att tjänsten 

”gick i arv” från far till son eller till måg eller annan nära släkting. Ekonomin ska alltså undersökas 

för att försöka klargöra i vilken grad den spelade roll då man blev vald till nämndemän. 

Hemgårdarna ska kartläggas av två anledningar; dels för att få en uppfattning om man kan se ett 

mönster i det geografiska läget, om vissa områden i bygden hade fler nämndemän än andra, och 

dels för att se om nämndemanssysslan på något vis följde med gården, det vill säga gick i arv till 

son eller måg. I denna del av undersökningen finns det en poäng i att utöka undersökningen vid ett 

senare tillfälle. Genom att följa gårdarna och släkterna längre fram i tiden kan man få ett tydligare 

resultat, dels genom den förlängda tidsaspekten men framförallt för att källmaterialet blir mycket 

rikare vid början av 1700-talet med vigselböcker, födelseböcker, dödböcker och speciellt 

husförhörslängderna från och med 1767. Frågeställningarna är tre: 

 Kom den övervägande delen av nämndemännen i Ljusdal från det rikaste bondeskiktet? 

 Var i socknen kom de flesta nämndemän ifrån? 

 Finns det gårdar som producerar flera nämndemän under 1600-talet? 

 

1.2.Metod, källor och problemdiskussion 

Källmaterialet till undersökningen består av tingsprotokoll, mantalslängder, jordeböcker och 

tiondelängder. Tingsprotokollen kommer från de renoverade domböckerna från Hälsinglands 

domsaga 1601 – 1699 vilka är avskrifter som enligt kungligt beslut 1595 skulle sändas från 

underrätterna till Kungl.Maj:t för granskning. 1614 togs ansvaret över av hovrätterna, i 

Hälsinglands fall Svea hovrätt, och hovrättens fiskal Advokatfiskalen. Arkivet förvaras i 

Riksarkivet och finns digitaliserat. Mantalslängder, jordeböcker och tiondelängder förvaras också 

hos Riksarkivet.
3
 Det finns framförallt två problem med metoden och källorna. Det första är 

svårigheten att identifiera nämndemännen – att para ihop dem med rätt gård i skattelängderna och 

på kartan. Det andra är att försöka fastställa deras relativa förmögenhet. Källmaterialet har stora 

luckor i tiden och längderna har inte förts på samma sätt genom åren. 

                                                      
3
 Se även avsnittet Skatter under 1.3.Lagar, ting och skatter – en kort historik, i denna uppsats. 
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Undersökningen handlar inte om hur rik en nämndeman var i exakta tal utan om hur rik han var i 

jämförelse med de andra skattebönderna (eftersom denna grupp är den enda som kommer ifråga 

till nämndemanstjänsten). Därför är det jämförelsetal jag sökt och inte exakt förmögenhet för varje 

person i socknen. För det tidiga 1600-talet, 1600-1619 har jag använt tiondelängderna, det vill säga 

redovisningen av den särskilda skatt som utgick med en tiondel av skörden (alltid i spannmål)  

som källa till en förmögenhetsjämförelse och för resterande år jordeböckerna. Som jämförelsetal 

användes ur tiondelängderna antal spann korn man betalat och ur jordeboken skatten i daler. 

Skatterna har grupperats och satts in i tabeller med hela tal samt procenttal.  

1.2.1.Att identifiera en nämndeman 

Grunden i undersökningen är de renoverade domböckernas tingsprotokoll från Ljusdals tingslag 

åren 1601 – 1699. I inledningen till varje tingsprotokoll står de närvarande i rätten antecknade, 

nämndemännen med namn och hemby. I denna undersökning infördes varje nämndeman i en 

tabell under det år då han förekommer första gången, vilket gav en lista på 120 unika nämndemän. 

Dessa måste nu identifieras för att kunna återfinnas i de kamerala källorna. I Ljusdals socken 

fördes tiondelängder och jordeböcker i början av 1600-talet med en indelning i sköllar och 

fjärdingar, alltså inte byar.
 4

 När en nämndeman i tingsprotokollet benämns till exempel ”Jon 

Persson i Kolsvedja” kan man inte helt självklart finna honom i den tidiga jordeboken eller 

tiondelängden. Där finns flera (ganska många) Jon Persson men byarna är inte antecknade. 

Däremot finns varje by i kvarntulls- och mantalslängderna och längre fram under 1600-talet 

började även skatte- och tiondelängder föras med byindelning.  Identifieringen har gjorts på 

följande sätt: kvarntulls- och mantalslängder har använts för att identifiera nämndemannens 

hemgård eftersom dessa längder ställts upp med gårdarna i samma följd, likadant år från år. I 

jordeböcker och tiondelängder indelade i sköllar eller fjärdingar har mantalslängderna ställts 

bredvid. Trots olika indelningar har man ändå (i mantals- och tiondelängderna och delvis också i 

jordeböckerna) följt samma inskrivningsordning varje år och den är geografisk. Man har börjat i 

söder på södra sidan om Ljusnan, i byn Tegeltjär. Denna by kommer alltid först i alla längder, 

även senare i de kyrkliga husförhörslängderna som håller samma geografiska ordning som 

tiondelängderna.
5
 Skattskrivaren har sedan följt älven uppströms, till Lock och Storhaga, gjort en 

avstickare mot Sunnanås och sedan ner mot älven igen till Stavsätter, Vik, Borr och Lillhaga, 

                                                      
4
 Sköllar: kameral indelning för skattens utgörande. 1542 bestämdes att en sköll skulle bestå av 512 mål och i 

jordeboken sammanfördes då så många bönder  som uppfyllde detta. Källa: Bodvall 1959 sid.53. 

5
 Under senare delen av 1700-talet tillkom dock byn Vågsäng/Voxäng strax söder om Tegeltjär. 
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därefter norrut mot Ramsjö och tillbaka och så vidare tills hela socknen var avklarad. Små 

avvikelser kan förekomma men i stort sett följde man samma rutt år efter år. Identifieringen har 

gjorts genom att mantalslängden har ställts bredvid tiondelängden/jordeboken och namnen har 

förts in parallellt i två kolumner. Några namn faller då bort och andra tillkommer beroende på hur 

skattläggningen gjordes det året, men på detta sätt har 88 av de 120 nämndemännen kunnat 

identifieras. De övriga 32 har inte tagits med i den ekonomiska undersökningen. 

1.2.2.Andra problem med identifiering – bodlandssystemet och hemmansklyvningar 

Bodlandssystemet, som är särskilt förekommande i Hälsinglands norra byar, komplicerar 

identifieringen av nämndemännen eftersom de i tingsprotokollen benämns med sin hemby, det vill 

säga där de faktiskt ansågs ha sitt fasta boende.
6
 Men själva huvudgården som skatten utgår från, 

kan ligga i en helt annan by och det är också där bonden skrivs i de kamerala längderna. Ett 

exempel är bonden Olof Eriksson i Sunnanås (enligt tingsprotokollet) som återfinns i byn Storhaga 

i tiondelängden. Sunnanås är en bodlandsby till Storhaga där några Storhagabönder byggde 

bodlandsgårdar och där man så småningom bosatte sig permanent, vilket tycks vara fallet med 

Olof Eriksson. Det kan förklara varför vissa nämndemän inte återfinns i längderna – de kan alltså 

vara skrivna på sin hemgård men i själva verket bo på sin bodlandsgård.  I denna undersökning har 

inte gjorts några försök att på detta sätt hitta uteblivna namn. Hemmansklyvningar är en annan 

aspekt på identifieringsproblemet, då ett hemman kan brukas av två brukare varav den ene inte 

finns med i längderna.
7
 Det visade sig vara en del svårigheter med att identifiera inte bara 

bönderna utan även byarna i Ljusdals socken. I sin avhandling om bodland försökte Folke Bodvall 

reda ut byarnas namn och placering med framförallt Tresks geometriska karta från 1640 som 

grund. Bodvall skriver: ”En jämförelse mellan jordeböcker och andra skattelängder särskilt från 

1600-talet visar för en del områden i här behandlade socknar en sådan bristande 

överensstämmelse, att en undersökning av exempelvis näringslivet med byarna som enheter är 

vansklig. Det nu sagda gäller i hög grad beträffande Ljusdal.”
 8

 

Byarna som numera heter Västernäs och Östernäs kallades i längderna för Näs och Näs, detsamma 

gäller för alla –hamrebyarna: Stenhamre, Sjulhamre, Grophamre, Rolfhamre och Hamre som kan 

                                                      
6
 Bodlandssystemet brukades framförallt i socknarna i norra Hälsingland och innebar att en bonde hade tre gårdar; 

hemgården i den så kallade bolbyn, bodlandsgården cirka 0,5 -1 mil bort samt fäboden som kunde ligga flera mil bort. 

Under vintern bodde man på hemgården, flyttade med den betande boskapen till bodlandet på våren och därefter till 

fäboden under sommaren. Bodlandsgårdarna kom så småningom att bebos fast och flera bodlandsgårdar bildade på så 

sätt nya byar. Källa: Bodvall 1959 sid. 15 ff. 
7
 Wallman, Sonja, 'Jämlika jämtar?: tinget som social arena under 1640-talet', Mellan två statssystem / redaktör: Per 

Sörlin., S. 173-201, 1995.  s.179. 
8
 Bodvall, Gunnar, Bodland i norra Hälsingland: studier i utmarksodlingars roll för den permanenta bosättningens 

expansion fram till 1850,Uppsala, 1959 s.67. 
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förekomma i längderna i upp till 3 olika Hamre samtidigt. I många fall har vissa byar uppgått i 

andra i längderna, då gäller det byar som ligger nära varandra geografiskt. Så kan till exempel byn 

Rångstra försvinna under benämningen Hamre, eller både Rångstra och Hamre försvinna under 

Heden. 

1.2.3.Standardiserade namn 

I källmaterialet kan namn eller byar stavas på flera olika sätt, till och med i samma dokument. Per 

Pålsson kan ha många olika stavningar; Pär Påfwelsson, Peder Påålsson och så vidare. I tabellerna 

har varje namn standardiserats och moderniserats,  dels för att få sökbara data och dels för att man 

ska kunna relatera namnen till dagens namnskick och ortnamn. När jag citerar från dokumenten 

och i de första tabellerna som är avsedda som exempel är det dock helt enligt originaltexten.  

1.2.4.Exempel på problem och problemlösning 

1601 hade tingslaget i Ljusdal två sammanträden, den 2 januari och den 18 december. I 

tingsprotokollet finns de närvarande nämndemännen antecknade och de är, i januari: Måns 

Mårtensson i Hambre, Måns Raffuelson i Offuanängie, Oluff Jonsson i Ångsäter, Per Jonsson i 

Näss, Joen Suensson i Högiebo, Lass Andersson i Teglekier, Oloff Andersson i Skogsta, Anders 

Olsson i Sundanås, Gummundh Olss. i Wich, Påll Gummunsson i Ede, Pall Suensson i Kläppa 

samt Per Mårtensson i Bächängie. I december närvarar Per Jonsson i Näse, Jon Simsson i 

Högiebo, Påll Gummunsson i Ede, Oloff Andersson i Skogsta, Anders Jonsson i Råggärde, Per 

Mårthensson i Ångsäter, Anders Olsson i Sundanåås, Anders Jonsson i Lillehaga, Per Andersson i 

Kiemsta, Pehr Andersson i Tegeltier, Jon Olsson i Rångstra och Påll Simsson i Kläppa. Som 

nämnts tidigare är det i jordeboken för det närmsta året, 1600, omöjligt att identifiera 

nämndemännen.
9
 Troligen är denna jordebok förd som en avskrift av tidigare listor, för som man 

kan se i en jämförelse mellan mantalslängden för 1601 och tiondelängden för 1600 går det mycket 

väl att identifiera personer där. Som exempel kan man titta på de båda första byarna i längderna, 

Tegeltjär och en del av Storhaga, i tabell 1. där man kan se samstämmigheten mellan mantals- och 

tiondelängden och den helt avvikande jordeboken. De tomma raderna är kompensation för 

jämförelselängderna eftersom de är förda med olika antal personer och med olika indelningar. 

(tabell 1.) 

 

 

                                                      
9
 Se s. 6 i denna uppsats. 
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Tabell 1. Jämförelse mellan Mantalslängd 1601, Tiondelängd 1600 och Jordebok 1600 för Ljusdals socken: byarna 

Tegeltjär och del av Storhaga, Tegeltjär sköll och del av Haga sköll. 

Mantalslängd 1601 Tiondelängd 1600 Jordebok 1600 

Kilkiär (Tegeltjär) Tieghelkier sköllen Liusdall sockn 

Pär Jonsson Lass And Simon i tegelkier 

Lasse Andersson Per Jonss Lars Olsson 

Erik Jonsson Erik Jonss – Oluff Jonss Olaff Anderss 

P Olsson Per Olss Olaff Gunndss 

Storhaga   

Oluff Larsson Olof Larss Rauald Pssonn 

Pål Jonsson Jon Olss Anders ionss 

Hindrik Olsson Hendrik Olss Hans ibidem 

Jon Andersson Jon And Olaff Rolff 

 Lambrick Jonss Joen Raualss 

Oluff Månsson Olof Månss H. Sigret 

 And Olss P i kleffbodha 

 And Jons Haga skiöll 

 Hagha sköllen P Olsson 

Oluff Simsson Olof Simonss Engelbrit A. 

Källa: Riksarkivet;Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Hälsinglands handlingar, SE/RA/5121/5121.12/1600: 9 (1600) 

bildid: A0044159_00119  -  A0044159_00122; A0044159_00020 -  A0044159_00025; A0044159_00075 - A0044159_00076 

 

Som man ser i tabell 1. finns det en stor samstämmighet mellan mantalslängden och 

tiondelängden, men inte ett enda likadant namn i jordeboken förutom Anders Jonsson. För att 

bestämma en relativ förmögenhet för nämndemännen av 1601 års årgång kan jordeboken alltså 

inte användas utan enbart tiondelängdens uppgifter. För de 6 identifierade nämndemännen från 

1602 och 1604 är förhållandet detsamma. 

 

1.3.Disposition 

Uppsatsen har tre delar: Inledning, Undersökning och Sammanfattning och slutdiskussion. I 

inledningen finns först syfte och frågeställning  och därefter följer en diskussion om metod och 

metodproblem. I kapitlet Bakgrund finns en kort historik över Sveriges lagar och tingsrätt samt 

skatter. Här ges också en översikt över Ljusdals socken. Därefter följer en del där forskningsläget 

som är relevant för uppsatsen sammanfattas. I Undersökningskapitlets  första del som behandlar 

nämndemännens ekonomi, finns alla insamlade data från källmaterialet uppställt i tabeller och med 

uträkning av procenttalen. Ekonomistudien är uppdelad i perioder. Vid varje period finns även en 

sammanfattning av det funna resultatet. Därefter följer den geografiska studien  samt 
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undersökningen med släktförhållanden och båda delarna innehåller liksom ekonomidelen sin 

sammanfattning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och avslutande diskussion.  

2.Bakgrund 

 

2.1. Lagar, ting och skatter – en kort historik 

Lagar 

Under medeltiden formades Sverige. Byar och bygdelag började föras samman till större regioner 

eller befolkningsenheter som kallades land (i Uppland folkland). Dessa land var självstyrande och 

utgjorde en egen lagsaga – ibland bestod en lagsaga av flera sammanslagna land som i till exempel 

Småland. Lagsagornas högsta styrande och rättskipande organ var landstinget med en lagman på 

högsta posten. Så småningom organiserades lagsagorna i mindre enheter som i Götaland kallades 

häraden, i Svealand hundare och i kustområdena skeppslag. Häradena och hundarena fick senare 

underavdelningar. I Norrland (utom Gästrikland som då tillhörde Upplands lagsaga) fanns inga 

häraden utan där utgjorde socknarna den minsta rättsliga instansen och kallades tingslag. Längre 

fram kom dock rätt och ting att kallas för häradsrätt och häradsting i hela Sverige.
10

  

Ting 

Allmogen samlades till tinget för att sköta sina gemensamma ärenden som frågor om jord och 

mark, omsorg och rättskipning. De beslut man tog på tinget skulle accepteras av hela 

tingsmenigheten för att gälla.  Vid varje ting valdes en förtroendeman bland bönderna som fick 

fungera som domare, samt en nämnd bestående av ansedda män.
11

 Det verkar som om systemet 

med en vald nämndemannanämnd redan tidigt var praxis. I Hälsingelagen, nedtecknad troligen 

omkring 1350, förekommer till exempel nämndemännens antal i Tingmålabalkens första flock där 

det fastslås hur en lagman ska väljas: ”Nu skulu laghmaen takas tha a konungx syslaemaen XII 

maen naefwna the XII skulu laghman waeliae. Ok syslaemaen skulu hanom domae i haender 

saetiae.”
12

 De tolv nämndemännen valdes troligen nya vid varje enskilt ting, men från och med 

1400-talet blev nämnden fast. Ting skulle hållas minst en gång per år men helst två gånger, en 

gång på våren och en gång på hösten.  Häradstinget under 15- och 1600-talet fyllde flera 

funktioner i samhället. På häradstinget beslutade man om gemensamma tillgångar som byggnaders 

                                                      
10

 Oja, Linda, Rättens källor: rättsligt material på landsarkivet, Landsarkivet, Uppsala, 2006 s. 5 ff. 

11
 Taussi-Sjöberg 1996 sid. 17 f. 

12
 URL: http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/01_Bitar/A.L8.A-HL.html (2013-12-13). 
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uppförande och skötsel, det kunde vara kyrkan, sockenstugan och prästgården till exempel, eller 

brobyggen, väghållning, gästgiveri- och skjutshållning. Häradstinget skulle också ha hand om 

sjukvård, brandskydd och fattigvård. Nämndemännen hade många uppgifter. De skulle fungera 

som synemän vid syneförrättningar och skiften, de skulle hålla förhör, göra undersökningar inför 

mål, med mera.
13

  

Skatter 

På 1200-talet belades befolkningen med en stående skatt på jorden, det vill säga jordinnehavarna 

betalade skatt för den jord de brukade, en grundskatt som byggde på jordens avkastning och som 

bestod av jordeboksränta, eller ordinarie ränta samt den extraordinarie räntan som var satt efter 

mantal. Extraskatter som statsmakten behövde, särskilt vid krig, blev också de så småningom 

stående. De var till exempel boskapspenningar och byggningshjälpskatter. Kyrkan tog sedan 

tidigare ut ett tionde på jordbrukets produktion. När Gustav Vasa kom till makten tog han över  

kyrkotiondet efter reformationen och  överförde två tredjedelar av tiondeskatten till kronan.
14

 

Gustav Vasa skapade ett nytt skatteuppbördssystem som bland annat innebar att noggranna 

längder skulle föras över böndernas jordinnehav, de så kallade jordeböckerna. Från och med 1542 

fördes de i Hälsingland fram till tidigt 1600-tal under namnet Årliga räntan, och bönderna listades 

med namn, jordatal, skatten samt byn. Men bondens namn skrevs av år från år ända fram till 1619 

– det kan betraktas som mer en skatt på själva hemmanet, inte på bonden som person. Efter en 

överenskommelse mellan Hälsinglands bönder och  Karl IX ändrades skatteläggningen 1623 från 

jordatal till öreslandsräkning och detta innebar bland annat att alla uppgifter i den nya jordeboken i 

allmänhet blev uppdaterade.
15

  Under 1600-talet omorganiserades skattläggningen igen framförallt 

på grund av att de återkommande krigen krävde stora utgifter som grundskatten inte räckte till. På 

1620-talet infördes en personlig skatt, mantalspenningen, från början en kvarntullskatt som 

utvecklades till att bli en skatt som togs ut av varje arbetsför person över en viss ålder, i början 

över 12 år, men åldersgränsen höjdes senare till 15. Man slutade betala mantalspenningen när man 

fyllt 63 såvida man inte fortfarande förestod sitt hemman. Mantalspenningen kvarstod som skatt 

ända fram till 1938.
16

 

 

                                                      
13

 Taussi-Sjöberg sid. 18 f. 

14
 Bendixen, Karin, Sekler av skatter: från landskapshandlingar till länsskattemyndigheter : skattematerial i 

landsarkivet, Landsarkivet, Uppsala, 2004  s.3. 

15
 Bodvall 1959  s.33 f. 

16
 Bendixen 2008  s.4. 
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2.2.Ljusdals socken och tingslag 

Ljusdal är en kommun och en tätort i nordvästra Hälsingland, en skogskommun med uppodling 

och befolkning koncentrerade mest kring vattendragen, speciellt Ljusnan som också gett bygden 

sitt namn. Ljusdals tingslag omfattade från denna undersöknings tidigaste år (1601) endast 

Ljusdals socken. 1694 slogs de båda tingslagen Ljusdal och Färila/Hogdal ihop och kallades 

Ljusdals tingslag. Under 1600-talet hölls tingen i Ljusdal, enligt de bevarade tingsprotokollen 

oftast en gång per år, men från och med sammanslagningen ambulerade tingen mellan Ljusdals 

och Färila och både vår och höst.  

2.3.Forskningsläge 

Denna uppsats studerar nämndemän främst ur det rättshistoriska perspektivet, det vill säga studier 

kring rättens funktion i äldre tid, där eventuella kriterier för nämndemännens valbarhet undersöks. 

Men den snuddar också vid ett perspektiv där de något svårgripbara begreppen status, värde och 

social skiktning är i fokus. Inom forskningen ligger tyngdpunkten mellan dessa båda perspektiv 

vid rättshistoria även om det också gjorts flera mikrohistoriska studier om böndernas sociala 

skiktning. 

Rättshistoria, svenska ting 

Det finns en ganska omfattande forskning om rättsväsendet från medeltiden till nutid runtom i 

Europa. Störst intresse tilldrar sig de delar som kan visa hurdana normer vi levt efter. Vad har 

ansetts vara brottsligt och i vilken grad? Vilka funktioner har rättsinstanserna haft och när och 

varför har de ändrats?
17

 Maria Ågren har studerat vilka slags mål som tingfördes från 1650 till 

1820 och hon har kunnat konstatera att i undersökningsområdet södra Dalarna skedde en 

förminskning av antalet formella ärenden. Dessa ärenden var till exempel påminnelse om 

allmogens skyldigheter att hålla skjuts, regler för krögare och gästgivare, förbud och så vidare, 

kort sagt statsmaktens kontroll över allmogen. Ågren ställer upp målen i fyra kategorier; tvister, 

brott, formella ärenden och övriga. 1653 i Stora Tuna upptog antalet tvistemål, brottsmål och 

övriga mål 61,6% och formella ärenden 38,4 %. Häradsrätten för Stora Tuna och Gustafs tog 

1825-1826 upp endast 19,5 % av de formella ärendena i jämförelse med övriga ärenden.
18

  Bland 

annat visar Ågren att det slags ärende som ökade mest var tvisterna och hon säger ”Det innebär att 

domstolarna var i någon mening folkliga fora för konfliktlösning, och att man har anledning att 

vänta sig att de konkreta problem som fanns i människors verklighet också skall synas vid 

                                                      
17

 Ågren, Maria, Jord och gäld: social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650-1850 ,Uppsala, 1992  

s.150. 

18
 Ågren s. 162. 
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domstolarna.” 
19

 Det skulle också kunna innebära att nämndemannens sociala anseende blev 

alltmer viktigt, en aspekt som inte ska utredas här, men som kan vara värdefullt att tänka på, om 

rättsinstansernas funktion kan ha påverkat nämndemansuppdragets status, arbetsbörda med mera. 

Marja Taussi-Sjöberg har i sin forskning om tingsinstitutionen bland annat belyst maktrelationer 

inom rätten i exemplet Njurunda tingslag under 15- och 1600-talet och hon ger en detaljerad 

beskrivning av olika aspekter av tingsverksamheten.  Hennes tyngdpunkt är kvinnornas roll i 

rätten, men mer relevant för denna uppsats är hennes studier av nämndemännen.  Genom bevarade 

saköreslängder från och med 1541, där nämndemännen antecknades varje år, har hon kunnat 

konstatera att nämnden under 1500-talet fortfarande var ganska löst sammansatt. Under 25-

årsperioden 1549-1573  förekom sjuttio olika bönder som nämndemän. De flesta av dem återkom 

flera gånger till uppdraget, men satt inte år efter år. Vid varje ting fanns några som var helt nya. 

Av de 100 gårdarna i Njurunda levererade nästan två tredjedelar nämndemän under denna period. 

Dessa var väl utspridda geografiskt och ingen speciell släkt utmärkte sig som nämndemannasläkt. 

Ej heller kunde Taussi-Sjöberg finna att nämndemännen kom från de rikaste gårdarna.
20

  

Under 1600-talet skulle detta komma att ändra sig i Njurunda.  Bland de tolv nämndemännen vid 

tinget 1617 hade sex av dem suttit i minst tio år och de skulle tjänstgöra i omkring tio år till – en 

av dem tjänstgjorde i trettio år.  En gemensam nämnare för dessa sex var att de alla kom från de 

medelstora eller största gårdarna i socknen. Halva  nämnden var fast medan den andra halvan hade 

stor omsättning, men detta gäller bara under det tidiga 1600-talet. Förändringen gick mot en allt 

fastare nämnd.  ”Den allmänna uppfattningen om nämndemän bland forskare är att de oftast hörde 

till de mest ansedda bönderna i bygden, kanske också till de mest välbärgade. Vidare är det känt att 

många av dem kunde tillhöra nämnden i flera decennier. Ovanligt var heller inte att sysslan gick i 

släkten från far till son eller till någon annan manlig släkting. Detta stämmer också i Njurunda, 

men först från och med 1600-talet.”
 21

 

Taussi-Sjöberg säger sig även ha märkt en förändring i folkets bild av nämndemannen under 

århundradet. Under den första hälften tycks nämnden vara sedd som ”folklig” medan den senare 

ansågs mer elitistisk. Vissa nämndemän kom att anklagas för att gå maktens ärenden snarare än 

folkets. För övrigt konstaterar Taussi-Sjöberg att mycket förändrades i tinget under 1600-talet, 

framförallt förskjutningen av makt från allmoge och nämnd till centralmakten, domare, åklagare 

                                                      
19

 Ågren s. 163. 

20
 Taussi-Sjöberg 1996  s. 32 ff.  

21
 Taussi-Sjöberg 1996  s. 46 ff. 
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och befallningsman. Edsprocessen avskaffades, straffen skärptes och det drogs en skarp gräns 

mellan brott och tvist.  De medeltida folkliga tingen förvandlades till tidigmoderna domstolar.
22

 

Social skiktning 

Ros-Marie Fiebranz har ur ett genusperspektiv undersökt hushållstrategier i hälsingesocknen 

Bjuråker 1750-1850.  I sin avhandling diskuterar hon bland annat problemet med att skilja mellan 

en bondes officiella och faktiska ägostruktur . Fiebranz säger att det är önskvärt att kunna 

kartlägga hushållens jordinnehav för att få en uppfattning om deras livsförutsättningar, men att det 

knappast är möjligt  att få en reell bild av jordinnehavets storlek eftersom, som hon säger, 

jordeböckerna inte är ägarlängder utan listor över fördelningen av socknarnas totala skatt mellan 

jordenheterna. Böndernas skattehemman var inte några ägoenheter från början, utan 

beskattningsobjekt. Bonden hade skyldighet att betala en viss andel av hela socknens fastställda 

skattetal – en summa som var fastslagen och oföränderlig under lång tid.
23

 Den officiella 

ägostrukturen är alltså detsamma som skatteinnehavet och säger inte hela sanningen om bondens 

faktiska jordinnehav. Med stöd av Maria Ågren har Fiebranz ställt upp en metod att kategorisera 

bönderna i Bjuråker 1751-1850 genom att dela in deras beskattade jord i tre kategorier: 1. små 

brukare, 2. mellanbrukare och 3. stora brukare där den första kategorin har ett skattetal som är 

lägre än 25 % av genomsnittet, mellanbrukarna har ett skattetal inom genomsnittet +- 25 % och 

stora brukare över 25 % av genomsnittet. Hon fann då att fördelningen 1751 blev småbrukare 

28%, mellanbrukare 47% och stora brukare 26%. 
24

  

Börje Harnesk har prövat Janken Myrdals och Johan Söderbergs forskningsresultat: att de 

ekonomiska skillnaderna ökade mellan bönder i södra delen av Sverige under slutet av 1500-talet 

men snarare minskade eller utjämnades i undersökningsområdet Hälsingland-Medelpad-

Ångermanland. I motsats till detta resultat har Eva Österberg funnit mycket stora skillnader då hon 

undersökt fem socknar i Värmland med hjälp av hjälpskatten 1599.
 25

 Harnesk har framförallt vänt 

sig mot Janken/Myrdals förklaring som stöder sig på malthusiansk teori: att demografiskt tryck 

motverkar förmögenhetskoncentration till ett storbondeskikt, det vill säga att de rikaste bönderna 

möjligen hade så många barn att arvskiftena splittrat gårdarna, men utöver detta kommer Harnesk 

ändå fram till samma resultat som Janken/Myrdal – att de ekonomiska skillnaderna minskade i 

                                                      
22

 Taussi-Sjöberg 1996  s. 77 f. 

23
 Fiebranz, Rosemarie, Jord, linne eller träkol?: genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750-1850, Uppsala, 

2002  s.163. 

24
 Fiebranz s. 181 f. 

25
 Harnesk, Börje, 'Rika bönder och fattiga: Hälsingland på 1500-talet', Scandia (Lund). 2000  s. 192. 
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Hälsingland. Harnesk har studerat sex socknar i Hälsingland, som han valt för att de representerar 

olika demografiska förhållanden; befolkningsökning, stillastående och befolkningsminskning. Han 

har undersökt den ekonomiska skillnaden genom rannsakningslängderna för Älvsborgs lösen 1571 

och hjälpskatten 1599.  Han kommer fram till att den rikaste tiondelen av bönderna ägde något mer 

än dubbelt så mycket som de skulle gjort om perfekt jämlikhet rådde och den fattigaste tiondelen 

ägde mellan en tredjedel och knappt hälften av vad de skulle gjort. Harnesk nämner att den rikaste 

bonden i Segersta satt som nämndeman under åren 1601-1604 och att denne rike bonde får 

illustrera fenomenet med att det var de mest välbärgade bönderna som fick nämndemansuppdragen 

och han anser att detta är så väl belagt att det inte behöver undersökas mer.  I de undersökta 

socknarna var nämndemännens skattesummor betydligt större än övriga bönders. Han säger också 

att hans intryck av övriga tingslag i Hälsingland är att de följer samma mönster, men att han inte 

undersökt småböndernas nämndemannauppdrag systematiskt. Enligt Harnesk existerade det alltså 

ett storbondeskikt i Hälsingland vid 1500-talets slut och dessa bönder hade stort politiskt 

inflytande, grundat på nämndemannauppdraget.
26

 När det gäller den upplevda sociala skillnaden 

har Harnesk gjort en liten undersökning av edsmannaprocessen i Järvsö i början av 1600-talet där 

han kontrollerar fyra fall där edsmän vittnat, och han finner att de rika bönderna håller samman 

och vittnar till fördel för varandra.  

I Finland har Kimmo Katajala skrivit en avhandling om bondeupproret i Karelen 1696-1697  Den 

finns tyvärr bara på finska, men han berättar själv om den i en svensk artikel i Historisk Tidskrift 

och beskriver där hur han, liksom andra, prövat kriteriet ekonomisk ställning då han undersökt 

vilka bönder som sändes som supplikanter till kungen. Katajala upptäckte att av de tiotals karelska 

bönder som fick representera dem alla, kom de flesta från en slags bondemedelklass men även från 

de båda ekonomiska ytterligheterna mycket rika och mycket fattiga. Vad som tycktes spela en 

större roll än den ekonomiska ställningen var dels tidigare erfarenhet av att representera andra, av 

handel (”att idka landköp”) och andra liknande saker.
27

  

Peter Lindström studerar i sin avhandling Prästval och politisk kultur 1650–1800  bland annat 

böndernas politiska aktiviteter och det nätverk av aktörer som påverkade valen.
28

  Lindström har 

sedan i en fallstudie  detaljstuderat de mest inflytelserika och politiskt aktiva aktörerna i prästvalet 

i Hälsingtuna 1733. Han utgår från fyra hypoteser: 1. De tillhörde de rikaste hemmansägarna, 2. 

                                                      
26

 Harnesk 2000  s. 197 f. 

27
 Katajala, Kimmo, Okänd bonde. Den mångskiftande bondebilden från senmedeltid till modern tid, Historisk 

tidskrift 2006:4 s. 795. 

28
 Lindström, Peter, ”De mest trätogirige”? En fallstudie om politiskt aktiva bönder i 1700-talets svenska 

lokalsamhälle. Historisk tidskrift 2006:4 s. 661-678. 
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De hade ett lokalt förtroendekapital (tolkat efter hur ofta de anlitas som faddrar vid dop),   3. De 

hade andra förtroendeuppdrag i socknen såsom nämndemän, kyrkvärd etc. och 4. De var söner till 

politiskt aktiva fäder. Lindström kommer här fram till ett liknande resultat som Katajala, nämligen 

att den ekonomiska ställningen spelar en mycket liten roll och att det starkaste sambandet återfinns 

i hypotes nummer 3, andra förtroendeuppdrag. Arvssambandet var också litet liksom 

faddersambandet.
29

 

Sonja Wallman har undersökt nämndemän i Jämtland på 1640-talet ur olika perspektiv, bland 

annat ur vilken socioekonomisk grupp de kom. Hennes resultat skiljer sig från de hon sett i den 

tidigare forskning hon tar upp, nämligen Jan Sundins undersökning av nämndemän i Gullbergs 

härad och Jan Lindgrens undersökning av Bygdeå socken. Wallman påpekar att Sundin anser att 

nämndemännen valdes ur en bondeelit och att Lindgren funnit att nämndemännen i Bygdeå hade 

”betydligt mer jord än den genomsnittlige bonden”.
30

 Men Wallman fick inte ett sådant entydigt 

resultat. Visserligen hade hon ett litet underlag, bara 29 identifierade nämndemän, men hon fann 

en tydlig samvariation mellan tiondets storlek och nämndemansuppdraget. I sin undersökning 

ställde hon upp tre kategorier, de som betalat minst, en medelgrupp samt de som betalat mest. 

Nämndemännen betalade högre tionde än den genomsnittlige bonden.  Däremot fann hon inte detta 

när hon jämförde skatten i daler – där hamnade gruppen nämndemän i stället i mellangruppen.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29

 Lindström 2006 s. 677 f. 

30
 Wallman 1995 s. 185. 

31
 Wallman 1995 s. 186. 
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3.Undersökning 

 

Den ekonomiska delen av undersökningen har delats upp i 6 perioder baserade på uppgifterna ur 

dels tiondelängderna och dels jordeböckerna på grund av att källmaterialet ser så olika ut för 1600-

talet. Periodindelningen tillkom även för att man inte skulle kunna använda ett enda års 

skatteuppgifter för hela århundradet och är en kombination av tillgängligt källmaterial och  

årsperioder. Källorna räcker bra om man vill undersöka hur skatten fördelas över hela 

befolkningen, men eftersom denna studie går in på personnivå måste man även kunna identifiera 

dem och det är inte alltid möjligt. I tingsprotokollet får man direkt svar på en av denna uppsats 

frågor: var kom nämndemännen ifrån? Varje nämndeman är där antecknad med sin hemby: Per 

Olofsson i Storhaga, Jon Månsson i Onsäng. Men för att besvara frågan om ur vilken ekonomisk 

grupp de kom, måste man kunna finna precis rätt person i de kamerala källorna. Som diskuterats i 

metodavsnittet måste källorna från den första delen av 1600-talet samköras, och jordeböckerna 

uteslutas eftersom de inte har aktuella namn. Det ska också sägas att ca 50 namn från 

tiondelängden inte tas med i undersökningen, nämligen de som bor i byarna Föne och Yg (Ygsbo) 

eftersom dessa byar fördes till Färila socken 1608 och har tillhört Färila allt sedan dess. En 

nämndeman kom från dessa byar (Yg 1602) men han räknas inte med i undersökningen. De övriga 

unika nämndemännen är 120 stycken. Att undersöka och anteckna siffror från varje års 

tiondelängd eller källa skulle inte ge ett överskådligt resultat. Jag har därför valt att gruppera 

tingsprotokollen och samla dem kring en tiondelängd eller jordebok från periodens mitt eller det 

närmaste året. Period 1 omfattar åren 1601 – 1604 och har tiondelängden för år 1600 som källa till 

den ekonomiska indelningen. Under dessa år tillkom nya nämndemän åren 1601, 1602, och 1604. 

Period 2 omfattar åren 1615 och 1619 och samlas kring tiondelängden för 1615. Övriga perioder 

har samlats kring jordeböcker. Period 3 omfattar åren 1625 – 1634 då det tillkom nya nämndemän 

1625, 1630, 1631, 1632, 1633 och 1634 och samlas kring jordeboken för 1629.  Period 4, 1648 – 

1654 kom nya nämndemän 1648, 1650 och 1654 och samlas kring jordeboken för 1651. Period 5 

1656 – 1668 fick nya nämndemän åren 1656, 1658 och 1660 och samlas kring jordeboken för 

1660. Period 6 1673-1689 fick nya nämndemän 1673, 1674, 1677, 1678, 1679, 1680, 1682, och 

1683 och samlas kring jordeboken för 1679. För de sista åren på 1600-talet, 1687-99 tillkom 9 nya 

nämndemän men ingen av dem har kunnat identifierats i någon av jordeböckerna. Därför används 

de inte i den ekonomiska jämförelsen utan bara i den geografiska.  
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3.1.Nämndemännens ekonomi 1600 - 1679 

1601-1604 års nämndemän 

År 1600 fanns det 215  bönder i Ljusdals socken som betalade tionde i form av korn och råg som 

räknades i spann. I längden finns inga andra enheter upptagna förutom angivandet av hur många 

kor var och en hade. Spannmålet fördelar sig i källmaterialet på 10 storlekar, från 0 spann upp till 

5 ½.  Under perioden 1601 – 1604 finns 24 unika nämndemän i tingsprotokollen och av dessa har 

21 kunnat identifieras. (tabell 2.) 

Tabell 2. Korntiondets fördelning på  bönder och nämndemän i tiondelängden för Ljusdals  

socken 1600,  i hela tal och i procent. 

     Korntiondets fördelning på alla bönder                   Korntiondets fördelning på nämndemän 

Spann korn Bönder 1600 Bönder 1600 

i % 

Nämndemän 1601-04 Nämndemän 1601-04  i % 

0 2 0,93 0 0 

½ 22 10,23 0 0 

1 74 34,42 5 23,81 

1 ½ 33 15,34 3 14,29 

2 40 18,60 5 23,81 

2 ½ 14 6,51 3 14,29 

3 25 11,63 5 23,81 

3 ½ 2 0,93 0 0 

4  0 0 0 0 

4 ½ 1 0,47 0 0 

5 1 0,47 0 0 

5 ½ 1 0,47 0 0 

S:a 215 100 % 21 100 % 
Källa: Riksarkivet;Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Hälsinglands handlingar, SE/RA/5121/5121.12/1600: 9 

(1600) bildid: A0044159_00119  -  A0044159_00122 
 

Detta år utföll fördelningen av tiondet i spann korn så att lite drygt en tredjedel av Ljusdals 

sockens bönder betalade 1 spann medan de övriga spreds mellan ½ och 3 spann. Ingen betalade 4 

spann och endast 3 av 215 bönder betalade mer. De som hade den minsta produktionen utgjorde 

cirka en tiondel medan de som hade den största produktionen utgjorde lite mer än 2 %.  Ingen av 

de minsta( 0 - ½ spann) eller de största (3 ½ - 5 ½ spann ) bönderna var nämndemän detta år. 

Nämndemännens grupp är visuellt tydlig i tabellen, den samlar sig kring den något lägre 

mellandelen, från 1 till 3 spann, men skiljer sig något från siffrorna för alla bönder då 

nämndemännen är jämnt spridda över detta omfång. För detta år kan man konstatera att 

nämndemännen kom från de medelstora gårdarna och ur ett något mer välbärgat skikt än gruppen 
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alla bönder. Men skillnaderna är inte stora och som nämnts tidigare kom ingen av nämndemännen 

från de 5 högsta grupperna (som dock bara utgörs av 3 personer). 

1615-1619 års nämndemän 

För denna period har tiondelängden från 1615 använts. I den finns 198 betalande bönder. 

Spannmåtten fördelar sig på 8 storlekar, från 0 till 3 ½ spann. Under perioden har 18 nya 

nämndemän tillkommit. Av dem kunde 13 identifieras. (tabell 3) 

Tabell 3. Korntiondets fördelning i tiondelängden för Ljusdals socken 1615 

Korntiondets fördelning på alla bönder                          Korntiondets fördelning på nämndemän 

Spann korn Bönder 

1615 

Bönder 1615 i 

% 

Nämndemän 1615-19 Nämndemän 1615-19 i % 

0 9 4,55 1 7,69 

½ 55 28,78 0 0 

1 63 31,82 3 23,08 

1 ½ 28 14,14 3 23,08 

2 5 2,53 1 7,69 

2 ½ 6 3,03 0 0 

3 28 14,14 4 30.77 

3 ½ 4 2,02 1 7,69 

S:a 198 100 % 13 100% 

Källa: Riksarkivet, Landskapshandlingar, Landskapshandlingar 
Hälsinglands handlingar, SE/RA/5121/5121.12/1615: 7 (1615), bildid: A0044180_00178 - A0044180_00181 

 

Under dessa år fanns det ingen i Ljusdals socken som betalade mer än 3 ½ spann korn i tionde. De 

skattbelagda var  17 färre än vid 1600 års räkning. 1 spann är fortfarande det vanligaste måttet med 

knappt 32 % av alla bönder mot knappt 35 % 1600. 2 och 2 ½ spann betalas bara av cirka 6 % av 

bönderna men vid 3 spann kommer en höjning igen till drygt 14 %. Tyngdpunkten hos bönderna i 

den här tabellen ligger vid de fyra lägsta måtten,  men med uppgången vid 3 spann balanseras 

siffrorna. Nämndemännen är också väl spridda över tabellen men de knappa 31 % som betalat 3 

spann och dryga 7 % som betalat 3 ½ spann dar upp tyngdpunkten något. Nämndemännen av år 

1615 har kommit från gårdar av en jämnt spridd storlek men med en viss övervikt av de största. 

Dock är omfånget som sagt lite mindre än för år 1600 och gruppen alla bönder som betalat 0 spann 

korn har ökat från 2 % 1600 till drygt 4 % detta år. 0 spann innebär att de inte haft någon 

produktion av korn, så möjligheten finns att det varit ett dåligt skördeår. Tendensen är trots det att 

nämndemännen rekryteras ur en högre medelklass. En nämndeman har betalat den högsta summan 

detta år. 
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1625-1634 års nämndemän 

Förmögenhetsjämförelsen kan från och med denna period utgå från jordeböckerna eftersom man 

har avgått från sköll- och fjärdingsindelningarna och istället antecknat byarna. Namnen tycks nu 

vara aktuella för året, det vill säga inte avskrivna från gamla böcker. Men jordeböckerna har ändå 

ställts mot mantalslängderna för kontroll. För denna period har använts jordeboken från 1629. 

Många namn i den stämmer överens med mantalslängden för 1615 medan andra har ändrats så att 

man, genom användandet av patronymikon kan anta att det är en son som tagit över – från Olof 

Jonsson till Jon Olofsson till exempel. Det är en skillnad på 14 år så generationsskiften är helt 

rimliga. 170 bönder finns antecknade i jordeboken. Under denna period tillkom 22 nya 

nämndemän varav 16 har gått att identifiera. (Tabell 4) 

Skatten anges i jordeboken i daler, ören och runstycken och summorna har jag delat in i 7 grupper; 

<2 (daler), 2 - <3, 3 - <4, 4 - <5, 5 - <6, 6 - <7 och 7 - >7 

Tabell 4. Skatt i daler ur Jordeboken för Ljusdals socken 1629 

Skatt i daler fördelat på alla bönder                                       Skatt i daler fördelat på nämndemän 

Daler Bönder 1629 Bönder 1629 i % Nämndemän 1625-34 Nämndemän 1625-34 i 

% 

 < 2 8 4,71 1 6,25 

2 - <3 27 15,88 3 18,75 

3 - <4 53 31,18 2 12,5 

4 - <5 51 30 8 50 

5 - <6 15 8,82 0 0 

6 - <7 11 6,47 2 12,5 

7 - >7 5 2,94 0 0 

S:a 170 100 % 16 100 % 

Källa: Riksarkivet; Landskapshandlingar, Landskapshandlingar,Hälsinglands handlingar, SE/RA/5121/5121.12/1629: 7 (1629), 

bildid: A0044202_00115 - A0044202_00135 

 

När nu jämförelsen övergår till att handla om daler betyder det skatten på hela 

jordbruksproduktionen. För alla bönder ligger tyngdpunkten i tabellen i mitten och strax under, 

från 3 till knappt 5 daler. Nästan 62 % av alla bönder hamnar här, vilket är ungefär samma procent 

som i nämndemännens fall – 62,5 % av nämndemännen återfinns i denna grupp. Fördelningen av 

alla bönder liknar de båda tidigare med en ganska jämn fördelning i mitten med en viss övervikt åt 

de mindre summorna. Nämndemännen däremot följer inte riktigt sitt mönster utan ligger nu även 

de, i den lägre delen av summorna. Detta år har ingen av nämndemännen betalat den högsta 

summan. 
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1648 – 1654 års nämndemän 

För denna period användes jordeboken för 1651 där 162 bönder finns antecknade. 16 nya 

nämndemän tillkom och av dem är 14 identifierade. (Tabell 5) 

Tabell 5. Skatt i daler ur Jordeboken för Ljusdals socken 1651. 

    Skatt i daler fördelat på alla bönder                                    Skatt i daler fördelat på nämndemän 

Daler Bönder Bönder i % Nämndemän Nämndemän i % 

 

< 2 1 0,62 0 0 

2 - <3 15 9,26 0 0 

3 - <4 54 33,33 5 35,71 

4 - <5 50 30,86 5 35,71 

5 - <6 28 17,28 3 21,43 

6 - <7 9 5,56 1 7,14 

7 - >7 5 3,09 0 0 

S:a 162 100 % 14 100 % 

Källa: Riksarkivet; Jordeböcker, Jordeböcker,Hudiksvalls län, SE/RA/55201/55201.25/5 (1651)  bildid: 

A0059629_00109 - A0059629_00114 

 

22 år senare än det förra nedslaget ser det ungefär likadant ut i tabellen som 1629, åtminstone i 

mellandelen. Långt färre har betalat den minsta summan, bara 0,62 % jämfört med 4,71 1629. 

Däremot har de två högsta summorna ungefär lika många betalande båda åren. Mellandelen har 

blivit större eftersom drygt 17 % nu betalar mer än 5 daler, tillsammans med de båda största 

grupperna bönder samlas mer än 80 % i denna medelklass. Nämndemännen har åter flyttat till den 

något rikare delen av tabellen. Ingen av dem betalade de två lägsta summorna, men heller inte den 

högsta. Den stora tyngdpunkten ligger liksom för bönderna på gruppen 3 – 5 daler men en 

nämndeman som betalade mer än 6 daler får vågskålen att väga över något till de högre summorna.  
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1656 – 1668 års nämndemän 

För denna period användes jordeboken för 1660 där 139 bönder finns antecknade. De nya 

nämndemännen var 13 stycken och alla har identifierats. (Tabell 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen för 1660 kan man se att tyngdpunkten  sjunkit en aning igen med medelklassen nu 

mellan 2 och 4 daler för alla bönder. Ingen har betalat den högsta summan och antalet som betalat 

den minsta summan är återigen uppe i över 4 %.Detta år följer nämndemännen samma mönster 

som bönderna, det vill säga de har sin tyngdpunkt på de lägre summorna. Ingen nämndeman har 

betalat någon av de två högsta summorna, men heller inte den lägsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Skatt i daler ur Jordeboken för Ljusdals socken 1660. 

       Skatt i daler fördelat på alla bönder                             Skatt i daler fördelat på nämndemän 

Daler Bönder Bönder i % Nämndemän Nämndemän i % 

 

< 2 6 4,32 0 0 

2 - <3 36 25,90 5 38,46 

3 - <4 48 34,53 5 38,46 

4 - <5 34 24,46 2 15,38 

5 - <6 13 9,35 1 7,69 

6 - <7 2 1,44 0 0 

7 - >7 0 0 0 0 

S:a 139 100 % 13 100 % 

Källa_ Riksarkivet; Jordeböcker, Jordeböcker, Västernorrlands län (fr o m 1762 Gävleborgs län), 

SE/RA/55201/55201.27/6 (1660), bildid: A0055862_00096 -  A0055862_00102 
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1673-1683 års nämndemän  

För denna period användes jordeboken för 1679. Bönderna i jordeboken var till antalet 197. De 

nya nämndemännen under perioden var 18 stycken och av dem har 11 kunnat identifieras.     

(Tabell 7) 

Tabell 7. Skatt i daler ur Jordeboken för Ljusdals socken 1679. 

    Skatt i daler fördelat på  alla bönder                                  Skatt i daler fördelat på nämndemän       

Daler Bönder Bönder  i % Nämndemän Nämndemän i % 

< 2 20 10,15 0 0 

2 - <3 38 19,29 2 18,18 

3 - <4 71 36,04 5 45,45 

4 - <5 43 21,83 3 27,27 

5 - <6 20 10,15 1 9,09 

6 - <7 5 2,54 0 0 

7 - >7 0 0 0 0 

S:a 197 100 % 11 100 % 

Källa: Riksarkivet; Jordeböcker, Jordeböcker, Västernorrlands län (fr o m 1762 Gävleborgs län), 

SE/RA/55201/55201.27/10 (1679:1), bildid: A0055864_00427 - A0055864_00444 

 

År 1679 har det skett en stor förändring i mönstret för hur mycket alla bönder betalat, för de som 

betalar minst, mindre än 2 daler, har ökat i antal till mer än 10 %. Det är det största antalet i den 

lägsta gruppen under hela århundradet. Men siffrorna har också jämnat ut sig en del över alla 

grupperna förutom den högsta summan, som ingen betalat och den näst högsta med bara drygt 2 

%. Fortfarande finns också en viss tyngd på mitten, nu vid 3 och 4 daler med tillsammans nästan 

57 %. För nämndemännen har inte mycket förändrats. Ingen har betalat den lägsta summan och 

ingen de två högsta summorna. En topp finns på 3 daler, med drygt 45 % men man ska också 

komma ihåg att underlaget bara är 11 personer och att de 45 procenten är 5 personer i verkliga 

siffror. 

 

3.1.1.Sammanfattning av nämndemännens ekonomi 

Under hela undersökningsperioden, 1600 – 1679, kan man se ett mönster både hos gruppen alla 

bönder och hos nämndemännen.  Den skatt de betalar har tyngdpunkten vid mitten men dras vissa 

år mer mot de mindre summorna och andra år mot de högre. Under hela perioden, med undantag 

för år 1629  har nämndemännen funnits i den rikare delen. Men det är inte någon större skillnad 

mellan nämndemännen och bönderna som helhet. Mönstret kan ses i både jämförelserna med 

tiondelängder och med jordeböcker, något som skiljer sig från Wallmans studie. Där var ju 
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nämndemännens genomsnittliga utgifter i tionde högre än böndernas medan de placerade sig i 

mellangruppen i jordeboksskatten. Resultatet som helhet – att nämndemännen inte kom från det 

rikaste skiktet utan ifrån en slags medelklass – skiljer sig från Taussi-Sjöberg och Harnesk som 

båda säger att nämndemän kom från det rikaste skiktet av bönder. Däremot stämmer det till viss 

del överens med Katjala och Lindström som dock inte har undersökt nämndemän exklusivt utan 

tittat på bönders förtroendeuppdrag. Där valdes bönder ur en mellanklass och den ekonomiska 

statusen har inte spelat en stor roll för valbarheten.
32

 

3.2.Nämndemännen på kartan  

Som underlag till nämndemännens geografiska fördelning har jag valt att göra en tabell över alla 

byar som tagits med i mantalslängden för Ljusdals socken år 1698. Som tidigare nämnts kan 

jordeböckerna och tiondelängderna ha en annan indelning än mantalslängden och nämndemännens 

angivna hemby i tingsprotokollen stämmer ofta, speciellt i början av seklet, bättre överens med 

mantalslängdens byar än de andra källornas. Året 1698 har valts för att det är den sista 

mantalslängden för århundradet och för att den innehåller i stort sett alla byar i socknen, både 

gamla och nytillkomna. Jag har gjort något tillägg för byar som funnits med tidigare men som 

fattas i 1698 års längd, Måga (gamla stavningen Moo) och Åkre, samt inom parentes skrivit 

förtydligande namn. Men först ses här en karta över Ljusdals kommun:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32

 Se s.15 och 16  i denna uppsats. 

 
Fig.1 Karta över Ljusdals kommun: Karta:  Ljusdal.http://www.ne.se/lang/ljusdal/243641, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2014-01-2 
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Tabell 8. Byarna i Ljusdals socken 1698 och antalet hemman och antal nämndemän i varje by. 

By Hemman 

1698 

Nämndemän 

1600-99 

By Hemman 

1698 

Nämndemän 

1600-99 

Borr 4 3 Nyåker 4 1 

Bäckebo 6 3 

Näs (Väster- 

eller Öster-) 3+2 6 

Bäckänge 1 2 Onsäng 5 4 

Ede 3 2 Ramsjö 3 0 

Edänge 4 2 Remman 1 0 

Gunnarsbo 2 0 Rolfhamre 2 1 

Gåda 2 0 Råggärde 3 2 

Gärde 5 2 Rångstra 6 8 

Hallen - 1 Sillerbo 4 0 

Hamre  2 1 Simanbo 2 3 

Hamre (Stenhamre) 2 0 Sjulhamre 3 0 

Heden 5 4 Sjöbo 2 0 

Hofsberg 3 2 Skogsta 5 2 

Horne 4 1 Slotte 1 0 

Hybo 4 4 Stavsätter 4 1 

Höga 2 1 Storhaga 16 7 

Kaven 1 1 Sunnanås 5 3 

Kläppa 6 10 Sörkämsta 7 - 

Kolsvedja 3 6 Tegeltjär 3 6 

Kämsta (norr eller 

sör-)  8 Tälle 3 1 

Letsbo 2 0 Vi 2 1 

Lillhaga 2 1 Vik 4 3 

Lock 2 2 Åkern 1 0 

Måga - 1 Åkersta 3 0 

Naggen 1 0 Åkre - 3 

Nore 4 3 Ångsäter 11 8 

Norrkämsta 3 - Ämbarbo 1 0 
Källa: Riksarkivet; Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, 

SE/RA/55203/55203.26/27 (1698), bildid: A0005616_00189 -  A0005616_00193 

Av tabellen kan man utläsa att byn Kläppa var den största nämndemansproducenten under 1600-

talet. Därefter följer Kämsta och Ångsäter med 8 namn var. Kämsta är dock ett namn som 

egentligen delas av två byar, Norrkämsta och Sörkämsta och det är svårt att veta om det här rör sig 

om en och samma by eller om båda. Ångsäter däremot var efter Storhaga den näst största i 

socknen med 11 gårdar. Socknen hade 7 byar som var ensamgårdar och det kom nämndemän från 
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två av dessa, Kaven och Bäckänge. Bäckänge dyker dock aldrig upp i jordeboken och ingen av de 

båda nämndemännen härifrån har blivit identifierade.  Den största byn, Storhaga med 16 gårdar, 

har inte varit den största nämndemansproducenten,  7 nämndemän har kommit härifrån. Kläppa 

som producerat 10 nämndemän är en medelstor by som numera utgör Ljusdals centrala tätort 

tillsammans med Vi, Västernäs, Höga, Hofsberg, Horne, Åkersta, Åkern, Norr- och Sörkämsta, 

Gärde, Stenhamre, Tälle, Slotte, Östernäs, Sjulhamre och Ämbarbo, bynamn som fungerar som 

”stadsdelar” idag.  Dagens centrum är koncentrerat kring Järnvägen och det gamla sågverket och 

omfattar ungefär de gamla byarna i Östernäs, Tälle, Gärde och Slotte, medan kyrkan och de äldre 

centrala delarna ligger längre västerut vid byarna Vi, Åkersta och Hofsberg. Kläppa ligger cirka 

två kilometer österut från kyrkan. Man kan inte av siffrorna se någon speciell koncentration kring 

de centrala delarna och heller inte en direkt samhörighet mellan invånarantal och antal 

nämndemän. Däremot kan man se en viss koncentration av nämndemän från ett lite mer perifert 

område västerut, kring och i närheten av sjön Växnan. Här ligger byarna Heden, Onsäng, Hamre, 

Rångstra, Skogsta och Bäckebo, Ångsäter och Kolsvedja.  

 

Fig. 2 Karta över Ljusdals sockens centrala del med alla byar som finns med i källorna från 1600-talet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: AM Nilsson 
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3.2.1.Sammanfattning av den geografiska undersökningen 

I tabellen kan man se att de flesta av byarna i Ljusdals socken är representerade med nämndemän 

under 1600-talet. De som inte representeras är 13 byar. Det kan förklaras på olika sätt. Några av 

byarna finns inte med i längderna förrän i slutet av århundradet, de kan vara nybildningar eller 

bodland som blivit permanenta, men för sent för att komma med i statistiken. Det gäller till 

exempel Sjöbo, Ämbarbo och Åkern som inte nämns under större delen av 1600-talet. Andra, som 

Sillerbo och Hamre, som det ju finns flera av, kan uppgå i och räknas som andra närbelägna byar. 

Men för de flesta av de 13 kan nog förklaringen vara att de ligger långt från de centrala delarna av 

socknen. Som man ser på kartan (fig.2) finns de flesta byarna koncentrerade öster om kyrkan, norr 

om Kyrksjön, i det som utgör nuvarande centrum i tätorten, och byarna ligger mycket tätt. Men 6 

av byarna, om man räknar med Sillerbo, ligger långt från centralorten, Gunnarsbo i öster och 

Remman, Gåda, Sillerbo, Letsbo och Naggen i norr, Ramsjö så långt som 6 mil därifrån. Resultatet 

stämmer överens med Taussi-Sjöbergs från Njurunda där två tredjedelar av alla gårdar hade 

producerat nämndemän.
33

 

 

3.3.Släktförhållanden 

I det här kapitlet kommer den sociala aspekten av begreppet ”elit” in. Den kan man försöka ringa 

in genom att se på arv och släktförhållanden – om tjänsten har gått i arv – samt genom att se om 

nämndemännen fått andra befattningar eller viktiga uppdrag i socknen, som länsman, kyrkvärd och 

så vidare. De enda källor till personforskning som står till buds i arkiven från Ljusdals socken 

under större delen av 1600-talet är domböcker och skattelängder av olika slag. I domböckerna kan 

det förekomma uppgifter om släktförhållanden vid exempelvis mark- och arvstvister men det är 

sällsynt, och i de kamerala källorna förekommer inga upplysningar om släktförhållanden alls. För 

att på ett säkert sätt kunna utreda hur personer är kopplade till varandra genom släkt och ingifte 

behöver man tillgång till kyrkans böcker – vigsel-, födelse och dop- samt dödböcker. I Ljusdals 

socken började kyrkan föra födelsebok från och med 1680-talet och det är för sent för att följa 

generationsskiften på gårdarna under 1600-talet. Med de källor som finns till hands är det 

egentligen inte möjligt att till hundra procent säkerställa eventuella släktförhållanden men man kan 

visa på troliga fall och diskutera varför. Här följer en kort sammanställning av de möjliga fall där 

man kan misstänka att nämndemannauppdraget gått i arv samt om andra viktiga uppdrag kan 

hittas. (Listan utgår från byarna i bokstavsordning) 

                                                      
33

 Se s. 13 i denna uppsats. 
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Borr 

1648 kom en nämndeman vid namn Hans Larsson från Borr nr 3 och 1673 kom nämndemannen 

Lars Olofsson från Borr nr 3.  

Ede 

Från denna by kommer endast två nämndemän och den förste är nämndeman 1601, han heter Pål 

Gudmundsson, den andre tillträdde 1625 och heter Gudmund Pålsson. I det här fallet har endast 

den förste kunnat identifieras i jordeboken, men den andre återfinns i samma by, Ede och eftersom 

namnet är ovanligt skulle man kunna misstänka en far-sonrelation. 

Hofsberg 

Från Hofsberg med sina tre gårdar kom två nämndemän, den ene från Hofsberg 1, Per Olofsson 

och den andre från Hofsberg 3, Jon Andersson. De är inte släkt med varandra. Däremot fick Jon 

Andersson en son 1623 som kom att bli länsman i Ljusdal, och gården kallas Länsmansgården. 

Hybo 

Från Hybo nummer 1 kommer nämndemannen Mårten Olofsson 1631. 34 år senare, 1665,  

kommer från samma gård nämndemannen Olof Mårtensson. 

Kläppa 

Genom namnens placering i längderna kan man hitta en möjlig släktkoppling där tre namn 

förbinds från 1619 med Olof Larsson, Jon Olofsson 1650 och Lars Jonsson 1683. Dessa tre 

återfinns i samma placering under byn Kläppa, som nummer 3. Patronymikon och tidsintervallen 

kan vara indicier på att det rör sig om en släkt. Den siste i raden, Lars Jonsson var nämndeman 

mellan 1683 och 1688, då han i stället blev länsman. 

Kämsta (Sörkämsta) 

Från Kämsta nr 1 (Sörkämsta) kommer två nämndemän: Lars Månsson 1660 och Måns Larsson 

1699. 

Lock  

1668 blir Olof Christophersson i Lock nämndeman och 1688 hans son Anders Olofsson. Genom 

uppgifter från senare kyrkböcker och domböcker är det känt att Olof Christopherssons andre son, 

Christopher Olofsson var sockenskrivare. 
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Simanbo  

Simanbo nr 1 har två nämndemän, sannolikt far och son: Lars Simonsson 1615 och Simon Larsson 

1648. 

Tegeltjär  

Från Tegeltjär nr 2 kommer Simon Persson 1625 och 1673 Erik Simsson, en trolig son. 

Ångsäter  

I Ångsäter finns en sannolik släktskap mellan Mårten Persson, nämndeman 1650 och Erik 

Mårtensson, nämndeman 1662. Båda kommer som namn nummer 6 i jordeböckerna under 

Ångsäter. År 1601 kom nämndemannen Per Mårtensson från Ångsäter med placering nr 5 i 

längden. 

En summering av denna sammanställning är att i åtminstone 10 fall kan man misstänka släktskap 

mellan nämndemän och i ett fall, Lock, är det en genom andra källor bekräftad sanning. I två fall 

kan man koppla länsmanstjänsten till nämndemanstjänsten (Hofsberg och Kläppa) och i ett fall, 

Lock, har nämndemannen Olof Christophersson  två söner varav den ene blev nämndeman och den 

andre sockenskrivare. 

 

3.3.1.Sammanfattning av släktförhållanden 

Man kan tyvärr inte dra några säkra slutsatser när det gäller släktförhållanden under 1600-talet i 

denna uppsats eftersom källorna som använts inte ger några upplysningar om detta. De möjliga 

sammankopplingar som listats här är just bara möjliga och inte säkra. De uppgifter som har 

antecknats i underlaget till uppsatsen kan komma att vara till nytta i en fortsatt studie. När man 

kommer lite längre fram, in på 1700-talet, kan också kyrkböckerna ge vidare upplysningar. Det är 

på detta sätt släktskapen mellan Olof Christophersson  och Anders Olsson i Lock kan bekräftas 

eftersom de återfinns i andra sammanhang i min forskning och där jag kunnat följa släkten på 

gården som kallats Kristoffers fram under 17- och 1800-talen. En annan aspekt på begreppet 

”bondeelit” är att hitta nämndemän som innehar andra tjänster eller förtroendeuppdrag. Som 

tidigare nämnts blev sonen Anders nämndeman som fadern, och en annan son, Christopher 

Olofsson, blev sockenskrivare. Hans son Olof Christophersson var pärlfiskeri-inspektör i bygden, 

Så i detta fall kan man följa en släkt där man fått förtroendeuppdrag i flera generationer. Dock är 

gården inte speciellt rik under denna period, senare delen av 1600-talet, utan betalar skatt i 

mellanklassen. 
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Ett annat möjligt släktförhållande som verkar sannolikt med tanke på namn och placering i 

längderna för varje år, är gården i Kläppa som nämndemannen och senare länsmannen Lars 

Jonsson äger och brukar. Namnen och placeringen tyder på att det kommit minst tre nämndemän 

från den gården. Att Lars Jonsson dessutom fick tjänsten som länsman bekräftar ännu ett elit-

kriterium.  

I Hofsberg finns fortfarande en gård kvar som kallas Länsmansgården. Därifrån kom 

nämndemannen Jon Jonsson som blev länsman efter Lars Jonsson i Kläppa. På gården skrevs 

tidigare bonden Jon Andersson som inte var nämndeman. Jon Jonsson får helt enkelt vara exempel 

på en nämndeman som  senare fått tjänsten som länsman. Uppgifterna om de båda som blev 

länsmän kommer dels från tingsprotokollen, som jag inte gått igenom in sin helhet och dels från en 

jordebok. I Lars Jonssons fall står det i ett tingsprotokoll att han avlöses från sin 

nämndemannatjänst för att istället bli länsman, och i Jon Jonssons fall benämns han länsman i en 

av jordebokslängderna. Några andra tjänstemän eller män med andra förtroendeuppdrag har jag 

inte funnit bland nämndemännen, men liksom i fråga om släktskap är det mycket möjligt att en 

genomläsning av tingsprotokollen skulle ge flera upplysningar. 

 

4. Sammanfattning och slutdiskussion 

 

I denna uppsats har jag försökt finna spåren av en eventuell bonde-elit i Ljusdal under 1600-talet 

genom att kartlägga nämndemännens förhållanden eftersom de innehade ett förtroendeuppdrag, 

och för att de av flera forskare sägs komma från de mest ansedda och rikaste bondsläkterna. Jag 

vill börja med att sammanfatta metoden som använts: Nämndemännens namn och by har 

antecknats för varje förekommande år 1600-1699. 

Nämndemännen har förts in i en databas när de förekommer första gången i protokollen vilket har 

resulterat i 120 unika nämndemän. 

Mantalslängder, jordeböcker och tiondelängder har samkörts för att identifiera nämndemännen. 

Antalet identifierade nämndemän är 88 stycken. 1600-talet har i den ekonomiska undersökningen 

delats in 6 perioder som utgår från tillgängligt material för underlag. Varje period har samlats 

kring en kameral källa, tiondelängd eller jordebok. I sammanställningen av resultatet har 

böndernas och nämndemännens skatteutskylder antecknats i hela tal samt i procent. 
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Metoden har varit mycket arbetskrävande och insamlingen av data återspeglas inte riktigt i de få 

data som varit relevanta att ta med i redovisningen. Ändå önskar jag att det hade funnits tid och 

utrymme för att även läsa igenom domböckerna för Ljusdals tingslag från 1600-talet för att bättre 

kunna svara på mina frågor. Dessa frågor är tre, och den första lyder: Kom den övervägande delen 

av nämndemännen i Ljusdal från det rikaste bondeskiktet? I min undersökning har jag valt att 

bedöma den relativa förmögenheten för varje nämndeman genom att se på hur mycket skatt han 

betalat i jämförelse med de andra bönderna i socknen. Jag har inte tittat på jordinnehav, 

boskapsinnehav eller exakta siffror och det är kanske en nackdel. Men eftersom syftet var att få en 

översikt av var nämndemännen låg på en skala från fattigast till rikast i jämförelse med andra, 

menar jag att mina siffror är tillräckliga. Ingen av tabellerna över skattebetalare visar att 

nämndemännen skulle komma från det rikaste skiktet av bönder.  Alla undersökningsår med 

undantag av 1629 visar ungefär samma mönster: nämndemännens ekonomiska skikt ligger strax 

ovanför bönderna som helhet, men inte med några extrema skillnader. I ett enda fall, 1615, hade en 

nämndeman betalat det största spannmåttet i tionde, men samma år fanns det även en nämndeman 

som betalat det minsta. Året 1629, som är undantaget från de övriga åren, visar ett avvikande 

mönster nämligen att nämndemännen finns i den ”fattigare” delen av tabellen. Det vore intressant 

att försöka ta reda på om något hade hänt i bygden detta år, kanske frosten förstört skördarna? Det 

är återigen en anledning till att läsa igenom domböckerna och kanske även andra källor. Nu får jag 

nöja mig med att konstatera avvikelsen. De påstående jag citerar i inledningsavnittet – att 

nämndemän kom från det rikaste bondeskiktet -  kan jag inte riktigt hålla med om efter min 

undersökning. Jämfört med tidigare forskningsresultat har jag funnit både skillnader och likheter 

med mitt egna resultat. Harnesk har en annan åsikt. Han säger att nämndemännen kom från de 

mest välbärgade bönderna och att det absolut existerade en bondeelit där nämndemännen ingick. 

Taussi-Sjöberg säger att nämndemännen hörde till de mest ansedda i bygden. Jag kan inte motsäga 

något av dessa påståenden, men det jag sett i min undersökning är att den ekonomiska statusen inte 

påverkat möjligheterna att bli vald till nämndeman. Man behövde alltså inte vara rik för att bli 

vald. I Wallmans studie från Jämtland har hon fått två olika resultat. När hon jämförde skatterna 

mellan nämndemän och bönder med jordeboken som källa, fann hon liksom jag att 

nämndemännen inte skiljde sig ekonomsikt från de övriga bönderna och att de hamnade i en 

mellangrupp av skattesummorna. Däremot fick hon ett annat resultat då hon använde 

tiondelängderna som källa för där fann hon att nämndemännen i genomsnitt betalade högre 

summor än bönderna.  
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Mina resultat stämmer till viss del också överens med Katjala och Lindström som dock inte har 

undersökt nämndemän exklusivt utan tittat på bönders förtroendeuppdrag. Där valdes bönder ur en 

ekonomisk mellanklass. Den ekonomiska statusen har alltså inte spelat en stor roll för 

valbarheten.
34

 

Om de kom från de mest ansedda är en annan fråga som inte går att besvara mer än genom att 

tolka själva nämndemannaförtroendet som ett tecken på att nämndemannen hade anseende i fråga 

om att vara ärlig och klok, redbar och handlingskraftig kanske? Jag tror mig alltså kunna säga att i 

Ljusdals socken under 1600-talet var den ekonomiska ställningen inte ett kriterium för att bli vald 

till nämndeman. 

Den andra frågan lyder: Var i socknen kom de flesta nämndemän ifrån? Den ställde jag för att se 

om det hade någon betydelse var man bodde. Det enda samband jag kunde hitta var att ingen av 

bönderna i byarna som ligger längst bort från Ljusdals centralort – som alltså även var centralort 

på 1600-talet om man ser till befolkningskoncentrationen – blev nämndemän under hela 

århundradet. Av de 54 byar som listats i 1698 års jordebok och i tabell 9, var det 13 som inte hade 

producerat någon nämndeman. Några av dessa byar ligger centralt och de obefintliga 

nämndemännen där kan bero på saker som förväxling av namn (till exempel Hamre) eller att byn 

inte funnits mer än något år. Men 6 av byarna (om man också räknar Sillerbo) ligger långt bort 

från centralorten, Gunnarsbo i nordost och resten i norra delen av socknen. Det är inget speciellt 

överraskande resultat att nämndemännen som ju skulle kunna finnas till hands för att utföra sina 

olika uppdrag, inte kunde väljas bland de byar som låg långt från den mesta bebyggelsen. Däremot 

väcks en del frågor tillexempel varför just byn Kläppa producerade så många nämndemän som 10 

stycken, när det inte var den största byn. Eller varför man kan se en koncentration av 

nämndemansbyar väster om sjön Växnan. Svaret på fråga två blir att det enda geografiska kravet 

på att bli vald till nämndeman var att man bodde någorlunda centralt. 

Fråga tre lyder: finns det gårdar som producerar flera nämndemän under 1600-talet? Som jag 

diskuterar i det avsnittet så är källmaterialet inte tillräckligt för att med säkerhet avgöra hurdana 

släktförhållanden man hade. I vissa fall, då en bonde har ett mycket ovanligt namn, till exempel 

Clemmet Larsson – ett helt unikt namn som jag inte sett någon annanstans- och denne Clemmet 

avlöses på hemmanet av en Lars Clemmetsson, kan man nog vara ganska säker på att det är fråga 

om en son. Jag har ett annat exempel från längderna och det är Kiäl eller Ciäl Simonsson vars 

efterträdare på hemmanet hette Simon Kiälsson. Men de flesta hette Olof, Per och Jon i Ljusdals 

                                                      
34

 Se s.15 och 16 i denna uppsats. 
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socken vid den här tiden.  Olof Jonsson, Jon Persson, Per Jonsson. Det finns alltför många för att 

man ska kunna dra säkra slutsatser av bara namnet, men visst är det indicier på släktskap även då 

en Jon Persson efterträds av Per Jonsson. Jag har listat några av de gårdar jag tror har flera 

nämndemän, men jag är bara säker i ett fall, Olof Christophersson och sonen Anders Olofsson i 

Lock. Detta kunde jag bekräfta genom att jag sedan tidigare hade uppgifter om släkten från andra 

och senare källor, speciellt kyrkböcker där jag också kunde konstatera att det rörde sig om en släkt 

där några av medlemmarna fått annorlunda uppdrag eller arbeten som sockenskrivare och 

pärlfiskeri-inspektör.  

I två fall har jag funnit nämndemän som fått andra förtroendeuppdrag, nämligen två länsmän. Men 

frågan har jag svårt att besvara entydigt. En  gård är jag säker på har producerat mer än en 

nämndeman, och en annan har sannolikt gjort det, men fler kan inte bekräftas. Däremot finns flera 

gårdar där man kan misstänka att nämndemanssysslan gått i arv, åtminstone i 8 fall till.  

Det sammanställda resultatet av denna undersökning är att den hypotetiska bonde-eliten inte riktigt 

har velat visa sig. Min uppfattning om nämndemännen i Ljusdals socken under 1600-talet är att de 

kom ur en slags medelklass, möjligen något mer välbeställda än genomsnittet av bönder. Bland 

nämndemännen finns ingen riktigt stor bonde. Inte heller utmärker sig någon speciell gård eller by 

– förutom Kläppa som är något av ett mysterium med sina 10 nämndemän trots att byn inte är en 

av de största. Jag tycker att det är ett mycket intressant resultat speciellt med tanke på att så stor 

del av historieforskningen säger att nämndemännen hörde till det rikaste skiktet. Så ser det alltså 

inte riktigt ut i Ljusdal. Denna undersökningen riktar sig framåt eftersom den naturliga 

fortsättningen är dels att utforska fler källor som kan ge tydligare svar på frågorna, och dels att gå 

framåt i tiden, till ett 1700-tal som innehåller så många fler rika källor i form av fylligare 

domböcker, bouppteckningar, sockenstämmoprotokoll, brev och skrivelser och så kyrkans alla 

böcker över alla vigda, födda och döda.  
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