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I slutet på 1200-talet går Sverige från ett

kungarike till en territoriell monarki.

Den svenska kungamaktens intresse vänds mot norr runt år 1300 för 

att politiskt inlemma Storhälsingland i riket.

Kyrka och kungamakt samverkar.

Kyrkan organiserar församlingar med tillräcklig bärighet efter en 

standardmodell från Upplandslagen (marklandsystemet).

Omkring år 1300 låter kungen, Birger Magnusson,  anlägga en 

fogdegård mitt i det dåtida Medelpadska centrum bredvid 

tingshögen, vid Selånger, St Olavs hamn.

År 1313 lovade folket i Alir, Sunded, Medelpad och Ångermanland 

att från och med vårvintern 1314 skänka St Olavsgärden till Uppsala 

och inte till Nidaros. 

Liusthorp är etablerat  som pastorat år 1314 och deltog 1316 i 

betalandet av kyrklig skatt till påven i Vienne (Frankrike).



Den världsliga och kyrkliga centralmakten

skriver Hälsingelagen ca år 1320.

Hälsingelagen är en bearbetning och anpassning av Upplandslagen.

I Hälsingelagen är området svenskt. Nu finns kungsgårdar som tydliga maktcentra

och en ny kungsår Johan Ingemarsson (föregångaren Lars Karlsson dödades 1317 ).

I kustbygderna genomförs en indelning i skeppslag och folket har ledungsplikt.

De har accepterat att betala skatt för militära skyldigheter. Medelpad erlägger

ledungslame i skinn och lärft.

Huvudexemplaret av Hälsingelagen förvarades i Selångers kyrka fastsatt med en

4,5 aln lång kedja.

Ex på avvikelser mellan Upplandslagen och Hälsningelagen är att ”fridstid” dvs 

tid då inget ting fick hållas utökats från att ha omfattat sädesskörden till att  även

omfatta den i Norrland så viktiga höskörden.



Hälsingelagen uppmuntrade till nyodling 

som nästan var fri.

På redan hävdad egendom kunde land bara tas med ägarens samtycke.

Eljes 

”skall han göra det bredvid den som har byggt förut, 

så att han icke tager något för honom. 

Han må taga skog så väl som mark för gård, 

lika bred som hans åker och äng äro utmärkta; 

Han må tag en stöttingsmil åt båda hållen. 

Så lång skall en stöttingsmil vara: 

man må åka hemifrån före sol vid solståndstid mot jul och hugga ett 

lass stör och komma åter vid middagstid. 

Det är laga intaga. 

Vill han intaga till åker  eller äng, 

då skall han röja till tre dösar och bygga ett hus i fyra knutar, 

och han må gå ikring intagan och sätta märken kring den med vittnen, 

och det skall vara hans laga intaga.”



Hälsingelagen i det enda bevarade exemplaret. Handskrift på pergament, 19 x 15 cm, 79 blad.

Uppslaget visar Köpmålabalkens fem första flockar (kapitel)

Boken finns på Carolina Rediviva i Uppsala.                                                                                  Foto av utställningsbild  Olof Ulander.



Maktens geografi. 

I bevarade dokument träder en släktkrets fram som kallas

Fartegn och Spjälbod eller landsdomarsläkten med bas i södra Ångermanland

och östra Medelpad.

Tillsammans med ärkebiskopen Olov Björnsson, kungsåren Johan Ingemarsson,

Peter unge (Fartegn?) och riksrådet Nils Abjörnsson intog Nils Fartegnsson en 

av huvudrollerna under 1300-talets första decennier i ett omfattande 

kolonisationsföretag med maktpolitiska förtecken i övre Norrland.

En förmodad son till Nils Fartegnsson var den mytomspunne Fartegn unge

som var lagman i Medelpad och var aktiv anhängare till kung Magnus 

Eriksson i dennes kamp mot mecklenburgarna på 1360-talet.

Nils Fardängsson skänker 1324 till ärkebiskopen Olov Björnsson del av 

en fors i Indalsälven med tillhörande fiske och omgivningar.



Källa: ”Medeltid i centrum” av  Leif

Grundberg

Sköns kyrka var säte

för prosten och kyrkligt

centrum i Medelpad



År 1340 påbjöds i ett kungligt brev att tingssocknar skulle upprättas. (Magnus Erikssons 

landslag)

På tinget skulle följande tjänstgöra, lagman, en tolvmannanämnd

och fogden. I  Medelpad bildas 6 st tingslag/skeppslag ett av dessa är Ljustorp.

Ljustorp bildar tingslag/skeppslag med Hässjö, Tynderö och troligen norra Timrå.

Källa Medelpads äldre urkunder, sid 273

I södra Sverige fanns tidigare de juridiska enheterna  härad och hundare men det valde norrlänningarna att inte införa.

Decentraliserade juridiska funktioner etableras.



Magnus Erikssons landslag
Omkring 1340 kommer det första samlade lagverket för hela riket.

I lagens förgrund står skogsmarkens betydelse för uppodlingsarbetet.

Nyodling skulle ske i kontrollerade former. ”Nu får ingen göra skogsröjning i 

i landskaps eller härads allmänning. Lov krävs för nyodling av häradet …

Marken skall inhägnas och betalning skall ske. 

På byns mark var nyodling förbjuden innan skifte ägt rum. Detta 

kontrasterade mot den rätt till odling som enligt vår landskapslag tillkom alla

byamän.

En annan förändring jämfört med landskapslagarna var – kungens rätt till en 

tredjedel av allmänningsmarken och därmed rätt till en tredjedel av avgifterna 

från nybyggarna på lands och häradsallmänningarna.

Beslutsrätten över den skogsbärande marken förskjuts från lokalsamhället 

till centralmakten.

Källa: ”Människan och skogen” redaktör

Lars Östlund, Nordiska Museet



Under andra hälften av 1300-talet framträder  ”sockenstämman”

som en hörnsten i allt beslutsfattande som fungerat fram till att 

våra dagars kommunala församlingar infördes.

Sockenstämmoprotokoll finns för Ljustorp från 1793 till 1886

Byalaget styr vad som sker i byn. 

Inägomarken är delad efter tegskiftet.

Medeltida rättvisa är att alla åkrar (med sina olika egenskaper) 

delas i tegar.

Skogen är gemensam.

Hägnaden är gemensam.

Sockenstämman införs.



Andra halvan av 1300-talet; makten har 

flyttat från Hälsingland.

Invånarna i Hälsingland skriver, troligen från ett ting år 1373, ett brev till länsherren Hertig Albrekt i Mecklenburg,

Kung Albrekts far. Invånarna anhåller om lindring av skatten och att själva få utse sina lagman  enligt den gamla lagen.

Att bli en del av riket kom att innebära:

Makten över lagstiftning och domstolar / ting flyttades bort. 

Lagmansområde i riket.

Godtycklig beskattning. Kungsårsinstitutionen kommer och går.

Lokala maktstrukturer krossade.

Handeln begränsas.

Del av fisket ges till andra.



Domböcker finns från år 1609

1609 års dombok för Ljustorps tingslag omfattar 5 rader

1650 års dombok för Ljustorps tingslag omfattar 4 sidor

1680 års dombok för Ljustorps tingslag omfattar 25 sidor

1690 års dombok för Ljustorps tingslag omfattar 71 sidor

1700 års dombok för Ljustorps tingslag omfattar 44 sidor

1736 års dombok för Ljustorps tingslag omfattar 68 sidor

I slutet på 1700-talet är man uppe på mer än 500 sidor per år

Under 1800-talet sker en uppdelning i olika typer av böcker , lagfart, 

inteckningar, testamenten och  domböcker med tvister och brottsmål

Original finns på landsarkivet i Härnösand och  avskrifter på bl a

i Riksarkivet i Stockholm, många original saknas

Det finns dombrev från 1513 referenskod SE/HLA/9010001/P35 pergament och pappersbrevsamling 1300-1700 Se även boken

Medelpads äldre urkunder som sträcker sig fram till år 1540.

Innehållet går från att  kortfattat notera

ägoförändringar till detaljerade refererat

om problem och förhållanden i 

vardagen



Domböckerna är ett unikt titthål in i vår 

lokala historia

- Levnads förhållanden och relationer mellan människor 

beskrivs i detalj i första person med juridisk precision. 

- Man får en inblick i värderingar och synsätt

- Man får informationen kopplad till person, plats och tid 



Presentation av dombokssidan.

Målet med Dombokssidan är att ge snabb och säker tillgång till 

sökobjektet.

För tiden 1609 till 1750 görs det med index för tid, ort och person samt 

direktaccess till original, i vissa fall transkriberade texter.

För tiden därefter anges endast ett index, på grund av den stora 

mängden sidor. I indexet kan man också i vissa fall kan söka i med on 

site sökning med Google. Originaltexten kan levereras och ev 

transkriberas enligt önskemål. 

På Dombokssidan finna också index för bouppteckningar och där 

själva bouppteckningen kan läsas på ex ArkivDigitals hémsida.

Totalt finns ca 80 000 indexlänkar in i det redovisade materialet

Utöver ovanstående finns också ett antal intressanta eller roliga fall 

transkriberade.



Dombokens startsida.
Börja med att ex söka på år exempelvis 

1721 för att se hur materialet är ordnat. 

Klicka på ”Sök År 1609-1750”



Välj önskat år!



Välj vårting eller höstting och önskad sida.



Studera den valda sidan. Bläddra framåt eller bakåt. 

Är originalet svårläst, gå över till ev transkriberad text.



Den transkriberade texten överenstämmer rad för rad med originalet.

Bläddra fram och tillbaka bland sidorna. Hoppa tillbaka till originalet när som 

helst.



Dombokens startsida.

Sök på ort exempelvis Björkom.



Välj rätt intervall för önskad ort.



Välj önskat fall, klicka och läs.



Dombokens startsida
Sök på person! 

Klicka på ex ”Sök Person 1609-1750”



Välj intervall för sökt namn, ex Brita Olofsdotter, klicka till nästa nivå.



Välj på namn, by och tid, klicka på önskat fall.



Dombokens startsida.

För sökningar avseende år 1751och framåt 

gäller särskilda regler. Se nästa bild.



Läs instruktionen, välj sökmetod eller välj ett ting och klicka 

vidare.



Följ instruktionen för sökning och beställ texten hos 

bo.gunnar.berglund@gmail.com



Klicka på rubriken ”Utvalda 

rättsfall” läs och bli inspirerad.

Gunnar Berglund och Olof Ulander


