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Förord 

Tanken på en kommentar till Byordningar från 
mälarlänen väcktes av professor Dag Strömbäck. 
Den ursprungliga tanken att göra en fullständig 
kommentar till de utgivna byordningarna har 
övergivits och i föreliggande avhandling 
behandlas bara ett urval inslag i byordningarna. 
Under arbetets gång har olika avhandlingsavsnitt 
diskuterats under flera lärares ledning: Professor 
Anna Birgitta Rooth, docent Måtyås Szabö och 
Göran Rosander. Under sin tid som t.f. professor 
vid institutionen lade Göran Rosander ned ett 
omfattande intresse och arbete på att handleda mig 
och en stor del av avhandlingsavsnitten ventile-
rades under hans ledning. Professor Anders 
Gustavsson har varit mig till stor hjälp och visat 
mina undersökningar stort intresse och återstående 
delar av avhandlingen har ventilerats vid 
seminarier under hans ledning. 

Undersökningens inriktning har efter hand 
ändrats något till följd av värdefulla synpunkter 
som under seminariediskussionerna lämnats av: 
Maria Björkroth, Kerstin Hemmingsson, Åsa 
Ljungström, Chalmar Nyman, Täpp John-Erik 
Pettersson, Marianne Wahlberg, Karin Öman 
m.fl. 

Mycket av forskningsarbetet har bedrivits vid 
Landsarkivet i Uppsala där en stor del av 
materialet förvaras. Redan landsarkivarie Birger 
Lundberg visade stort tillmötesgående och hans 
efterträdare landsarkivarie Lars Otto Berg har på 
alla sätt underlättat mitt arbete. Ett stort tack till 
personalen vid Landsarkivet, bla. Karin 
Bendixen, Lena Bergström, Gunilla Björkman, 

Gunilla Ehnström, Bertil Jansson, Håkan 
Larsson, Lars-Erik Larsson, Åke Jansson m.fl. 

Stor hjälp har jag haft av stadsarkivarien i 
Eskilstuna, Bror-Erik Ohlsson, stadsarkivarien i 
Norrtälje, Urban Johansson och hans medarbetare, 
Gunnel Fröbom. För viktiga påpekanden tackar 
jag professor Göran Inger. Det har varit mycket 
värdefullt för mig att jag kunnat arbeta med 
avhandlingen inom ramen för min tjänst vid 
Dialekt- och folkminnesarkivet. Mina kolleger 
och chefer Erik Olof Bergfors, Sven Söderström, 
Åsa Nyman och Maj Reinhammar har gjort detta 
möjligt. Maj har också läst manuskriptet och 
gjort viktiga påpekanden samt berett plats för 
avhandlingen i arkivets skriftserie. Bland övriga 
av arkivets tjänstemän skall särskilt nämnas 
Barbro Israelsson och Ingrid Tranehag som bistått 
med skrivarbete samt Magdalena Hellquist och 
Agneta Lilja. 

Under årens lopp har jag haft förmånen att 
diskutera olika sidor ur bylivet med insiktsfulla 
personer som bidragit med viktiga synpunkter: 
Sigvard Cederroth, Bengt M.P. Larsson, Stefan 
Lundhem, Hans Lustig, Carl-Birger Sveidqvist 
och min bror Ola. Ett tack också till Kragsta-
borna Ove Andersson och Lennart Georgsson, 
byålderman. Professor Nils Storå har välvilligt 
givit mig möjlighet att forska i Åbo. 

Stor uppmuntran har jag — sist men inte 
minst — fått av Marianne, Helena, Anna och 
Ulrika. 

Till alla som hjälpt mig vill jag framföra ett 
varmt tack. 

Uppsala i april 1991 
Wolter Ehn 





1 Inledning 

1.1 Problemställning 
År 1982 publicerade jag i Dialekt- och folkmin-
nesarkivets skriftserie B:16 en samling byord-
ningar med titeln Byordningar från Mälarlänen. 
Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Väst-
manlands län (i det följande förkortat ByM). 
Denna samling innehåller omkring 400 byord-
ningar. Dessa har med få undantag tillkommit 
efter det kungliga brevet om lantbrukets upphjäl-
pande genom en mönsterbyordning (MBO) 1742; 
detta år anger sålunda den bakre gränsen för denna 
undersökning. För att ge en viss föreställning om 
andra överenskommelser som berör frågor kring 
byorganisationen och bylivet, har jag även givit 
några exempel på betesordningar, vallordningar, 
kolordningar, sågordningar och tingsförbud eller 
vitesförbud. Beroende på den menighet som anta-
git en byordning eller för vilken den är samman-
ställd kan en byordning anges som by-byordning 
eller enskild byordning, sockenbyordning och 
länsbyordning. 

I min inledning till byordningsutgåvan fogade 
jag en redogörelse för centrala åtgärder för byord-
ningars antagande, d.v.s. för sådana åtgärder som 
statsmakten, men som framför allt landshövding-
arna med hjälp av sin fögderiförvaltning, vidtagit 
för att sprida kännedom om och öka användningen 
av byordningar. Jag vill redan här hänvisa till 
denna inledning, som innehåller många fakta 
kring dessa åtgärder (ByM s. 3-17). 

I samband med att jag fick uppdraget att inven-
tera och publicera byordningarna från Mälarlänen 
framställdes önskemålet att jag dessutom skulle 
kommentera de utgivna byordningarna och söka 
sätta in dem i ett funktionellt, tidsmässigt och 
socialt sammanhang. Min målsättning har varit 
att i viss omfattning göra sådana kommentarer. 
Materialet är stort och kan ge anledning till 
många olika kommentarer. I min undersökning 
kommer ett begränsat antal, för byordningarna 
centrala ämnen att belysas och diskuteras,t. ex. 
åkerbruksmetoder, hägnader, bete, brandskydd, 
byrätt, andelar i byn, fiske, sedlighet och tukt 
m.m. samt frågan om redaktörskap. 1 generella  

avsnitt försöker jag ge den centrala och lokala 
bakgrunden till de bestämmelser och paragrafer 
som angår de angivna ämnena och se hur dessa 
bestämmelser formulerats och hur de anpassats 
till och motiverats av lokala förhållanden. Jag har 
också försökt finna förebilderna till sådana be-
stämmelser i byordningarna som inte återfinns i 
MB 0.1  

Jag vill alltså se om byordningarna och deras 
bestämmelser kan förklaras i ett politiskt, juri-
diskt, ekonomiskt, tidsmässigt, funktionellt, 
socialt och ekologiskt sammanhang. Det hade 
varit lockande att också undersöka tillämpningen 
av byordningarna såsom den avspeglas i bystäm-
moprotokollen, men detta faller utanför undersök-
ningens ram och protokollen har beaktats endast i 
en analys av byordningarna i Kragsta by, 
Lohärads socken.2  

I denna avhandling har jag valt att undersöka 
byordningarnas tillkomst och paragrafernas ut-
formning i förhållande till MBO, allmänna lagen 
och kungliga förordningar å ena sidan och till lo-
kala beslut, som fattats i by- eller sockenstämma 
å den andra. Härigenom vill jag se samspelet mel-
lan statsmakten och lokalsamhället — både som 
socken och som by — och avläsa centraldirigering-
ens påverkan på byorganisationen, när byarna be-
fann sig i ett kritiskt skede. Jag vill även se en 
byordning som en innovation i ett aktivt förän-
dringsskede, nämligen tiden för storskiftenas 
genomförande med dess krav på nya organisa-
tionsformer för hägnader och hägnadssystem.3  I 
detta skede blir bl.a. skogsbristen särskilt märkbar 
och jag vill se byordningarnas antagande mot 
denna bakgrund. Kan man i byordningarnas be-
stämmelser se något av den sedvanerätt som exis-
terade eller är det så att byordningen helt upphävde 
de dittills gällande sedvänjorna? Under de hundra 
år undersökningsperioden omfattar, utkommer 
flera förordningar som påverkar förhållandena i 
bondesamhället: om hemmansklyvning, stängsel-
skyldighet, skogsordning, tjänstehjonsstadga och 
om skiften m. fl. 

Till problemen hör att fastställa vilka som för-
fattat och sammanställt byordningarna. Några av 
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dem namnges, men i de flesta fall är möjligheter-
na små att identifiera de enskilda byordningamas 
författare. 

I ett särskilt kapitel tar jag upp regler i byord-
ningarna i en enskild by — Kragsta i Lohärads 
socken — för en detaljerad granskning med hänsyn 
till MBO och allmänna lagen, förordningar, soc-
kenstämmoprotokoll och till befolkningsförhål-
landen, näringsgeografisk bakgrund och genom-
förda förändringar. 

Motiveringen till att jag valt just Kragsta och 
dess byordning för en särskild genomgång är att 
byn under en hundraårsperiod antog fyra byord-
ningar; den har dessutom bystämmoprotokoll be-
varade för en följd av år under 1800-talet och lig-
ger i en bygd med särskilt många byar som anta-
git by-byordningar. 

Jag har endast i begränsad omfattning tagit 
hänsyn till en sockens eller ett härads samlade 
funktionärer såsom brofogdar, plog- och snöfog-
dar, jaktfogdar, fjärdingsmän, nämndemän, 
sexmän, rotemän, uppsyningsmän och lanthus-
hållare. 

1.2 Definitioner 
En byordning innehåller en samling regler, vanli-
gen gällande ett byalags gemensamma angelägen-
heter och intressen i fråga om åker och äng. 
Byordningens regler är giltiga endast för dem som 
bor inom byns gränser. För brott mot byordning-
ens regler utdöms nästan uteslutande böter — 
ibland kallat vite — som tillfaller bykassan, angi-
varen, byns funktionärer och/eller socknens fat-
tiga. Brott mot en byordning beivras av ålderman 
eller bystämma och inte av häradsrätt. Några fall 
finns då även stockstraff kan utdömas av byrätten. 
De flesta byordningar föreskriver att en ålderman 
eller byfogde och bisittare skall utses årligen vid 
bystämman, vanligen i tur och ordning bland de 
jordägande. I bystämman ägde alla jordägande 
säte. Övriga familjemedlemmar, tjänstefolk, 
backstusittare, egendomslösa och inhyseshjon 
stod utanför bystämman. En bondeänka kunde 
utses till ålderman eller bisittare. 

Bybornas skäl att anskaffa byordning anges 
ibland tämligen formelaktigt i början av byord-
ningarna. I byordningen för Långalma 1782 heter 
det: Att förekomma många oredor som gemenli-
gen plägar ske uti stora byalag, så har samteliga  

underskrifne hemmans åbor uti Långalma by fun-
nit nödigt att inrätta byordning (ByM s. 59). En 
byordnings viktigaste uppgift — sedd från de rätts-
vårdande myndigheternas sida — var att förmå bya-
laget att självt lösa de vanligast förekommande 
tvisterna redan på byplanet, inom byn, och inte 
gå till häradsrätten. 

Som ett viktigt komplement till den endast 
inom byns gränser giltiga byordningen har flera 
byar och enskilda personer anhållit hos häradsrät-
ten om s.k. vites- eller tingsförbud vid vite, vil-
ket ökar skyddet mot åverkan på åker och äng. 
Genom att begära sådana förbud kunde en eller 
flera bybor beivra brott som begicks på byns 
mark av utbys folk. Dessa förbud avser oftast 
åverkan på åker, äng och skog men gäller även 
bristande respekt för hägnader o.s.v. I fråga om 
åverkan på skogsmark kan förbudet få en formule-
ring som överensstämmer med Byggningabalken 
kapitel 10 § 5 och vänder sig mot den som inte 
äger del i byn: Tager någor torf, näfver, löv, bast, 
eller hugger ved, gärdsel, stör, timmer, eller hvad 
det helst är, å den bys ägor, den i han sielf ingen 
del hafver, Hafve ock Domaren macht, ther sådan 
åverkan oftare sker, utom dessa böter, vite före-
lägga. Vitesförbuden innehöll ett extra bötesbe-
lopp utöver vad lagen föreskrev. Brott mot tings-
förbuden beivrades av häradsrätten, som utdömde 
det vite, som var angivet i förbudet. För att ha 
rättslig giltighet måste förbudet kungöras en gång 
om året från sockenkyrkans eller grannsocknarnas 
predikstol eller inför bystämman. Vitesförbuden 
kan någon gång vara uppställda i punkter på 
samma sätt som en byordning men kan inte be-
traktas som en byordning, eftersom ingen byål-
derman finns tillsatt 4  (Flera vitesförbud är publi-
cerade i ByM t.ex. ett för Alby by 1773 s. 250.) 

1.3 Materialkategorier 
Det material som är utgångspunkten för denna 
undersökning är de byordningar som redovisas i 
ByM. Dessa är att betrakta som ett urval och 
samlingen kan inte betraktas som fullständig. De 
är en del av det obekanta antal byordningar som 
en gång funnits inom undersökningsområdet. 
Många har veterligen försvunnit och kan inte åter-
finnas.5  En tabellarisk översikt över antalet by-
ordningar i ByM visar fördelningen under bestäm-
da tidsavsnitt. 



11 

Det material som utgivits i ByM presenteras som 
jämförelse i en tabell med samma tidsindelning 

Översikt över antalet byordningar i olika län: 
Stockholms Söderman!. 

före 1700 
1700-1758 

1 
12 26  

1759-1780 56 
1781-1800 42 
1801-1819 40 2 

efter 1819 45 5 
Summa 196 11 

Texterna i de nära 400 byordningar som publice-
rats i ByM har i huvudsak hämtats ur såväl origi-
naldomböcker som renoverade domböcker. Till 
detta material har jag behövt lägga andra ännu 
opublicerade byordningar. Vidare har jag för min 
undersökning och för ByM utnyttjat ett skiftande 
källmaterial i olika arkiv såsom länsstyrelsers, 
kronofogdars, häradsrätters och domkapitels arkiv 
liksom Riksdagens arkiv och olika kommitté-
arkiv. Ett väsentligt material finns i byalagens 
förvar i form av byordningar men även vitesför-
bud, bystämmoprotokoll, byräkenskaper och kar-
tor samt ibland förteckningar över byhandling-
arna. I kyrkoarkiven förvaras sockenstämmopro-
tokollen, som ibland redovisar hur man ställde sig 
till de kungliga breven. De innehåller sparsamma 
uppgifter om den svåråtkomliga beslutsprocessen 
vid sockenbyordningarnas antagande. Motsvarande 
källmaterial för bystämmornas beslut kring by-
ordningarna saknas nästan helt. I kyrkoarkivens 
handlingar om prästgårdarna kan byordningar och 
tingsförbud som publicerats samt husesynsproto-
koll påträffas för den by där prästgården är belä-
gen. För uppfattningen om de marker som byord-
ningarnas regler omfattar är skifteshandlingar och 
kartor i lantmäterienheternas arkiv av betydelse, 
men framför allt för att rekonstruera hägnadssys-
temen i form av gärdeslag.8  

Eftersom många bestämmelser i byordningarna 
berör stängslet och hägnadssystemet, har jag an-
sett det väsentligt att särskilt belysa frågor därom. 
Stängselproblemet är ett av de största för bönder-
na och byborna inom undersökningsområdet, där 
många skoglösa byar och hemman saknar häg-
nadsvirke. Det var det ökande stängselbehovet i 
samband med genomförandet av storskiften, rå-
gångsförrättningar och stängseldelningar i Upp- 

som S. Erixon använder i sin sammanställning 
Sveriges byordningar. 

Uppsala Västmanl. 

1 

Summa 

2 
13 2 29 
55 10 122 
13 17 73 
15 20 77 
47  14 68 

100 64 371 
sala län som tvingade landshövding Funck att vid 
två skilda tillfällen, 1763 och 1766, be kungen 
om hjälp med stängselfrågans lösning. Virkes-
bristen hade länge varit kännbar i stora delar av 
Upplands, Västmanlands och Södermanlands slätt-
bygder. Detta framgår tydligt av de protokoll som 
upprättats vid de syneförrättningar som ägt rum 
vid kontroll av olika boställens beskaffenhet. Vid 
sådana tillfällen besiktigades även gärdsgårdarna, 
som nästan alltid visar upp brister och klassas 
som odugliga och ogiltiga som stängsel. 

Stängselproblemet kan belysas med flera olika 
typer av arkivmaterial. En är de nämnda synepro-
tokollen som finns för militära och civila bostäl-
len; i dem anges noga längden på boställets gärds-
gårdar och deras beskaffenhet. Av protokollen 
framgår verkligen behovet av regler för gärdsgår-
darnas underhåll. En annan materialtyp utgörs av 
s.k. virkesutsyningar eller timmerbevillningar för 
uttag av virke för skoglösa hemman på allmän-
ningar; de redovisar hur mycket virke och gärdsel 
varje sökande ansåg sig behöva för byggnader, 
nya gärdsgårdar eller humlestänger. 

För de fyra länen återges i ByM endast två by-
ordningstexter som är äldre än 1742. (Några äldre 
vitesförbud återges dock.) Det är byordningen från 
1653 för Hargs by i Vätö socken i Roslagen. Här 
möter det tidigaste belägget på termen byordning, 
Ordo Vicinalis, eller Byy- och Granneordningh, 
vilket visar att denna term hör hemma i östra 
Sverige, innan den tas upp i MBO 1742. För 
Arboga stad återges en åkerordning för 1656, som 
S. Erixon tidigare utgivit och kommenterat.9  Den 
har flera gemensamma drag med byordningar. 
Liknande äldre åkerordningar finns för städerna 
Torshälla och Uppsala.10 
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Som framgår av inledningen till ByM återfinns 
byordningsmaterialet för Mälarlänen i första hand 
i domböcker, där de inskrivits i samband med att 
tingsrätten stadfäst byordningarna i enlighet med 
Kungl. Maj:ts resolution på allmogens besvär 
1741 och i enlighet med det kungliga brevet om 
lanthushållningen 1742.11  För Uppsala län har 
jag i ByM återgivit 100 texter, såväl enskilda by-
ordningar som sockenbyordningar och specialord-
ningar för fiske, kolning, vallning och för ängs-
lag och gärdeslag samt ett antal tingsförbud.12  

Sockenbyordningarna är karakteristiska för 
Uppsala län; de har antagits vid sockenstämmor 
och därefter stadfästs vid häradsrätten eller av 
landshövdingen. I länet har jag belagt 22 socken-
byordningar; de gäller för 37 socknar, d.v.s. för 
nära hälften av länets 80 socknar. Samma byord-
ning med identisk lydelse har nämligen antagits 
för flera socknar. I Rasbo härads tre socknar gäller 
samma byordning från år 1775, antagen av de 
skilda sockenstämmorna. För åtta socknar i 
Olands härad har samma byordning antagits. Den 
hade sammanställts av kronofogden Anders Ham-
rin. Många sockenbyordningar har blivit tryckta. 
På så sätt har de spritts även utanför den aktuella 
socknen och tjänat som förlaga för andra bya-
lag.13  De speciella vallnings- och kolordningarna 
hör hemma i de nordliga uppländska bruksbyg-
derna; här har bruksledningarna haft intresse av så-
dana för att skydda skogen från oövervakat bete 
och virkestäkt. Ordningarna för ängslag återfmns i 
det stora ängsområdet i Lagunda härad och ord-
ningarna för särskilda gärdeslag och beteslag mö-
ter på utpräglad slättbygd. 

För Upplandsdelen av Stockholms län har jag 
återgivit 187 byordningar, varav endast sex är soc-
kenbyordningar gällande i nio socknar och några 
enstaka är fiskeordningar från några kustsocknar. I 
denna del av Uppland finns en socken med byord-
ningar för socknens nästan samtliga byalag, näm-
ligen Lohärads socken som kan uppvisa 14 by-
ordningar från skilda tider. (Jfr ByM s. 188 ff.) 

För Södermanlandsdelen av Stockholm län kan 
jag inte redovisa en enda byordning. 

I Södermanlands län finns få byordningar, vil-
ket troligen beror på att landshövding N. Bielkes 
byordning från 1764 ungefär samtidigt antogs i 
många socknar, framför allt i Öster- och Väster-
rekarne härader. Detta skedde i samband med att 
landshövdingen sockenvis propagerade för denna  

byordning vid jordrannsakningar. Genom denna 
åtgärd har åtskilliga socknar och byar i västra 
Södermanland haft en genom byordning reglerad 
byorganisation. Endast tio andra byordningar från 
detta län återges i ByM. N. Bielkes byordning 
fick i västra Södermanland ett kraftigt genomslag, 
som varade länge, troligen på grund av att den 
fick kunglig stadfästelse och därför betraktades 
som en kunglig förordning. Bland bestäm-
melserna i denna byordning anförs kravet att 
bygga stengärdsgårdar. Häradsborna i Rekarne 
härader ansökte i sina besvär 1772 om befrielse 
från detta på grund av stenbrist men nekades. 
Gustav III:s brev 1775 om byordningar fick i 
länet ingen betydelse, vilket troligen var en följd 
av att den bielkeska byordningen redan fått en om-
fattande spridning i socknarna i västra Söderman-
land (ByM s. 9). 

Från Västmanland har endast byordningarna 
från Västmanlands län inventerats, vari alltså 
också en del av Uppland ingår. De flesta är en-
skilda byordningar, men fyra sockenbyordningar 
har påträffats avseende sex socknar.14  

Byordningarna återfinns i de flesta fall i härads-
domböckerna. Domböckerna har inom mitt under-
sökningsområde i stor utsträckning bevarats i ori-
ginal. I stället för förlorade originaldomböcker 
kan de renoverade domböckerna i Svea hovrätts 
arkiv (RA) komma till användning. Dessa är dock 
inte så fullständiga och kan ibland sakna in-
skrivna handlingar. 

Bystämmoprotokollen tillhör byalagen och är 
där omfattade med stor omsorg i de få fall de ännu 
finns i behåll. Protokollen ligger i bykistan eller 
bylådan tillsammans med alla andra handlingar 
som hör till byns egendom. Till denna hör i förs-
ta hand lantmäterihandlingarna, som ibland är de 
enda handlingar som byalaget har kvar. 

1.4 Tidigare och aktuell forskning 
Utforskandet av byordningarna i Sverige har i stor 
utsträckning inspirerats av forskning i andra län-
der. Särskilt tyska och danska insatser har varit 
avgörande, men även engelska. Följande genom-
gång får ses som en presentation av ett urval av 
den forskning som bedrivits kring byordningar och 
ämnesområden som har anknytning till denna. Ett 
viktigt inslag i forskningen om byordningarna i 
Sverige har varit försöken att göra författarbe- 
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stämningar. Sven Ljung har lagt ned ett stort arbe-
te på att söka få fram namnet på författaren till 
MBO. Han kom slutligen fram till att upphovs-
mannen torde ha varit baron von Roxendorff från 
Östergötland.15  

I några fall där man känner till författarna, ser 
man tydligt att de satt sin speciella prägel på by-
ordningarna. Prästerna framhåller vissa punkter, 
framför allt moraliska, medan kronofogden fram-
håller andra för honom viktiga sidor. 

Vad gäller den svenska forskningshistoriken 
har Olov Isaksson 1967 lämnat en översikt i sin 
omfattande avhandling Bystämma och bystad-
ga.16  Han hänvisar till P. Meyer som menar att 
sockenstämman på 1600-talet utplånade byarnas 
självstyre i Syd- och Mellansverige och att 
mycket litet av detta återstod när det kungliga 
brevet med MBO 1742 nådde landets alla socknar. 
0. Isaksson redovisar också en mångfald under-
sökningar av byordningar från de flesta rikssven-
ska landskap. Både i södra och i norra Sverige 
fanns byordningar före 1742, vilket visar att en 
utvecklad byorganisation existerade. Det är nöd-
vändigt att komma ihåg att byggningabalkarna i 
Magnus Erikssons landslag och 1734 års lag haft 
en avgörande betydelse för de svenska byarna och 
deras inre och yttre organisation, främst hägnads-
organisationen. Byordningarnas bestämmelser 
måste överensstämma med lagens mening och en 
bestämmelse i byordningen kunde inte upphäva 
lagen. 

Det tidigaste, rent vetenskapliga intresset för 
byordningar i Sverige visade P. G. Wistrand när 
han 1898 publicerade Byordning för Hargs by, 
Vätö socken, från 1653.17  Principiell betydelse 
fick Sven Lampas artikel Byordningar från 
Uppland18  där han publicerade Gustav III:s brev 
1775 om byordningar jämsides med några byord-
ningar. Med denna artikel fäste Lampa uppmärk-
samheten på det andra viktiga centrala initiativet 
som togs för att förmå byamän att antaga byord-
ningar, nämligen Gustav III:s brev. För den sven-
ska forskningen kring byordningar har intresset 
för att undersöka effekterna av de centraldirigeran-
de åtgärderna på lokalsamhällena varit framträ-
dande. Vid byundersökningar i Viby socken i 
Östergötland 1928 påträffade S. Erixon de intres-
santa byhandlingar som han 1944 gav ut som 
Mörby och Viby byars minnesböcker.19  Med 
denna utgåva visade han på nödvändigheten av att  

man undersökte byorganisationen i hela dess om-
fattning för att kunna förstå den och se vilka kraf-
ter som påverkar den. För S. Erixon var byord-
ningarna endast en del av den vidare byforskning-
en; han nämner att folklivsforskare i Sverige varit 
inriktade på att undersöka bybegreppet och bypla-
nens utseende och funktion.20  

Sigurd Erixon och Sven Ljung framhöll 1954 i 
översikten Svenska byordningar: som ett led i 
studiet av byorganisationen ha folklivsforskarna i 
olika sammanhang undersökt vissa för regleringen 
av samarbetet och markskyddet avsedda särskilda 
byreglementen eller byordningar. I samband med 
en redogörelse för den planerade utgivningen av 
svenska byordningar säger Erixon vidare: knap-
past något annat material [än byordningar] tycks 
kunna ge bättre möjligheter att på detta sätt be-
lysa centraldirigeringens former och innebörd och 
dess inverkningar på svensk folkkultur.21  S. 
Erixon och S. Ljung har försökt att systematiskt 
insamla byordningar från hela landet inför en 
planerad utgivning i stil med den danska utgiv-
ningen av byordningar. Översikten i Folk-Liv 
1953-1954 är den första och enda, men nu delvis 
föråldrade, som finns över byordningsbeståndet i 
Sverige. Här sammanfattas resultatet av denna in-
samling landskapsvis; författarna påpekar dock att 
genomgången av domböcker varit ofullständig 
och framhåller det stora behovet av en sådan. 
1955 publicerades som en början byordningar från 
Göinge härad i Sveriges byordningar vol 2:1 
Byordningar från Skåne. 

MBO och dess efterföljare är inte endast exem-
pel på centraldirigering. Många byordningar av-
viker från MBO och genom sina formuleringar 
visar de att de har anpassats till lokala förhållan-
den eller kompletterats på annat sätt. Det visar att 
frågan om byordningars antagande i en by eller 
socken kunde vara komplicerad.22  Det var även 
S. Erixons förhoppning att studiet av och sökan-
det efter flera byordningar skulle belysa en äldre 
sedvanerätt. Dessa förhoppningar tycks särskilt ha 
gällt inför en inventering av byordningarna i Ros-
lagen. 

Flera viktiga undersökningar av byordningar i 
enstaka län och enskilda byarkiv företogs främst i 
Skåne. I Bengt Engströms undersökning Ålder-
mansskifte och bystämma i skånska och danska 
byar 23  diskuteras ingående de olika tidpunkter 
som anges i byordningarna för t.ex. byte av årder- 
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man. Detta äger i vissa fall rum första maj men i 
andra fall på hösten eller vintern. Skillnader be-
träffande tiden för årets viktigaste bystämma åter-
finns också i Uppland, där denna kunnat hållas 
sista april eller Tjugondag Knut, något som bott-
nar i bygdens näringsförhållanden. Engström visar 
också på den skiftande fördelningen av samman-
kallningsinstrument. Han menar — liksom många 
andra forskare — att byordningarna är fomtidsmin-
nen: De äldsta byordningarna vittna tydligt om, 
att strukturerna, långt innan de skrevos ner, i all-
mänhet grott bland bönderna själva och utvecklats 
innanför den egna byns gränser.24  

Den mest ingående undersökningen av byorga-
nisation i Sverige har gjorts av Olov Isaksson. 
Han arbetade under 1960-talet intensivt med forsk-
ning och publicering i Västerbotten och utgick 
därvid från byordningar för att belysa centraldiri-
gerade åtgärder. Han publicerade 1965 Centraldiri-
gerad kultur. Några byordningar från Pitebyg-
den.25  Syftet för hans doktorsavhandling i etno-
logi 1967, Bystämma och bystadga, var att under-
söka byns organisationsformer i Västerbotten. 
Han ville också belysa det samspel, som finns 
mellan central påverkan och lokal tradition. Här 
återkommer alltså samma tema som i den nämnda 
uppsatsen från 1965. Isaksson betonar särskilt att 
centraldirigeringen haft stor betydelse för den form 
byorganisationen fått inom hans undersöknings-
område i Norrland. Han redogör för Norrlands lo-
kala självstyre och samfundsliv och för det orga-
niserade bysamhällets utveckling och förändring. 
Inom Västerbotten försöker han följa framväxten 
av överenskommelser och byordningar under cent-
ral påverkan i samspel med lokal tradition. Den 
centrala påverkan utövas antingen av statsmakten 
eller av dess företrädare i länet, d.v.s. lands-
hövdingen och fögderiförvaltningen. 0. Isaksson 
undersökte de omständigheter, som haft betydelse 
för byorganisationens framväxt; bl. a. vill han se 
i vilken utsträckning näringsförhållanden inverkat 
på byorganisationen. Han ägnar också stort 
intresse åt frågan om vem eller vilka som författat 
byordningarna och visar att författarna — i de fall 
de är namngivna — är kronans tjänstemän; 
landshövding, landskamrer och assessor, men 
även officerare och präster finns med bland 
författarna.26  Undersökningen har ett djupt 
historiskt perspektiv. Isaksson har dragit fram ett 
tidigt byordningsmaterial, från tiden före 1742,  

med bl.a. byordningar för Norrbottens län från 
1674, 1728 och 1736. I de gammalsvenska land-
skapen är detta mycket tidigt. Ett avsnitt ägnar 
han bl.a. åt att granska byorganisationens struktur 
— dock icke ägostrukturen — och bystämmans 
normgivande betydelse samt byfunktionärernas 
uppgifter och rättigheter. 

0. Isaksson använder termerna länsbyordning 
och sockenbyordning. I sin avhandling ger han 
rika exempel på byordningstexter. Sammanfatt-
ningsvis säger han, att det norrländska samhället 
varit präglat av överhetens påbud och att den folk-
liga kulturen och dess olika yttringar endast i 
undagtagsfall har en rent folklig bakgrund.27  

Bengt-Arne Persson har på viktiga punkter fört 
forskningen kring byordningarna efter mönsterby-
ordningen och deras tillkomst framåt i sin under-
sökning Tillkomsten av byordningar i Skåne 
under senare hälften av 1700-talet.28  Han redogör 
för prästerskapets medverkan vid tillkomsten av 
byordningar. Det är en viktig iakttagelse som del-
vis tycks gälla för tillkomsten av sockenbyord-
ningar även i Uppsala län och på andra håll och 
som framhållits av danska forskare. Särskilt vik-
tig är hans redogörelse för förberedelserna till och 
tillkomsten av Gustav III:s brev 1775 om byord-
ningar. Han refererar S. Lampas forskningar kring 
detta brev, vilket går tillbaka på ett par brev från 
år 1764 och 1766, där landshövdingen i Uppsala 
ställer frågan om hur man skall gå till väga med 
nya gärdsgårdar på skoglösa orter.29  Genomföran-
det av skiftena krävde en ökad tillgång på stäng-
selvirke för att stänga i de yttre och inre grän-
serna.30  

Storskiftesförrättningar genomfördes enligt 
Staffan Helmfrid, i undersökningen The stor-
skifte, enskifte and laga skifte in Sweden — gene-
ral features, särskilt konsekvent i Uppsala län före 
1772.31  När ett stort antal sockenbyordningar 
stadfästes av landshövdingen 1775 och några föl-
jande år kom de att gälla i områden med storskif-
tade byar. 

Ingående undersökningar av hägnader och häg-
nadssystem redovisar Å. Campbell i sin doktors-
avhandling Skånska bygder 1928. Han framhåller 
hägnaderna som ett viktigt karaktärsdrag i land-
skapet (s. 18) och ägnar stort utrymme åt att 
undersöka funktionen hos det hägnadssystem som 
före storskiftena var allmänt i Skåne, där kallat 
vångalag, och som har sin grund i odlingsfor- 
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merna treskifte, tvåskifte o.s.v. I denna avhand-
ling redogör han för det omfattande arkivaliska 
källmaterial som kommit till användning vid 
undersökningen. I en specialstudie 1933, Vånga-
la get i Skåne — En boskapsskötselns samfällig-
het,32  redogör han för åkermarkens viktiga roll 
som betesmark för boskapen och vångalagets be-
tydelse för lösningen av det svåra betesproblemet 
i slättbygder; där var betesmarker utöver åkermar-
ken ringa och materialet till hägnaderna var otill-
räckligt eller svåråtkomligt. 

G. Lindgren undersöker i sin avhandling Fal-
bygden och dess närmaste omgivning vid 1600-
talets mitt 1939 även hägnadssystem och gärdes-
lag (s. 82-88). P. Meyer uppmärksammar häg-
nadssystemet i sin rättshistoriska avhandling 
Danske bylag 1949 (s. 209 f.). S. Erixon inför i 
Svenska byar utan systematisk reglering 1960 (s. 
250 f.) termen betesgärdeslag för den situation då 
åkermark i angränsande byar hålls öppen mot 
varandra och bildar betesarealer. S. Helmfrid ger i 
sin kulturgeografiska doktorsavhandling Östergöt-
land »Västanstång» 1962 en bild av gärdeslagets 
allmänna förekomst inom det östgötska området 
men påpekar att gärdeslaget ej är stabilt och oför-
änderligt. Han ger även kartexempel på kedjor 
med gärdeslag. S. Dahl har i en artikel, Vångalag 
i Skåne, kommenterat en karta över vångalag i 
Torna och Bara härad. S. Göransson ger i sin dok-
torsavhandling Tomt och teg på Öland 1971 en 
skildring av gärdeslaget på Öland och framhåller 
där gärdeslaget som en högst medvetet planerad 
och gammal organisation (s. 1:2). Med utgångs-
punkt i de geometriska jordeböckernas kartor åter-
ger S. Göransson i sitt kulturgeografiska arbete 
Kulturlandskapsförändring och samhällsplanering 
1977 en kartrekonstruktion över Torstuna socken 
i Uppland med hägnadssystemet inlagt (s. 33 o. 
35). M. Szabö behandlar i sin doktorsavhandling 
1970 Herdar och husdjur värna- och vångalaget 
som betessamfällighet. 

Av stort intresse är den danske kulturgeografen 
F. Hastrups översikt över det danska vångalags-
systemet Danske vangelag —i nordisk perspektiv 
1970. Han redovisar där den viktigaste nordiska 
litteraturen i detta speciella ämne. 

I en principiellt intressant uppsats redogör Jan-
ken Myrdal för gärdsgårdarna och den omfattande 
arbetsinsats som krävdes för att hålla hägnaderna i 
laggillt skick. Redan i medeltidslagarna intar  

gärdsgårdsparagraferna en dominerande plats.Han 
framhåller att skiften och bysprängningar innebar 
en ökad hägnadsmängd.33  

Min egen utgåva av 400 byordningar i Byord-
ningar från Mälarlänen 1982 och utgivningen av 
bystämmoprotokoll från Danmarks socken utgör 
en del av utforskningen av svensk byorganisation 
och svenska byordningar. Som inledning till By-
ordningar från Mälarlänen har jag lämnat en kort 
redogörelse för de centrala åtgärderna gällande by-
ordningars antagande i de fyra Mälarlänen. I redo-
görelsen följer jag några landshövdingars åtgärder 
för att föra ut byordningarna till byarna och sock-
narna. Man lägger märke till att landshövdingarna 
i Uppsala län J. Lillienberg och G. Rudbeck ut-
nyttjade sockenstämmorna för beslutsprocessen, 
som ytterligare påverkades genom att kronofogde 
eller länsman på tjänstens vägnar beordrats att del-
taga i stämman. Landshövdingen i Stockholms 
län tycks däremot ha vänt sig till prästerna direkt 
med anmodan att sprida kännedom om byord-
ningar; följden blev att färre sockenbyordningar 
antogs. 

Svensk etnologisk forskning har endast i be-
gränsad omfattning ägnat sig åt byalagens organi-
sationsformer. I sin avhandling Herdar och hus-
djur 1970 har M. Szabö utnyttjat och diskuterat 
byordningars bestämmelser i samband med dju-
rens betesgång.34  Sigvard Montelius har i sina 
forskningar kring fäbodväsendet behandlat frågan 
om betesresurserna och deras fördelning.35  Kurt 
Genrups avhandling om gåsskötseln i Skåne är 
för utnyttjandet av den odlade jorden av principi-
ellt intresse i och med att han tar upp åkerbetet 
som en resurs.36  Orvar Löfgren diskuterar bl.a. i 
Fångstmän i industrisamhället vikten av resurs-
kontroll och av att fördela tillgångarna.3 7  
Resurskontrollen är en genomgående åtgärd som 
avspeglas i förhållandet mellan bybor och utom-
stående vad gäller både bete och fiske. Centraldiri-
geringen är ett betydelsefullt inslag i Gösta 
Arvastsons avhandling Skånska prästgårdar.38  

Sedvanerätten framträder inte så klart i byord-
ningarna, men exempel kan påträffas särskilt i 
samband med fiske. Olof Hasslöf har vid skilda 
tillfällen återkommit till folklig sed och statlig 
lagstiftning framför allt inom fisket på västkus-
ten, och han framhåller den principiella skillnaden 
mellan västkust och ostkust i fråga om rätten till 
fiske. Han påpekar samtidigt att centraldirige- 
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ringen därvid har haft större betydelse på ostkus-
ten.39  Han poängterar sedvanornas rättsnormer 
som gjorde sig gällande på fiskeplatserna. Öster-
sjöfiskets bundenhet vid jordägandet framhävs i 
Nils Storås uppsats Finländskt strömmingsfiske. 
Teknisk och social differentiering. Den egendoms-
löse står utanför vinternotfisket om han inte som 
hjälphjon deltar i fisket.4° Motsvarande förhål-
landen gällde på roslagskusten, där den obesuttne 
saknade rätt till strandfiske. 

Birgitta Olai har lagt fram viktiga forsknings-
resultat i sina undersökningar om storskiftet i 
doktorsavhandlingen Storskiftet i Ekebyborna 
1983 och i en följdskrift "...till vinnande af ett re-
digt Storskifte..."1987.41  I dessa undersökningar 
lägger hon tillrätta en del missuppfattningar om 
initiativtagarna till skiftena och redogör för de 
många förändringar som ägde rum från 1750 och 
hundra år framåt. En annan historisk undersök-
ning som har principiell betydelse vid diskussio-
nerna om sockenstämmans roll i belutsprocessen 
är Ulla Johanssons avhandling Fattiga och tiggare 
i Stockholms stad och län under 1700-talet 
1984.42  Frågan om fattigstuga i socknen speglar 
hur man fattade beslut inom sockenstämmans 
ram. 

Två svenska kulturgeografer har ägnat ett bety-
dande intresse åt byorganisationen och byordning-
arna: John Frödin, som i sin uppmärksammade 
artikel från 1933, Den nord- och mellansvenska 
byns organisationsformer och upplösning43  satte 
in byordningarna i ett organisatoriskt samman-
hang och Gerd Enequist, som 1935 spårade förar-
betena till det kungliga brevet från 1742 om lant-
brukets upphjälpande.44  

Den europeiska rättsetnologin, som undersöker 
rätten bland folket, är tyvärr numera förbisedd i 
Sverige, men finns väl företrädd utanför Norden. 
Rolf W. Brednich tar i sin Grundriss der Volks-
kunde 1988 även upp Rechtliche Volkskunde, av 
vilken det framgår att denna sida av etnologin är 
väl etablerad i Europa. I sin byordningsforskning 
tog S. Erixon klart intryck av Eberhard von 
Kiinssberg som 1936 gav ut Rechtliche Volks-
kunde, där han bl.a. berörde rättsvetenskap och et-
nologi.45  Till den rättsliga etnologins källor räk-
nar han Weistiimer, en tysk term för byordningar 
som egentligen är alltför vid men som användes 
av Jacob Grimm i hans stora utgåva av lokala be-
stämmelser 1840-1878.46  Av stort värde för be- 

dömningen av Grimms utgåva är Dieter Werk-
'Millers Ober Aufkommen und Verbreitung der 
Weistiimer , 47som också ger en översikt över 
Weistämer-forskningen på tyskspråkigt område. 
von Kiinssberg utgav 1926 en samling byord-
ningar från tysktalande områden, Deutsche 
Bauernweistiimer, i vilka han ville låta folket 
komma till tals och berätta om bondeliv och bon-
derätt. Exemplen är från 1500-, 1600- och 1700-
talen och antyder den stora likheten med nordiska 
byordningar.48  Den tyska litteraturen om byord-
ningar och motsvarande regelsamlingar är mycket 
omfattande och är redovisad bl.a. i von Kiinss-
bergs Rechtliche Volkskunde. Av principiellt in-
tresse är Klaus Arnolds undersökning Dorfweis-
tilmer in Franken,49  där han redogör för fråge-
ställningar inom byordningsforskning på tyskt 
område. Arnold påpekar att dessa Weistiimer ut-
gjorde nedtecknad sedvanerätt, rättsliga fornläm-
ningar med relikter från germansk forntid, i vilka 
gammal tysk rätt levde vidare. 

Jacob Grimms utgivning av Weistrimer har 
knappast påverkat svensk samhällsforskning på 
samma sätt som sagoforskning och sagoinsam-
ling har påverkats av de båda bröderna Grimms 
Kinder- und Hausmärchen.5° Den tyska byord-
ningsforskningen har visat på byordningarnas 
höga ålder. Samtidig med J. Grimm är G.L. von 
Maurer med Geschichte der Dorfverfassung i 
Deutschland 1865-1866 i två band. Med stor 
grundlighet går denne författare igenom de många 
olika ämnen som berör byadministrationen och 
som har likheter med svenska förhållanden. Han 
beaktar bl.a. bete, fördelning av betesrätten, utta-
gande av böter genom pantning o.s.v. När man 
ser de tyska byordningamas stora omfattning är 
det viktigt att komma ihåg att den tyska byn var 
betydligt större än den svenska och att den hellre 
motsvarar en socken med kyrka och skola än en 
svensk by. Dessa Weistiimer kunde också ha 
mycket vidare befogenheter, som bl.a. angår liv 
och död; de liknar på så sätt gamla svenska gårds-
rätter. von Kiinssberg anger tre skäl till etnolo-
gins intresse för de lokala regler som han kallar 
Weistiimer: 1) de reglerar bondelivet i alla dess 
yttringar, 2) de innehåller i huvudsak folklig rätt 
och 3) de har uppkommit eller traderas på folkligt 
sätt.51  Tyska Weistamer diskuteras även av Liz-
zie Carlsson i undersökningarna om äktenskapet, 
Jag giver Dig min dotter.52  För modern rättsetno- 
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logi är Karl—S. Kramer företrädare när han bl.a. 
diskuterar bygemenskapen.53  

Byordningsforskningen i England har inte till-
dragit sig svenska etnologers intresse. Den knyter 
främst an till intresset för det hägnadssystem som 
kallas Open Fields och som kan jämföras med 
svenska vångalag och gärdeslag. De engelska by-
ordningarna är äldre än de tyska, danska och sven-
ska. De kallas By-laws och är belagda redan från 
1270. De innehåller bestämmelser om vallning, 
bete, hägnader, får och svin. De engelska byord-
ningarna gäller liksom de tyska och danska för 
arrendebönder eller motsvarande.54  

Just nu är intresset för byordningar i Danmark 
stort. Det hänger nära samman med den uppmärk-
samhet som den lokalhistoriska forskningen fått i 
landet. Men man bygger här också på ett gammalt 
intresse för byordningar — vider og vedttegter som 
den danska termen lyder. Redan 1904 började en 
systematiskt publicering av danska byordningar. 
Flera författare eller samlare var sysselsatta med 
uppgiften, nämligen Poul Bjerge, Thygge J. Söe-
gaard och August F. Schmidt. Tillsammans gav 
de ut Danske Vider och Vedtwgter i fem band. I 
nära anslutning härtill bearbetade Schmidt olika 
sidor av det stora danska byordningmaterialet. I 
Studier i Vider og Vedtcegter 1 och II dissekerade 
han byordningarna och undersökte bl.a. Danske 
Lovs betydelse för innehållet i dessa. Hans över-
sikt över dansk byorganisation, Olderman og 
Bystwvne, framhåller de gamla gillenas roll för 
byorganisationen. Hans genomgång av olika äm-
nen i de danska byordningarna har erbjudit ett 
mönster, lämpligt att åtminstone delvis följa vid 
min genomgång av speciella och centrala sidor 
och ämnen i de mälardalska byordningarna.55  
Alltjämt pågår sökandet efter hittills okända by-
ordningar, som publiceras och kommenteras i 
olika lokalhistoriska tidsskrifter. Önskemål om 
en ny utgåva av de danska byordningarna har 
framförts.56  Det betydelsefullaste danska arbetet 
är rättshistorikern Poul Meyers avhandling Dan-
ske Bylag 1949, som är en framställning av dansk 
och skånsk byorganisation mot bakgrunden av 
rättshistoriska studier kring byarnas samfällig-
hetsfrågor. Han undersökte också det gammaldan-
ska landskapet Skåne och ger anvisning på nära 
250 skånska byordningar. Sigurd Erixon framhål-
ler i översikten Svenska byordningar 1954 att in- 

venteringen av svenska byordningar satte fart med 
Meyers avhandling.57  

För P. Meyer var byalagets rättsförhållanden 
före utskiftningen viktiga att undersöka. Vid sidan 
av domboksmaterialet, som sparsamt belyser by-
frågor i Danmark, är byordningarna hans källma-
terial. En tidsavgränsning skulle göra varje under-
sökning bristfällig, eftersom de yngre(!) byord-
ningarna ofta innehåller rättsregler, vars ursprung 
döljer sig i en fjärran forntid, medan äldre byord-
ningar i stället kan vara ändringsförslag som 
aldrig slagit rot. Det är med hjälp av byordningar-
na han vill teckna bilden av det danska byalaget, 
dess inre samhörighet och ledningen — styret — 
därav. P. Meyer företar en omfattande genomgång 
av byalagets historia, rättsliga karaktär, organisa-
tion, jordbruk, kreatursskötsel, skogsbruk, häg-
nadssystem, skiftesformer samt av dess sakliga 
kompetens gällande lag och rätt, av domstolen 
och av byalagets rättegångsförfarande.58  För 
rättshistorikern P. Meyer är bystämman som 
rättslig instans av särskilt intresse, då han ser hur 
tvister slits och hur byordningens bestämmelser 
utnyttjas. 

I sin redogörelse för olika influenser på danska 
byordningars innehåll påpekar Meyer att bönderna 
varit tvungna att gå till herrskapets fullmäktige 
eller till prästen för att få hjälp med byordningens 
utformning eller i varje fall med nedskrivningen. I 
sina studier över fynska byordningar har H. H. 
Jacobsen59  pekat på att prästerna varit initiativ-
tagare till byordningarna, vilket haft betydelse för 
byordningarnas utformning. 

Nyare dansk forskning kring byorganisation 
och samfälligheter — landsbystyre og fiTliesskab — 
framhåller att byordningarna beaktade andra ange-
lägenheter än de jordbrukstekniska, nämligen po-
litiska, sociala och moraliska förhållanden. 

Grethe Carlslund Petersen redogör i artikeln 
Landsbystyre og fcellesskab i det 18. århundrede — 
belyst gennem vider og vedtogter 1987 för ett 
lokalhistoriskt projekt som undersöker byord- 
ningarna i Ribe amt. Hon finner en rad för amtet 
karakteristiska drag som hänger samman med 
bygdens geografiska bebyggelse- och befolk- 
ningsmässiga förhållanden. Många bestämmelser 
om bete och djur tyder på särskilt hänsynstagande 
till naturgeografiska förhållanden.6° 

Birgit Logstrup har i en studie över danska 
byordningar, Landsbyfwliesskabet i det 18. år- 
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huruirede, intresserat sig för förhållandet mellan 
byborna — arrendatorerna eller fxstebönderna — 
och arbetsgivaren — herremannen. Hon redogör 
liksom P. Meyer för olika drag i byordningarna 
och ställer bl.a. den viktiga frågan vem som var 
upphovsman och vem som tillät att självstyre 
utövades i byn. Hon säger att bakom de 
nedskrivna exemplen av de levande byordningarna 
förmodligen ligger en muntlig tradition, som vi 
inte känner, men konstaterar samtidigt att 
godsägaren år 1707 formulerat paragraferna i 
byordningen för Voer.61  De danska byordningarna 
fanns främst i byar med arrendatorer på gårdarna. 
Detta bör man hålla i minnet vid bedömningen av 
de danska byordningarna. De flesta danska bönder 
var ofria och fxstebönder fram till år 1788, då 
stavnsbåndet upphävdes. Författaren vill helst se 
byordningen och dess innehåll som något från den 
grå forntiden. 

Den senaste framställningen kring byordningar 
i Danmark är Helle Schummels översikt Landsby-
ftellesskabet — Hvem har skrevet hvad og Hvad 
ved vi? Författaren har haft i uppdrag att registrera 
byordningar och artikeln är en omfattande översikt 
över dansk forskning kring bysamfälligheterna 
och byordningarna. Dessa framstår för författaren 
som den viktigaste källan för kännedom om dansk 
bysamfällighet, men materialet lämnar forskaren i 
osäkerhet om och i vilken utsträckning byord-
ningen och bystämman fungerade i det dagliga 
livet.62  Denna osäkerhet måste ju även gälla det 
svenska materialet; inte förrän man kan ta hänsyn 
till bystämmoprotokoll och byräkenskaper finns 
möjlighet att se effekten av byordningarnas an-
tagande. 

I Finland tog juristen Axel Liljestrand redan i 
sin sammanställning av byggningabalkarna 1881 
upp byordningarna på finskt och svenskt om-
råde.63  Han berättar bl.a. att man i 1811 års lag-
kommitté författat ett förslag till en byordning 
om 138 paragrafer, avsedd att fogas till bygg-
ningaabalken. I lagkommittén skulle man ha haft 
på förslag att inrätta mera fullständigt 
organiserade byrätter med större juridisk 
kompetens än den som bönder och präster kunde 
erbjuda. 

På svensk byordningsforskning i Finland har 
för övrigt i synnerhet Gabriel Nikander haft infly-
tande genom undersökningar av folkliga sedvanor 
hos bönder i Österbotten och av byråden i Öster- 

botten. Hans undersökningar av byorganisationen 
i svenska Finland har fortsatts av Ragna Ahlbäck, 
som också givit ut en samling bystämmoproto-
koll för Socklots by i Österbotten.64  Nils Storå 
har studerat byorganisationen i Kronoby kom-
mun.65  Reino Kallio har undersökt organisatio-
nen med byåldermän i finska Österbotten och bl.a 
visat att denna använts av kyrkliga myndigheter 
för att kontroll av det sedliga livet.66  En sådan 
utveckling saknas i Sverige, där sexmannen i stäl-
let hade den sedlighetsövervakande uppgiften, 
även om tendenser härtill skymtar i sockenbyord-
ningarna. Vid sockenstämmor försökte prästerna 
att i byordningarna infoga bestämmelser som 
gällde det sedliga livet, om dans, dryckenskap och 
kortspel, vilket ju hängde samman med intresset 
för sabbatsbrottet. Den finske historikern Eino 
Jutikkala har i Bonden i Finland genom tiderna 
1963 gett sin syn på byordningar och storskifte. 
Den avviker från många andra forskares uppfatt-
ning. Han framhåller: Byordningar med bytvång 
tvingades på bönderna, och de tvingades att gå 
med på storskifte. Även om tvånget inte fanns i 
den omfattning som han menar är hans syn på by-
livet och byordningarna mer realistisk än den 
smått romantiska syn på byn — främst den °skif-
tade byn — som idag gör sig gällande även i seriös 
forskning.67  

E. Jutikkala konstaterar att storskiftet inte alls 
innebar någon upplösning av byalagen. En kon-
solidering kunde ske när storskiftena genomförts i 
byarna och gränserna mot grannbyarna stängdes 
med gärdsgårdar eller på annat sätt markerades. 
Före storskiftet hade gärdsgårdarna rests i gränsen 
mellan ägoslagen — åker och äng — och mellan år-
vägarna. Först i och med storskiftet var byn prin-
cipiellt fristående från grannbyalagen sedan gärdes-
lagsorganisationen upphört. 

Lars Westerlund diskuterar i sitt arbete, Sock-
ensamhällen och provinssamfund,68  behandlingen 
i Sveriges riksdag av 1752 års organisationspro-
jekt om ekonomiska samhällen till lantbrukets 
upphjälpande, varvid byordningar på nytt diskute-
rades. Han framhåller att detta projekt var ett för-
sök att på nytt aktualisera tankarna i MBO och 
det tillhörande brevet 1742 om tillsättande av 
lanthushållare. Detta försök gick dock i stöpet. L. 
Westerlund går igenom åtgärderna för att organi-
sera och förbättra jordbruket och inleder med att 
nämna Chr. Polhem, som 1717 skisserade en ad- 
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ministrativ ordning med ett lantkollegium i spet-
sen. Han anser att Ekonomikommissionen från år 
1725 var viktig för det fortsatta arbetet på lant- 
brukets förbättrande. Vidare framhåller han inte 
oväntat Byggningabalken i 1734 års lag som sär- 
skilt betydelsefull för lantbruket. L. Westerlund 
betraktar 1700-talets strävanden med byordningar 
och lanthushållare som misslyckanden. Han visar 
att ett ringa antal byordningar i realiteten antogs i 
byarna och fastställdes genom häradsrätterna. An-
talet byordningar i förhållande till antalet byar är 
till en början mycket litet. I och med fastställan-
det av övergripande läns-, härads- och sockenby-
ordningar, vilket sker framför allt på 1770-talet, 
täcks behovet av byordningar i en mängd byar, 
något som L. Westerlund inte räknat med. Tar 
man sålunda hänsyn till sockenbyordningarria och 
alla de byalag som faller därunder blir resultatet 
ett annat. Han ställer inte heller frågan varför an-
strängningarna till en början inte gav resultat. 
Som förklaring hade det kanske räckt med att på-
peka att storskiftena ännu inte genomförts — annat 
än på vissa områden — varför någon byordning 
ännu inte behövdes; den gamla hägnadsorganisa-
donen med gärdeslag stod kvar. Byordningen 
gällde ju endast inom bygränserna. 

1.5 Uppläggning 
I inledningen av undersökningen har jag berört 
problemställning och syfte, material, definitioner 
och givit en kortfattad översikt av tidigare och ak-
tuell forskning kring byordningar. I huvudkapit-
len berörs olika ämnesområden i byordningar från 
alla fyra Mälarlänen, men fördelningen av exem-
pel är inte helt representativ, eftersom det råder 
övervikt för material från Uppsala län. De ämnes-
områden som tas upp gäller byrätt, bystämma, 
andel i by och rösträtt, hägnadsskyldighet, utnytt-
jande av gemensamma resurser, brandskydd, fiske 
och inslag om sedlighet samt frågor kring fast-
ställandet av författare till byordningar. Därefter 
redogör jag i korthet för tidigare forskning som 
anknyter till mina frågeställningar och mitt ut-
gångsmaterial. Av forskningshistoriken framgår 
att intresset för byordningar och byorganisationen 
i främsta rummet funnits inom ämnet etnologi, 
där folklivsforskaren Sigurd Erixon varit vägle-
dande. Också kulturgeografer och rättshistoriker 
lämnat viktiga bidrag.69  Speciellt bör nämnas 

den danske rättshistorikern Poul Meyer, som 
1949 utgav Danske bylag, där han tog upp även 
svenska förhållanden. P. Meyers avhandling blev 
incitamentet för Sigurd Erixon att publicera sven-
ska byordningar. Under mitt eget arbete med by-
ordningarna har jag i andra forskares undersök-
ningar kunnat spåra sökandet efter en äldre sedva-
nerätt och en äldre niuntlig tradition, som skulle 
kunna finnas kodifierad i byordningarna. Den vik-
tigaste motiveringen för studiet av dessa har dock 
för svenska forskare varit att belysa samspelet 
mellan lokal tradition och central påverkan, d.v.s. 
mellan lokalsamhället — som också kan vara byn 
— och statsmakten. För S. Erixon var utforskandet 
av byordningarna en del av det mångskiftande et-
nologiska forskningsområde som lagbildning och 
byorganisation utgjorde.70  

I ett särskilt kapitel går jag igenom några 
punkter i byordningarna och bystämmoprotokol-
len för Kragsta by i Lohärads socken och gör ett 
försök till analys. Undersökningen avslutas med 
en sammanfattning. 

Noter 
1  När byordningen sammanställdes medtogs van-
liga ämnen och sådana som förekommit som tvis-
tefrågor vid tingsrätten, i syfte att avlasta härads-
rätten sådana enkla tvistemål, som kunde behand-
las i byrätten och lösas där. 
2  Jag har (i Svenska landsmål och svenskt folkliv 
1985) publicerat bystämmoprotokoll för byalagen 
i Danmarks socken där B.W. Focks mycket om-
fattande länsbyordning var antagen (Ehn 1986). 
Av dessa protokoll framgår att en ytterst liten del 
av byordningens paragrafer tillämpades men att en 
form av byorganisation hölls vid liv. 
3  BrinOus 1962. 
4  Fahlbeck 1938. 
5  I ByM s. 14 återger jag en förteckning från år 
1816 för ett uppländskt fögderi över där befintliga 
byordningar. 
6  Landshövdingen Bielke publicerar 1764 denna 
byordning för de båda Rekarne-häradema. 
7  Landshövding B.W. Fock publicerar 1820 en 
länsbyordning för Uppsala län. 
8  Dahl 1968 visar att lantmäterikartor ger möj-
lighet till rekonstruktion av gärdeslag. 
9  Erixon 1943-44 s. 207-227. 
113  Eskilstuna stadsarkiv(Byarkiv) och UUB S.74. 
11  Det kungliga brevet angående lanthushållning-
en 1742 med MBO finns återgivet i ByM. 
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12  Definition av vitesförbud eller tingsförbud. Se 
särskilt avsnitt 1.2 Definitioner. 
13  Tensta församlings byordning stadfästes år 
1800 för Bäggeby i Tierps socken och Edebo 
församlings byordning från år 1775 användes 
fr.o.m. 1817 för Nässelsta by i Vittinge socken 
(ByM s. 489 och s. 558). 
14  Sockenbyordningarna är Barkarö 1827 (ByM s. 
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2 Byordningarna och lantbrukets upphjälpande 

2.1 Centrala initiativ 
Den 20 februari 1742 undertecknade kungen ett 
brev till samtliga landshövdingar angående 
landskulturens upphjälpande. Brevet var en följd 
av diskussioner som förts under de föregående år-
tiondenas riksdagar, då man diskuterat åtgärder för 
att förbättra jordbruket. Därvid kom också byord-
ningar att uppmärksammas.1  

Diskussionen i riksdagen om lantbrukets för-
bättrande och framför allt om åtgärder för att höja 
spannmålsproduktionen, kan dateras till omkring 
1725. Då tillsattes en ekonomikommission för 
att utreda lanthushållningens tillstånd och för att 
avge förslag till förbättring eller förändring.2  
Grundtanken var att förändra jordbruket i sådan 
omfattning att spannmål inte skulle behöva 
köpas från utlandet till många tunnor gull.3  
Ekonomikommissionen skickade 1725 ett brev 
till landshövdingarna med elva olika punkter som 
landshövdingen skulle yttra sig om sedan han 
överlagt med goda, förståndiga och förfarna 
lanthushållare. De däri upptagna ämnena visar i 
huvuddrag vilka åtgärder kommissionens 
medlemmar tänkte sig för att kunna förbättra 
jordbruket: 

Punkt 1 talar om åkramas rätta bruk med göd-
sel, dikning, uppgrävning av renar och utjäm-
nande av åkem. Lantbruket skulle kunna förbätt-
ras genom att skadlig ovana och missbruk avskaf-
fades, genom att tidpunkten för sådd av råg ändra-
des och genom åkramas avskiljande. 

Punkt 2 avser frågan om åker, äng och utmark 
som emot vissa skattefriheter kunde upptagas, 
röjas och uppodlas. 

Punkt 3 angår ödeshemman, vilka kunde upp-
låtas mot frihetsår. 

Punkt 4 gäller vården av ängar, hagar och an-
nan betesmark, som inte borde växa igen med 
skog, och uppodling av mossar och ängsmark till 
åker; åkerarealen borde sålunda vidgas på ängens 
bekostnad. 

I punkt 5 propageras mångordigt för rior. 
Genom att använda sådana kunde man få en ritorr 
säd. 

Punkt 6 diskuterar skogsvårdande åtgärder med 
förbud mot svedjande, bark- och nävertäkt. Sär-
skilt intressant är ett förslag om byskogarnas del-
ning hemmanen emellan. Som skogsvårdande 
anges även förbudet mot getter och annan boskap 
på skogsbete och byggandet av stengärdsgårdar för 
att spara gärdselvirke och skog. 

Också punkt 7 behandlar skogens vård och den 
tar dessutom upp frågan om överflödiga och onö-
diga byggnader. Förslag till en särskild byggnads-
ordning skulle upprättas.4  

Punkt 8 handlar om en allmän omvårdnad om 
fisket utan närmare precisering. 

I punkt 9 talas om inrättandet av schäferier o.d. 
och om plantering av humle till förbättring av 
den allmänna hushållningen. 

I punkt 10 görs propaganda för spannmåls-
magasin och förrådshus, d.v.s. sockenmagasin 
inom socknen eller häradet. 

Punkt 11 slutligen, som handlar om att till-
sätta direktörer över ekonomin, har tilldragit sig 
stort intresse från senare tiders forskare. 

Vissa av de ämnen som behandlas i dessa elva 
punkter föregriper eller visar vägen till de åtgärder 
som man senare vidtar från statsmaktens sida för 
att förbättra eller förändra hushållningen, d.v.s. 
lantbruket. Vid den fortsatta diskussionen om 
lantbrukets upphjälpande återkommer också några 
punkter, som man känner igen från Ekonomi-
kommissionens brev från 1725. 

I en kunglig förordning 1740 angående lands-
kulturen gavs skattefrihet för odling av kärr, 
mossar och annan oländig ödemark. Detta hade 
Ekonomikommissionen redan formulerat så att 
man fick emot wisse friheter uptaga, rödia och 
upodla åker och äng och utmark.5  Senare under 
1700-talet väcktes frågor i samma riktning, t.ex. 
om spannmåls- eller sockenmagasin, byggnads-
ordning, förbud för getter på skogsbete o.s.v. 

Den punkt i Ekonomikommissionens brev, 
som tilldragit sig forskarnas speciella intresse 
och som tillskrivits särskilt stor betydelse för det 
fortsatta arbetet med lantbrukets upphjälpande 
föreskrev att i varje socken skulle utses en adels-
man eller ståndsperson, som var kunnig i lant- 
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hushållningen, till direktör över ekonomien. I det 
kungliga brevet 1742 tas denna i& upp; där före-
slås att uti hvarje Sokn kunde utses och wäljas 
en eller flere förnuftige och bepröfwade 
Landthushållare, som kunde råda och styrka de 
öfrige Soknens Inwånare och at bringa Almogen 
ifrån sine Förfäders Gamle wane.6  Här markeras 
avsikten med MBO, nämligen att förändra 
lantbruket och bryta gamla vanor. 

Ekonomikommissionen från 1725 befarade att 
vårdslöshet, försummelse, gammal vana och 
efterlåtenhet skulle lägga hinder i vägen för eko-
nomins och lantbrukets förbättring eller förän-
dring. Därför borde uppsikt kunna hållas och led-
ning ges av någon uti hushållningen kunnig per-
son — adelsman eller ståndsperson.7  Vid sidan av 
propagandan för spannmålsodlingens främjande 
tycks man alltså ha varit intresserad av att lära 
bönderna nya vanor och få dem att lämna gamla 
metoder. Det är ett genomgående och ganska ony-
anserat drag i den officiella rapporteringen om 
jordbruket från landshövdingarna till statsmakten 
att bönderna bara använder förlegade metoder och 
att de inte vill ta emot nyheter. Som exempel på 
denna påstådda efterblivenhet anförs under 1700-
och 1800-talen oviljan att bruka plog i stället för 
årder i de centrala jordbruksområdena i östra Sve-
rige. 

Det kungliga brevet av den 20 februari 1742, 
som tar upp ämnen som redan behandlats i Eko-
nomikommissionens brev 1725, inleds med ett 
påpekande att den år 1741 församlade riksdagen 
hade diskuterat på vad sätt lanthushållningen 
skulle kunna förbättras i så måtto att det skapades 
ett förråd av spannmål och brödsäd för landets in-
nevånare, så att man inte behövde importera 
sådant från utlandet. I brevet sägs att spannmåls-
bristen beror på okunnighet i åkerns rätta bruk 
och att kronobetjänterna på grund av tidsbrist inte 
kunnat hålla uppsikt över jordbrukets skötsel. 
Därför borde i varje socken utses en lanthushål-
lare, som kunde ge råd och ledning i det som an-
sågs bäst och nyttigast för landskulturen. Det är 
samma tanke som fanns i Ekonomikommissio-
nens brev 1725. I de båda breven från 1725 och 
1742 framträder alltså grundtanken med jordbru-
ket, nämligen spannmålsodlingens utökande. I 
brevet från 1742 sägs också att dessa lanthushål-
lare vid jordrannsakningarna skulle agitera för 
landskulturens förbättring8. Andra åtgärder som i  

detta brev rekommenderas var införande av skäror 
vid skörden, vård av skogar och ängar, plantering 
av lövträd, anläggning av stengärdsgårdar och 
jordvallar, boskapsskötsel och schäferier. 

En viktig punkt är propagandan för 
varaktigare halmtak, s.k. bindtak, på husen i 
bondgården. Motiveringen för detta är att halmen 
i stället för till förgängliga tak skulle användas 
till foder åt kreaturen. I bakgrunden finns 
önskemålet att riklig utfodring av kreaturen 
skulle ge mera gödsel till åkern. Utan att det klart 
uttrycks i brevet, finns där ändå en tanke att man 
med ökad gödselinsats på åkrarna skulle kunna 
öka spannmålsskördarna. I slutet av brevet 
framhålls möjligheten att antaga en byordning 
anpassad till ortens speciella omständigheter och 
här hänvisas till bondeståndets besvär år 1741 om 
att antaga och fastställa byordningar. I brevet 
sägs också att det i det bifogade 
byordningsförslaget finns sådant som torde vara 
obekant för en lantman.9  Man vill kanske med 
detta markera att det i byordningsförslaget fanns 
nyheter. Innehållet i brevet från 1742 hör, som 
nämnts, nära samman med de tankar som möter 
redan i 1725 års ekonomikommissions brev. 
Initiativet till skiftesväsendet togs av Jacob 
Faggot. Hans insatser var betydelsefulla för 
storskiftet och han inkrävde uppgifter om del-
ningsgrunden vid skifte av jord i byarna, särskilt 
när öretal och stångfall inte fanns klart angivna 
som andelsgrund.10  

Under 1750-talet fortsätter diskussionerna i 
riksdagen med synpunkter på lanthushållare och 
byordningar.11  Intresset för lantbrukets upphjäl-
pande fanns också hos allmänheten. Det tog sig 
uttryck i läroböcker om lantbrukets skötsel. 
Magn. Mentzer utgav 1727 Swenska Åkerman-
nen och samma år utkom Magnus Stridsberg En 
Grundelig Kundskap Om Swenska Åkerbruket.12  

Med brevet 1766 från landshövdingen J. 
Funck i Uppsala län aktualiserades diskussionen 
om byordningar på nytt. Hans brev ledde fram till 
det andra stora initiativet från Kungl. Maj:t, näm-
ligen att föra fram byordningen som en verksam 
del i jordbrukets upphjälpande och som ett medel 
att komma till rätta med de svårigheter som upp-
stått efter storskiftesförrättningar i länet. Den 5 
april 1775 utsände Gustav III ett brev om hägna-
der inom skoglösa orter. Det var svar på lands-
hövding J. Funcks brev av den 18 april 1766. 



23 

2.2 Regionala initiativ: 
Landshövdingarna eller fögderi-
förvaltningen 
2.2.1 Sockenstämmoma som instrument 
för byordningspropagandan 
Det kungliga brevet av 1742 med MBO användes 
i landet vid återkommande kampanjer för lantbru-
kets upphjälpande och därmed för antagande av 
byordningar. Kungl. Maj:t åberopar detta brev 
1775 i en önskan att byordningar på nytt skall 
komma till användning för att förbättra lantbruket 
och undanröja svårigheterna med hägnader i om-
råden med virkesbrist. Dessförinnan har några 
landshövdingar, troligen på eget initiativ, hän-
visat till MBO och det nämnda brevet. Så var fal-
let i Stockholms län 1753-54 genom Carl Bro-
man, i Uppsala län 1759 genom Joh. Georg 
Lillienberg och i Södermanlands län 1764 genom 
Nils Bielke.13  I alla tre länen tillkom både en-
skilda byordningar och sockenbyordningar. 

Det kungliga brevet med MBO översändes från 
Kungl. Maj:ts kansli till landskanslierna i landet 
i tillräckligt antal för att varje församling skulle 
få sitt eget exemplar. Det distribuerades via 
fögderiförvaltningen på samma sätt som de flesta 
tryckta kungliga förordningar till Sveriges alla 
kyrkor för att där först läsas upp och sedan 
förvaras för framtiden. Enstaka inventeringar av 
kyrkobibliotek i ärkestiftet visar att 1742 års brev 
verkligen infogats i kyrkornas samlingar av 
förordningar.14  

Med hjälp av fögderiförvaltningen nådde lands-
hövdingens kungörelser ut till socknarna. Länen 
var uppdelade i fögderier, inom vilka fanns en 
kronofogde och en häradsslcrivare.15  Fögderierna 
var i sin tur vanligen uppdelade i härader eller 
tingslag för vilka en länsman var utsedd. Till fög-
deriförvaltningens hjälp fanns i varje socken en 
fjärdingsman tillsatt med fullmakt av kronofog-
den. Enkelt uttryckt var det så att landshövdingen 
sände sina brev med de förordningar som skulle 
mottagas av prästen i församlingen först till kro-
nofogden, som skulle sända dem till länsmannen. 
Länsmannen sände i sin tur förordningarna till 
prästen i varje socken. 

När en landshövding avsände en förordning, i 
detta fall det kungliga brevet 1742, skedde det 
med följebrev vars innehåll troligen fick betydelse  

för kronofogdarnas agerande ute i fögderiet. I det 
brev landshövdingen i Stockholms län skickade 
till kronofogdarna den 31 maj 1742 krävde han att 
s.k. lanthushållare skulle utses, men något krav 
att byordningen skall antagas framställs inte.16  

2.2.2 Landshövding Thure Gustaf Rud-
beck och det kungliga brevet 1775 
Upprepade gånger under 1700-talet föreslås byord-
ningen som ett verksamt medel till lantbrukets 
upphjälpande. Detta sker i diskussioner inom 
ekonomideputationens ram. Landshövdingeämbe-
tet i Uppsala får ett brev daterat den 5 april 
177517  brev från Kungl. Maj:t angående hägnader 
på skoglösa orter. Brevet är — som nämnts ovan — 
ett senkommet svar på en fråga den 18 april 1766 
av dåvarande landshövdingen J. Funck.18  Det var 
motiverat av svårigheterna att få virke till bl.a. de 
gärdsgårdar som skulle uppföras efter genomfört 
storskifte.19  Kungen svarade att man ej funnit 
någon bättre lösning än upprättandet av byord-
ningar.20  Hans svar gällde alltså förhållandena i 
Uppsala län, men samtidigt fick landshövdingen 
ett annat brev, daterat den 22 mars 1775, 
angående hushållsförbättringar och upprättande av 
byordningar. I Kungl. Maj:ts brev till samtliga 
landshövdingar heter det att landshövdingen skulle 
vidtaga nödvändiga hushållsförbättringar, bl.a. 
genom att upprätta byordningar. Det heter vidare i 
samma brev: har dock denne hälsosamma författ-
ning, medelst saknad efterlefnad på många ställen 
icke kunnat medföra all den goda wärkan, som 
därmed want påsyftad; hwarföre Wi härmed i 
nåder wele hafwa Eder anbefalt, att tillse huru 
mera nämde Förordnande hwilket således än mera 
synes hafwa kommit uti förgätenhet, må uti det 
Eder i nåder anförtrodde Länet åter så mycket 
möjeligit är, blifwa befordradt till eftelfölgd, så 
wida sådant med Inwånarnes fria wilja utan alt 
slags twång kan i wärket ställas: Ankommandes 
till den ändan på Eder försigtiga omtanka, att efter 
samråd med Länets lnwånare lämpa denne med 
flere i samma ämne utkommande förordningar 
efter hwarje orts särskildte beskaffenhet.21  

Det förefaller som om landshövdingen i Upp-
sala län, Thure Gustaf Rudbeck, agerade särskilt 
kraftfullt med anledning av de båda kungliga bre-
ven. Under 1700- och 1800-talen var 
virkesbristen och skoglösheten en ofta omvittnad 
svårighet just för Uppsala läns slättbygder. 
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Svårigheten att skaffa gärdselvirke markeras 
ytterligare i och med att storskiftesförrättningar 
äger rum. Behovet av virke ökar avsevärt när 
byborna skall stänga omkring de skiftade ägorna. 

Kungl. Maj:ts förslag gick alltså ut på att by-
ordningar borde antagas för att hägnadsproblemet 
skulle lösas. För landshövdingarna i Uppsala län, 
där storskiften i stor omfattning genomförts och 
höll på att genomföras, var hägnadsproblemet och 
virkesbristen mycket påtagliga. Landshövdingen i 
Stockholms län utfärdade med anledning av brevet 
om byordningar 1775 en kungörelse, vars lydelse 
dock är obekant. I Södermanlands och Västman-
lands län fick samma brev ringa effekt och det är 
föga troligt att dess innehåll nådde socknarna i 
dessa båda län. 

Intressant är att se hur Rudbeck agerade. Han 
var född i Rasbo socken i Uppland, utnämndes 
till landshövding 1773, då han efterträdde Funck. 
Under Rudbecks tid som landshövding tillkom 
många byordningar i samband med sockenstäm-
mobeslut. De stadfästs av honom och inte som 
vanligt är genom beslut i häradsrätten. Uppsala 
län utmärker sig därför genom sina sockenbyord-
ningar.22  

Brevet den 22 mars 1775 om byordning kom 
till landskansliet den 19 maj samma år.23  Den 19 
augusti utfärdade landshövdingen en tryckt kun-
görelse om lantbrukets rätta skötsel och om att 
sockenstämmor skulle hållas för att i kronofogdes 
eller länsmans närvaro samråda om byord-
ningar.24  Till kungörelsen, som genom fögderi-
förvaltningens försorg skulle gå till länets präs-
terskap, har landshövdingen fogat ett brev, daterat 
den 22 augusti 1775. Efter några inledande ord 
om lantbrukets rätta skötsel och hus-
hållsförbättringar och en hänvisning till det 
kungliga brevet 1742 anför landshövdingen: 

Ta winnande hwaraf jag, för at Kong!. Maj:ts 
nådiga befallning i underdånighet efterkomma, 
hos mig bfwerwägat hwad mått och steg, härtill 
säkrast och med bästa werkan, skall widtagas 
kunna, samt derwid funnit, at, som Hans Kong!. 
Maj:t, af Dess medfödda höga Kong!. nåd och 
mildhet, welat lämna på Innewånarnes egen fri-
het, at utwälja de, för hwarje ort, bäst lämpelige 
hushålls sätt, ordningar och inrättningar, det böra 
derföre dem tillfällen lämnas, at derom med hwar-
annan bfwerlägga och samrådas; til hwilken ända 
jag funnit godt härmed stadga och förordna, det  

uti KronoBetjentes närwaro, efter 14 dagar förut 
skedd pålysning och ärendets tilkännatgifwande, 
Sochne Stämmor uti hwarje Församling, böra 
hållas och derutinnan, i anledning af det Project, 
hwilket år 1742 af Trycket utkommit och wid 
Kyrkorne finnas bör, Ofwerwägas och med wänlig 
samdräcktighet stadgas, en lämpelig Byordning, 
hwilken bör innefatta alt, hwad för en Landtman, 
är angelägit, at i ackttaga, och således intet 
allenast hwad til ordning och skick härer, utan 
äfwen nödiga underrättelser i sjelfwa hus-
hållningen, hwadan en sådan Ordning och under-
rättelse, afiven til Enstaka hemman kan lämpelig 
blifwa och på hwarje ställe för sig, bättre kan ut-
finnas, än i allmänhet föreskrifwas. 

Sedan, antingen hwarje Sochn för sig, eller 
wisse Bylag, alt som omständigheterne med-
gifwa, således om en sådan Byordning ense blif-
wit, bör den i Sochne-Stämmo upläsas och 
underskrifwas, samt et Exemplar deraf til Krono 
Befallningsmannen i orten, afgifwas, som det til 
mig inlämnar, at, efter omständigheterne blifwa 
fastställ, wid de sammankomster, som jag, til den 
ändan, framdeles i orten warder hållande; men, på 
det den således öfiverenskomne ordningen, imed-
lertid, ej må komma at hwila; så må den tjena 
wederbörande til efterrättelse, så snart den i 
Sochne-Stämman är gillad och underskrifwen. 

De Byordningar, som redan i wisse Sochnar, 
kunna widtagne wara, böra på förenämde sätt å 
nyo granskas och aflämnas, till winnande af 
nyttiige och nådige tillläggningar; tilförseende jag 
mig, af de Respective Inwånare, som äga insickt 
uti hwad til hushållningen hörer, det de, ej lära 
undandraga sig, dermed tilhanda gå och såmedelst 
gagna sin ort, samt befordra det ändamål, hwilket 
en nådig Konung behagat påsyfta, till allmän och 
enskilt förmån; skolande dens namn icke blifwa 
förtegat, som med patriotiskt förhållande, sig be-
hagar utmärka. 

Därefter påpekar landshövdingen att socken-
stämmor skall utlysas och att kronofogdarna skall 
vara närvarande vid dessa och främja ärendet så 
mycket de kunde.25  

Wälbetrodde Krono Befallningsman Anders 
HamMn! 

Närgående min Allmänne Kundgörelse af den 
19. i denne månad angående Byordningar, hafwen 
I genast öfweralt å Predikstolarne i Fögderiet at 
låta publicera samt derefter af Herrar Pastores be- 
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gära utlysning af de i samma Kundgörelse anbe-
faldte Sochne stämmor, hwilke I sjelf söken at 
bewista och derwid ändamålet, så mycket hos 
Eder står, befordra; Anmodande de af Respective 
Innewånarne, som äro kände för goda hushållare, 
det de saken öfwerwäga och derefter, wid Sochne-
Stämman närwarandes, sine goda råd och förslag 
upgifwa, ställande i öfrigt Eder till efterrättelse 
hwad Kundgörelsen innehåller, och sedan I det 
omförmälte Exemplaret undfått förwaren I det 
samma hos Eder, tills widare Ordres. 26  

Uppsala län var vid denna tid indelat i sex fög-
derier. Arkivmaterial har inte bevarats från alla 
men från ett par av dem finns ett belysande mate-
rial. Av detta kan utläsas att landshövdingen kräv-
de att sockenstämmor skulle hållas; han önskade 
också att någon av kronobetjäningen verkligen 
var närvarande vid dessa sammankomster. Lands-
hövdingen kunde ha hänvisat till landshövdinge-
instruktionens paragraf 23, som bl.a. föreskriver 
att landshövdingen skall ha inseende över lanthus-
hållningen i länet.27  Prästerskapet kunde ej vägra 
kalla till sockenstämma om landshövdingen kräv-
de det, och då en sådan sak som byordning skulle 
handläggas, kunde man vid sockenstämma be-
handla det som ett ekonomimål.28  

Mitt allmänna intryck är att det inte tillhörde 
vanligheterna att sockenstämmorna övervakades 
av kronobetjäningen. Vid några tillfällen har de 
dock varit närvarande såsom tjänstemän, t.ex. när 
överenskommelser om brännvinsarrende, över-
flöds- och yppighetsförordningar, provinsialläkare 
o.s.v. diskuterades. Att kungörelsen från augusti 
1775 gick vidare från kronofogdarna, nådde kyr-
korna och behandlades vid sockenstämmor i länet 
under detta och några följande år, ger bl.a. några 
kronofogdars diarier, sockenstämmoprotokoll 
samt antagna och av landshövdingen stadfästa by-
ordningar besked om.29  Kronofogdens i sjätte 
fögderiet, Olands fögderi, brevdiarium visar att 
kungörelsen från landskansliet i Uppsala, om me-
del till lantbrukets rätta skötsel och om socken-
stämmor rörande byordningar, inkommit den 19 
augusti 1775. Kronofogden antecknade att han 
samma dag sänt den till alla kyrkor och till läns-
männen. I kyrkornas bibliotek fanns redan med 
all säkerhet det kungliga brevet från 1742 
tillgängligt som förlaga liksom det bör ha funnits 
i kronofogdens arkiv. 

2.2.3 Kronofogdeinitiativ till byordning i 
Olands härad 1775 
Som en följd av Gustav III:s brev till landshöv-
dingarna den 22 mars 1775, vari framhölls att 
landskulturen genom tjenliga Byordningars uprät-
tande skulle förbättras, utfärdade landshövdingen i 
Uppsala län Th. G. Rudbeck den 22 augusti brev 
till samtliga kronofogdar i länet med en tryckt 
kungörelse daterad den 19 augusti. I denna heter 
det bl.a. att sockenstämmor skulle hållas i krono-
betjäningens närvaro i anledning af det Project, 
hwilket år 1742 af Trycket utkommit och wid 
Kyrkorne finnas bör, öfwerwägas och med wänlig 
samdräcktighet stadgas, en lämpelig Byordning, 
hwilken bör innefatta alt, whad för en Landtman, 
är angelägit, at iackttaga, och således intet allen-
ast hwad til ordning och skick hörer, utan eifwen 
nödiga underrättelser i sjelfwa hushållningen, 
hwadan en sådan Ordning och underrättelse, öfwen 
tu l Enstaka hemman kan lämpelig blifwa och på 
hwarje ställe för sig, bättre kan utfinnas, än i 
allmänhet föreskrifwas.3° Landshövdingens brev 
till kronofogdarna, medförde att sockenstämmor 
genast sammankallades med snabbt resultat. En 
mängd byordningar antogs på kort tid vid socken-
stämmor, bl.a. en byordning i åtta socknar av 
Olands fögderi. Denna är intressant, då den 
belyser hur byordningar kunde komma till. 

Kronofogden Anders Hamrin berättar att han 
själv författat byordningen. Eftersom han i ett 
brev den 13 november 1775 till landshövdingen 
beskrivit hur han gått till väga, har vi en sällsynt 
möjlighet att se hur författandet gått till. Det 
framgår att han inte har haft någon hjälp och att 
intresset inom häradet för en byordning var ringa. 

Så snart landshövdingens kungörelse kommit, 
lät Hamrai sockenborna samråda vid socken-
stämmor — tillsammans med prästen i socknen — 
om upprättande av en byordning. Denna skulle 
innefatta allt vad en lantman borde iaktta och vad 
som hörde till god ordning, god hushållning och 
lantbrukets upphjälpande: 
Men emedan allmogen icke kunde något i ämnet 
sammanfatta, eller någon annan förspordes wara 
hugad at sådant arbete sig företaga; Så befant jag 
mig i den belägenheten at antingen låta derwid 
bero, eller anwända några stunder af den lilla tid 
andra giöromål kunde tillstädja min nit at 
någotsöka bidraga till det anbefalte nyttiga sicht i 
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så widsträckt ämne, nu i början stode at 
åstadkommas. 

Därefter nämner Hamren några exempel på 
oförrätter som begås inom byalagen och fortsät-
ter: Till at förqwäfja något af detta onda, och söka 
at befrämja enighet samt god hushållning och 
Landtbrukets fredsamma skiötsel, har jag, efter 
hämtad anledning af allmänna Lagen, flere gamla 
By-ordningar i detta och andra Län, samt efter 
omständigheterne i detta fögderie, sammanfattadt 
ett Project till en kortt Byordning, hwarwid 
Ohlands Häradsboer icke haft något at tillägga, 
eller fråntaga, utan efter föregången öfwerlägg-
ning, i allmänna Sochnestämmor Sochne-wis en-
hälligt antagit i alla Sex Sochnarne och med be-
hörige underskrifter stadfäst, samt anmodat mig at 
besörja om dess Tryckande till åtminstone ett 
Exemplar för hwarje By.31  

Hamren har för sin sammanställning sålunda 
använt både allmänna lagen, d.v.s. 1734 års lag 
och gamla byordningar. Till dessa bör han väl ha 
räknat även MBO. Han insände sitt förslag till 
landshövding Th. G. Rudbeck, som efter några 
tillägg om vägunderhåll och trädplantering stad-
fäste byordningen. Byordningsförslaget trycktes 
efter stadfästelsen i sin helhet (jfr ByM s. 406 
ff.). Man kan lägga märke till att Hamren har 
formuleringar och bestämmelser som saknas helt 
eller delvis i MBO eller som har omformulerats 
och anpassats till häradets förhållanden. 

Hamrin skulle alltså ensam ha ställt i ordning 
texten till den byordning som sedan antogs vid 
sockenstämmorna med Tuna, Stavby, Alunda, 
Ekeby, Skäfthammar, Morkarla, Film och 
Dannemora socknar. I kronofogdearkivet förvaras 
ännu de olika församlingarnas originalunderskrif-
ter på Hamrens byordningsförslag, som den 7 
december 1775 stadfästes av landshövdingen. 
Denne gjorde några tillägg och förbehåll. Allmo-
gen skulle få göra de tillägg den ville till byord-
ningen. Tilläggen berör byordningens paragrafer 
1, 20 och 24. En ålderman borde inte behöva vara 
i tjänst mer än två år. Tillägget till § 20 kräver 
ökad samverkan vid starkt snöfall på vägarna och 
§ 24 innehåller önskemål om ökad trädsådd och 
skogsvård, främst för skoglösa byar.32  Liknande 
tillägg eller bihang gjorde Th. G. Rudbeck även 
vid fastställande av sockenbyordningarna för 
Bälinge, Skuttunge, Åkerby och halva Jumkil 
1775, Danmark 1775, Tegelsmora 1776, Tensta  

1778 och Ärentuna 1776. Det här anförda är ett 
exempel på hur en landshövding kunnat agera 
med stöd av ett kungligt brev, sin 
landshövdingeinstruktion och med hjälp av 
fögderiförvaltningen, varvid kronofogde och 
länsman fungerade som kontaktmän med präs-
terskapet och allmogen och övrig menighet i 
sockenstämman. Det förefaller i detta fall som 
om antagandet av en byordning gick friktionsfritt. 
Tyvärr är sockenstämmoprotokollen från 1700-
talet inte så givande när det gäller att spegla 
stämningarna för och emot antagandet av en 
byordning för byarna i församlingen. I flera av 
sockenstämmoprotokollen finner man att 
ordningsmän, byåldermän och bisittare utsågs så 
fort som en sockenbyordning blivit antagen. 

Sockenstämmans beslut om byordning får be-
traktas som rådgivande. Det kungliga brevet och 
landshövdingens följande kungörelse framhåller 
att det också skall finnas en viss frihet. I dessa 
båda urkunder betonas att föreslagna åtgärder skall 
vidtas med innevånarnas fria vilja utan allt slags 
tvång. Hur sockenborna kunde utnyttja denna fri-
het i kronofogdens närvaro framgår av att försam-
lingarna i Olands härad — vilket framgått ovan — 
antog byordningar 1775. 

När det gäller byordningar för större områden, 
såsom socknar och härader eller delar därav, 
hänger deras tillkomst nära samman antingen med 
centrala direktiv från Kungl. Maj:t, såsom åren 
1742 och 1775, eller med åtgärder från t.ex. 
landshövdingarna i Uppsala län 1759 och 1820, 
Stockholms län 1753 och Södermanlands län 
1764-67. Det är inte lika lätt att påvisa att till-
komsten av de enskilda byordningarna skulle ha 
varit direkt beroende av sådana centraldirigerade 
initiativ. Någon gång kan en godsägare ha tagit 
initiativet till en byordning, som skall gälla för 
en hel socken. Så tycks vara fallet med en byord-
ning från 1768 gällande för byar i Boglösa och 
Lillkyrka socknar i Uppsala län, där E.G. Oxen-
stierna ägde hemman. Från Boglösa meddelas att 
församlingen enade sig om att antaga den af Herr 
Baron Oxenstierna upprättade Byordningen (ByM 
s. 429).33  

2.2.4 Landshövdingeinitiativ 1820 i Upp-
sala län 
Anmärkningsvärt är att det i Sverige flera gånger 
förekommer att landshövdingar står som författare 
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till byordningar. Landshövdingen i 
Södermanlands län Nils Bielke anger sig själv 
som författare till byordningen för Öster- och 
Västerrekame 1764. Den är troligen författad i två 
omgångar (ByM s. 8). År 1816 utgav 
landshövdingen Stellan Mörner en byordning för 
hela Kronobergs län.34  Fyra år senare utkom 
landshövding Berndt Wilhelm Focks byordning 
för Uppsala län, utarbetad av honom själv med 
stöd av landssekreteraren J.A. Carlsson.35  

I föregående avsnitt har jag visat hur det kung-
liga brevet 1775 kunde tas emot av en landshöv-
ding och hur han och hans medhjälpare lyckades 
med att uppfylla intentionerna i brevet. 

1812 tillträdde Fock som landshövding i Upp-
sala län. 1815 organiserade han länets hushåll-
ningssällskap. Följande år tog han första steget 
för att få en i hela länet giltig byordning. I 
november 1820 var den alltså färdig att tryckas. 
Med hjälp av fögderiförvaltning, domkapitel och 
prästerskap försökte han få byordningen antagen 
vid sockenstämmor. Bevarade arkivalier, främst i 
landskansliets arkiv, hjälper oss att få en före-
ställning om hur landshövdingen och hans lands-
sekreterare J.A. Carlsson gick till väga för att 
förmå länets socknar att följa länsstyrelsens 
önskemål. I första fasen inkrävdes till landskans-
liet uppgifter rörande de byordningar som gällde 
inom fögderiet. Detta skedde i ett brev den 12 ok-
tober 1816 från landshövdingen till Uppsala läns 
samtliga sex kronofogdar: 

Som jag anser nödigt at inhämta kännedom 
huruvida de till allmän ordning så mycket bidra-
gande By Ordningar, hwilka hafwa want i Länet 
antagne, än nu efter lefwas eller icke så anbefalles 
Tit. att med det första till mig inkomma med 
uppgift derom då tillika bör bestämmas på hvilka 
ställen innom Fögderiet Byordningar fortfara at 
wara gällande, samt hwilka orsaker Tit. anser 
sannolikast hafwa wållat deras förgätenhet och 
förfall på de öfrige femte hwad mera Tit. finner 
hörande till ämnets uplysning. 36  

De uppgifter som inkom är mycket intressanta 
eftersom de belyser förekomsten vid en bestämd 
tidpunkt av inom ett län gällande byordningar. 
Visserligen måste uppgifterna noga övervägas; 
framför allt kan uppgifter saknas om byar eller 
socknar som har byordning. Dessutom framgår 
inte klart i vilken utsträckning alla paragrafer i 
byordningarna fungerar eller är giltiga. Kronofog- 

den A. Lychou i första fögderiet påpekar den 7 
december 1816 att det sannolikt finns flera byord-
ningar antagna än de han kan meddela.37  Från de 
flesta fögderier inom länet rapporteras om byord-
ningar som sägs gälla; kronofogden A.G. Molin 
i andra fögderiet påpekar dock den 23 november 
1816 att alla paragrafer av bl.a. tryckta byord-
ningar ej efterföljs. Med tryckta byordningar kan 
avses exemplar av den tryckta mönsterbyord-
ningen (MBO), vari bötesbeloppen införts i efter-
hand. Av MBO utkom flera tryck från enskilda 
tryckerier. 

I andra fasen skisserar landshövdingen i ett 
brev till kronofogdarna den 17 december 1816 
konturerna till en kommande byordning inom 
länet. Han kräver att kronofogdarna skall inkom-
rna med prof ect , d.v.s. förslag till byordningar 
som skall kunna ligga till grund för den länsby-
ordning som planeras.38  Som en följd härav in-
kom till landskansliet en mängd förslag till by-
ordningar men även många äldre såväl tryckta 
som handskrivna byordningar från socknar och 
byar inom länet.39  

Vid upprepade tillfällen önskar länsstyrelsen få 
uppgift om hur många exemplar av denna plane-
rade byordning som skulle behövas. Vid socken-
stämmor lämnas också besked från några socknar. 
1817 har 29 av länets 85 socknar lämnat uppgift 
om önskat antal. Också enskilda personer uppger 
sig vilja ha den kommande, tryckta byordningen. 
272 exemplar hade 1817 förhandsbeställts. 

Under hösten 1820 förelåg ett utkast till den 
nya byordningen. Det skulle granskas av tre per-
soner; häradshövdingen Carl Johan Örbom, 
bruksägaren P.A. Tamm och kyrkoherden Erik 
Bergström i Uppsala-Näs socken, tillika 
sekreterare i Uppsala läns hushållningssällskap. 
Endast få ändringar eller rättelser infördes i 
tryckmanuskriptet.40  Den 20 november 1820 
meddelade Fock i en allmän tryckt kungörelse att 
en ny och fullständigare byordning för hela länet 
upprättats. I kungörelsen säger Fock bl.a 

För att fullgöra denna önskan och i öfwerty-
gelse, att rättwist och kraftigt handhafwande af en 
ByOrdning, som behörigt afwäger allas rättigheter 
och skyldigheter, skall blifwa en säker borgen för 
Landtmannens trefnad och lugn samt ett medel att 
förekomma laster och brott och att befordra jord-
brukets förkofran, är den nya och fullständigare 
ByOrdning för hela Länet upprättad, hwaraf, till 
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en början, ett exemplar för hwarje Landsförsam-
ling här hos följer, sedan Länets Landthushåll-
ningsSällskaps FörwaltningsUtskott deraf nu 
jemwäl haft del.41  

Byordningen hade alltså strax därefter tryckts i 
en begränsad upplaga, nämligen så många att var 
socken kunde få ett exemplar för omedelbar 
genomläsning. Enligt anteckningar som lands-
sekreteraren J.A. Carlsson fört, utsändes de första 
exemplaren av byordningen den 4 och 5 december 
1820 och den 24 februari 1821 kunde de av sock-
nama rekvirerade exemplaren levereras. Samman-
lagt hade 662 exemplar av byordningen be-
ställts.42  

För att inte behöva vänta för länge med tryck-
ningen av den övriga upplagan som skulle behö-
vas inom länet, inkrävde Fock snabba svar från 
socknarna. Sockenstämmorna skulle svara på två 
frågor: 1) om byordningen antogs och 2) hur 
många exemplar som skulle behövas i socknen. 
Genom sockenstämmor, som hölls i december 
1820 och januari 1821 inkom från alla socknar 
klara besked om hur den nya byordningen tagits 
emot. Socknarnas beslut finns införda i socken-
stämmoprotokollen och i landskansliets arkiv be-
varas de som protokollsutdrag, bl.a. vittnande om 
fögderiförvaltningens effektivitet.43  Lands-
hövdingen vände sig i sitt brev till sockenstäm-
mans ledamöter och inte till byalagen. Sedan 
länge fanns lagenliga kanaler mellan lands-
hövdingen och sockenstämmoma och prästerska-
pet men med byalagen var kommunikationen inte 
lika självklar. För den fortsatta kontakten med 
byamännen räknade landshövdingen med präster-
skapets hjälp. Vid sockenstämmorna skulle bya-
lagen organiseras i sammansatta byalag, d.v.s. 
flera olika byalag kunde sammanföras till ett. I 
ett inledningsskede utsågs vid sockenstämman — 
under dess påtryckning — byåldermän och bisit-
tare. Detta förfarande var 1820-21 inget nytt, 
utan så gjorde man redan när byordningar tillkom 
i socknarna efter 1775 års brev om lantbrukets 
upphjälpande. 

Resultatet av denna första kampanj för en ny 
byordning inom länet får säkerligen betraktas 
som blygsamt. Endast 22 av 85 socknar antog 
genast den nya byordningen, medan flertalet på 
olika sätt avböjde den. Efterhand antog ytterligare 
några socknar länsbyordningen. År 1826 
meddelade landshövdingen i ett brev till är- 

kestiftets domkapitel att 15 eller 16 socknar hade 
antagit den nya byordningen." 

Det omfattande materialet av sockenstämmo-
protokoll god möjlighet att se reaktionerna för 
och emot den nya byordningen. Särskilt framträ-
dande är argumenten emot den. En genomläsning 
av de sockenstärnmoprotokollen som berör läns-
byordningen 1820 ger vid handen att man i för-
samlingarna i allmänhet inte ville ha någon ny 
byordning. Protokollen över sockenstämmans be-
slut om ny byordning har skrivits i medvetande 
om att utdrag ur dem skulle komma inför lands-
hövdingens ögon. Utmärkande för många av pro-
tokollen är en stor underdånighet och påstådd 
tacksamhet mot denne. I protokollet från socken-
stämman i Danmarks socken den 31 december 
1820 heter det bl.a. att Socknemännen enhälligt 
instämde i vördnadsfullt, tacksammaste erkän-
nande af Länets Älskade Höfdinges afven i detta 
mål ådagalaggda oförgätliga, outtröttliga Nit och 
bemödande för Uplands Läns Innevånares väl, 
medelst vidtagande af en Anstalt, som af en hvar 
rättsinnig Sockne- och Byaman varit ansedd lika 
så behöfvelig, som i flere år efterlängtad.45  I pro-
tokollet från sockenstämman i Morkarla socken 
den 31 december 1820 meddelas: Sedan den ifrån 
Upsala LandsCancellie emanerade föreslagna nya 
Byordning circulerat til genomläsande i Försam-
lingen och dess Ledamöter sedt sig deruti få emot-
taga et nytt bewis på Högwälborne Herr Barons 
Preesidentens och Landshöfdingens B.W. Focks 
ömma och faderliga omsorg om Sedernas förbätt-
ring, oordningars förebyggande och Landtbrukets 
uphjelpande innom Sitt Län, stadnade Försam-
lingen i det enhälliga beslut at til allmän efterlef-
nad antaga denna Byordning.46  Även om inte alla 
protokoll utformats med samma djupa vördnad 
som de två ovan citerade, visar de dock i allmän-
het en vördnadsfull ton. En viss irritation över 
brådskan med besluten kan märkas. Lands-
hövdingen kräver att församlingarnas prästerskap 
inom en månad räknat från den 10 december till 
kronofogden skall ha inlämnat utdrag ur de sock-
enstämmoprotokoll, som ger upplysningar om 
byordningens antagande. Brådskan motiverades av 
att tryckeriet väntade på att snarast få trycka den 
slutliga upplagan. 
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2.2.5 Sockenstämmans motstånd mot 
landshövdingeinitiativ 

Det oftast anförda skälet till att den föreslagna 
länsbyordningen avvisats har varit att det redan 
finns en gällande sockenbyordning eller i byarna 
fungerande enskilda byordningar. Inte mindre än 
27 socknar uppger 1820-21 att de har gamla by-
ordningar som de önskar behålla. Förmodligen 
räknas då till dessa även enskilda by-byordningar. 
Uppgifterna belyser — om de är riktiga och inte 
enbart är argument för att avvisa den nya byord-
ningen — byorganisationens förekomst i de an-
givna socknarna, men de bekräftar bl.a. även att 
landshövding Rudbecks kampanj för sockenby-
ordningar från 1775 efter omkring 40 år givit ett 
bestående resultat. Av de socknar, som 1820-21 
ställde sig avvisande med motiveringen att byord-
ning redan fanns, antog följande på 1770- och 
1790-talen sockenbyordningar genom beslut i 
sockenstämmor: Bälinge, Börje, Ekeby, Fittja, 
Funbo, Holm, Jumkil, Kulla, Rasbo, Skuttunge, 
Skäfthammar, Stavby, Tegelsmora, Tensta och 
Åkerby socknar. Man kan i sockenstämmo- och i 
något bystämmoprotokoll finna att byordningarna 
var i bruk vid denna tid. Sockenstämmoprotokoll 
visar att prästerna hade uppsikt över valet av by-
åldermän och bisittare för byalagen. På skilda håll 
i protolkollen från Börje, Vaksala, Ärentuna m.fl. 
socknar47  kan prästernas övervakande roll ibland 
följas år från år under 1700-talets senare hälft. 
Domböckerna visar också att byordningar var i 
bruk. 

Åldermän och bisittare tillsattes vanligen vid 
s.k. Valborgsmässostämmor — sockenstämmor 
som hölls i april och maj månader — men andra 
tidpunkter förekommer.48  Valet av åldermän 
borde vara avklarat inför den viktiga bystämman 
på våren, då åldermansbyte och redovisning av 
bykassan skulle äga rum. Med ett sådant arrange-
mang hade prästen en viss kontroll i byalagen ut-
över den som sexmännen utövade. 

Vare sig det gällde att antaga eller att förkasta 
den nya länsbyordningen påpekas i protokollen 
att byordningen var för komplicerad, för stor och 
omfattande, och att den krävde insikter hos 
åldermännen som dessa saknade. Dessutom antyds 
stundom att byordningen ålade åldermannen 
alltför tidskrävande uppgifter; denn borde även ha 
kännedom om lagar och förordningar. I några fall  

begärde sockenmännen att få göra ändringar och 
tillägg i texten och endast använda de punkter i 
byordningen som var lämpliga för den aktuella 
socknen. 

Den byordning, som landshövding Fock med 
hjälp av sin landssekreterare J.A. Carlsson sam-
manställde, tillhör med sina över 60 långa para-
grafer de mest omfattande som publicerats i vårt 
land. Den blev vidlyftigare än Fock från början 
tänkt. I brevet till kronofogdarna i länet den 17 
december 1816 angav han i sju punkter hur en 
byordning borde se ut. Hans avsikt var att krono-
fogdar och präster skulle hjälpa honom att författa 
förslag till en byordning. Sådana förslag inkom 
också — en del korta, andra väl omfattande. I 
punkt sju i hans brev heter det: En Byordnings 
hufvud egenskap bör vara att äga tydlighet och 
korthet uti den största möjliga fullständighet. 
Den bör vara i bestämda puncter affattad och för 
ingen del stridande emot Lag och Laga stadgar:49  

Vad många sockenbor reagerade emot var att 
byordningen inte var kort och tydlig och socken-
bornas argument mot byordningen var dess 
otymplighet. Vid sockenstämman i Vårfrukyrka 
socken den 11 februari 1821 tillfrågades socken-
borna om de den nya Byordningen såsom ständig 
lag i detta afseende ville antaga; härtill hafva de 
närvarande af Församlingens ledamöter bestämt 
svarat nej, emedan de ansågo den samma aldeles 
icke lämpelig för det åsyftade ändamålet; den vore 
alfför vidlöftig, derigenom svår att af den enfal-
diga Menigheten rätt kunna fattas; föreskrifter der 
förekomma, som icke utan yttersta tvång skulle 
af Landt-Allmogen kunna upfyllas samt trodde det 
vara omöjligt att någon skulle kunna åtaga sig en 
Ordningsmans skyldigheter, emedan hela dess tid 
deraf skulle få uptagas , att ingen blefve honom 
öfrig för att påtänka ännu mindre vårda egna ange-
lägenheter. 50  

Ytterligare tolv socknar hade liknande motive-
ringar. Ett genomgående intryck som förmedlas 
av protokollen är att byordningens otymplighet 
och längd var skäl att inte antaga den. Vissa para-
grafer upptar så mycket som en till två sidor i 
originaltrycket. Ett annat argument som anfördes 
mot länsbyordningen var att lokalen skulle vara 
för inskränkt, d.v.s. begränsad. Därmed tycks 
man ha menat att byarna var för små eller att 
bebyggelsen utgjordes av enstaka hemman. Den 
största byn i Skoklosters socken hade endast tre 
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grannar och man hade därför ingen anledning att 
antaga en byordning. I Kalmar sockenstämmo-
protokoll anförs att den inskränkta lokalen, de 
små byarna med 2 å 3 grannar hindrade socken-
männen att antaga den nya byordningens. Från 
Lena socken anfördes samma skäl och beträffande 
Åkerby hävdades att socknens område var så 
ringa. 

2.2.6 Godsägare och byordning 
Mer eller mindre säteri- eller godsdominerade 
socknar blir sällan eller aldrig aktuella för byord-
ningar.51  Detta gäller även vid B .W. Focks by-
ordningskampanj. Från Stockholms-Bro och Lås-
sa socknar meddelades i protokoll december 1820 
att endast några få frälsebönder varit närvarande 
vid sockenstämman och att inget beslut kunde 
fattas då ingen godsägare var närvarande. Säteri-
erna var även för Enköpings-Näs och Teda 
socknar anledning till att byordningen där inte an-
togs. Protokollet den 6 januari 1821 från Teda 
socken är i detta fall belysande: 

Sedan Församlingen ägt tillfälle att afhöra och 
sielfve genomläsa den tillämnade Byordningen, 
erkändes allment Länets Högt Vårdade Styres-
mans berömliga omtanka för sit Läns Väl; Men 
som de mästa hemman, dels äro Säterier, dels 
Enstaka, dels endast bestå af Två, högst Tre gran-
nar, hvilka hittils lefvat i endrägt och fridsamt, 
berömligt skött sin jord; så ville Församlingens 
Ledamöter — icke ingå i någon förening om By-
ordningsantagande. 

I protokollet för Enköpings-Näs den 31 decem-
ber 1820 angavs att byordningar inte behövdes i 
till sätesgårdar hörande byar. Enligt beskrivning 
till ekonomiska kartan över Åsunda härad 1860 
bestod socknen av 30 1/2 mantal frälsejord, 1 5/8 
mantal skatte- och 1 3/4 mantal kronojord. I pro-
tokollet därifrån heter det att alla dessa under 
Sätesgårdarna hörande byar dels brukes af posse-
sionaterne siälfva dels voro små och inskränkta af 
2 å 3 grannar, vore redan af dess ägare den ordning 
och skick antagen som bäst passade, till gransäm-
jans bibehållande i denna församling.52  Den ord-
ning som var antagen kan ha varit föreskriven i 
arrende- och brukarkontrakt. 

Också från andra håll i Uppland och Söderman-
land uppges att herrgårdarna med sina arrendehem-
man var ett hinder för byordningar. När det kung-
liga brevet 1775 om byordningar diskuterades vid  

en sockenstämma i Vallentuna socken utanför 
Stockholm hävdades att antagandet av en byord-
ning skulle vara helt ofruktbart emedan de flästa 
Hemman i Sochnen äro Herrskaper undergifne 
och så i allt bero af sine Herrskaper.53  Man kan 
konstatera att det i herrgårdsdominerade trakter 
saknas byordningar, t.ex. i stora delar av Söderm-
anland och Uppland. Undantag finns naturligtvis 
eftersom det fanns godsägare som propagerade för 
lanthushållning och därmed för byordningar.54  

I några fall antogs länsbyordningen också i 
socknar men även i byalag. Motiveringarna för 
att antaga den är i sockenstämmoprotokollen mer 
kortfattade än argumenten för att avvisa den. I 
Bondkyrko församling invid Uppsala beslöt för-
samlingen att följa den nya byordningen vilket 
framgår av sockenstämmoprotokollet den 31 de-
cember 1820: Efter Ofverläggning häraf förklarade 
sig Församlingens närvarande Ledamöter nöjda att 
nämnda Byordning till efterföljd antaga och be-
slöto tillika att af densamma skulle för För-
samlingens behof 100 Exemplar reqvireras. Wid 
den föreslagne Byordningen hade församlingen för 
öfrigt intet nu att anmärka.55  

Min avsikt med de föregående två avsnitten har 
främst varit att visa hur initiativ från Kungl. 
Maj:t och från en landshövding kanaliseras till i 
första hand socknarna och dess sockenstämmor. 
Man kan skönja ramverket i de diskussioner som 
kan ha förts mellan de enskilda ledamöterna i 
sockenstämman. Kungl. Maj:t och landshövding 
nådde i de anförda exemplen inte direkt ut till bya-
lagen med sina krav på byordningar utan dessa 
stannade i allmänhet i sockenstämman. 

Av exemplen framgår att sockenstämman med 
prästen som ordförande och protokollförare var en 
viktig kontaktpunkt, när det gällde att föra ut 
krav, men de visar också att sockenstämman hade 
möjlighet att avvisa dem. Prästen stod då till 
tjänst med att formulera argumenten.56  

Man vågar kanske påstå att behovet av en by-
ordning 1820 inte bör ha varit lika stort som 
1775, eftersom få skiftesförrättningar då ägde 
rum. Min uppfattning är att byordningar kommit 
särskilt väl till pass i anslutning till storskiftes-
förrättningar, när en tidigare gällande organisation 
brutits ned eller förändrats. Byordningarna som 
tillkom 1750-1790 passar väl in i en pågående 
skiftesperiod, då även hägnadsfrågorna var särskilt 
akuta. När Fock lanserade sin byordning var såda- 
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na problem inte lika uttalade.57  

2.3 Lokala initiativ 
2.3.1 Svårigheten att fastställa författare 
I Uppsala län tillkommer genom beslut i socken-
stämmor byordningar 1742, 1759, 1775 och 
1820 eller åren däromkring. 1759 krävde 
landshövding J.G. Lillienberg att byordningar 
skulle antagas genom beslut i sockenstämmor 
och 1775 ställde landshövding Rudbeck samma 
krav. 1820 begärde landshövding Fock att 
socknarna vid sockenstämmor borde antaga den av 
honom författade byordningen. När 
sockenbyordningar antogs i länet är det kanske 
exempel på följsamhet gentemot statsmakt och 
landshövding. Byalagen och sockenstämmorna 
ges dock rätt att själva formulera byordningarna 
men med MBO som ram och riktmärke. 
Byordningar kan ha tillkommit som en följd av 
pågående eller genomfört skifte. Det kan ha varit 
så att landshövdingarna i Uppsala län, där socken-
byordningar är särskilt vanliga, har insett att 
övergripande byordningar varit en lösning på de 
hägnadsproblem som uppstod i samband med de i 
länet särskilt många genomförda storskiftena. 

Sockenbyordningar kunde tillkomma 1) efter 
diskussion utanför sockenstämman, men också 
ofta 2) efter diskussion i sockenstämman, vilken 
kunde ge någon bestämd person i uppdrag att 
sammanfatta en byordning. Det finns exempel på 
båda dessa lösningar. 

Med hänvisning till brevet från landshövding 
Rudbeck den 19 augusti 1775 samlade länsman-
nen i Rasbo härad Joh. Dahlberg hos sig fem 
namngivna personer från häradets tre socknar för 
att projektera en byordning för samma härad. De 
sammanträdde utanför sockenstämman med en 
särskild motivering, nämligen till undanröjande af 
de hinder, som plägar uti Allmänna Sokn Stäm-
mor möta widlöftigare måls afgjörande i anseende 
til inskränkt tid och förefallande skiljaktige om-
dömen. (ByM s. 425). De olika 
sockenstämmorna och prästerna fick alltså inte 
möjlighet att påverka byordningens innehåll. Vid 
sockenstämmor i de tre socknarna upplästes och 
godkändes byordningen. Endast en av de sex 
författarna återfinns sedan bland undertecknarna. 
Denna byordning överensstämmer till stor del 
med MBO men fyra paragrafer har tillagts. 

Troligen har dessa formulerats vid sammanträdet 
hos länsman Joh. Dahlberg. 

En liknande händelse inträffade när byordning-
en i Hagby socken skulle utarbetas 1789, men 
här spelade prästen en roll för sammanställ-
ningen. Om detta berättas i ett tingsprotokoll där 
en sockenbo — sergeant Fleman — klagade över ett 
par punkter i byordningen. Till upplysning 
lämnades bl.a. följande meddelande om byord-
ningens tillkomst: at i Herr Hofjunkaren Ber-
genstiernas, Serganten Flemans, Corporalen wid 
Kong!. Lif-Regementet Grandins och Bonden 
Olof Olssons närwaro projecterades wäl Byord-
ningen i Prästgården, men därefter blef den 
samma i Soknestämman allmänneligen upläst 
och där enhälleligen gillad.58  Alla utom Fleman 
tillhör de sexton personer som den 10 maj 1789 
undertecknade Hagby sockens byordning. Både vid 
det förberedande sammanträdet i prästgården och 
då byordningen undertecknades var 
ståndspersonerna väl representerade. 

En stor del av Hagby sockens byordning (ByM 
s. 361) påminner om Balingsta byordning från 
1761 (ByM s. 351). Troligen har dock de tre 
paragrafer som inte helt överensstämmer med 
Balingsta byordning redigerats av de namngivna 
personerna, vilka givetvis också kan ha hämtat 
formuleringarna ur andra byordningar. 

Vid sockenstämma i Husby-Sjutolft försam-
ling den 6 juni 1759 upplästes landshövding 
Lillienbergs kungörelse om byordning. Något 
förberedande sammanträde omtalas inte, men vid 
sockenstämman diskuterades behovet av en by-
ordning, som medelst Herr Hof-Camereraren 
Christiernins på Ekholmsund höga biträde, insikt 
och jämkning blef af Församlingens ledamöter 
antagen.59  
Svårigheten att fastställa vem som formulerat 
texten i byordningarna framgår av sockenstämmo-
protokollet med Villberga församling den 29 
augusti 1759: Företogs Byordningens upläsande 
och fastställande, då ock böterna för the brotsliga 
uti sielfwa Byordningen utsattes. Thertil med 
giordes några andra påminnelser, som til 
församlings nytta antogs, och dels ock wid slutet 
af samma Byordning tilsattes, som med det öfriga 
i Byordningen skal lika gällande wara.6° Tyvärr 
är denna byordning försvunnen, men tydligen har 
MBO här försetts med vissa tillägg. Inget sägs 
om vem eller vilka som redigerat dessa. 
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Klara besked om författare eller redaktörer till 
byordningar är inte många, men någon gång sägs 
vem som arbetat samman texten o.d. Den 27 
november 1768 antog Boglösa församling den af 
Herr Baron Oxenstierna upprättade Byordning. Vi 
vet att det kungliga brevet av den 20 februari 
1742 med tillhörande byordningsprojekt funnits i 
alla svenska kyrkobibliotek bland övriga 
kungliga förordningar. Bevarade förteckningar 
över kyrkornas bestånd av förordningar visar att 
MBO verkligen funnits tillgängliga i socknarna. 
Vissa bevarade exemplar av MBO vittnar om att 
man inför antagandet av byordningen arbetat med 
det kungliga brevet genom att göra 
understrykningar. 

2.3.2 Sockennivå: Präster och ståndsper-
soner 
I fråga om tillkomsten av byordningen för 
Björklinge församling är vi bättre underrättade än 
beträffande andra byordningar. Här har vi ett 
exempel på hur ståndspersoner tar ställning för en 
byordning och tillfogar ändringar. I socknarna 
nära Stockholm visar herrgårdsägarna vid denna 
tid över huvud taget inget intresse för byord-
ningar. 

Vid prostvisitation i Björklinge församling 
den 5 juli 1778 berättade prosten G. Hernodius, 
som troligen gjort det första utkastet till 
socknens byordning, att denna kompletterats 
igenom flera tilsatser af Wälborne Herr Major 
Ihre och Herr Lieut. Lund på Sätuna tilökt.61  En 
jämförelse mellan Hernodius utkast, som 
upplästes i allmän sockenstämma den 24 
september 1775 och är inskrivet i protokollet för 
samma dag, och den slutliga texten kan ge upp-
lysning om vad dessa tillägg kan ha inneburit. 
Utkastet och det slutliga trycket av byordningen 
har självfallet myckeugemensamt, men viktiga 
omredigeringar har gjorts. 

Såsom exempel på de redigeringar som kom 
till stånd före tryckningen återges nedan två punk-
ter i första utkastet och de slutliga formuleringar-
na i den tryckta versionen av byordningen. Att 
döma av en notis i visitationsprotokollet kan 
ändringarna ha gjorts av majoren på Närlinge gård 
Johan Ihre — son till professor Ihre — och löjtnan-
ten Lund, som representerade ägaren till Sätuna, 
Otto Fleming, vilken bland andra undertecknade 
byordningen. 

I första kapitlet § 3 i Hernodius' utkast heter 
det: Åldermännerne hafwa makt, att 1. efterskicka 
och sammankalla byemännen 2do föredraga och 
med Grannarne (överstr: byamännerne) afsluta alt 
hwad til god ordning och samfält nytta i hus-
hollsmål länder, samt 3tio jemte skadeståndet ut- 
taga the utsätta witen och böter, ifrån Sex mark 
til Sex Dr Kmt, men för ny förbrytelse af sama 
person hwarje gong dubbelt (överstr: fördublat), 
hwilka pgr sedan tilfalla åldermannen, angifwaren 
och Sochnens fattiga, til ena hälften och til andra 
hälften anwändas til samfält förmån wid upod- 
Ungar, wattuställens upränsning, träns plantering, 
bywägs lagning o. röjning med hwad mera til 
ortens prydnad och fördel lända kan. Denna para-
graf har — efter redigering av J. Ihre och Lund — 
i trycket utvecklats till fyra punkter som lyder: 
8.§ . Upsyningsmännerne hafwa makt, när the 
sjelfwa, eller af andra anmodade, så prbfwa, at 1) 
genom wist tekn wid utsatt wite i alla the ären-
der, som följande §. nämner, ej allenast efter-
skicka hwar och en granne särskild, utan ock 
sammankalla hela bylaget. 
9.§. Upsyningsmännernas rättighet är 2) at före-
draga och med grannarna afgjöra alt hwad til sam- 
fält nytta i hushollningsmål länder, såsom, när 
wattnet af Råggjärdet skall aftappas; hwad dagar 
skall sås: hwilka gerdesgårdar skola stängas eller 
lagas: hwarest diken å nyo skola upta gas eller 
ränsas: hwarest och huru stort hygge på oskift 
skog tillåtes: hwilka åkrar skola gjödas och om 
hösten besås: hwad til ängstegarna böra upwadas, 
afslås och med råstenar skiljas: när och wid hwad 
kant af gjärdet, åkerrenarna få afslås: när och huru 
ängar och gärden til bete böra uplåtas: hwad tid 
om hösten och wåren eldstäder böra synas: när, 
hwilka och huru många Creatur få på råggräset 
om hösten insläppas: när ängar höst och wår böra 
fredas: hwad för folk får inhysas och på ägorna in-
tagas, med hwad mera, som i thenne föreningens 
II. Cap. är utstakat. 
1O.§. Upsyningsmännerna tilkommer ock 3) at 
jämte the utsatta witen, utmäta the i thenna före- 
nings 3. Cap. faststälta böter, hwilka för hwarje 
ny förbrytelse fördubblas: men för ohörsamhet 
emot Åldermän och Bisittjarena 1 dal. och för 
upstudsighet emot them, så at the öfwerfallas 
med ord 2 dal. och för hugg och slag 4 dal. alt 
Silfwermynt. 
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1.§. Af thessa pengar tilfaller en tredje del Upsy-
ningsmännen, en tredje del angifwaren, och en 
tredje del anwändes tu l samfält förmån wid upod-
lingar, bywägs lagning, wattuställens 
upränsning, träns plantering, Jordwallars och 
stengårdars upsättning, röjning, och hwad mera 
tu l ortens nytta och prydnad länder.(ByM s. 392). 
Andra kapitlets första paragraf lyder i förslaget: 
At råggjärdet ej må skadas af qwarstående wattn 
under longsam och stark tö om winteren eller 
blidt och solskins wäder om wåren; skola twå 
karlar af et helt och (i) förhollande ther tu l af et 
mindre heman, genom drifwornas genomskärande 
I snjöns upskåttande I wid gärdesgårdar och på 
andra ställen, söka få wattnet aftappadt. För 
thenna ordsaken böra ock flod- eller afloppsdiken 
sommaren förut wäl djupa gräfwas, samt skårdi-
ken anläggas eller upränsas.62  

1 den slutliga versionen av motsvarande para-
graf lyder texten: Råggärdet ej må skadas af qwar- 
stående watten under stark tö om winteren eller 
blidt wäder om wåren; skola twå Karlar från et 
helt, och en ifrån et mindre hemman söka få 
wattnet aftappadt. För thenna ordsak böra ock 
flod- eller aflops-diken sommaren förut wäl djupa 
upgrafwas, samt skår-diken anläggas eller uprän-
sas.63  

I början av 1776 sammanträdde sockenstäm-
man i Helga Trefaldighets församling invid Upp- 
sala för att bl.a. överlägga om en byordning, som 
Herr Professor Berch åtog sig at upsäta, hwilken 
framdeles och nästa Soknestämma kommer att 
regleras. Vid sammanträdet den 14 mars uplästes 
det af samtel. församlingens ledamöter ej allenast 
antogs och gillades, utan ock skulle, ifrån d. I in- 
stundande April, såsom Lag för samtelige By- 
Lagen warda gällande.64  Författare var professorn 
Christer Berch, som 1770 efterträtt sin fader, pro- 
fessorn i ekonomilagfarenhet och statsekonomi 
vid Uppsala universitet Anders Berch. Den inne-
håller jordbruksbefrämj ande åtgärder och trots lik-
heten med MBO har den en egen karaktär. 

Liksom byordningarna för Björklinge och 
Helga Trefaldighets församlingar har Tegelsmora 
församlings byordning sin speciella egenart; stor 
vikt fästs här vid förbättringen av jordbruketoch i 
särskilda kapitel behandlas ängen, åkern och hus-
hållningens mål. Författare till denna byordning 
är kyrkoherden i Tegelsmora församling Eric J. 
Öhrströmer. 1 ett utlåtande från en sockenstämma 

den 13 juli 1817 med anledning av landshövding 
B.W. Focks fråga om ett intresse för en ny by-
ordning heter det bl.a. att Öhrströmer gjort sig 
oförgätlig genom många nyttiga inrättningar; 
man hade sig bl.a. bekant att denne i lifstiden i 
samråd med vederbörande Socknens Invånare och 
Hemmansägare, uprättat en särskilld ByOrdning 
för Tegelsmora Socken den 7 Januarii 1776.65  

Vice komminister Carl Axel Douhan har 1830 
på begäran fölfattat byordningen för Svartlöga by 
i Roslagen. Andra namngivna författare är t.ex. 
frälsebefallningsmannen Christopher Lundstedt i 
Berg, Biskopskulla socken, som 1783 uppsatt 
projekt till överenskommelse angående betande på 
Torsängen (ByM s. 370) och kvartermästaren 
Carl Fredrik Palm i Solvalla by, Faringe socken, 
uppger vid tinget att han författat utkastet till den 
byordning han vill att grannarna skall gå med på 
(ByM s. 243). Vid sockenstämma i Faringe för-
samling den 24 september 1775 framskymtar 
kronobetjäningens betydelse för byordningarnas 
författande. Vid sockenstämman vände man sig, 
efter att ha fått brev från landshövdingen J.J. 
Gyllenborg, till kronolänsman Matthias Fors-
mansson för att få hjälp med att upprätta byord-
ning i socknen. Denne hade redan 1759 skrivit 
under byordningen för Bärby i samma socken, där 
hans länsmansboställe var beläget.66  Sockenbor-
na önskade att Forsmansson, som på flera ställen 
upprättat byordningar och utan vars handräckning 
inga sådana hade tillkommit, skulle efter byarnas 
beskaffenhet hjälpa dem att uppsätta nya byord-
ningar. Det framgår inte vilka byordningar han 
sammanställt, men man räknade i varje fall med 
att han skulle författa nya. 

När landshövdingen i Uppsala B.W. Fock 
förberedde den tidigare nämnda byordningen för 
hela länet begärde han genom fögderiförvalt-
ningens försorg in förslag till byordningar. Så-
dana inkom också och författarna är namngivna 
kronofogdar, länsmän, militärer och storjordbru-
kare. Fock räknade även med att kronofogdarna 
själva skulle lägga fram förslag. Kronofogden 
Anders Lychou i Enköping uppger att han själv 
inte hunnit med uppgiften utan väntar sig hjälp 
av en erfaren lantmätare och meddelar lands-
hövdingen: Redan i början af detta år anmodade 
jag Ingenieuren Löfling nu boende wid klä i 
Låssa sn hwilken under sin Tjenstetid såsom 
CommissionsLandtmätare i Westmanland lagdt 
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hand wid utarbetande af Byordningar.67  
Då en byordning för Äs i Romfartuna socken, 

där Uppsala universitet ägde fyra gårdar, 1794 
skulle stadfästas uppgavs inför Norrbo häradsrätt 
att akademifogden Barck författat byordningen 
(ByM s. 531). Denna upplysning säger inget om 
vem eller vilka som varit initiativtagare till by-
ordningen i fråga. 

När det gäller de enskilda byordningarna, 
d.v.s. de som avser enstaka byar, är uppgifterna 
om författare sålunda sällsynta. Det är kanske inte 
heller meningsfullt att söka en upphovsman. 
Sannolikt har det gått till så, att byalaget till-
sammans har uppställt punkterna i byordningen. 
Därefter har det anlitat en skrivare för att skriva ut 
den slutgiltiga texten. 

2.3.3 Bynivå: Bönder 
Det är en spännande fråga vem i byalaget, som 
tagit initiativet till en ny byordning och vad som 
motiverat en sådan åtgärd. Som skäl anförs inte 
annat än att man önskar ordning och reda. I fråga 
om storskifte är det enligt B. Olai betydligt 
lättare att finna initiativtagaren. 

När en byordning blivit stadfäst och och i 
samband därmed skrivs in i domboken, heter det i 
inledningsfrasen att grannarna eller byamännen 
låter inge byordningen till tingsrätten för att för 
framtida bruk och säkerhet intagas i domboken. 
Byamännen uppträder härvid som en enhet och det 
förekommer sällan att en byaman framställer sig 
som författare eller initiativtagare.68  Byordningen 
för södra Nåriö 1826 avslutas emellertid på följan-
de sätt: Uppå de fleste Jordägares begeran författad 
af Matts Mattsson i S. Nånö (ByM s. 173). Och 
i slutet av byordningen för Odenslund 1836 anges 
att den är Upsatt af Anders Jansson i Odenslund 
(ByM s. 220). 

Sammanfattningsvis kan sålunda konstateras 
att de flesta byordningar saknar namngivna förfat-
tare eller redaktörer. Framför allt är det författarna 
till de egentliga by-byordningarna som förblir 
okända. Däremot är möjligheterna större att fast-
ställa namnen på dem som utarbetat sockenbyord-
ningar och länsbyordningar. Dessa tycks passa in 
i den bild som 0. Isaksson och P. Meyer givit, 
nämligen att författarna till dem varit landshöv-
dingar, kronans tjänstemän — kronobetjänte — 
ståndspersoner och präster. 

Noter 
1  Gerd Enequist och Sven Ljung har lämnat vik-
tiga bidrag till kännedomen om byordningsärendet 
i riksdagen. 
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6  Jfr Westerlund 1988. 
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11  Westerlund 1988. 
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14  ULA. UDA. 
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16  ULA. Kronofogdens i Svartsjö fögderi arkiv. 
Vol. 72. 
17  Kungliga brevet 5 april 1775 i ULA. ULKaA. 
DI:104 nr 13. Skrivelser från Kongl. Maj:t 1775. 
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30ULA. ULKaA Alla:128 nr 1866. Denna kun-
görelse återfinns även i ULA. Kronofogdens i 
mellersta fögderiets arkiv,Uppsala län. vol 80. 
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gare i samband med att en kommitté angående 
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ning i områden med sockenbyordningar som i 
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35  Ehn 1967. 
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elsen av byordningarnas liv och död. Jämför bi-
laga. 
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44  De socknarna var Danmarks, Gamla Uppsala, 
Helga Trefaldighets, Uppsala-Näs, Ramsta, 
Härkeberga, Rasbokils, Tuna, Viksta, Björklinge 
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59ULA. Husby-Sjutolfts KyA K 1:1. 6 juni 
1759. 
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61  ULA. UDA E V:II:l. 
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byordning för Bärby skall fastställas, men det är 
ovisst om han författat denna byordning (ByM s. 
242). 
67  ULA. ULKaA. Skrivelser från kronofogdar 
1817. 
68  Olai 1983. 



3 Byalagets rättsliga struktur 

3.1 Byrätt och bystämma 
3.1.1 Byordningens rättsverkan 
Under riksdagen i Stockholm 1740-1741 förekom 
diskussioner om hur landskulturen skulle kunna 
förbättras. Kammar-, ekonomi- och kommersdepu-
tationen avgav den 3 juni 1741 ett betänkande om 
att förbättra denna genom uppodling av mossar 
och kärr. Samma dag avgavs också ett betänkande 
angående landskulturen i gemen. I detta hänvisar 
deputationen till 43 § i allmogens besvär vid riks-
dagen 1741 med begäran om att både gamla och 
nya byordningar skulle stadfästas vid häradsrätt. 
Deputationen hade fördenskull låtit författa ett för-
slag till byordning, som fanns fogad till betänk-
andet.1  

I besvären hade framhållits att det i Skåne och 
Blekinge och på andra orter träffats överenskom-
melser med innebörden att ålderman och bisittare 
skulle finnas i varje by och att deras uppgift 
främst skulle vara att ha noga inseende över ägor-
nas hägn enligt överenskomna byordningar.2  
Åldermännen och bisittarna skulle pliktfälla till 
bestämda böter och exekvera dessa, d.v.s. utkräva 
böterna. 

Den 1 september 1741 får allmogen Kungl. 
Maj:ts resolution på sitt besvär om byordningar, 
åldermän och bisittare. Det centrala i denna reso-
lution är kravet att byordningarna skall stadfästas 
av domare och sedan vara gällande lag i byarna. 
Den viktiga resolutionstexten lyder: At Allmogen 
i underdånighet anhållit, thet elj allenast the på 
åtskillige orter redan författade byordningar, utan 
ock the, hwilcka hädanefter inrättas kunna, måge 
af wederbörande domare stadfästas samt för lag uti 
byeskrån wara gällande, thet upta ger Kongl. 
Matj:tt så mycket mera med nådigt wälbehag, 
som sådane inrättningar elj mindre tiena til en 
bättre hushållnings skiötande än annan god 
ordnings bibehållande i byelagen, wiljandes för-
thenskull Kongl. Mazj:tt til thenne underdånige 
ansökning hafwa lemnat Thess nådige bifall och 
samtycke. Och på thet Allmogen å the orter, 
hwarest byeskrån äro okunnige och eij kommit i 
bruk, måge thesto bättre finna ändamålet af en  

sådan hälsosam inrättning, så låter Kongl. Mazj:tt 
igenom trycket nu utfärda en allmän byordning, 
hwaraf hwarje sockn et exemplar skal tilställas, 
hwilcken byordning dock efter orternes särskilte 
beskaffenhet förbättras må.3  

Med denna resolution ges åt alla byalag, som 
låter sammanställa en byordning och låter stad-
fästa den genom beslut i häradsrätten, befogenhet 
att inrätta en byrätt med ålderman och bisittare. I 
praktiken har landshövdingens stadfästelse samma 
effekt som en stadfästelse i domstol. Av MBO 
framgår hur byalaget skulle vara organiserat. 
Termen byrätt används inte i MBO. Där framgår 
inte heller om ålderman och bisittare ensamma ut-
gör byrätten eller om de övriga byamännen bör 
ingå i byrätten för att böter skall kunna utdömas. 
Byrättens sammansättning tycks i praktiken 
skifta. 

Termen byrätt eller byarätt förekommer — vad 
jag kunnat finna — första gången i officiella för-
ordningar i ett kungligt brev av den 17 mars 
1757. Den som ej gillade byarättens beslut ges 
häri viss möjlighet att överklaga i häradsrätten: 
Kongl. Maj:t har förklarat, att ifall wid Byord-
ningens antagande af Byamän icke uttryckeliga är 
samtyckt, det de wilja åtnöjas med Byarättens 
Beslut, må den, som derbfwer will sig beswära, 
göra det wid HäradsRätten i orten efter stämning å 
sin wederpart.4  

Åtminstone i två byordningar i ByM åberopas 
denna resolution. Efter en tvist i byn Simlom, 
Husby-Lyhundra socken, instämmer några bybor 
sina grannar till tinget i januari 1781 (ByM s. 
185). Av målet, som för kännedom om byrättens 
funktion är belysande, framgår att samtliga närva-
rande byamän utgör byrätten och dömer till böter 
och att ålderman och bisittare genast skall utmäta 
de utdömda böterna. Därefter sägs det — troligen 
med hänvisning till det kungliga brevet den 17 
mars 1757 — att den som är missnöjd (den dömde 
bybon) har rätt att vid nästa häradsting ta ut 
stämning på de i beslutet delaktiga (ByM s. 185). 

När termen byrätt därefter påträffas i andra 
byordningar har den troligen hämtats från det om-
talade brevet 1757. Byordningen Vänge 1798:1 
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och 2 använder ordet byarätt och redogör även för 
vilka som utgör byrätten och gör dessutom det 
viktiga påpekandet att häradsrätten ej må besväras: 
Ålderman med Bisittare och så må nge af Byalaget, 
som på kallelse kunna närwara, utgöra Bya-Rätt, 
öfwer hwilkens beslut uti de mål, som beröra By-
Ordningen och dess handhafwande, inga beswär 
hos HäradsRätt anföras må. 

Byordningen för Ekeby 1804:1: Alla de, som 
Hemman i By äga eller bruka, och derföre skrifne 
äro kallas Byamän och utgöra Byastämma (ByM 
s. 209). Av registret till ByM framgår före-
komsten av termen byrätt i Mälarlänen; dock kan 
en del belägg ha förbisetts. I Ekeby-byordningen 
har vidare införts bestämmelsen att byborna vid 
missnöje med byrättens beslut ej skall vända sig 
till häradsrätten, något som enligt det ovan 
nämnda kungliga brevet 1757 förutsätts kunna 
förekomma. 

Av de anförda exemplen framgår att byrätten 
skulle utgöras av samtliga byamän, d.v.s. de som 
vanligen hade rätt att ingå i bystämman och rösta 
där, närmare bestämt endast ägare till och brukare 
av mantalssatt jord. Torpens jord var inte mantal-
satt. Torpare saknade därför möjlighet att ingå i 
bystämma. Arrendatorer kunde däremot delta i 
bystämman, men byordningarna saknar uppgifter 
därom. Om hemmansägaren var död, inträdde hans 
änka i bystämman. Hon hade rätt eller skyldighet 
att vara ålderman och bisittare. Alltför få byord-
ningar anger byrättens sammansättning, men jag 
vågar påstå att byrätt och bystämma i stort är 
synonymer; någon skillnad dem emellan i fråga 
om sammansättningen torde knappast ha före-
kommit inom Mälarlänen. Termen byrätt är inte 
heller särskilt vanlig. I byordningen Svartlöga 
1830 kap. I, Rådmansö socken, förekommer den 
med en oklar betydelse: Att Byalaget skall vara en 
By-Rätt, bestående af en Ordförande, hvilken 
kallas Ordningsman och tvenne Bisittare och 
Ordningsman eller By-Rätten är ansvarig för 
Beslutens riktighet och noga i akttagande (ByM s. 
108). Endast i åtta byordningar från Mälarlänen 
har jag funnit termen använd. 

Landshövding Focks byordning för Uppsala län 
1820 innehåller en bestämmelse om en byrätt 
som består endast av en ordförande, som kallas 
ordningsman, och twenne eller flere bisittare 
(ByM s. 322). Landshövdingens mönster för hur 
en byrätt skulle se ut, skiljer sig alltså från den  

byrätt vari samtliga byamän ingick. Det förefaller 
troligt att hans modell inte kom att följas. I de 
bevarade bystämmoprotokollen från byalag i 
Danmarks socken 1822-1842 utgör hela by-
stämman en byrätt.5  Byordningen i Uppsala län 
1820 försökte vidga rätten att deltaga i bystämma 
till att omfatta även torpare. Detta har skrämt 
vissa sockenbor i en säteridominerad bygd från att 
antaga byordningen, föregivande som skäl att tor-
parna kunde överrösta jordägarna. 

Jag vill här särskilt understryka att byrätten 
och bystämman utgjorde en rättsinstans med dö-
mande funktion. Rätten att döma hade givits åt 
bystämman i och med att byordningen blivit stad-
fäst antingen genom häradsrättens beslut enligt 
kungliga resolutionen 1 september 1741 eller ge-
nom landshövdingebeslut. 

Bystämman hade att döma i begränsad omfatt-
ning och i ett begränsat antal frågor — i huvudsak 
endast i de mål byordningen angav. Bystämman 
kunde sedan häradsrätten stadfäst byordningen göra 
tillägg, vilka ej var fastställda i häradsrätt men 
införda i bystämmoprotokollet eller var grundade 
på en muntlig överenskommelse. MBO gav i 
punkt 26 möjlighet för medlemmarna i bystäm-
man att utöka de ämnen som denna skulle avgöra: 
Skulle någon af Byemännen upfinna något, som 
ej allenast wore tienligit, utan ock nödwändigt til 
Byens och hemmanens förbättring, bör Ålderman-
nen sammankalla grannarne, och derom öfwer-
lägga. Denna punkt tycks främst ha avsett jord-
brukstekniska förbättringar och den finns oför-
ändrad med i sockenbyordningarna. Den återkom-
mer i kortare form i by-byordningarna, där 
avseende fästs vid röstetalet i ställningstagandet 
till den föreslagna förbättringen. Tilläggen betrak-
tades som lika giltiga som de stadfästa para-
graferna. 

I de allra flesta fall har byordningarna under-
tecknats av samtliga byamän och ägare i byn. 
Åtminstone inleds många by-byordningar med 
upplysningen att samtliga byamän och jordägare 
till häradsrätten inlämnat byordning som under-
tecknats med deras namn och bomärken. Dessa 
byamän utgör bystämman och oftast också byrät-
ten. Landshövding Fock tillåter också jordtorpare 
att ingå i bystämman vid sidan av jordägare, 
boställshavare och arrendatorer. De skall i enlighet 
med byordningen besluta om åtgärder inom byn, 
när det gäller tidpunkt för bete, slåtter, stängning, 
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sådd o.s.v. Det är också de som utdömer böterna 
för brott mot byordningen. Denna skall gälla inte 
endast för de nämnda byamännen utan också för 
alla andra på byalagets mark boende personer. Det 
framgår bäst av de paragrafer som innehåller kravet 
att byordningen skall uppläsas för barn, tjänste-
folk och torpare en eller två gånger om året i 
bystämma, från predikstolen eller vid socken-
stämma, för att alla skall känna till byordningens 
bestämmelser och ej kunna skylla på sin okun-
nighet. MBO:34 innehåller följande bestämmelse 
om publicering: På thet thenna By-Ordning som 
åtminstone en gång om Året för samtelige gran-
namne bör upläsas, må tu l alla delar så mycket 
strängare blifwa efterlefwad, ty skal ingen tul 
ursäkt tiena at hans barn, legofolk eller torpare, 
honom owetande, sig emot By-Ordningen för-
gripit, utan ware han, som i gården husbonde är, 
pliktig at swara tu l alt thet, som hans husfolk 
häremot bryta (ByM s. 24). 

Denna paragraf återkommer i många byord-
ningar med få variationer. Husbonden i var gård 
görs ansvarig för att barn, tjänstefolk och torpare 
känner till byordningens bestämmelser, som gäller 
även dem. I sockenbyordningen för Barkarö 1827 
inbegrips alla sockenbor: Och äro alla som i 
Socknen bo, ware sig Hemmansåboer, Torpare, 
Inhyses eller andre slags Arbetshjon, yngre och 
äldre, skyldige att denna By-Ordning efterlefwa och 
efter den answara. 

I åtminstone tre andra ofta förekommande para-
grafer betonas uppsikten över barn, tjänstefolk 
och inhyseshjon särskilt. Speciella bestämmelser 
för dessa grupper har alltså införts i byord-
ningarna. Den första paragrafen gäller besök i ärt- 
och rovland: Ingen må tillåta sine barn eller andra 
gå at plocka ärter, eller uptaga rofwor.6  Den har 
sin förebild i MBO:21. Den andra bestämmelsen 
förbjuder tjänstefolk att röka. I byordningen för 
Hälla 1820:7, Badelunda socken, varnas särskilt 
tjänstedrängarna för rökning (ByM s. 537). 
Bakgrunden till detta förbud mot rökning finns i 
byordningen för Gästrikland m.fl. 1758:42, som i 
sin tur hämtat det ur Kungl. Maj:ts stadga och 
förordning ang. tjänstefolk och legohjon av den 
21 augusti 1739.7  Den'tredje paragrafen gäller de 
egendomslösa människorna inom byn, för vilka 
byordningen också skall gälla. Det är inhyses-
hjonen, som kan vara bosatta på byns mark eller 
som kan befaras bosätta sig där. Med byordning- 

ens, bystämmans men även sockenstämmans stöd 
önskar man hindra dem från att bosätta sig i byn, 
eftersom de kunde tänkas bli en belastning för 
byborna. MBO:30: Ingen må Inhyses hion, eller 
annat folk af mindre frägd, på sine ägor intaga, 
innan grannarne gifwit thertil sit bifall; giör thet 
någon, plikte ... daler Silfwermynt och ware ändå 
förbunden slike Personer straxt bortskaffa, ther 
Byemännen sådant begära och påstå (ByM s. 24). 

Bestämmelsen om inhyseshjon återkommer 
med små variationer i det övervägande antalet 
byordningar i Mälarlänen och har ibland sin före-
bild i sockenstämmoprotokollen.8  Vid socken-
stämma den 5 mars 1758 kom Lohärads socken-
män överens om att inte ta emot något löst eller 
gammalt folk från andra församlingar utan hela 
församlingens samråd.9  

En byordning som antagits för ett byalag gäll-
de endast de personer som bodde inom bygränsen; 
dessa straffades med stöd av byordningen. Där-
emot kunde byordningen inte tillämpas vid brott 
som begåtts på den egna byns mark av utombys 
personer. Då är byordningen verkningslös och de 
enda möjligheter att komma åt den brottslige som 
då fanns, var att utnyttja den allmänna lagen eller 
s.k. tingsförbud. Brott mot tingsförbud beivrades 
av häradsrätten. 

Det finns även exempel på att byalag och en-
skilda personer vägrat att lyda fastställda byord-
ningar. Invånarna i Nåstuna by i Vänge socken 
vägrade 1798 att följa Vänge sockenbyordning 
och lät fastställa en egen byordning. 

I några byordningar förekommer undantag från 
regeln att byordningen uteslutande skall gälla 
inom byns gränser. Undantaget hänger samman 
med den typ av hägnadsorganisation som kallas 
gärdeslag, värnalag och ängslag och som förekom 
rikligt inom slättbygdsområdena.1° Gärdeslagen 
försvann successivt med delningar i och med stor-
skiftets genomförande men kvarstod på en del håll 
rätt länge. Genom att infoga paragraf MBO:35 om 
byar som möts i öppna fält tänkte sig byordnings-
författarna att svårigheterna skulle bemästras. I 
många byordningar — främst sockenbyordningar — 
har MBO:35 införts i oförändrad form: Ther flere 
Byar gränsa tilsammans i Åker, äng och betes-
mark, antingen the mötas i öpet fält ... böra the i 
alla delar wara förpliktade at hålla then ordning 
och fred emot sina grannar som By-Ordningarne 
innehålla (ByM s. 25). 1 bygder där gärdeslag var 



42 

karakteristiska hägnadssystem, var bestämmelsen 
kanske motiverad. Den hade intagits i byordning 
för Läby socken 1765:28, men när häradsrätten 
stadfäste byordningen i fråga, gjordes undantag för 
denna paragraf med motiveringen att thensamma ej 
flere förbjuda kan, än them, som therom öferens-
kommit (ByM s. 467). 

3.1.2 Åldermän och bisittare 
De enda byfunktionärer som MBO räknar med är 
ålderman och bisittare. I MBO:1 heter det därom: 
På thet så mycket bättre ordning må uti Byelag 
kunna hållas, så skal i hwar By en Ålderman 
tilsättas, på et eller flere År, alt som Byemännen 
sig therom förena, och bör then, som the fläste 
rösterne fallit på, sig therifrån icke undandraga. 
Åldermannen äger makt, när han antingen sielf 
prbfwar nödigt, eller warder af någon annan 
tilsagd och påmint, at sammankalla Grannarne 
och Byemännen (ByM s. 20). 

Funktionärerna utsågs antingen genom val 
eller efter en bestämd turordning. Termerna ålder-
man och bisittare har i stor utsträckning använts i 
de byordningar som tillkommit inom Mälarlänen 
efter 1742. Andra benämningar förekommer både i 
byordningar, bystämmoprotokoll och muntlig 
tradition. I byordningarna påträffas t.ex. byaman, 
byman, byålderman, byfogde, byordningsman, 
huvudman, ordningsman, plogfogde, sexman, 
uppsyningsman som benämningar på bystäm-
mans ordförande. Ordet byman kan även avse en 
delägare i byn. För bisittare förekommer även 
benämningarna assessor, biträdare, biträde, bysit-
tare och dräng eller bydräng samt rättare och ryt-
tare eller en behjälplig. 

Vid sidan av de angivna byfunktionärerna före-
kommer vallhjon, vallkulla och ängsvaktare. När 
vintervägsunderhållet omorganiserades under 
1700-talet, kom byalagen att utnyttjas som en 
lämplig arbetsorganisation för ett snöploglag. 
Som arbetsbas för detta utsågs en plogfogde, snö-
fogde o.d. Byfogde och plogfogde kunde före-
komma parallellt i byn, men lika ofta följde plog-
fogdesysslan med åldermansuppdraget. Byfogde 
och plogfogde kunde då bli synonymer.11  

En viktig uppgift för bisittaren var att inkräva 
böterna eller, om detta misslyckades, ta ut en 
pant. För detta uppdrag hade han särskilt skydd 
enligt Kungl. Maj:ts brev den 12 januari 1763. 

Byordningarna innehåller inte exakta före- 

skrifter om valet av ålderman och bisittare och det 
är på samma sätt i MBO. Inte heller någon tid-
punkt för bystämma anges i MBO eller särskilt 
ofta i byordningarna. Då tidpunkten i sällsynta 
fall anges, är valet vanligen utsatt till den stämma 
då bykassan redovisas och då auktioner på vissa 
delar av byns mark hålls. I Roslagens byar har 
under 1900-talet bystämmor hållits vid tjugondag 
Knut. Exempelvis i Tierps sockens byar har 
huvudbystämman däremot hållits om våren. 
Enligt bevarade bystämmoprotokoll från Tierp har 
man hållit bystämman sista april, valborgsmäs-
soafton. Byborna har haft möjlighet att själva 
välja tidpunkt. Det kan tänkas att man med avsikt 
undvikit att ge bestämda råd angående tidpunkten 
för åldermansvalet. På många håll fanns ju redan 
byordningar i kraft och att ändra en så väsentlig 
sida av byorganisationen kunde ha varit 
olämpligt. När man i fastställda byordningar i 
Mälardalsområdet verkligen anger bestämd tid-
punkt för åldermansvalet, infaller det på skilda 
tider under året. 

Av bevarade bystämmoprotokoll vet vi alltså 
när bystämmor har hållits: I Roslagen omkring 
tjugondag Knut, i slättbygderna under våren. I 
byalag kunde bystämma hållas flera gånger under 
året, men den bystämma då åldermansval, fördel-
ning av samfälld mark genom auktion och redo-
visning av bykassan ägde rum var huvudbystäm-
man och den hölls vid bestämd tidpunkt. Denna 
kunde visserligen förskjutas något. För socken-
stämmorna fanns åtminstone tre bestämda tid-
punkter för sammankomsterna under året. En av 
dessa var valborgsmässostämman. En redogörelse 
för de i byordningarna från Mälarlänen förekom-
mande tidsangivelserna för valet av ålderman och 
bisittare ser ut på följande sätt: Val av ålderman 
skall i Norråls by 1828:1, Västerfärnebo socken, 
ovillkorligen äga rum varje år. Ombytet sker wid 
nyåret (ByM s. 578). I byordningen i Upsala län 
1820 heter om ordningsman och bisittare att dessa 
wäljas genom flesta rösterne på twenne år för 
hwarje gång, å allmän ByStämma den 2dra Janua-
ri (ByM s. 322). Valet av denna tidpunkt är svårt 
att genomskåda; kanske har det helt enkelt av 
landshövdingen ansetts lämpligt att inleda arbets-
och redovisningsåret med val av ålderman. Det 
visar sig att sockenborna i Danmarks socken, 
som under åren 1822-1842 lämnade bystämmo-
protokoll eller utdrag därur till landskansliet i 
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Uppsala, verkligen sammanträdde i början av 
januari och därvid utsåg byfunktionärer.1 2  
Tidpunkten är sålunda ett diktat av lands-
hövdingen. Om man i sockenstämmorna i Upp-
sala län ej gör några förbehåll beträffande tidpunk-
ten för val av ålderman, när byordningen i Upsala 
län 1820 diskuteras, följs länsbyordningens 
bestämmelse. 

Tjugonde dag jul är enligt byordninganna i 
Östernäs 1839:14 och Tjockö 1844:9, Rådmansö 
socken, den utsatta valdagen: Årligen å Tjugonde 
dag jul väljas och tillsättas Byfogde för året tillika 
med 2ne eller flere Bisittare af Byamännen (ByM 
s. 156). Bystämmoprotokoll för Hargs by, Vätö 
socken, och för Rådmanby och Åkerö byar, Råd-
mansö socken, från 1800-talets senare hälft visar 
att det tämligen konsekvent hållits bystämma den 
13 eller 14 januari.13  I flera byar i Roslagen — 
bl.a. Hargs by, Vätö socken, och Gräddö och 
Tjockö byar, Rådmansö socken — har under 1900-
talet bystämmor hållits omkring tjugondagen, 
d.v.s. den 13 januari. Dessa stämmor går under 
namnet tjugondagsråd. Tidpunkten kan mycket 
väl ha motiverats av den i Roslagen förekom-
mande seglationen. Det var vintertid som bydel-
ägarna, skeppare och partredare var hemma från 
sjön. Självfallet kunde väl tjugondagsrådet kom-
bineras med kalas — kanske i samband med ungdo-
mens tjugondagknutsfirande. 

Möjligen kan man våga göra jämförelsen med 
valborgsmässoafton och de slutbyråd som firades 
t.ex. i Tierps socken. Samtidigt som männen 
firade slutbyrådet, firade kvinnor och ungdom val-
borgsmässoafton med att tända valborgsmässo-
eld.14  

I byordningen för Björklinge församling 1775 
heter det att varje s.k. sammansättning Midfasto-
tiden väljer sin ålderman och i kap. I § 16 sägs att 
val av ålderman och bisittare bör ha skett före 
sockenstämman midfastotiden. Tidsangivelsen är 
svävande; midfastosöndagen är den mellersta av 
söndagarna i fastan. Tidpunkten överensstämmer 
inte med den som gäller i förordningarna om 
sockenstämmor. Enligt prästerskapets privilegier 
1723 § 23 skall sockenstämmor hållas årligen tre 
gånger på landsbygden, nämligen vid Philippi = 1 
maj, Jacobi = 25 juli och Michaeli = 29 sep-
tember. De kan emellertid också ha hållits vid 
andra tider under året.15  Prästerskapet var ej bun-
det att hålla sig vid de angivna tidpunkterna,  

något som man tydligen räknat med i Björklinge 
församling när byordningen sammanställdes.16  
Från jordbruksteknisk synpunkt kan midfastotiden 
vara väl ägnad till sammankomster i form av by-
stämmor, eftersom det då rådde en viss stiltje i 
jordbruksarbetet. 

Ytterligare tre byordningar anger att ålder-
mansvalet skall äga rum under förvåren. Byord-
ningen för Garn 1776:1, Biskopskulla socken 
(ByM s. 364) uppger att Åldermanswahl förrettas 
medio martii månad, medan byordningen för Hälla 
1820:1, Badelunda socken (ByM s. 537), meddelar 
att en s.k. ålderman tillsätts den 1 mars. Byord-
ningen för Danmarks socken 1775:21 anger att 
byamanssysslan skall bytas den första april vart år 
om så behagas (ByM s. 472). 

De anförda exemplen ger själva inga förkla-
ringar till varför de angivna tidpunkterna valts. 
Byordningarna för Björklinge 1775 och Danmark 
1775 är sockenbyordningar och valet kan därför 
eventuellt vara anpassat till ett i socknen före-
kommande bruk att hålla sockenstämma i mars 
eller i början av apri1.17  

Anmärkningsvärt nog skall enligt byordningen 
för Hargs by 1792:1, Vätö socken, ålderman och 
bisittare utses om wåhren, hwarje åhr, sedan ärte-
lands stängsel blifwit utmätt och wärkstäld (ByM 
s. 42). Man kunde ha räknat med att det skulle ha 
ägt rum vid tjugondag Knut e.d. i likhet med vad 
som stadgas i de flesta övriga roslagsbyordningar. 
Det är i stället i direkt anslutning till viktiga 
åtgärder kring stängsel i byn som valet äger rum. 
Många bestämmelser i byordningarna har näm-
ligen direkt anknytning till hägnadsfrågor. 

I två byordningar från Västmanlands län och i 
en från Stockholms län anges uttryckligen att 
bystämma och åldermansval skall äga rum vid 
valborgsmässotid eller första maj. I byordningen 
för Gillberga 1819:1, Vittinge socken, heter det t. 
ex.: Wallborgsmässan eller den 1 sta Maji hwarje 
år tillsättes Ålderman och en bisittare efter tour 
och icke efter mantal (ByM s. 556) och i byord-
ningen för Skensta 1782:1, Torstuna och 
Frösthults socknar (ByM s. 540) sägs att ålder-
man jämte en bisittare skall tillsättas vid val-
borgsmässotiden. Byordningen för Ytternäs 
1827:1, Ununge socken, är undertecknad den 30 
april 1827 av byamännen och var tänkt att genast 
börja gälla, vilket kan utläsas av första paragrafen 
lyder: Den första instundande Maji kommer en så 
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kallad Byfogde att tillsättas — biträdd af en 
bisittare, hwilka årligen wid den la Maji ombytas 
(ByM s. 255). 

Valborgsmässoafton, sista april, har för slätt-
bygder i centrala Uppland varit den viktigaste tid-
punkten för huvudbystämman och därmed för 
åldermansvalet. Den naturligaste förklaringen 
kanske är att tidpunkten är väl anpassad till jord-
bruksårets början. Bystämman kunde då kombi-
neras gärdsgårdssyn och översyn av hägnaderna 
kring de åkrar som skulle besås.18  

Med hänvisning till det stora kyrkliga intresset 
vid tillkomsten av många byordningar — främst 
sockenbyordningar — är det inte heller oväntat att 
valborgsmässotiden valts som tidpunkt för 
bystämman. Vid denna tid har sedan gammalt den 
s.k. valborgsmässosockenstämman hållits. Som 
tidigare omtalats skulle åtminstone tre socken-
stämmor hållas om året, nämligen den 1 maj, 25 
juli och 29 september. I ett par byordningar från 
Tolfta socken, Uppsala län, anges att terminen för 
ålderman löper, i ena fallet från 18 maj och i 
andra fallet från 30 maj till motsvarande tid nästa 
år (ByM s. 499 och 495). I tre tidiga byordningar 
anges att åldermansval skall ske vid mickelsmäs-
sotiden. I byordningen för Forkarby 1755:10, 
Bälinge socken, heter det sålunda att åldermans-
sysslan ömsas wid Michaelis tiden hwart åhr, om 
så påfordras (ByM s. 344). 

Byordningarna för Långtora by 1754:1, 
Långtora socken, och med samma formulering 
Tuna 1767:1, Bälinge socken, anger åldermans-
valet till mickelsmässotiden. Vid denna tid skulle 
också enligt prästerskapets privilegier socken-
stämma hållas. Valet av tidpunkt kan alltså vara 
grundat på ett samband med kyrklig administra-
tion men kan eventuellt också hänga samman 
med festtraditioner som sedan länge upprätthållits 
vid Mikaeli.19  Enligt några uppländska byord-
ningar firades då s.k. vallgästabud framför allt av 
tjänstefolket. Bystämmorna och därmed valet av 
åldermän kan ha ingått i årets festcykel. Ett särfall 
är byordningen för Rekinde 1852:10, Edsbro soc-
ken, som talar om att åldermanssysslan flyttas, 
d.v.s. byts varje höst den 1 november (ByM s. 
231). 

Byordningarna ger alltså inte särskilt många 
bestämda tidpunkter för när åldermän och bisittare 
skall utses. Byamännen kan enligt MBO kallas 
till sammankomst när byåldermannen eller någon  

av byamännen finner det lämpligt. 
När åldermansvalet ägde rum framgår av 

bystämmoprotokoll, byräkenskaper och socken-
stämmoprotokoll. Valet av bisittare — kallad 
dräng, biträde, assessor o.d. — sammanfaller med 
åldermansvalet. Det är inte ovanligt att byålder-
man utses i direkt anslutning till att byordningen 
antingen underskrivs av byamännen eller socken-
männen eller stadfästs vid häradsrätten. 

Sven Ljung menar att termerna ålderman och 
bisittare för byfunktionärerna var främmande i 
Svealand, när de började användas i samband med 
att MBO publicerades 1742.20  De hörde ju hem-
ma i skråväsendet, framför allt i städerna men 
även på andra håll, t. ex. bland lotsarna. Emel-
lertid slår de — som ovan framkommit — nästan 
helt och hållet igenom i Mälarlänen. 1753 antog 
byborna i Vattensta och Långsunda byar, Hökhu-
vuds socken, en byordning, som anger en ålder-
man som funktionär. Nära hundra år senare — den 
25 september 1846 — åberopas vid ett ting ett par 
punkter i byordningen som gäller åldermannens 
uppgifter, bl.a. § 38: På det Åldermannen så 
mycket mer må giöra sin flit. Vid tinget talas inte 
om ålderman utan om byfogden Anders Ersson 
och byfogdedrängen Gustaf Jansson.21  I många 
fall utses socknens alla åldermän och bisittare i 
sockenstämman. Detta sker ibland samtidigt som 
sexmän utses. Valet i sockenstämman kan natur-
ligtvis se ut som ett riktigt val, men förmodligen 
hade man redan vid respektive bystämma gjort ett 
val, som endast bekräftades vid sockenstämman. 
Av sockenstämmoprotokoll som redovisar sådana 
val kan utläsas att ålderman och bisittare skiftar 
varje år.22  

Det är värt att lägga märke till att termen by-
fogde inte är ovanlig i Roslagens byordningar. En 
möjlig förklaring kan vara att man därmed 
undvikit förväxling med lotsåldermännen. 

Åldermans och bisittares uppgifter regleras i 
byordningarna liksom sättet på vilket de väljs och 
tillsätts. MBO har härvidlag utgjort mönster. 
MBO:1 börjar med anvisning om åldermannen: så 
skal i hwar By en Ålderman tilsättas, på et eller 
flere År, alt som Byemännen sig therom förena, 
och bör then, som the fläste rösterne fallit på, sig 
therzfrån icke undandraga och senare i samma 
paragraf heter det om bisittaren: Är Byelaget stort, 
böra twänne Bisittiare afÅldermannen tilsättias. 

1 de byordningar där MBO slaviskt har följts, 
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förekommer bestämmelsen att åldermannen utser 
sina medhjälpare — bisittarna. I många byord-
ningar föreskrivs två bisittare, vilket har gynnat 
successionen mellan åldermän och bisittare. En 
tidigare bisittare utses till ålderman, den tidigare 
åldermannen utses till bisittare och en ny bisittare 
väljs in i byrätten. De flesta byordningar, som 
innehåller bestämmelser om hur bisittare skall 
utses, ger dock inte åldermannen rätt att själv utse 
bisittare, vilket MBO föreslår. Valet av dessa båda 
funktionärer tycks alltså i allmänhet ha skett 
genom röstning och genom turordning. Normalt 
har tjänsteperioden omfattat ett år, mera sällan 
två. MBO:s bestämmelse om att åldermannen 
skall utse sina bisittare hör säkerligen samman 
med frågan om hur bisittarna utsågs i det inled-
ningsskede, när byordningen var ny och skulle 
börja tillämpas. 

I många byordningar anges att ålderman och 
bisittare tillsatts eller valts i samband med att by-
ordningen sammanställdes och undertecknades av 
bymännen eller sockenmännen. Ett par belysande 
exempel lämnas här, det ena ur byordningen för 
Alsvik 1787:29, Blidö socken: Til Byfogdar anta-
gas, efter föregången lottkastning, Bönderne Pehr 
P ehrsson och Per Andersson, som förbli f wer 
therom ifrån ofwanskrifne dato den 10 December 
1787 tu l samma tid år 1788 då andre på likn. sätt 
skola kallade och antagne warda. Med thenna af 
oss nu uprättade Bylag och Ordning äro wj 
fullkomligen benöjde och skola the i allting 
obrottsligen efterlefwas; thet stadfäste wij samte-
lige med wåre namn och Bomärkens egenhändige 
underskrift som ock skjedt uti ombudne och kal-
lade Wittnens närwaro, uppå föreskrifne åhr och 
dag i Ahlswik (ByM s. 101). I många fall utses 
ju åldermän och bisittare genom val i socken-
stämman.23  

Det andra exemplet är hämtat ur byordning för 
Kulla församling 1759:5 och det illustrerar hur 
åldermännen tillsattes genom beslut av den sam-
lade sockenmenigheten, när byordningen var ny. 
Därefter skulle det ankomma på varje bylag att 
utse ålderman. Åldermännens tillsättiande skedde 
nu, för första gången, efter allmänt bifall och 
samtycke, igenom lottande, tå fölljande till 
thenna Syssla, i stöd theraf, tillsattes, nbl. i Bya-
laget Räfsta och Fänsberga Erich Andersson i 
Norrgården; I Wreta och Stiernholm, Pehr Erichs-
son i sidstnämnde By. 1 Nyby, Olof Andersson  

therstädes; I Gryta, Erich Andersson Ibidem; I 
Brunna och Hwalsta, Erich Olofsson i Hwalsta; 
samt Holmyra och Wifärna, Johan Andersson i 
Wifärna. Och förbehöll° sig thesse, at, efter et 
Åhrs förlopp, ifrån thetta Giöromål blifwa endtle-
digade, tå andre i theras ställen, på sätt och wis, 
som the tå kunna förenas, i hwarje Byelag 
komma at tillsättias (ByM s. 382). 

Enligt Kulla församlings byordning skall 
sålunda byalagen själva i fortsättningen utse sina 
funktionärer. I andra församlingar, där sockenby-
ordning antagits, bibehöll emellertid sockenstäm-
man rätten att utse byfunktionärema; den hade där-
med en viss möjlighet att påverka tillämpningen 
av byordningen och kanske se till att denna ej 
glömdes bort. 

I byordningarna ställs krav på åldermännen och 
deras ämbetsutövning. De skall fullgöra sina 
skyldigheter och försummelse och underlåtenhet 
bestraffas. Straffet härför kunde vara böter — 
ibland dubbla — och avsättning. Det var självfallet 
så att tillämpningen av byordningens bestämmel-
ser hängde samman med byåldermannens duglig-
het. 

Bestämmelser om särskilt straff för försum-
melse hos byfunktionär saknas i MBO men på-
träffas i hög grad i byordningarna i Mälarlänen, 
vilka innehåller föreskrifter om hur böter skall 
uttagas av den försumlige åldermannen. 

I byordningen för Långtora by 1754:30, Lång-
tora socken, sägs om byfunktionärernas för-
summelse: Befinnes ålderman eller bisittiarena 
hafwa nedlagt, och Oj utexequerat the böter, som 
för hwar § utsatte äro, plickte dubbelt (ByM s. 
387). I byordningen för Vattensta 1753:46, 
Hökhuvuds socken, heter det: Om intet ålderman-
nen fullgjör sin sydsla, skall han plickta dubbelt i 
alla förgående böter, och afsätias, samt en annan 
antagas (ByM s. 90). Denna koncisa föreskrift 
återkommer i många byordningar. Formuleringen 
att åldermannen skall böta dubbelt bör väl tolkas 
så att han skall betala det dubbla ej uttagna eller 
ej exekverade bötesbeloppet. Byordningen för 
Tegelsmora socken 1776:1:6 föreskriver att en för-
sumlig ålderman ligge altid i tweböte, d.v.s. han 
skall betala dubbla böter (ByM s. 417). I andra 
fall finns ett bestämt bötesbelopp angivet vid för-
summelse. I byordningen för Hållsta 1761:12, 
Lohärads socken, stadgas: Om ålderman ej full-
giör sin skyldighet häruti skall han böta Twå dal. 
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koppmt (ByM s. 190). 
I yngre byordningar förekommer regler om 

stegrade bötesbelopp vid upprepad försummelse, 
t.ex. i byordningen för Kinsta 1794:17, Sevalla 
socken: Skulle åldermannen försumma sin skyl-
dighet när han af någon granne blifwit påkallad 
och Oj honom biträde gjör, pligte första gången 
16 skr och andra gången dubbelt (ByM s. 595). 

Försumlighet i ämbetsutövningen kan alltså, 
om den upprepas, även resultera i avsättning. Av 
byordningen för Norrål 1828:2, Västerfärnebo 
socken, framgår att också mycket förhöjda böter 
kunde uttagas: Dessutom skall han sjelf på det 
nogaste efterlefwa hwad denna Byordning utsätter. 
Försummar han at beifra ett bewisligen, honom 
tillkännagifwit öfwerträdande deremot, böte 1 sta 
gången dubbelt bot, mot det förbrutne, 2dra 
gången fyra dubbelt, och 3die gången wara afsatt 
från Ålldermans skapet, då genom lottning en af 
Bisittarene Befattningen Ofwertager (ByM s. 578). 

Det förekommer i ett antal byordningar som är 
direkt beroende av varandra, ingående regler för 
hur en försumlig ålderman skall straffas om man-
namån förekommit. I byordningen för Balingsta 
1761:31 påträffas uttryck, som sedan upprepas i 
andra byordningar inom Mälarlänen, exempelvis 
att åldermannen skulle ha sett genom fingren med 
någon,24  d.v.s. haft överseende, visat efterlåtenhet 
eller inte låtsas se: och thet alt, utan mannamohn 
eller anseende til stånd eller wilkor, släcktskap, 
skyld eller wänskap. Warder Åldermannen befun-
nen, at hafwa med någon sedt genom fingren, 
eller företegat thet, som bordt angifwas, eller ock 
af hat, afwund och illwilja, någon oskäligt 
angriper och beswä rar, plickte Twå Daler första 
gången, samt ersättje then brotsliges plicht 
dubbelt, och forOre lika fullt med Åldermans 
sysslan sit År ut; Beträdes han thermed flere 
gånger, plickte hwarje gång dubbelt. 

Balingsta sockens tämligen omfattande byord-
ning, som antogs i sockenstämma och stadfästes 
av häradsrätten 1761, trycktes också troligen sam-
ma år. Denna byordning blev i huvudsak förebild 
i andra socknar i Hagunda härad, nämligen för 
sockenbyordningarna i Skogs-Tibble 1763, Dalby 
1788, Hagby 1789 och som enskild byordning för 
Ölsta m.fl. byar i Gryta socken 1771. Som sock-
enbyordning antogs den också i Läby socken 
1765, Kulla, Holm och Fittja socknar 1793 och 
Barkarö socken 1827. Som enskild byordning  

antogs den 1762 för Eds by, Börstils socken, 
1804 för Västervads by, Västlands socken, och 
1847 delvis för Torshäfia stads norra jordägare. 

Balingsta sockens byordning blev mönsterbil-
dande. Förmodligen har det betytt mycket att den 
trycktes och därigenom blev lättillgänglig för 
andra än bybor och sockenbor. Många av dess 
paragrafer har fått en stor spridning, t.ex. den 
ovan citerade om dubbla böter för en försumlig 
ålderman. Jag har dock inte kunnat finna bak-
grunden till denna bestämmelse. Vad gäller 
avsättning kan förebilder ha funnits bland före-
skrifter för officiella ämbetsmän. 

Byordningsförfattarna förutsätter också att 
åldermannen — precis som sina grannar — kan 
bryta mot sin egen byordnings bestämmelser. I 
byordningen för Rovsätra 1754:28, Valö socken, 
heter det därför: bryter ållerman häremot plickte 
alt dubbelt emot the andre. Det finns många fler 
exempel på liknande bestämmelser; det är troligt 
att man tagit upp dem i byordningar på andra håll 
i landet, trots att förebild därför saknades i MBO. 
S. Ljung menar att byordningsförslaget MBO har 
sammanställts av C.G. von Roxendorff som var 
hemmahörande i Östergötland (se inledningen).25  
Han utnämndes senare till landshövding i Kalmar 
och den 7 juni 1760 undertecknar han en byord-
ning för Öland vars § 35 lyder: Om emot för-
modan Åldermannen sielf skulle sig förbryta, 
emot denne Byordnings innehåll, eller genom 
flathet och stillatigande se genom finger med den 
brotslige, samt ej böterne på sätt, som föreskrif-
wit är, utmäta, bör han anses med dubbelt wite 
och plikt, emot det som för andre utsatt finnes.26  

Av de här anförda exemplen framgår att formu-
leringar, bestämmelser och enstaka paragrafer, 
t.o.m. hela byordningar, lånades mellan byalag, 
socknar och län för att tjäna som mönster när en 
ny byordning skulle avfattas. Det är omöjligt att 
avgöra om bestämmelserna kring försumliga 
åldermän och deras bestraffning bygger på befint-
lig tradition eller ej. 

Problem med olämpliga åldermän har före-
kommit på andra platser. 0. Isaksson har från 
Norrbottens län exempel på hur man försökte 
skydda sig mot icke önskvärda åldermän, som 
kunde komma att utses genom tillämpning av 
ovan beskrivna turordningsprincip, d.v.s. utan 
föregående val.27 
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3.2 Andelar i byn 
3.2.1 Delningsgrund 
Byordningarna i Mälarlänen anger öretalet som 
delningsgrund vid uppdelning av byns tillgångar i 
bete, foderfångst, fiske, kontanter och som grund 
för rösträtt i bystämma. Mantalet förekommer 
mera sällan som delningsgrund och gäller då ej 
mellan gårdar i byalag utan vid fördelning mellan 
byalag. 

Öretalet fungerar även som delningsgrund vid 
fördelning av de skyldigheter, som förekommer 
inom byalaget, såsom att hålla stängsel och väg 
inom och utom byn, att dika, hålla tjur och galt 
o.s.v. 

Vid sidan av öretalet uppträder tunnlandet som 
delningsgrund för bete. En mer oprecis och ovan-
lig grund för att ange en gårds andel i det sam-
fällda betet är antalet vinterfödda djur, d.v.s. det 
antal djur som en delägare fodrat med eget foder 
under vintern. Denna delningsgrund förekommer 
också på andra håll i vårt land och på konti-
nenten.28  

Öretalet och inantalet är kamerala termer och de 
redovisas i jordeböckerna.29  G. Thulin påvisar i 
sitt arbete om den svenska skifteslagstiftningen 
och delningsgrunden vid skifte den särställning 
öretalet sedan gammalt haft i Mälardalen, främst i 
Uppland.30  Öresindelningen utgjorde redan på 
Upplandslagens tid i det stora hela grund för för-
delning av såväl rättigheter som skyldigheter 
inom byalaget.31  Andra fördelningsgrunder än 
öretalet fanns i andra delar av landet; i Götaland 
hade exempelvis attungen en motsvarande funk-
tion. 

Öretalet blir sålunda byamålet, d.v.s. grunden 
för fördelningen av innehavet i byn. Uppgift om 
öretalet för en gård kan återfinnas i jordeboken. G. 
Thulin framhåller dock att jordebokens uppgifter 
kan vara otillräckliga som källa för delningsgrun-
den, när skifte förbereds.32  Man kan fråga sig hur 
den enskilda bonden i så fall kunde hålla sig 
underrättad om sin gårds öretal. Byamålet kunde 
med lantmätares hjälp rekonstrueras utifrån hem-
manets andel i olika ägoslag och i gärdsgårdar 
samt utifrån bytomtens storlek. Då uppgift om 
byamålet saknades, uppgav en lantmätare att 
bytomten är den bästa jordeboken. Självfallet 
aktualiserades byamålet i samband med att en 
örtugadelning, hägnadsdelning eller ett skifte —  

storskifte, enskifte eller ett laga skifte — skulle 
genomföras. Inför beslutet om storskifte borde 
delningsgrunden ha klarats ut och byborna vara 
överens, innan lantmätaren kunde börja sitt 
arbete.33  Bland storskifteshandlingar förekommer 
utdrag ur jordeböcker, som anskaffats inför för- 
rättningen och som lämnar besked om byamålet. 
Som svar på Kammar-, ekonomi- och kommers- 
deputationens fråga 1761 anförs från Uppsala län: 
Grunden tu l jorddelning här i lähnet har wid förra 
tiders örtugadelningar såwäl som wid de sedermera 
widtagne storskiften, öretalet altid want, samt kan 
ej annors än hädanefter städse förblifwa.34  

När 1700- och 1800-talens byordningar i Mä-
larlänen anger öretalet som grund för andelen i 
byn, har för byamålet den praxis följts som gällde 
då byordningarna sammanställdes. 

Regler om rätten till och fördelningen av 
betesresurserna i åker och äng inom byalaget, 
gärdeslaget och ängslaget kan sägas vara ett vik-
tigt inslag i byordningarna inom Mälarom-
rådet.35  Grunden för betesrätten är respektive 
hemmans andel i byn. Denna andel anges van-
ligen vara hemmanets öretal — öresland — någon 
gång mantal eller tunnland eller helt enkelt efter 
andel i by. Om denna delningsgrund för bete 
redogörs på annat ställe. I vissa byordningar före-
kommer dock en annan grund för betesrätten. Det 
är där inte fråga om hur många öresland gården 
äger; betesrätten i byns samfällda mark beräknas i 
stället på det antal kreatur som kunnat födas över 
vintern med eget foder (jfr ovan). Byordningen för 
Skensta 1782:17, Frösthults socken, tillåter 
envar att släppa på bete på ängar och gärden så 
många kreatur som han över vintern framfött 
(B yM s. 540). I byordningen för Råby och 
Gribby 1794:14, Lohärads socken, får bönderna 
beta de kreatur som de själva föder i loge och 
stall om vintern (ByM s. 202). Denna form av 
reglering av betesrätten utgår från egna betestill-
gångar. 

3.2.2 Rättigheter till bete 
Reglerna för betet på åker och äng intar en central 
ställning i Mälarlänens byordningar. Föreskrif-
terna reglerar det bete som finns tillgängligt inom 
gemensamt och inte inom enskilt stängsel. De 
betesmarker, som byordningarnas regler om andel 
avser, är främst de s.k. samfällda ängarna eller de 
samfällt hägnade ängarna, hagarna och åkrarna, 
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närmare bestämt vad som i en byordning i Stock-
holms län kallas för allmänt bete. Enskilt hägnade 
hagar, ängar och åkrar behandlas endast undantags-
vis i byordningarna, nämligen när någon delägare 
gjort inhägnader på i övrigt samfällt hägnad mark. 
Byordningen för Hässlinge 1813:2, Lillkyrka 
socken, berör detta: Will någon till odling inhägna 
af samfält mark, ware sådant icke förvägradt; Dock 
kommer hans rättighet till betande att minskas i 
mon af ägornes widd (ByM s. 443). 

Skogsbetet och andel däri regleras nästan 
aldrig. Enligt några byordningar var detta fritt 
utan krav på att byamålet skulle komma ifråga. I 
byordningen för Alsvik 1787:4, Blidö socken, 
meddelas t.ex. att om kreaturen gå på öppen skog 
tages och begäres intet för theras bete (ByM s. 
100). Skogen förblir ofta, liksom fisket, oskiftad 
vid storskifte. Detta hade stor betydelse för 
backstusittamas utkomstmöjligheter. 

Betet i ängarna uppdelas i byordningama på två 
säsonger: det bete som äger rum på våren, innan 
man definitivt stängt om ängen, och det bete som 
förekommer på ängen efter slåttern. 

Betet i åkern eller på gärdet äger rum på trädes-
gärdet, intill dess bearbetningen inför höstsådden 
är klar och gärdet fredas för alla djur. Betet på sä-
desgärdet är mera begränsat och det upplåts enligt 
byordningarna efter skörden och pågår i huvudsak 
tills kyla och snö lägger hinder i vägen. Bete kan 
också förekomma på den höstsådda rågen. Regler 
finns sålunda om bete på rågbrodden, i brodd-
gärdet. Det samfällda betet på sädesgärdet efter 
skörden avsåg främst det uppväxande ogräset i 
sädesstubben och den återstående växten på renar 
och i åkerbackar. 

För utnyttjandet av betet i äng och åker anger 
byordningarna vanligen öretalet som grund, vilket 
överensstämmer med de regler som gäller för röst-
rätt i byalaget och för gärdsgårdsdelning. I byord-
ning för Loskälva 1789:13, Lohärads socken, 
regleras detta: Alt betande bör ske efter Öretal om 
en backstusittare finns på en gårds mark skall 
dennes kreatur inräknas i gårdens kvot (ByM s. 
198). 

Bete i äng och åker regleras i byordningarna 
från Västmanlands län på flera olika sätt. Vanligt 
är att öretalet anförs som delningsgrund. I byord-
ning 1810:5 för Kylsta och Hyvlinge, Torstuna 
socken, heter det: Uti ängen bör betas efter hwar 
och ens öretal (ByM s. 554) och i byordning för 

Myrsjö 1789:9 i samma socken uppges likaså 
öretalet som andelsgrund: Beträdes några som 
insläppa flere kreatur i Byens samfälte Ängar mer 
än efter sit Öretal i Byen, som grannarne bfwer-
enskommit, plikte för hwarje kreatur 4 ssr (ByM 
s. 554). 

Av de i ByM från Västmanlands län publi-
cerade byordningarna har minst fjorton öretalet 
som grund för betesrättigheten. I några anges 
samma rättighet beräknad på andel i jorden eller 
med hemmantalet, d.v.s. med mantalets eller 
hemmansdelarnas storlek. I byordning för Hagby 
1828:7, Harakers socken, bestämmer åldermannen 
tillsammans med grannarna huru många kreatur 
på hwarje hemmansdel i hägnad må betas (ByM s. 
526). Bestämmelserna angav att det fanns möjlig-
het för byborna att genom nya, årliga över-
väganden bedöma betets kapacitet och bestämma 
hur många djur som kunde släppas i bete på sam-
fällt hägnad mark. Troligen blir även på så sätt 
andelen i betet proportionell till ägoinnehavet. 
För byn Skensta, Frösthults socken, finns i 
byordning 1782:17 den ovanliga bestämmelsen 
att rätten beror på antalet vinterfödda djur: W id 
betande å afbergade ängar och gärdet eger hwar och 
en så många Kreatur ther insläppa, som han öfwer 
wintern framfödt, eller sedan kommit i hans ego 
(ByM s. 540). I byordning för Kinsta 1794:18, 
Sevalla socken, formuleras denna regel skarpare. 
Man skall inte intaga fler djur på betet än hwar 
och en kan föda öfwer wintern på sin uti byn 
ägande andel (ByM s. 595). En liknande formule-
ring förekommer i byordning för Stalbo 1800:4, 
Nora socken, där det sägs att en bybo kan få beta 
så många Kreatur som han wid sin Ladugård och 
af sin egen hemmandel föder (ByM s. 586). M. 
Szabö behandlar i sin avhandling ingående nytt-
janderätten av betesmarken. Han påpekar att vin-
terfodringskapaciteten som beräkningsgrund för 
betesrätten ej förekommer i mellansvenska och 
nordsvenska byordningar.36  Av de nämnda 
exemplen framgår dock att antalet vinterfödda djur 
även i Mälarlänen någon gång kunde utgöra grund 
för betesrätten i byn. 

Tillägget till byordning för Stalbo, med förbe-
hållet som gäller den egna hemmansdelen, torde 
innebära, att bybon ej ges rätt att från en annan 
by, där han eventuellt äger del och har djur, till 
sin egen by får hämta betesdjur, även om de vore 
hans egna. 1 byordning för Svartlöga 1830:4:5, 



49 

Blidö socken, uttrycks detta på följande sätt: Ej 
må den, som äger Hemman i annan By betet i vår 
Bys enskildte mark med flera Kreatur än uppå det- 
samma han der äger eller brukar, sig kunna belöpa 
(ByM s. 109). I byordningarna från Mälarlänen 
förekommer noggranna föreskrifter för hur många 
kreatur varje delägare får släppa ut på bete för vart 
öresland han äger. För Ytternäs, Ununge socken, 
stadgas 1827:16 att Näset får betas med tre kreatur 
på öreslandet (ByM s. 256) och för Kils by, 
Tillinge socken, 1816 att ett visst icke angivet 
antal kreatur får insläppas på varje öresland (ByM 
s. 485). 

Ordet betesenhet nämns inte; däremot före-
kommer det motsvarande korum, hästrum eller 
betesrum. Dessa enheter var inte identiska. Byord-
ningsförfattarna har räknat med att ett kreatur 
krävde mer bete än ett annat. Rätten till betesrum 
grundades, som nämnts, på gårdens storlek räknad 
i öresland, tunnland eller mantal. I byordningen 
för Garns by 1776:27, Biskopskulla socken, 
anges att i byns kohage samfällt skall insläppas 
till bete inte mera än ett korum på vart öresland 
(ByM s. 365). I byordningarna ges exakta besked 
om hur många betesenheter en ko respektive häst, 
oxe eller kalv krävde. Förhållandet mellan t. ex. 
en ko och en häst överensstämmer inte alltid 
mellan byordningarna. I västra Uppland och i 
Västmanland räknas två kor mot en häst, medan 
man i Roslagen räknar en ko mot en häst.37  Till 
grund för dylika uppgifter ligger säkerligen en 
uppskattning av hur mycket de olika kreaturs-
slagen betade. Av skattläggningshandlingar från 
Åland och Uppland avseende 1700-talsförhål-
landen framgår att man kände de olika djurens 
beteskapacitet.38  

Bete för utombysdjur och inlejda djur. Det 
förekommer alltså i byordningarna uppgifter om 
hur många djur varje hemmansinnehavare får 
släppa in på den gemensamt hägnade åkern eller 
ängen. Var bonde har sin kvot, som han kan fylla 
med egna djur. I allmänhet är den knuten till 
gårdens storlek räknad i öresland e.d. Byordning-
arna förutsätter att det kan hända att någon bonde 
ej fyller sin kvot och det finns regler om hur man 
skall förfara med dessa outnyttjade betesrum. 
Naturligtvis kan andra bönder i byn och andra 
byars bönder få utnyttja dem men endast på vissa 
villkor. I första hand måste bybornas samtycke 
inhämtas; i andra hand skall den egna byns  

kreatur tillgodoses; först därefter kan utombys 
kreatur eventuellt komma i fråga. För de djur som 
intages — lejs in — har man rätt till betalning. 
Denna möjlighet för boskapsägare att låna 
outnyttjat bete var av stor betydelse inom 
betesfattiga områden. 

Om en bonde har backstusittare med kor på sin 
mark måste han räkna in dessa kor i sin egen 
kvot. Det kan utläsas av byordningen för Stärte i 
Östervåla socken 1793:26: Ezj må någon i brist 
af egna samla sig andra kreatur från andra Byar 
eller af inhyses folk för att släppa i bet på ägorne 
wid Åtta Srs plikt för hwarje kreatur (ByM s. 
591). 

Några exempel kan belysa problemet med att 
inleja djur; t.ex. byordningen för Norrby i Valö 
socken 1777:12: Likaledes bör och ingen utom 
Grannarnes öfwerenskommelse, emot lägo i bete 
intaga, någon annans kreatur i the Ängar, som 
the samfällt nyttjar.39  Överenskommelsen om 
betet i hagarna i Villsberga by i Biskopskulla 
socken 1776 anger: wijte för den som låter inleija 
heller intaga nogot Creatur af nogon annan utom 
byn tu l bete, så framt icke alla Grannarna gifwer 
der til tilstånd (ByM s. 369). Penningby 
byordning 1794:17 i Husby-Lyhundra socken 
innefattar regeln att släktskap inte motiverar bete 
med utbys kor (ByM s. 179). 

Av uppgifter i domböcker och femårsberättel-
ser framgår att det verkligen förekom ett system 
att mot betalning låta djur från betesfattiga om- 
råden beta i byar med rikare tillgång på bete. Vid 
en rättegång med Bälinge härad 1751 anklagar 
Joachim Blosenheim sina bybor i Svartarbo och 
Svarvarbo i Skuttunge socken för att de mot 
betalning till bete hade tagit emot andras hästar 
och kreatur.40  Kronofogden i Hagunda m.fl. 
häraders fögderi i Uppsala län berättar 1827 att 
hötillgången i skogsbygden i Hagunda härad var 
bättre än i andra delar av häradet och betet var vid 
flera hemman mer än tillräckligt; därför kunde 
kreatur från utbygden tagas emot mot betal-
ning.41  

Skattläggningsprotokollet för Ölsta, gård nr 6, 
i Gryta socken 1828 visar att betesbristen löstes 
med lejko-systemet. Gårdens förmåner redovisas 
på följande sätt: Bete finnes å samfeldt mark, men 
så knapt, att för hälften af Kreaturen sådant måste 
legas.42  

Jag vågar sammanfattningsvis påstå att betes- 
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reglerna speglar det ansträngda betesläget, sådant 
det framträder i områden där uppodling av ängs-
marken gjort foderproblemet särskilt svårt. 
Troligen har detta problem efter hand blivit större 
allt eftersom uppodlingen fortskridit. Reglerna 
har anpassats till lokala överenskommelser och 
förhållanden och därvid följt det kungliga brevet 
av 1742 som angav att byordningarna skulle jäm-
kas efter varje orts beskaffenhet.43  

3.2.3 Rätten till fiske 
En kort allmän översikt över fisket, främst i 
Roslagens byar, lämnas i de studier B. Heden-
stierna gjort av Stockholms skärgård 1949. Han 
gör häri skillnad mellan hemmafisket och havs-
fisket. Till hemmafisket, som omfattar ström-
mings- och fjällfiske, räknar han även insjöfisket. 
Byordningarnas bestämmelser om fiske gäller 
detta hemmafiske och Hedenstierna påpekar att 
detta, vad gäller både redskap och tillvägagångs-
sätt, länge bedrivits på samma sätt som var 
brukligt ännu under senare delen av 1800-talet." 
Han menar med andra ord att hemmafisket inte 
undergått några viktigare förändringar sedan 1600-
talet. 

Rätten till fiske och sjöfoder i samfällt vatten 
hänger samman med jordinnehavet. Den som har 
mantalssatt jord har också rätt till fiske i byns 
gemensamma vatten. Strandrätten får genom 
1766 års fiskestadga stöd i lagen och får således 
starkare ställning än tidigare.45  Hemmantalet 
räknat i mantal eller öretal är — liksom i fråga om 
betet — andelsgrundande. Det anger alltså hur stor 
del varje gårdsägare har i det gemensamma fisket. 
Andelsrätten i samfälligheterna uttrycks i byord-
ningarnas bestämmelser: Då samfällighets ägor 
bärgas, eller samfällt fiske förrättas, skall del-
ningen skje efter hwars och ens Ägande rätt, 
stadgas det i byordningen för Utlunda, Roslags-
Bro socken 1818:9 (ByM s. 29). I byordningen 
för Röcksta i samma socken 1817:9, som antogs 
av byborna redan 1813, anges äganderätten i öre-
tal: Och aldenstund öretalet innom By är den rätta 
lagliga grund hwarefter alt bör delas; så fordrar 
billigheten att alt gemensamt sjöfoder och fiske 
efter Notdrägter derefter delas (ByM s. 28). Andel 
i fiske och sjöfoder beräknas på samma sätt som 
andel i äng och betesmark.46  

3.2.4 Delningsgrund för fiske 
Av både byordningar och rättegångsprotokoll 
framgår att man kunde dela fisket i en by på flera 
not- eller fiskelag eller lotter beroende på fiske-
vattnens storlek eller beskaffenhet. Byordningen 
för Oxhalsö och Västerö i Blidö socken 1817:2 
och 3 kan exemplifiera hur man klart definierar 
notlagens sammansättning: 2 do Wästerö twenne 
Mantal och Wästergården 1 Mantal och Norr-
gården I Mantal, Erick Ersson eller halfwa Öster-
gården blifwer ett och samma notlag, den deremot 
Bryter Böter I Rd 32 skr och 3 tio Östergården ett 
112 Mantal Sjöberg I Mantal Anders Ersson I 
Mantal Norrstugan 1 Mantal Anders Jansson I 
Mantal kommer uti ett och samma notlag eller 
fiskelag, mäd samma förbud som uti 2 dra 
Punckten föreskrifwen är (ByM s. 106). 

Gårdarnas storlek anges alltså i mantal och en-
ligt denna delningsgrund är notlagen i det citerade 
exemplet lika stora, d.v.s. 4 1/2 mantal var, till-
sammans nio mantal. Vid en tvist om fisket i 
Oxhalsö 1833 framgår att man i byn har tre fiske-
lag eller lotter fördelade på de nio mantalen med 
tre mantal i varje lott. Denna indelning uppges 
vara från äldre tider och kan sägas vara ett 
exempel på den sedvanerätt som man kan för-
väntas att finna i fiskebygder. Överenskommelsen 
om tre notlag tycks dock inte vara särskilt 
gammal, eftersom den ovan citerade byordningen 
för samma by från 1817 — alltså endast sexton år 
tidigare — hänvisar till indelning i två lag. Fisket 
i byn skall utnyttjas av jordägarna i tur och 
ordning efter lottning en gång om året eller som 
det uttrycks i domboken: ... att sedan denna 
lottning för sig gått och hwardera fiskelaget fått 
sin fiskelägenhet och fiskewatten bestämd, 
jordägarne inom hwarje fiskelag sig emellan lotta 
om de tider eller nätter å hwilka de efter hwarandra 
äga att under fisklekstiderne utlägga sina nät eller 
fiskbragder.47  Lottningen skulle enligt gammal 
överenskommelse ske tre eller fyra veckor före 
Kristi himmelsfärdsdag (vilken 1833 inföll den 
12 maj). Notfisket var arbetskrävande; härför 
behövdes en väl inarbetad stab, som hörde hemma 
i byalaget eller notlaget. Eftersom en not — 
framför allt en vinternot — var sammansatt av 
många olika i enskild ägo befintliga notdelar, var 
samarbete en förutsättning för att detta fiske 
skulle kunna genomföras. Det kunde bedrivas på 
både skiftat och oskiftat vatten; man måste dock 
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räkna med att byborna noga övervägt ett skifte 
med tanke på fisket med vinternot och att de följt 
vad som står i § 77 i lantmäteriförordningen 12 
aug. 1783: Fiske bör under samfält nyttjande för-
blifwa." Denna rekommendation till lantmätaren 
står i motsats till den bestämmelse i fiskeord-
ningen 1766 som säger att befallningshavande 
och domare skall söka förmå strand- och delägare 
i samfällt fiske att skifta fiskevattnet för fiskets 
bättre vård.49  Vinternotfisket har alltså varit 
endast en del av den mångfald fiskemetoder som 
har förekommit i Roslagens fiskevatten, men det 
har troligen varit det viktigaste för samfällt fiske. 
Där det funnits har det varit anpassat till både 
naturgeografiska och arbetstekniska förutsätt-
ningar. Sigbritt Plxnge Jacobsson menar i sin 
avhandling om 1766 års allmänna fiskestadga att 
fiskenoten kom att styra 1700-talets syn på rätten 
till kustfisket, eftersom den då brukades i stor 
utsträckning och gav snabba och stora fångster.50  

Byordningarnas föreskrifter om fiske och fiske-
metoder har till syfte att ge de jordägande bydel-
ägarna rättvis andel i fiske, sjöfoder, rörvipp och 
sandsten51  — allt efter byamålet. Man kan med 
säkerhet påstå vad B. Hedenstierna var mindre 
säker på, nämligen att hemmantalet använts som 
norm för delägarnas andelar i de gemensamma 
vattnen.52  Byordningarnas paragrafer har också 
tillkommit för att skydda bydelägaren från 
backstusittarnas åverkan och intrång på bl.a. 
fisket i hemmavattnen. 

Nils Storå redogör i en artikel för Ålands-
bondens fiske med not och katsa. Rätten till detta 
fiske hänger intimt samman med jordägandet.53  
E. Klein konstaterar i sin instruktiva skildring av 
notdragning att noten är och har varit jord-
brukarens förnämsta fiskeredskap.54  Andel i not-
fisket anges också i jordägartermer såsom öretal 
och mantal. B. Hedenstierna påpekar fiskets 
agrara beroende och det nära sambandet mellan 
vatten och inägor i skärgården, när han säger: 
Fiskevattnen var så intimt infogade i 
skärgårdsbyarnas hushållningssystem, att de på 
sätt och vis kunde betraktas som ett slags inägor. 
Jorden och vattnet utgjorde alltså en pro-
duktionsenhet, varpå gårdens och byns hela 
ekonomi vilade.55  Roslagsbyordningarnas väv av 
bestämmelser kring åker, äng och fiske ger en 
ram för förståelsen av byarnas näringsinriktning. 
På grund av den inskränkning i rätten till fiske  

vid strand som gällde på östkusten, hade inte de 
egendomslösa invånarna där samma möjlighet till 
att organisera eget fiske och fiskelag som på väst-
kusten, vilket beskrivits av Orvar Löfgren.56  

Olof Hasslöf beskriver den genomgripande för-
ändring av rättsnormerna som inträffar under 
1700-talet. Tidigare gällde sedvanornas rättsnor-
mer om fritt fiske, men de ersattes framför allt av 
jordägarnas anspråk på kustfiskevattnen som en 
del av jordegendomen. Denna utveckling har varit 
starkare på östkusten än på västkusten. Olof 
Hasslöf påpekar att organisationen vid kronans 
fiskelägen på östkusten och herrgårdarna i Ros-
lagen spelat en viktig roll i sammanhanget.57  

Fiskevattnets samhörighet med jorden har så-
lunda från juridisk synpunkt inte alltid varit helt 
självklar. S. Plxnge Jacobsson, som närmare ut-
rett den utveckling Hasslöf skisserat, påpekar, att 
jord-strandägarrätten närmare regleras i lagen först 
när den allmänna fiskestadgan stadfästes 1766. 
Intill denna tid hade jordägarens rätt till stranden 
hävdats men inte haft stöd i lagen.58  Byggninga-
balken i 1734 års lag kapitel 17, ger dock rätt åt 
delägare i by att fiska på oskiftat vatten med not 
och nät. Denna strandrätt, som kan kallas 
sedvanerätt, kom att gälla för östersjö- och 
insjöfisket i motsats till västkustfisket, som 
kunnat bedrivas också vid annans strand. Medan 
västkustens friare fiskerätt gav den egendomslösa 
befolkningen bättre tillgång till fisket, innebar 
östersjökustens strandrätt således en stark 
begränsning av fisket för alla som inte ägde jord. 
Den egendomslöse backstusittaren eller hant-
verkaren ges genom byordningarna ingen rätt till 
fiske eller bostad på byarnas samfällda vatten eller 
mark. Ett belysande exempel finns i byordningen 
för Harg i Vätö socken 1792:24; där heter det att 
backstufolk som vistas och bor vid stränderna är 
förbjudna att bruka fiskeredskap på byns allmänna 
fiskevatten (ByM s. 45). 

I byordningarnas regler poängteras backstugu-
sittarnas bristande rätt till fiske å byalagets oskif-
tade vatten, vilket de endast genom byamännens 
välvilja eller genom arrendekontrakt kunde 
komma åt. I byordningen för Hargs by i Vätö 
socken 1792:23 och 24 förbjuds backstufolk att 
fiska vid byns stränder (ByM s. 45). Just denna 
bestämmelse blev senare utgångspunkt för en 
rättegång vid Bro och Vätö skeppslags tingsrätt, 
när prästen i socknen, som tillika var Hargsbo, 
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krävde att en backstusittare på byns ägor skulle 
flytta.59  Byordningen för Sandika i Hargs socken 
1778:24 innehåller en intressant paragraf, som 
klart markerar att backstusittare skall fiska på den 
gårds enskilda fiske där de bor och inte i samfällda 
vatten: Hwad fiske angår, rätte sig alle efter 
derom utkomne stadgar och öwferenskommelse 
Grannarne emellan, men Torpare, Båtsman och 
andre som bo på Ägorne, njute icke frihet at 
öfwer det Fiska, utan må de taga sin Fisk, på 
dens wattn de tilhöra och gagn giöra; men icke 
hos någon annan. Skier annorlunda Plickte den 
brottslige efter Förbudet och särskilt åtta 
Skilling, för det emot Byordningen brytits (ByM 
s. 84). Avsikten med denna punkt är att den 
enskilde jordägaren själv måste ta ansvar för de 
inhyseshjon han tillåtit bo på sin mark. 

Reglerna om inhyseshjon är i byordningarna de 
mest frekventa. I byordningen för Gräddö i 
Rådmansö socken 1837:9 förbjuds backstusittare 
och andra att utnyttja hemmavattnen: Alla Back-
stugusittare och öfrige som ej till Byn höra till-
säges strängeligen, att ej på nära håll lägga nät 
eller eljest fiska intill de ställen der Byamännen 
wanligtwis fiska. Tager någon utom By warande i 
fiske del böte 16 skl. Banco hwarje gång (ByM s. 
145). 

De egendomslösa kan klara sitt fiskebehov 
genom särskilda överenskommelser med byamän-
nen. Enligt kontrakt den 13 juni 1812 med bya-
männen i Görla by har sockenskräddaren Sjöblom 
fått rätt till fiske på byns vatten, men han för-
bjuds samtidigt att vid särskilt givande fiske 
hindra bybornas eget fiske: Förbjudes Sjöblom 
att under fisklekningstiden icke vara oss det 
minsta till hinder eller fiske med minsta Bragd då 
Idka, men ock där i mellan honom med fiskandet 
icke aldeles förbjudit.6° 

I flera byordningar från Mälarlänen är det för-
bjudet för barn och tjänstefolk att gå i rovlanden 
ensamma. I byordningen för Norröra by, Blidö 
socken 1822:5 finns en liknande bestämmelse, 
men anpassad till fiskemiljön, vari barn och 
anställda hindras från allt fiske i byns oskiftade 
vatten. Inte ens mete med krok tycks ha varit 
tillåtet för dem. Hwilken af Byamännen des Barn 
och tiänstefolck som wåga nytia någodt enskildt 
Fiske af hwad sortt Bragder dett wara må uppå 
Byens hopwatten Plicktte 10 sch Bco (ByM s. 
104). 

Genom den för Östersjökusten gällande strand-
rätten utesluts backstusittarna från fisket, om inte 
andra överenskommelser träffas eller såvida inte 
dessa själva finner på lösningar som ger dem fisk 
från hemmavattnen; de kunde t.ex. hjälpa till vid 
vinternotfisket med mat eller sprit och få fisk 
som betalning. 

Eftersom vinternotfisket har varit speciellt 
arbetskrävande och enligt samtida uppgifter dess-
utom ekonomiskt mycket värdefullt, har i byord-
ningarna införts bestämmelser om vilka som fick 
eller inte fick deltaga i notdräkten med gemensam 
not eller i oskiftade vatten. Det kan belysas med 
ett exempel ur byordningen för Åkerö och Nyby i 
Rådmansö socken 1789:19: Jngen tage Notlag 
utom By: utom alla Grannarnes bifall, gör det 
någon Byaman eller Jordägare plickte 2 Dr Smt 
(ByM s. 159). I denna och liknande punkter fram-
hävs bytillhörigheten bl. a. på så sätt att utbys 
folk inte utan grannarnas bifall tillåts ingå som 
medlemmar i notlaget — som notlage,61  notlagare 
— och därmed få del i en annan bys fiske-
tillgångar. Även utarrenderande av fiskevatten till 
personer som ej är bydelägare, anses olämpligt 
enligt byordningen för Ramsö i Värmdö socken 
1816:12: Ingen utaf Grannarne må tillåta någon 
Sorts fiske utaf obehörige personer, ej heller 
bortarrendera utaf Fiskewattnet utan att derom 
gifwa Grannarne tillkänna; Den deremot felar 
pliktar 2 Rdr Bco (ByM s. 281). Det är möjligt 
att man såg detta som en risk för utarmning av 
den egna byns resurser. 

3.2.5 Rösträtt 
Rösträtt vid bystämma tillkommer enligt byord-
ningarna den som äger eller brukar en gård med 
skattetal och som är husbonde. Backstusittare, 
tjänstefolk, hustrur och barn saknar röst vid by-
stämma. En änka har rösträtt för sitt hemman på 
samma sätt som en husbonde. Den som har röst-
rätt kan också utses till byfunktionär, d.v.s. till 
ålderman och bisittare. 

I MBO finns allmänna uppgifter om bystämma 
och bystämmobeslut och om närvaroplikt. Det 
heter där att byamännen skall komm överens eller 
att åldermannen skall överlägga med byamännen, 
men där sägs inget uttryckligen om hur rösträtten 
skall bestämmas eller om vilket värde rösten skall 
ha vid beslut i bystämma. De flesta byordningar 
saknar uppgift om efter vilken grund en röst skall 
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beräknas. Överenskommelserna och besluten 
avses bli fattade i godo. 

Uppstår tvist eller oenighet mellan byamännen 
i bystämman, skall röstning ske. I huvudsak 
tycks för röstberäkningen gälla samma villkor 
som för beräkningen av andel i byns betesmark, 
nämligen att öretalet utgör delningsgrund. I några 
få fall gäller andra grunder. Endast en gång anges 
att röstning skall äga rum efter antalet personer, 
d.v.s. per capita. I byordning för Läby socken 
1765:6 heter det bl.a. om beslut vid bystämma: 
Förefaller olikhet Byamennen emellan, bör slutet 
blifwa så, som de fläste för godt finna; Hwarföre, 
om frågan ej annorledes kan afgöras, föreställ-
ningen sker så, att then med ja eller nej kan 
beswaras, och gälle tå rösterna, efter hufwud-
tahlet, samt dele sig byamännen i twenne delar 
(ByM s. 462).62  

För beslut vid bystämma röstar man efter bya-
målet, i Mälardalen alltså uttryckt i gårdens öretal 
(jfr ovan). Någon gång anges mantalet som grund 
för röstberäkningen. Orsaken därtill står troligen 
att finna i en anpassning till sättet att rösta i 
sockenstämman. Mantalet som grund för röstning 
förekommer i t.ex. sockenbyordningarna för 
Björklinge och Hagby.63  

Enligt byordning för Gamla Uppsala by i 
samma socken 1762:25 skall det beslut, som 
mäste rösterne fallit på gälla (ByM s. 477). Ett 
liknande sätt beskrivs i byordning för Skerike 
socken 1798:2: den mening skall gälla som för 
sig äger de flästa rösterna (ByM s. 533). I båda 
exemplen är sannolikt per capita-röstning under-
förstådd. 

I Vätö socken utgör öretalet för en gård röste-
talet: röstning sker, efter hwars och ens öretal, 
hwarwid de flästa röster gälla (ByM s. 46). Exem-
pel på att rösten värderas efter öretalet lämnas 
också i byordning för Stärte 1793:35, Östervåla 
socken: Uti byamännens alla öfwerläggningar och 
beslut gäller hwars och ens röst efter dess innehaf-
wande öretal och stadga de fleste öretalsrösterne 
byamännens beslut som bör af åldermannen och 
bisittaren ställas i wärcket wid plickt 32 Ssr 
(ByM s. 591). 

I byordning för Norrål 1828:21, Västerfärnebo 
socken är frågan om röstberäkningen mer kompli-
cerad än i andra byordningar. Här sker den vanliga 
röstningen efter metoden att alla husbönder del-
tager lika, d.v.s. per capita, men i saker af den  

beskaffenhet at de tillskynda Egendomarne 
wäsentlig nytta, såsom stängning och dikning, 
deltages efter öretal (ByM s. 581 f.). Vid röstning 
i mål som enbart berör byalaget gäller vanligtvis 
öretalet. 

I de få fall då mantalet förekommer i byord-
ningarnas bestämmelser framhäver dessa öretalet 
som ett internt mått mellan gårdarna inom byn, 
medan mantalet utgör delningsgrund och röstetal, 
när flera byar skall besluta om en gemensam 
åtgärd. Mantalet som delningsgrund mellan byar 
anges också i Kungliga förordningen om stängsel-
skyldighet 1802. Klarast framgår detta i byord-
ningen för Björklinge socken 1775:1:7: Wid alla 
wal och omröstningar räknas rösterna byar 
emellan efter hemantalet, men innom by efter öre-
talet (ByM s. 392). Med hemmantal avses man-
tal. I byordning för Råby; Trälösa m.fl. byar i 
Vaksala skall omröstning ske efter hemmantalet, 
på det sättet, att en röst räknas för hwart fjerdels 
mantal (ByM s. 483). I fråga om det allmänna 
vägunderhållet har fördelning efter mantal också 
varit aktuell. Mantalet utgör härvidlag delnings-
grund för byarna som helheter, medan öretalet 
utgör delningsgrund mellan gårdarna. Över huvud 
taget har dock mantalet utgjort grunden för den 
enskilde gårdsägarens rättigheter och skyldigheter 
inom socknen såsom vid röstning i socken-
stämman, vid val av präst och klockare och vid 
brandstodsberäkning. Enligt vallängden från 
prästval, upprättad efter mantalslängden, är man-
talet eller del därav röstetal.64  

3.3 Hägnadsskyldigheten 
Många bestämmelser i byordningarna berör, som 
flera gånger framhållits, stängslet och hägnads-
systemet. Stängselproblemet är ett av de största 
för bönderna och de övriga byborna inom under-
sökningsområdet, där många skoglösa byar och 
hemman saknade hägnadsvirke. Det var det ökade 
stängselbehovet i samband med genomförandet av 
storskiften och rågångsförrättningar i Uppsala län 
som tvingade landshövding Funck att vid två till-
fällen, 1763 och 1766, be kungen om hjälp. 
Virkesbristen hade länge varit svår och kännbar i 
stora delar av Upplands, Västmanlands och Söder-
manlands slättbygder.65  Detta framgår tydligt av 
de protokoll som upprättats vid syneförrättningar 
i samband med kontroll av olika boställens 
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beskaffenhet. Vid sådana tillfällen besiktigades 
även gärdsgårdarna, vilka nästan alltid uppvisade 
brister. 

Avsikten med detta avsnitt är att redogöra för 
ett par frågor som är av betydelse för förståelsen 
av byordningarna och deras tillämpning, 
nämligen hägnader bestående i huvudsak av 
trägärdsgårdar och stengärdsgårdar. För häg-
nadssystemet med samhägnande mellan byar av 
åker- och ängsmark i s.k. gärdeslag, vämalag — 
motsvarande det sydsvenska vångalaget — och 
ängslag redogör jag i kapitel 4.1.1.66  

Helt allmänt skall sägas att byordningarnas 
bestämmelser om gärdsgården, dess beskaffenhet, 
skyldigheten att stänga och tidpunkten för dess 
stängande överensstämmer med allmänna lagens 
föreskrifter, främst i byggningabalken kapitel 5 
och i husesynsförordningarna. Härvid är stängsel-
skyldigheten särskilt viktig att notera, vilken 
regleras ytterligare i en kunglig förordning om 
stängselskyldigheten 1802.67  Denna förordning 
inpräntar att den har vitsord som stänga vill och 
punkt 6 poängterar stängselfrågan: Emellan gran-
nar och delägare inom samma by, gård, eller 
hemman, der storskifte föregått, eller annan laga 
skillnad uti inägo-lotterne finnes, att omkring 
dessa ägolotter hägna och stänga, på samma sätt 
förhållas, som angående byar och enstaka gårdar, 
enär de med inägor till hvarannan möta, ... 

1857 publiceras den kungliga förordningen om 
stängselskyldighet, som med ens kastar över 
skyldigheten att hägna på djurägaren.68  

3.3.1 Gärdsgård av trä 
Den stängseltyp som varit vanligast i Mälarlänen 
under 1700- och 1800-talen är gärdsgården av trä, 
med tillhörande grindar och led. Från Trögds och 
Åsunda härader i sydvästra Uppland uppges 1775 
att stängningarna består av gärdsel och stör, dels 
med hank och dels med vidjor.69  

I Mälarlänens byordningar anges med få undan-
tag hur en gärdsgård skall vara beskaffad för att 
vara giltig som stängsel. I en paragraf i byord-
ningarna för Gillberga 1787:3 och 1824:3 sägs att 
ingen gärdesgård får å nyo stängas under det mått 
som Lag säger, och i en byordning för Rävsnäs 
1790:3 heter det att gärdsgården skall vara två 
alnar hög, tät och fast, vilket är i enlighet med 
lagens paragraf. Det får anses troligt att gärdsgår-
darnas beskaffenhet i de flesta fall motsvarat  

byggningabalkens föreskrifter i kapitel 5 § 3 som 
lyder: Gärdesgård bör stängas tät och fast, två 
alnar hög, och två alnar emellan hvart par stör; 
och hålle byamän hand theröfver, at hvar så 
stänger, som nu sagdt är. Ther gård af sten, eller 
annat, efter ortens lägenhet, giöres, bör och then 
vara så fast, at then ej lätteliga rifvas eller falla 
kan, och så hög och tät, at boskap och svin måge 
hållas ute. Denna paragraf åberopas också i några 
byordningar som exempelvis från Svartlöga 
1830:11:1: Höst och vår efterses på Ordningsman-
nens tillsägelse, att grindar, led och gärdesgårdar 
äro i laggilt skick enligt 5 Cap Byggn. Balken. 

Man kan kan förmoda att byborna följer lag 
och förordningar när gärdsgårdarnas giltighet be-
döms, även om det inte framgår särskilt tydligt 
hur de skulle konstrueras. Åldermansstaven eller 
bystaven uppges stundom vara så lång som en 
giltig gärdsgård skulle vara hög. Genomgående är 
dock att bestämmelserna gäller gärdsgårdar av trä. 
I Byordning för Uppsala län 1820 2:3 (ByM s. 
325 f.) anges att det verkligen är fråga om sådana 
byggda av gärdsel och enligt byordningen för 
Solvalla 1789:2, Faringe socken, skall gammalt 
rishag ersättas med baddvidjegärdsgårdar (ByM s. 
244). I Långalmas byordning 1782:26, Börstils 
socken, anförs att enstör skulle användas för 
lagning av gamla gärdsgårdar (ByM s. 60). Gärds-
gårdarna skulle enligt byordningen för Gillberga 
1787:3, Rådmansö socken, stängas enligt lag: 
Thet ingen Gärdesgård får å nyo stängas under det 
mått som Lag säger (ByM s. 141). 

Gärdsgården av trä var alltså den nästan enda 
stängselformen i Mälarlänen och den tillhörde 
framför allt slättbygden. I skogsmark stängdes 
med risgård, rishag eller bråttgård, som var en 
enklare hägnad bestående av fällda träd, lagda i rad 
efter varandra. 

Husesynsprotokoll för civil- och militärbo-
ställen samt för bruks- och akademihemman från 
1700- och 1800-talen beskriver stängslets mängd 
och beskaffenhet vid boställena med behållna eller 
trasiga gärdsgårdar. Protokollen blir därmed en 
viktig källa för kännedomen om t.ex. stängsel-
mängden. Eftersom ett boställes gärdsgårdslängd 
står i proportion till dess öretal, kan man med 
utgångspunkt från byns hela öretal i stora drag 
beräkna byns hägnadsmassa." Den stora mängd 
gärdsgårdar som varje by bar ansvaret för och som 
successivt ökade, krävde ett ständigt underhåll, 



55 

vilket bedömdes av byamännen vid de återkom-
mande gärdsgårdssynerna. 

Inför reparationen av gärdsgårdarna beräknas i-
bland enligt husesynsprotokollen antalet lass stör 
och gärdsel som kan gå åt och därmed antyds 
också vilket slags hägnad det gäller. I förekom-
mande fall omtalas i protokollen också om sten-
gärdsgård byggts vid bostället, vilket sker enligt 
gällande husesyns- och boställsordningar.71  

Jag vill nämna att gärdsgårdarnas skick i syne-
protokollen vanligen anges i tre kategorier: 1) 
behållna, 2) medelmåttiga och 3) bristfälliga. De 
två senare var sådana som helt eller delvis måste 
byggas om. Det är ytterst sällan som alla gärds-
gårdar vid husesynen godkänns som fullt laggilla, 
färdiga eller behållna. Detta får ses som en följd 
av virkesbristen och det visar dessutom på 
behovet av gärdsgårdssyner genom byalagets för-
sorg. Byordningarnas många regler om och krav 
på gärdsgårdssyner kan sålunda ges en ekologisk 
förklaring. De bör ses mot bakgrunden av denna 
virkesbrist och gällande stängsellagstiftning. 

3.3.2 Stengärdsgårdar 
Gärdsgårdar av trä ansågs alltså alltför virkes-
krävande och dyra att underhålla för skoglösa 
bybor. MBO:22 innehåller därför anvisningar på 
alternativ, nämligen stengärdsgårdar och jord-
vallar. Sådana skall byggas där förutsättningar 
finns och grannarna skall deltaga i uppförandet av 
dem efter hemmantal eller stångfall, d.v.s. efter 
uppmätning med mätstänger:72  Skulle en eller 
flere af Åboerne i Byen, hälst ther samfält Skog 
är, wilja upsättia Stengårdar eller Jordwallar, ther 
thet lägligit är, och Sten finnes at tilgå, böra the 
'frige grannarne therifrån sig icke undandraga, 
utan ware the alla efter hemmantal och Stångfall, 
pliktige, thet samma afwen at efterkomma, och 
fullgiöra; Giöra the thet ej, bör Byemarken straxt 
skiftas och delas, på thet then flitigas och wil-
ligas Skog, ej må igenom then trögas motwilja 
och lättia blifwa uthuggen och ruinerad (ByM s. 
23). Här följs bl.a. Kungl. Maj:ts förordning om 
skogarna i riket av den 12 dec. 1734 § 16, vari 
krävs att stengårdar och jordvallar efterhand upp-
rättas deräst tillgång är på sten. 

Under 1700-talet genomfördes en massiv häg-
nadskampanj till förmån för skogens bevarande. 
För denna redogör Åke Campbell i sin avhandling 
Skånska bygder, 1928. När i MBO:22 stengårdar  

och jordvallar föreslås såsom en lösning på 
hägnadsproblemet i skogfattiga områden, uppfat-
tas det säkerligen som en del av det sydsvenska 
inslaget S. Ljung tyckt sig spåra i MBO och som 
bondeståndets talman 0. Håkansson — hemma-
hörande i Blekinge — skulle ha bidragit med. 
Vissa försök görs att förmå befolkningen att 
ersätta gemensamma gärdsgårdar av trä med sten-
gärdsgårdar. Försöken tycks få ringa framgång, 
även om myndigheterna för att bevilja stängsel-
virke från Uppsala läns allmänningsskogar kräver 
att en viss mängd stengård skall ha uppförts av 
den sökande, eller att ett visst antal träd planterats 
enligt Skogsordningen 1734 § 32.73  

Bestämmelser om gemensamma stengårdar och 
jordvallar förekommer i många sockenbyordningar 
i Uppsala län, avsedda att gälla även i hela 
härader. För dessa bestämmelser har MBO varit 
mönster, men landshövdingen Th. G. Rudbeck 
ställde särskilda krav på skogsvården när han stad-
fäste byordningarna.74  Stengärdsgårdar var under 
1700- och 1800-talen ett sällsynt inslag i land-
skapsbilden i Mälarlänen utom i de nordliga 
socknarna Hållnäs och Österlövsta, där bruks-
ledningen gjorde särskilda ansträngningar när det 
gällde att uppföra stenmurar som stängsel. Också 
vid en del herrgårdar på annat håll uppfördes 
stengårdar och runt kyrkogårdar finns stenmurar 
sedan medeltiden. 

Från Stockholms län saknas i vanliga byord-
ningar kravet på stengärdsgårdar; bestämmelsen 
förekommer bara i sockenbyordningen för Häverö 
och Singö 1776:34 men då närmast som röj-
ningsmetod, och från Södermanlands län i lands-
hövding N. Bielkes byordning 1764:3 och 38 
(ByM s. 313 och 316). Bielke inkrävde t.o.m. 
årliga rapporter om mängden stengårdar som 
byggts.75  

En anledning till att sockenbyordningarna i 
Uppsala har dessa bestämmelser om stengårdar är 
följsamheten mot MBO. Ett annat skäl är att då-
varande landshövding Th. G. Rudbeck förde en 
aktiv propaganda för skogarnas vård, helt i enlig-
het med statsmaktens intressen. Detta framgår av 
tillägg till de byordningar som han 1775 och 
följande år stadfäste. Se t.ex. Tensta församlings 
byordning 1777 (ByM s. 396). 

När tingsmenigheten i Uppsala län 1768 här-
adsvis tillfrågades om tjänligare stängselsätt på 
skoglösa orter, föreslogs från enstaka håll sten- 
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gårdar.76  På den västgötska slättbygden har sten-
gärdsgårdar kommit att användas i stor omfatt-
ning, men även här är de i första hand att betrakta 
som resultatet av röjning.77  

Med genomförandet av laga skifte fr. o m. 
1827 ställs ytterligare krav på gärdsgårdsvirke; för 
Olands härad i Uppsala län meddelar kronofogden 
1853: Stängselsättet är det i orten vanliga nem-
ligen af Gärdsel, men högst sällan af Sten. Det 
senare finnes dock till någon del vid Bruken och 
Herrgårdarne. Genom de nu mycket gängse Laga 
skiftena hvarigenom hvar och en egare i byn får 
sine egor afskilda, hafva gärdesgårdarne blifvit 
mycket tillökade, hvilket förhållande betydligt 
minskar skogstillgångarne." Enligt uttalanden 
från kronofogdar och landshövdingar förblev bön-
dernas intresse för stengårdar svalt. I Söderman-
lands län krävde allmogen genom besvär till riks-
dagen 1771 befrielse från byggandet av sådana.79  

Å. Campbells avhandling är av intresse för 
studiet av hägnader och hägnadssystem i Mälar-
länen, närmare bestämt för att förklara funktionen 
hos de inslag i landskapet som åkern, hägnaderna 
och hägnadssystemen utgjorde. I Skåne kunde Å. 
Campbell definiera tre olika landskapstyper, där 
slättbygden med virkesbrist och vångalag har 
likhet med Mälarbygden. De näringsgeografiska 
och jordbrukstekniska förhållandena visar sig 
alltså i stort sett vara desamma för Skåne och 
Uppland. 

Under 1700-talet accentueras de problem med 
virkesbrist som sedan gammalt funnits i Mälar-
länens slättbygder och som drivit fram ett virkes-
besparande stängselsystem. Svårigheterna hänger 
samman med 1) att storskiften genomförs i stor 
omfattning, 2) att det efter skiftena krävs mycken 
nystängning, 3) att det till denna åtgår nytt gärd-
selvirke och 4) att stora delar av bygderna i länet 
är skoglösa. Byordningar skulle bli lösningen på 
hägnadsproblemet. Befolkningens bekymmer med 
gärdsgårdarna vid storskiften blev så uppenbara att 
landshövdingen tvangs tillskriva Kungl. Maj:t 
härom. Det brev som Gustav III undertecknade i 
mars 1775 angående byordningars förnyade upp-
rättande, måste ses som en direkt följd av den 
virkesbrist som blev akut vid storskiftets genom-
förande i länet. Detta kungliga brev utsändes till 
samtliga landshövdingar i landet. 

De stora svårigheter som det virkeskrävande 
stängselsättet medför för skoglösa orter och som  

landshövdingen J. Funck i Uppsala län påtalar i 
sina brev till Kungl. Maj:t 1764 och 1766, har 
alltså sin grund i att länets hägnadssystem — som 
en följd bl.a. av storskiftet — höll på att förändras 
och bli alltmer virkeskrävande. Gärdeslagen för-
svann successivt. Nu ställdes ökade krav på häg-
nader. Övervakandet av underhållet av byalagets 
gärdsgårdar lades i byfogdarnas och byrättens 
händer. 

Noter 
1  Landahl 1951 s. 380 o. 384. 
2  Frågan om tillkomsten av och bakgrunden till 
det kungliga brevet angående landskulturen 1742 
och det åtföljande byordningsförslaget har intres-
serat flera forskare, främst G. Enequist, Något om 
byordningsprojektet 1742. Historisk tidskrift 
1935, och S. Ljung, Kring tillkomsten av 1742 
års byordningsprojekt. Festskrift till Gottfrid 
Carlsson, 1952. 
3  Bondeståndets riksdagsprotokoll 4,1740-1741, 
utg. av S. Landahl 1951, s. 451-452. Denna 
resolution åberopas i några enstaka byordningar 
när det gällt att få byordningen fastställd av 
häradsrätten. Jämför byordning för Rekinde 1851, 
Edsbro socken (ByM s. 231.) 
4  Backman 1831 d.2 s. 393. Det tycks strida mot 
de ursprungliga idéerna om byordningarnas funk-
tion att tillåta den missnöjde att vända sig till 
häradsrätten. Avsikten anges ibland vara att av-
lasta häradsrätten sådana tvister som skulle kunna 
slitas i bystämma. 
5  I register till ByM framgår termen byrätts före-
komst i Mälarlänens byordningar, men en del 
belägg kan ha förbisetts. I byordning för Rickeby 
1852, Boglösa socken, heter det byrätt eller by-
stämma. Denna och byordning för Sneby 1823, 
Litslena socken, har Focks byordning som direkt 
förebild. Bystämmoprotokollen från Danmarks 
socken i ULA. ULKaA. E XVII: 1. 
6ByM s. 354. Balingsta sockens byordning 
1761:17, m.fl. byordningar. 
7Motsvarande bestämmelse finns i Kungl. Maj:ts 
förordning emot yppighet och öfwerflöd, 15 mars 
1770: 3 tio Alt nyttjande af Tobak ware förbudit 
för hwar och en, som ej fyllt 21 År, wid Tre Dal. 
S:mts Plikt, til treskiftes, imellan Sokne-Kyrkan, 
the Fattige och Angifwaren; dock warda Ryttare, 
Dragoner, Soldater och Krono-Båtsmän, samt 
Coovcerdie-Sjöfolk, Fiskare, Lotsar, Grufwe- och 
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Hytte-Arbetare, utan afseende på minder-årighet, 
undantagne. 
8  Vid en rättegång med Bro och Vätö skeppslags 
häradsrätt under 1800-talets början åberopas mot-
svarande bestämmelse i Hargs byordning i ett mål 
riktat mot en backstugusittare, som sedan avflyt-
tar från byn. Ehn 1962. 
9  ULA. Lohärads KyA KI:l. 
10Se närmare härom i avsnittet om hägnadssys-
tem. 
11  Ehn 1960. 
12  ULA. ULKaA. E XVII:l. I samband med att 
Danmarks sockens ledamöter antar Byordning i 
Upsala län 1821 börjar de årligen insända 
bystämmoprotokoll från socknens tio byalag. 
13  Ehn 1962. 
14  Ehn 1975b. 
15  Wåhlin 1841 s. 144. 
16Byordningen har i huvudsak författats av 
prosten i församlingen, Hernodius. 
17Detta kan naturligtvis kontrolleras ganska 
enkelt i sockenstämmoprotokollen. 
18  Ejdestam 1944. 
19  Dahllöf 1960. 
20 Ljung 1952. 
21  ULA. Frösåkers HRA. Ala:42. 25 sept. 1846 
§ 147. 
22  Detta kan bl.a. ses av sockenstämmoprotokoll 
för Vaksala församling. ULA. Vaksala KyA KI:3. 
23  ULA. Vaksala KyA KI:2. 
24  Det är många gånger svårt att bland en stor 
mängd byordningar se vilka som är mer eller 
mindre beroende av varandra. I en del fall före-
kommer att en hel byordning skrivs av; i andra 
fall har endast enstaka paragrafer hämtats ur en 
byordning, medan andra bestämmelser tagits från 
ytterligare andra byordningar, kungliga förord-
ningar o.s.v. 
25  Ljung 1952. 
26  UUB. Handskriftssamlingen S. 74. Byord-
ningen för Öland är dock tryckt. 
27  Isaksson 1967. 
28  Denna norm för fördelningen av betet berörs 
av Szabö 1970 s. 78 f. och von Maurer 1865-
1866 d.1 s. 260 f. 
29  Wirsell 1968. 
30  Thulin 1911 ger öretalet en hög ålder och 
framhåller dess stora roll för de uppländska och 
västmanländska skattläggningsmetoderna. Jfr även 

Hannerberg 1971. 
31Med öretal avses detsamma som öresland, 
d.v.s. det är en del av marklandet som indelas i 
öresland, örtugland och penningland. 
32  Thulin 1911 s. 126. 
33  Från lantmätarna ställs krav på att delnings-
grunden skall vara fastställd för att de skall kunna 
fullfölja skiftesarbetet, som annars drog onödigt 
långt ut på tiden. Vid en skiftesförrättning i 
Kragsta by, Lohärads socken, på 1780-talet 
stupade storskiftet på att delningsgrunden var 
oklar. 
34Protokoll från diskussionen inför lands-
hövdingen om delningsgrunden återfinns i ULA. 
Uppsala landskanslis arkiv. Koncept 1761 nr 465 
1/2. 
35Szab6 1970 s. 77 uppger att detaljerade bestäm-
melser om betesrätten saknas i byordningarna. 
36  Szabö 1970 s. 79. 
37ByM s. 365. Denna sidhänvisning gäller Garns 
by, Biskopskulla socken, 1776:27 med en häst 
mot tre kor. 
38Skattläggningshandlingar återfinns i läns-
styrelsernas arkiv, främst i landskontoret. Lands-
arkivet i Åbo. 
39ULA. Forsmarks bruks arkiv F 111:58. Ej 
tryckt i ByM. 
40 ULA. Bälinge HRA A I:11. 6 juni 1751. 
41  ULA. ULKaA. D V:5. 
42  ULA. ULKoA. Skattläggningshandlingar. 
431 Södermanlands och Uppsala län publiceras 
allmänna kungörelser angående ängsskötselns för-
bättrande. En sådan kungörelse för Uppsala län, 
daterad den 16 september 1763, ger anvisning på 
tidigare kungörelser och förordningar i ämnet. 
Kammar, ekonomi och kommersdeputationen 
avgav den 28 april betänkande om ängsskötseln 
och åbropade hushållsregeln Äng är åkrens moder 
(RA. R 3002 s. 389). 
44  Hedenstierna 1949 s. 219. 
45  Plxnge Jacobsson 1978. 
46  Se närmare i avsnittet om öretal och mantal. 
47  ULA. Frötuna och Länna skeppslags HRA. A 
Ia:39. 5 dec. 1833. 
48 Gyl&n 1836 I s. 361. 
49Kongl. Maj:ts nådige allmänne stadga och 
ordning för rikets hafs-, skär-, ström- och insjö-
fiske 14 nov. 1766 Kap. 3 § 12. 
50  Plxnge Jacobsson 1978 s. 137. 
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51  Sandsten påträffas även under vattenytan. 	76  ULA. Bälinge häradsrätts arkiv A I:17 10 okt. 
52  Hedenstierna 1949 s. 223. 	 1768. 
53  Storå 1979a. 	 77  Arnborg 1980. 
54  Klein 1931 s. 276. 	 78  ULA. ULKaA. Skrivelse från fögderiförvalt- 
55  Hedenstiema 1949 s. 215. 	 ningen 1853. 
56  L,öfgren 1977. 	 79  Bielkes byordning 1764 hade fått kunglig stad- 
" Hasslöf 1949 s. 470 f. 	 fåstelse. 
58  Plxnge Jacobsson 1978 s. 140.Jfr dock 
Hälsingelagen. Byalagsbalken XIV. 
59  Ehn 1962. 
60  ULA. Frötuna och Länna skeppslags härads-
rätts arkiv AIa:29. 23 febr. 1813. 
61  Andersson 1954. 
62  Se Inger 1980. 
630m röstning i sockenstämma se Johansson 
1984 och Johansson 1937. 
64Vallängder med mantalsuppgifter för val av 
kyrkoherde, komminister och klockare finns i de 
flesta kyrkoarkiv och i Uppsala domkapitels 
sockenserie E V i ULA. Jfr Thomson 1951. 
65Skogsbristen var kännbar i de skoglösa trak-
terna oberoende av de speciella behov som fanns i 
bruksområdena. 
66Gärdeslaget har varit betydelsefullt just för 
Uppsala län. Ett avgörande intresse knyter sig 
även till hägnadssystemets försvinnande och stor-
skiftets roll därvid. 
67Kongl. Maj:ts Förordning angående stängsel-
skyldigheten 9 febr. 1802. 
68Kongl. Maj:ts nådiga Förordning om egors 
fredande emot skada af annans hemdjur samt 
stängselskyldighet den 21 dec. 1857. 
69  ULA. ULKaA. E XVII:2. 
70  Se närmare avsnittet om andel i byn. 
71Husesynsprotokol1 förvaras bl.a. i ULA. 
ULKoA. GVIe. Husesynsprotokoll över militie-
boställen återfinns även i Krigsarkivet. 
72  Nikander 1959 s. 104 f. 
73  Virkesbristen belyses i protokollen över tim-
merbevillningar eller skogsutsyningar som åter-
finns i olika serier t.ex. ULA, ULKoA., ULKaA 
och HRA. 
74  Sådana bestämmelser finns i sockenbyord-
ningarna för Balingsta 1761:19, Björklinge 
1775:11, Börje 1759:22, Dalby 1788:20, Hacksta 
1794:2, Läby 1765:7, Olands härad 1775:36, 
Rasbo härad 1775:38 och Tensta 1772:2 och 22 
(alla i ByM). 
75  ULA. SLKaA. Femårsberättelser. 



4 Byordningarna och resurserna 

4.1 Hägnads- och odlingsformerna 
4.1.1 Hägnads system 
På samma sätt som vångalaget i Skåne och 
gärdeslaget i Västergötland har gärdeslaget eller 
vär nala get i Uppland varit ett karakteristiskt 
inslag i landskapsbilden under 1600- och 1700-
talen och i begränsad omfattning även under 
1800-talet. Värnalaget undergår under 1700- och 
1800-talen förändringar i samband med att de äldre 
hägnadssystemen stegvis överges, allteftersom 
initiativ tas till rågångsstängningar och skiften. I 
stort sett tycks gärdeslaget som hägnadssystem 
successivt ha förlorat sin funktion i takt med att 
storskiftet, laga skiftet och andra delningar 
genomfördes eller på grund av att rågångarna mel-
lan byarna — oberoende av skifte — stängts med 
gärdsgård eller att någon åberopat lagens föreskrift 
om stängselvitsord.1  

Gärdeslaget är karakteristiskt för Uppland 
sedan medeltiden. Upplandslagen nämner termen 
värnalag och i Upplandslagens byalagsbalk 
kapitel XVII:5 förutsätts att detta hägnadssystem 
finns och kan upphöra: Nu vilja bönder skilja 
sina byar med gärdesgård, där två gärden stöta 
samman.2  

Gärdeslaget är en mellan två eller flera byar 
upprättad stängselsamfällighet, som gemensamt 
hägnar deras mötande åkrar, medan gränsen mel-
lan byarna lämnas öppen. En by kan alltså ingå i 
två eller flera gärdeslag. I Mälarlänen kän-
netecknas gärdeslaget av tvåsädet eller tvåskiftes-
bruket, varvid en by har en del av åkern i träda 
och den andra delen i säde. De båda delarna av 
åkem anges som den ena resp. den andra årvägen. 
Inte alltid är gärdeslagsorganisationen fullständig 
för en by.3  Man talar om ofullständiga gärdeslag, 
när endast den ena årvägen ligger öppen mot 
grannbyn. Vämalaget omtalas alltså i äldre källor 
direkt eller indirekt. Jag använder benämningarna 
värnalag och gärdeslag, när det är fråga om 
gemensam stängning kring två eller flera byars 
öppna åkermark. Termerna ifråga gäller för 
organisationsformen. Benämningen gärdeslagare 
för delägare i ett gärdeslag förekommer i 1700- 

och 1800-talets arkivaliska och tryckta källma-
terial. H. Lennartsson använder i sin dissertation 
1765 Om byalag efter Sveriges lag termen väme-
lag. H.S. Collin använder i sin juridiska Afhand-
ling om grannars skyldighet enligt Sveriges lag 
att med hvarandra deltaga i stängsels upprättande 
och underhållande, Uppsala 1822, även denna 
term för ett byalag och för det stängselbolag som 
gemensamt hägnar kring två eller flera byars 
gärden. När det är fråga om flera byars gemen-
samma stängning av ängen kallar jag det ängslag 
vilket överensstämmer med byordningarnas ter-
minologi. 

Provinsialschäfem i Uppsala län Johan Barck4  
noterar 1754 för många socknar att kreaturen tar 
sitt bete på Järdarne (Hagby socken) eller 
Creaturens mulbete hafwa somliga i Hagar, 
somliga på Trädesjärden (Villberga socken). 
Exemplen, som kan mångfaldigas, visar att bete 
på åkern var vanligt. Också andra källor visar att 
detta bete — på skarpa trädan — var väsentligt. I en 
berättelse till landshövdingen i Uppsala län om 
gästgiverier och hållskjuts i Lagunda, Hagunda 
och Ulleråkers härader, daterad den 24 juli 1773, 
meddelar kronofogden: Alldenstund uti dessa 3nne 
Härader icke finnes någon Skog eller utmark, el-
ler andra Hagar och Betesplattser, än Hemmanens 
TrädesGiärden.5  Salpetersjuderiinspektören Olof 
Grau har liknande uppgifter för olika Upplands-
socknar. I husesynsprotokoll och andra synepro-
tokoll redogör synemännen för gårdarnas betes-
möjligheter. Mulbete finns i skogen, i hagar och 
ängar, men när det gäller slättbygdshemman 
anges att mulbete finns på skarpa gärdet eller 
skarpa trädan, d.v.s. på åkermarken. 

Vid en inventering av betestillgången för får 
redogör provinsialschäfern Barck även för häg-
nadssystemen i ett antal socknar. För Bondkyrko, 
Litslena och Tillinge socknar uppger han att det 
finns stora Järdeslager och för hela Bälinge härad 
att där finns stora gärden och många gärdeslagare, 
d.v.s. många delägare i samma gärdeslag. Av 
Barcks berättelse framgår vidare att gärdeslagen 
främst tjänar betet i åkern. För skånska förhål-
landen har Å. Campbell kallat vångalaget för en 
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Sammanställning över hägnadssystemet mellan några byar i Vaksala socken, Uppsala län, enligt 
geometriska jordeböcker från 1640-talet. Lantmäteriet i Uppsala 
Gärdeslaget med byarna Jälla, Torkarby, Trälösa, Lunda (och troligen också Råby) som bl.a. visas på 
kartan ägde i huvudsak länge bestånd. 1771 kom Råby, Trälösa och Lunda byar överens om en 
byordning för dem, som hafwa åker och äng tilsammans innom en hägnad (ByM s. 483). Grannbyarna 
Åby och Vittulsäng ingår också i samma kedja av gärdeslag. Byarna möts i motsvarande årvägar. 
Ett ängslag med delägare från byarna Jälla, Lunda, Skälby och Torkarby redovisas också. 
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betets samfållighet.6  Åkerby församling i Bälinge 
härad, Uppsala län, där gärdeslag var vanliga, 
motiverar vid sockenstämma den 17 dec. 1820 sin 
ovilja att antaga Byordning i Upsala län med att 
socknen utgör nästan ett gärdeslag och att byarna 
ligger så nära varandra.7  

Som ett medel att bekämpa den påstådda vir-
kesbristen föreslog landshövdingen i Uppsala län 
i en kungörelse 19 mars 1763 att flera skulle 
förena sig om ett wärna-lag af stora inhängnader 
både i gärden, ängar och beteshagar.8  En del 
bestämmelser i byordningarna förutsätter ett häg-
nadssystem av gärdeslagets karaktär, t. ex. 
följande bestämmelse i MBO:35: Ther flere Byar 
gränsa tilsammans i Åker, äng och betsmark, 
antingen the mötas i öpet fält, eller hafwa Åker 
och tege skifte med hwarannan, eller ock äro med 
gärdesgård och stängsel skilde, böra the i alla 
delar wara förpliktade, at hålla then ordning och 
fred emot sina grannar som By-Ordningarne inne-
hålla och stadga wid samma böter (ByM s. 25). 
Denna bestämmelse har sedan nästan ordagrant 
tagits upp i flera byordningar, främst s.k. sock-
enbyordningar från slättbygdsområdena, t.ex. 
Ärentuna 1776:24 (ByM s. 405). I fråga om 
Ärentuna socken är den väl befogad. År 1748 
reste salpetersjuderiinspektören 0. Grau genom 
bl.a. Tensta och Ärentuna socknar och noterade: 1 
Thensta sockn är icke aldeles så stora seminanter 
[= landområden som bär säd] som i Ehrentuna, der 
på en hel fierdingswäg ja en mil ingen hägnad 
synas kan.9  Vad 0. Grau beskriver är ett stort 
gärdeslag. 

I åtminstone tre fall har jag stött på byord-
ningar som är avsedda att verkligen gälla gärdes-
lag med flera byar som intressenter, nämligen den 
för Torslunda, Norrgården, Kvek m.fl. i Frös-
lunda socken 1764 (ByM s. 372), för Nopsgärde 
och Slcrällinge socken 1766 och för Råby, Trä-
lösa och Lunda byar, Vaksala socken 1771. Alla 
tre har närmast likalydande innehåll och gäller de 
byar som hafwa Åker och Äng tilsammans inn-
om en hägnad, vilket är en god beskrivning av ett 
gärdeslag (ByM s. 483 m.fl.). 

Ängslaget är en form av förening mellan två 
eller flera byar för stängning av ängsmark. I by-
ordningen för Hammars äng i Litslena m.fl. 
socknar anges denna som ett vidlyftigt ängslag 
(ByM s. 445) utgörande en av de allmänna eller 
samfällda ängar, där flera byar har andelar. En an- 

nan allmän äng — utgörande ett ängslag — var 
Föresängen i Bälinge härad som hade ängsvaktare 
anställd (ByM s. 341). Ytterligare exempel var 
den omfattande Rymningen i Giresta socken och 
Gammelängen i Danmarks socken, båda gemen-
samt hägnade. Liknande ängslag inom gemensam 
hägnad och med delägare i flera byar och socknar 
har förekommit på många håll i Mälarlänen. 

Förutom för produktion av foder utnyttjades 
ängen som betesmark en kort tid på våren men 
främst efter slåttern. Då blandades kreaturen från 
ängslagarnas gårdar klöv om klöv för att beta i 
proportion till byamålet. År 1783 stadfästes en 
byordning för Torsängen i Biskopskulla och 
Fröslunda socknar (ByM s. 370). Denna äng 
delades mellan delägare i elva byar; byordningen 
reglerar betet i ängen och gäller endast för betes-
perioden. 

Gärdeslagens stabilitet och försvinnande hänger 
nära samman med genomförande av skifte i en by 
enligt storskiftesförordningen, men justeringar av 
gärdeslagets hägnader kan ibland möjligen ha ägt 
rum oberoende av skiften.10  Byns hägnader kunde 
då ändras på så sätt att en äldre gärdeslagsorga-
nisation upphörde helt eller delvis och de mellan 
byarna öppna gärdena försågs med stängsel i 
rågången. Bevarade hägnadsdelningar ger goda 
besked om den nya ökande stängselmängden. I ett 
svar på Vetenskapsakademiens fråga om skogen i 
riket 1765 kritiserar prästen i Viksta socken, 
Uppsala län, C.J. Fast, en av storskiftets följder: 
Dubbelt mera stängningswerke up går nu, mot 
förra tider. Hwar Bonde i by skal hafwa sin ser-
skildt instängde kål-säng, kalftäppa, beteshage, 
ärt-åker, rof-gård med mera, i det stället, at flere 
grannar tilförne nytjade samfält sådane hägnader 
inom en stängsel: ja, flere byar lågo uti et gärdes-
och ängslag tilsamman.11  

Av olika skäl kunde dock det äldre hägnads-
systemet kvarstå; ett vanligt skäl var virkesbrist. 
Denna förklaring gav länsmannen i Vaksala på 
1840-talet, när tolv byar i Vaksala och Danmarks 
socknar ännu stängde åkern ena årvägen gemen-
samt i ett stort gärdeslag.12  Och när storskiftet 
väl skulle genomföras eller var genomfört och 
nya hägnader skulle resas, uppstod svårigheter i 
fråga om byalagets möjligheter att ensamt 
fungera som ett hägnadslag. Från Överby i 
Österåkers socken kan följande exempel från 1785 
lämnas: Hemmansägare i Överby hade instämt en 
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granne vid namn Löthgren, bl.a. för att få honom 
att ingå uti en byordning. Som skäl till att man 
instämt Löthgren till tinget och krävt att han 
skulle gå med på byns byordning anfördes att den 
skulle wara nödig, sedan på Löthgrens begäran 
storskiftesdelning uti Byen redan blzfwit anbe-
falld.13  Inför de förändringar som väntades genom 
Löthgrens åtgärd att begära skifte, ansågs byord-
ningen nödvändig. 

4.2 Odlingsformerna 
Det system för uppdelning av byarnas odlade jord 
som under 1700-talet och in på 1800-talet tilläm-
pades för jordbruket i Södermanland, Uppland och 
Västmanland var tvåskiftesbruket eller halvsädet, 
d.v.s. byns åkermark var uppdelad i två ungefär 
lika stora delar: sädesgärde och trädesgärde. 
Salvius beskriver 1741 systemet kortfattat: 
Åkren sås i hela denna orten [= Upland] tul 
hälften Årligen, då den andra hälften hvilar tu l et 
annat År.14  

Någon annan metod tycks inte ha förekommit 
inom de tre landskapen. I Uppsala läns svar till 
Ekonomikommissionen 1725 heter det om 
ensädet att ingen finns som här vet att berätta 
därom; man håller det för otroligt att det skulle 
förekomma på samfällt hägnad åker, eftersom 
metoden kräver så stor gödselmängd. Däremot an-
vänds metoden i trädgårdsodlingen och i kål-, lin-
och hampåkrar, vilka jämt måste gödas, eftersom 
jorden ej får vila.15  

Byns båda gärden — sädesgärdet, som bär säd 
och skördas på hösten och trädesgärdet, som 
vilar, betas och ibland bearbetas under samma tid 
— var åtskilda med stängse1.16  Gärdena kallas i 
lantmäteriakterna årvägar — den ena och den andra 
årvägen. Inom varje gärde hade byns samtliga 
gårdar flera långsmala tegar var, så länge byn var 
tegskiftad. I samband med storskifte i en by 
minskade vanligen antalet tegar, men systemet 
med tvåskifte kvarstod.17  

I några fall förekommer i byordningarna i 
ByM regler om sädes- och trädesgärde; för att till 
fullo förstå byordningarna måste man emellertid 
räkna med den nämnda tvåskiftesmetoden. 

I anslutning till de båda gärdena, som räknas 
som inägomark, kan både slåtter- och betesmark 
förekomma, liksom det på åkern kan förekomma 
ärt- och kålland. Bete finns på backarna i åkern,  

på ängsmark vid åkern och på åkerrenarna och 
dikena samt inte minst på själva åkermarken. I 
vanliga fall är byängen hägnad och med stängsel 
skild från all annan bymark och uppsläpps, d.v.s. 
öppnas till bete tidigt på våren och efter slåttern. 
Till byns speciella betesmark hör, förutom 
skogsmarken när sådan finns, även beteshagar. I 
lantmäteriakter och husesynsprotokoll möter 
uppgifter om enskilt hägnade och avstängda hagar 
och ängar.18  I byordningarna i ByM påträffas 
sällan regler härom, eftersom de gäller för byns 
samfällt hägnade mark. 

Till många byar hör också skogsmark — ut-
ägor. Denna förblir länge oskiftad utom i bruks-
bygder och utnyttjas i första hand till betesmark 
men naturligtvis också till virke. Regler som 
gäller skogens utnyttjande är få i ByM, och de 
berör då rätten till kolning. 

De många byar på slätterna som saknar skog 
benämns skoglösa byar och dessa är särskilt illa 
ute, när det är fråga om bete och om virke till 
gärdsel och byggnad.19  För dem begränsas till-
gången på bete och foder framför allt till trädes-
gärdet och dess tillhörande backar samt till ängen. 

Ängen är i byordningarna föremål för 
noggrann vård. Bete tidigt om våren och sent om 
hösten bör undvikas. Ett exempel på vad byord-
ningarna kan föreskriva om ängen ges i 
byordningen för Rytterne församling 1819:13: 
Till Ängarnes wård för skadligt betande och 
upptrampande, åligger det Ordningsmannen att 
tillse: det inga Kreatur om wåren där insläppas, 
åtminstone ej utan högsta nöd, och sedan alla 
grannarne derom enhälligt öfwerenskommit, eller 
om hösten, sedan de blifwit lagom betade. 
Hemmansbrukare äga dock icke rätt härtill, 
hwarken om de ensamt eller samfällt bruka 
jorden, innan de härom fått löfte af Jordägaren 
eller Dess Ombud. Gör någon häremot, sedan om 
hägn öfwerenskommit är, böte för hwart Kreatur 
12 sk., och tage det straxt ut (ByM s. 547). 

I femårsberättelsen för Uppsala län 1822 
lämnas dock en dyster bild av ängarnas beskaf-
fenhet: Ängarnas bördighet är ganska ringa — De 
bärgas och därefter afbetas de så länge som 
möjligt." I sin berättelse 10 april 1771 för 
Bälinge, Vaksala och Rasbo häraders fögderi 
lämnar kronofogden bl.a. följande intressanta 
uppgift om ängarna och belyser därmed foder- och 
betesbristen: Ängarne äro i gemen så magre och 
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utmattade, at de fläste, emot et tunnelands årligt 
utsäde, som knappast af sig kasta et halft lass hö, 
och många ändock mycket mindre. Få hemman 
äga mullbete, och de öfrige, som ej kunna nyttja 
allmänningarne, hafva för kreaturen föga tillgång 
på skarpa trädesgärderne, innan ängarne afbärgade 
blifvit.21  

1 en berättelse om lantbrukets tillstånd 1750 
från Västerås norra fögderi lämnar kronofogden 
upplysningar om bl.a. ängarnas beskaffenhet; 
enligt dessa var hötillgången ringa: Hårdwalls-
eller höglända ängar, som till stor del i thenna 
orten finnas ganska mycket måsslupne och äfwen 
nog tofwige, hwilka synas på intet bättre sätt 
kunna hielpas, än om the torra och måsslupne — 
med plogen omwändes.22  

Vad som inte framgår av de båda berättelserna 
var att ängarna som regel också var bevuxna med 
buskar och träd, vilket var i enlighet med bon-
dens sätt att bruka ängen. Den buskbevuxna 
ängen borde dock röjas emellanåt, för att gräset 
skulle växa. Byordningen för Vänge socken 
1798:12 innehåller bestämmelsen att moss- och 
skogslupna samt tuviga ängar skall röjas och för-
bättras efter byalagets överenskommelse (ByM s. 
469). Det anförda kan tjäna som bakgrund till 
följande avsnitt rörande bestämmelser om dikning 
och om utnyttjande av gödseln. 

4.2.1 Dikning 
Av de jordbruksbefrämj ande åtgärder som berörs i 
byordningarna från Mälarlänen är dikningen den 
mest framträdande. Intresset för dikning av åkern 
som en jordbruksförbättrande metod kan följas 
långt tillbaka i tiden. 

I en uppsats ger Y. Gustafsson en saklig bak-
grund till dikningens historia i vårt land.23  Han 
genomgår lagar och förordningar, som berör dik-
ning som jordbruksteknisk åtgärd, och redovisar 
den debatt om dikning som förekom under 1700-
och 1800-talen. Han framhåller husesynsord-
ningama och storskiftenas genomförande som 
särskilt betydesefulla för ett ökat diknings-
intresse.24  Ekonomikommissionen 1725 uppe-
håller sig ingående vid åtgärder som avsåg att för-
bättra jordbruket. För att avkasta ett tillräckligt 
spannmålsförråd skulle åkrarna underhållas med 
gödslande, dikande, renars uppgrävande och san/ca 
ställens fyllande.25  I svaret på kommissionens  

frågor nämns knappast något om diken för 
Uppsala län, medan landshövdingen i 
Stockholms län meddelar att diken skall grävas 
djupa och rensas årligen så att de ej gror igen. I 
svaret från Södermanlands län sägs att åkerns 
rätta bruk består i dikande, renars upplösande och 
gödande.26  

Gustaf Utterström redogör för förekomsten av 
dikning i de svenska länen i sitt arbete Jord-
brukets arbetare.27  Speciellt betydelsefull måste 
den i husesynsordningama framhållna diknings-
skyldigheten ha varit, åtminstone för dikningen 
vid militär- och civilboställen.28  I husesyns- och 
boställsordningen 1752 heter det i kapitel 2 § 14 
att boställsinnehavaren skal och årligen, ther så 
tarfwas, låta uppgrafwa minst fyratio famnar nytt 
dike, eller upränsa dubbelt så mycket, på et helt 
mantal: Theras bredd och djuplek kan icke 
utsättas, utan måste lämpas efter åkrens beskaf-
fenhet, men aflops-diken skal minst wara twå 
alnar bredt ofwantil, en aln eller mera djupt, och 
en aln på bottn: Grafwe och utlopp igenom reen 
ned til dike för hwar skilje-for ther så behöfwes. 
Gör han thet ej, betale så för hwarje famn til 
efterträdaren, hwad Syne-R ätten pröfwar skäligt et 
sådant arbete kosta bör.29  Kravet på längden av 
grävda diken överensstämmer med uppgifter i 
byggningabalken i 1734 års lag kapitel 6 § 2. 
Liknande formuleringar möter i MBO:7. 

Den stora mängd husesynsprotokoll som upp-
rättats vid syner över olika typer av boställen 
alltifrån 1700-talets början och som förvaras i de 
offentliga arkiven, visar vilken vikt synemännen 
lade vid boställenas diken.3° 

Den allmänna lagen ger i byggningabalken 
hållpunkter för dikningen, vilka delvis återfinns i 
byordningarnas bestämmelser. Byggningabalkens 
kapitel 4 § 2 lyder: Aflops dike bör läggas af 
oskift mark, twå och en half, eller twå alnar 
bredt, en aln djupt, och en aln på botn, alt som 
nödigt är, och lägenhet thertil finnes. Och then 
sin åker therwid får, niute en aln til ren, utom 
byamål. Samma lag ware, ther wäg eller gärdes-
gård åkren möter. Går wäg eller dike wid 
ängewall; ther gifwes ingen tillökning. Tarfwar 
dike läggas emellan grannars åkrar; tå gånge halft 
dike å hwartheras åker. Wid ändan för åker, dike 
hwar af sitt. 

I kapitel 6 § 2 heter det: Alle i by skola hålla 
aflops och floddiken efter theras ägor. Nytt dike 
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skal then, som tarfwar, för sin åker åhrliga 
gråfwa minst fyratijo famnar, eller uprensa åtta-
tijo famnar gammalt dike: aflops dike så djupt 
och bredt, som förr sagdt är, och skårdiken sex 
qwarter breda ofwan, trij qwarter på botn, och en 
aln diupa. Gråfwe ock utlop genom ren ned til 
dike, för hwarje skiljofohr i åker, ther så behöf-
wes. Giör han thet ej; böte, som i 27. Cap. 
urskils. 

§ 3 i samma kapitel lyder: Nu ligga grannars 
åkrar wid hwarandra; hafwe tå halft dike 
hwarthera. Möta bys diken annars bys diken; 
gröfwe hwar up för sig genom sina ägor, eller 
böte twå daler, och fylle skadan. Lägger man dike 
genom sitt gärde eller äng, och möter annars bys 
äng, hiordawall, eller annan byamark; ther må 
then by ej hindra watnets aflop. Kan thet ej föras 
af utan dike, och åsämjer them ej, hwilken dika 
skal; lägge Domaren them emellan, som nyttigt 
och nödigt pröfwas. 

De anförda exemplen ur lagar, förordningar och 
kommittéhandlingar visar på några av de medel 
med vilka man önskade förbättra jordbruket, fram-
för allt genom dikning av åkermarken. När MBO 
och andra byordningar innehåller regler om 
dikning har de alltså ofta sin grund i gällande rätt. 
Jag hoppas att i flera fall kunna visa att man vid 
sammanställningen av byordningar med avsikt tar 
upp vanliga ämnen och vid tingen vanligen före-
kommande tvistefrågor för att senare kunna 
avlasta häradsrätten sådana enldare tvistemål, som 
i stället skulle kunna behandlas i byrätten. 

Reglerna om dikning kan med utgångspunkt i 
MBO uppdelas i följande punkter: 

dikessyn skall hållas vår och höst (MBO:5) 
avlopps- och floddiken skall hållas vid makt 

(MBO:6) 
granne skall tvingas gräva dike om han 

dämmer för granne (MBO:6) 
viss trakt skall utses årligen till gemensam 

dikning (MBO:7) 
de diken skall rensas där dikessyn så kräver 

(MBO:7 jfr MBO:5) 
höga dikesrenar skall uppgrävas (MBO:7) 
torv från renarna och dikesmullen skall föras 

ut på åkrarna (MBO:7) 
dikarelön skall kunna utkrävas vid försumlig-

het (MBO:7) 
överflödigt vatten skall utdikas från sädesgärdet 

genom rättvis arbetsinsats (MBO:13). 

Av byordningarna framgår inte klart om 
dikena betraktas som enskilda eller samfällda. När 
de är små och löper genom de egna åkertegarna, 
tycks de anses som enskilda och skall därför 
underhållas av jordägaren, medan de större dikena 
skall underhållas gemensamt. Byordningarna är 
inte enstämmiga på den här punkten. I Roslagen 
heter det exempelvis: Alla afloppsdiken bör var 
och en vid sina åker- och tegskiften uppdika efter 
det alntal som af grannarna blifver utsatt Karö 
1828:16, Lund 1819:18, Nolsterby 1783:9 m.fl. 
(ByM s. 60 och 62). I dessa fall underhålls dikena 
av dem som brukar den mark där dikena löper. 

Att döma av husesynsprotokoll för militär-
boställen, vari dikenas beskaffenhet och längd 
anges, har det varit regel att brukaren själv 
ansvarat för sina diken. Åkern är wäl brukad och 
diken förswarligen uprensade heter det 18 oktober 
1738 vid syn i Västerläby i Läby socken.31  De i 
lagen och byordningarna angivna stora dikena — 
avlopps- och floddikena — och de s. k. skårdikena 
åkrarna emellan skall uppdikas och bekostas av 
grannarna gemensamt.32  Med uppdikning torde 
avses nydikning, d.v.s. grävning av nya diken. 
Den skall enligt Kårbo 1814:23 fördelas efter 
hemmantalet. 

I flera byordningar har ett rättvisekrav vid 
dikning tagits upp utan att det har motsvarighet i 
MBO; det återgår på byggningabalken kapitel 4 § 
2, om dike mellan grannars åkrar, och på kapitel 
10 § 3 som lyder: Nu ligga grannars åkrar utmed 
hwarannan; hafwe tå halft dike hwarthera. I 
byordningen för Torslunda m.fl. byar 1764:8 och 
andra byordningar som bl.a. gäller för gärdeslag, 
såsom Nopsgärde 1768:8, Råby m.fl. 1771:8 
(ByM s. 371 o. 484) har denna bestämmelse fått 
följande formulering: Når 2:ne hafwa ett dike till-
samman emellan sine ägor skall den ena ej äga 
Frihet att allenast brädda, då den andra förut dikat 
up en bottn torfwa, utan skall han dika lika bredt 
och djupt som den förra, sker det ej, böte 2 öre 
S:mt för hwarje famn och sätte diket i fult stånd 
(ByM s. 372). Av bevarade bystämmoprotokoll 
att döma var just dikningen och kravet att hindra 
uppdämning av vatten på åker och äng en av de 
mest framträdande frågorna för bystämman att 
övervaka. Detta gäller även långt efter det att laga 
skiftet har genomförts i ett byalag. Vägunderhåll 
inom och utom byn och brandskydd tillhör jämte 
dikningsfrågan byns viktigaste gemensamma 
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intressen. 

4.2.2 Gödning 
Åkerns gödning berörs i påfallande liten utsträck-
ning i byordningarna från Mälarlänen. I bygg-
ningabalken kapitel 6 § 1 ges allmänna regler 
vari det bl.a. heter: Bonde bör sin åker wäl häfda 
och göda, ängar röja och wårda. Även i husesyns-
ordningen av den 5 sept. 1752 kapitel 2 § 13 
framhålls att boställshavaren skall väl hävda och 
göda sin åker.33  Det föreligger alltså i lag-
stiftningen krav på att åkern skall gödas. I samma 
husesynsordning förbjuds boställsinnehavaren att 
från gården bortföra hö eller foder. Arrendekon-
trakt för jordbruksfastigheter vid Uppsala akademi 
och vid järnbruk och för militärboställen inne-
håller ofta förbud att försälja eller förskingra foder 
och gödsel från gården.34  

I den kungliga Ekonomikommissionens brev 
den 6 okt. 1725 talas om vikten av gödsel och 
diken, för att åkern skall avkasta så mycket 
spannmål att denna ej behövde importeras. 
Kommissionen önskar få besked från de olika 
länen, bl.a. om hur gödningen handhas. I sin 
berättelse om länets tillstånd 1792 säger lands-
hövdingen i Uppsala län: till åkrens gödande 
anwändes, jämte den wanliga spillningen i ladu-
gården, torf och mull efter dikningen, äfwen som 
torf och jord [som] gräfwes i backar, kärr och 
myrar där sådane finnes samt åkren påföres.35  

Salvius påpekar 1742 i sin redogörelse för det 
uppländska åkerbruket att ett fåtal inom allmogen 
vet att lämpa gödseln efter jordmån och utsäde. 
Om tidpunkten för att sprida ut gödseln meddelar 
han: Den gödsel som faller om vinteren föres 
mäst ut litet för midsommar, eller i de dagarna, 
innan åkren snedes eller andra gången kjöres. 
Hwilket skal vara den bästa tiden at föra ut göds-
len, efter deras mening, emedan åkren då behåller 
sin must och fetma längre uti sig.36  

Något fullständigare upplysningar om tid-
punkten för gödselns spridande på åkern lämnar 
några kronofogdar i Uppsala län 1775. Man får 
en uppfattning om hur ringa och begränsad 
gödselinsatsen kunde vara. Ett område eller skifte 
göddes endast vart sjunde eller tolfte säde eller 
ibland vart tjugonde år. Kronofogdarna lämnar 
viktiga upplysningar om gödseln. Först refereras 
andra fögderiets — i sydvästra Uppland — berät-
telse: Giödslen, som samlas i ladugården ifrån  

hösten och öfwer winteren utkjöres öfwer alt, för 
och efter sommarsolståndet, utbredes derefter 
genast, och så snart must infaller, nedkjöres: Om 
hösten plägar och en del föra ut gödslen på de 
åkrar, som besparas till kornsädet, hwarest den då 
utbredes, ligger ofwan jord öfwer winteren och 
nedärges, femte säden om wåhren, och blifwer 
åkren således gjödd oftare eller ferre gångor, alt 
efter dess myckenhet och ängens ymnoghet på få 
hemman, under hwarje 7de och 8de säde, men på 
fläste under lite och 12te sädet, warande en del 
hushållare, som under dess tid näppeligen kunna 
säga sig minnas hafwa kunnat upgjöda all dess 
åker. 

Skildringen av gödselfrågan från första fög-
deriet i länets södra del kompletterar den före- 
gående framställningen: Giödselen utkiöres 2ne 
gånger om åhret 213 delar under Rågen och en del 
under kornet, den första gången omkring 
midsommar och den sednare om hösten. De 
mästa giöda likwäl om sommaren under Rågen, 
då giärna afpassas rägn för att med samma kunna 
giödseln nedkiöra. Mycket kan eij åhrligen 
giödas. I mo för det att höborden äro mindre goda 
på de flästa ställen och 2 do för det att mycket 
hästar måste hållas som gifwa litet och mindre 
god giödsel, så att öfwer hufwudet att räkna åkern 
Oj oftare än hwart 20de åhr kan blifwa gödd. För 
fjärde fögderiet lämnas samtidigt följande 
beskrivning: Afkastningen å desse sädesslag [=råg 
och korn], kan per medium, icke räknas högre än 
till Ste och 6te kornet, och det i anseende till 
gjödningen, hwar med så hushållas: Att gjödslen 
wintertiden lägges i högar på ladugårdarne och 
sedermera utföres dels om sommaren i junii 
'lånad å tillämnat råg och dels i september å wår-
säds eller kornlanden. Kunnandes åkren här icke 
oftare blifwa gjödd, än under hwart 10de säde eller 
hwart 20de år." 

De bestämmelser i byordningarna som tar upp 
frågan om gödning, framhäver vikten av att by- 
borna bestämmer sig för att gödsla samtidigt 
inom en och samma trakt. Bestämmelsen återgår 
på MBO:8 som lyder: Til förekommande af then 
skada och olägenhet, som ofta theraf förorsakas, 
at then em grannen uppå then andras sådde åkrar, 
förderfwar och nedtrampar hans säd, böra samte-
lige grannarne, efter giörligheten, göda sina åkrar 
på en tract och skifte, så at the ther kunna utså 
enahanda säd om höst och wår. 
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Bestämmelsen innebär att åverkan på redan 
växande säd skall undvikas, när gödseln förs ut 
om sommaren, och att en samlad gödselinsats 
skall göras på ett område inom byns åkermark. 
Denna regel förekommer i endast tjugo av byord-
ningarna i ByM och tycks gälla utförseln av den 
gödsel som var avsedd för rågsådden om hösten. 

Av formuleringen i MBO:8 att döma tycks 
den förenade gödselinsatsen tillsammans med 
rågsådden vara ett medel för att bekämpa ogräset 
landhavre. Endast några få gånger förekommer i 
ByM en direkt propaganda för gödseln och dess 
ökade använcining.38  

Vid sockenstämma med Bondkyrko försam-
ling utsågs professor A. Berch d.y. i Uppsala att 
författa en byordning för denna. Som lantbrukare 
i socknen var han förtrogen med förhållandena 
inom jordbruket, men han kände säkerligen även 
till den vetenskapliga diskussion som då pågick 
kring jordbrukets förbättrande. I byordningen för 
Bondkyrko församling 1776:20 har Berch noterat 
att ängen är för liten och åkern för stor och fram-
hållit vikten av att gödselmängden på olika sätt 
skulle ökas: Som orten, emot Åkren, har förliten 
Äng, hwadan ringa Ladugård hålles, så förtjenar 
det Ofwerläggning, om ej en del af åkren borde 
igenläggas till äng, at därmed öka fodret och 
ladugården, samt med det samma sättas i stånd 
bättre gjöda den öfriga åkren tu l ymnogare 
afkomsts erhållande. Så böra ock mått och steg 
tagas tu l gjödslens förökande, efter hwarje Bys 
lägenhet, antingen genom kärrjords upgräfwande, 
granris blandande i gjödsel-högen, gammal tak-
halms di«örande med mera; hwartil den ene gran-
nen bör föregå den andre med goda exempel (ByM 
s. 456). 

Vården av gödseln och dess kvalité beaktas i 
kronofogde Hamr&is byordning för Olands härad 
1775:7: Bör Åldermannen med Grannarne sam- 
råda, at på alt möjeligit sätt söka föröka gjödslen 
och samla den på tjenliga ställen i jordgropar, 
eller under Skjuhl, samt at icke på Åkren utföra, 
förr än den blifwit wäl brunnen och gjör sin rätta 
nytta (ByM s. 408). 

Byordningen för Björklinge socken innehåller 
särskilt många regler av jordbruksteknisk 
karaktär, också om gödseln och om hur den skall 
förmeras. Den föreskriver bl.a. att det fladdrigaste 
av ärtåkersriset skulle lämnas till gödsel. Byord-
ningen för Ekeby 1804 VIII:6: anger det som 

önskvärt att genom hwarjehanda samlingar sin 
gödningsstack föröka (ByM s. 215). I socken-
byordningen för Skerike 1798:8 påtalas vikten av 
att saltpetterjorden och gödslen genom tjänliga 
anstalter och ämnen förmeras (ByM s. 534). 

Under det tidsavsnitt då byordningarna gäller, 
förekommer också i ett annat avseende stort 
intresse för gödseln och dess utnyttjande, näm-
ligen för framställning av salpeter. I propagandan 
för denna ingår också förslag att dynghögarna 
skall utökas med annat än stall- och ladugårds-
gödsel. Salpetersjuderiinspektör 0. Grau fram-
håller vikten av att de kasserade halmtaken an-
vänds för salpetertillverkningen och inte till krea-
tursfoder. Denna halm tycks annars ha gått till 
kreaturen, enligt vad som framgår av hans hus-
hållsanmärkningar39  från resan genom Uppland 
1748 och i den rapport till Krigscollegiet 1751, 
där han lämnar uppgifter om salpetertillverk-
ningen i Uppsala län.4° 
Byordningen för Sandika 1778:7 innehåller be-
stämmelser om gödseln; däri ingår även det 
byggnadstekniskt intressanta kravet på förbud att 
lägga gödsel intill ladugårdsväggen, vilket tycks 
återgå på bestämmelser i husesynsordningarna. 
När Åldermannen med grannarne samråda om 
1) gjödselns förökande, på alt möijeligit sätt, och 
den ej utföra förr, än den är brunnen, samt förene 
sig Grannarne at hälst 2) gjöda på en trakt, till 
undwikande af trampning på flera ställen. Alla 
Hus böra wara bögde på stenfot; och Hwilcken 
3) som lägger giödsel eller jord emot wägg böte 
fyra Skilling för hwarje stock, den bortröter 
(ByM s. 84). 

Även andra medel än halm kunde användas för 
jordförbättring. I MBO:7 framhålls värdet av att 
dikesrenarna blir uppgrävda. Man räknar därvid 
med att jorden och torven som grävs upp skall 
föras ut på åkern. I byordning för Långtora by 
1754:4 heter det bl.a.: Renar böra upgräfwas, och 
Torfwen utföras på tienliga ställen (ByM s. 386). 
Kravet är anmärkningsvärt, särskilt i betesfattiga 
områden. Åkerrenarna utgjorde ju en viktig 
slåtter- och betestillgång .4 i 

4.3 Utnyttjandet av betet 
De regler om bete som förekommer i byordning-
arna gäller byalagets gemensamma bete eller 
samfällt hägnade betesmark. Betet för alla bya-
lagets djur skall samordnas så att ingen skall få 
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släppa sina djur på den gemensamt hägnade mar-
ken före någon annan i byalaget eller gärdeslaget. 
Mera sällan åberopas betet i skogsmark och hag-
mark. Särskild vikt läggs vid ängen och åkern 
och de olika former av tillstånd och förbud som 
råder vid bestämda tillfällen. 

Kravet på rättvis fördelning av betesresurserna 
tar sig uttryck i bestämmelser om det antal djur 
som varje delägare får släppa in på bete. Det före-
faller även som om man räknar med att betes-
kapaciteten årligen kan bedömas, varför frågan 
om en tidsbegränsning av betet kan avgöras vid 
bystämma. En viss differentiering av betet på 
olika kreatursslag har förekommit på så sätt att 
viss betesmark förbehållits t.ex. hästar, medan 
annan betesmark fått betas endast av får och svin 
eller t.o.m. gäss. Det omtalade rättvisekravet 
förekommer främst i byordningar som hör 
hemma i bygder med betes- och skogsbrist eller 
där bruksförvaltningar framtvingat förbud för får 
och getter att beta i skogsmark. 

Kreatursbete har enligt byordningarna före-
kommit på alla delar av en bys ägor, främst dess 
inägomark 1) på ängen a) om våren och b) efter 
slåttern, 2) på åkern a) på åkerrenar, b) på backar 
i åkern, c) på hela åkermarken då den ligger i 
träda, d) på återväxten efter skörden och e) på 
brodden efter sådden, 3) i hagarna om de är 
gemensamt hägnade, 4) på skogen, 5) på vägrenar 
och 6) eventuellt på gårdstomten. Tomtbete 
räknas ej som samfällt bete. Särskilda hagar, 
beteshagar, tycks vanligen ha varit enskilda och 
berörs därför ej direkt av byordningarnas be-
stämmelser, såvida inte hagen intagits av allmän-
ningsmark. 

Gåsbete i äng och gärde förutsätts i några by-
ordningar, som innehåller regler för att hindra 
okynnesbetning av gäss och höns där. Byord-
ningen 1765:3 för Södernånö i Lyhundra härad 
utsätter böter för den som inte vaktar okynnesfä. 
Giäss ware ock therunder begripne, så ofta the uti 
ängar finnes eller sädesgärden (ByM s. 171). För 
att avvärja åverkan skall man klippa en vinge: 
Gäss och höns, eller annat fjäderfä må icke 
utsläppas, förr än ena wingen blifvit afklipt 
(ByM s. 221). Det framgår inte att det i Mälar-
trakterna skulle finnas något organiserat gåsbete i 
gärden och ängar på samma sätt som i Skåne. K. 
Genrup har i sitt arbete visat på den stora 
betydelse trädesbetet hade för gåsskötseln. Han  

betonar ogräsets på trädan avgörande betydelse 
som betesresurs för gässen och menar att varje-
handa ogräs, i första hand kvickrot, kunde 
utvecklas till ett för gässen lämpligt foder.42  För 
förhållandena i Mälarlänen är denna iakttagelse av 
stort intresse, när det gäller trädans funktion i 
betescykeln. 

I sin avhandling Herdar och husdjur ger M. 
Szabö en omfattande skildring av beteskulturen i 
Skandinavien. Han redogör för betesmarkens 
typer, såsom skog, öar och holmar, ut- och 
inägor och beteshagar och påpekar i samband här-
med de två viktigaste betestillgångarna på inägo-
mark, nämligen åkern — med bete på trädan och 
på stubbåkern — och ängen. M. Szabö framhåller 
att det uppstått obalans mellan åkerbruket och 
boskapsskötseln och tänker väl då närmast på att 
ängsmarken efter hand minskat, därför att den 
uppodlats till åker. Den nyodling som förekom 
skulle ha tagit fasta på spannmålsodling utan 
hänsyn till kreaturens betesbehov. Om han avser 
uppodling av ängsmarken, stämmer säkerligen 
hans uppgifter. Min kännedom om förhållandena 
i Uppland, främst Tierps socken under 1700-
talets slut, tyder på att syftet med nyodlingarna i 
skogsmarken och de senare företagna sjösänk-
ningarna var att skapa ängs- och betesmarker. Det 
förändrade förhållandet mellan jordbruket och bo-
skapsskötseln kan ligga bakom den i byord-
ningarna och på åtskilliga ställen i 1700-talets 
domböcker dokumenterade regleringen av åker-
betet. Vid sidan av byordningarnas bestämmelser 
om detta påträffas en mängd vitesförbud som vid 
förhöjt vite förbjöd åverkan i åker- och betes-
mark.43  Häradsrätten utdömde dessa viten. I de 
uppländska byordningarna är reglerna om bete 
särskilt många och detaljerade, vilket antyder 
betets dominerande betydelse och vikt för 
byborna i ett betesfattigt område. 

Det har framkommit vid undersökningar som 
Ulf Sporrong gjort, att det i stora delar av 
Uppland — särskilt i Uppsalatrakten — har rått en 
obalans mellan ängs- och åkerarealen. Ängs- 
arealen har ansetts för liten i förhållande till 
åkern. Ängen var därför inte tillräcklig för byns 
foder- och betesbehov. I en bygd som länge haft 
en begränsad andel äng men mycket åker, har en 
speciell form för maximalt utnyttjande av åker- 
marken till bete utvecklats. Där har betesbrist i 
hög grad framtvingat regler för en rättvis fördel- 
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ning av betesresurserna på den samfällt hägnade 
marken. Det är mot den bakgrunden som de 
många betesreglerna skall förklaras 

Till det för byordningarna mest karakteristiska 
hör bestämmelserna om samfällt bete och om 
fastställandet av tidpunkten för att nyttja åker och 
äng till bete. Den som släpper in sina djur på det 
samfällda betet före någon annan bötfälls. Byord-
ningarna innehåller alltså bestämmelser om när 
och ifall betet i ängen på våren skall ske och 
likaså om betet i ängen efter slåttern. Knappast 
någon byordning saknar bestämmelser härom. 
Som exempel kan nämnas byordningen för 
Vilsberga i Biskopskulla socken 1766:8 med 
flera byar: Engarne hållas ifred, och får i samfälte 
Engar, icke betas om wåren, till thess Slottern är 
förbi, tå thet af Åldermannen skal tillsägas, när 
Kreaturen skola insläppas, wid 16 öre Smt wite 
för hwart Kreatur. Lag samma för then, som 
något Kreatur tiudrar.44  Av denna paragraf fram-
går att vårbetet i ängen borde vara helt förbjudet. 
I landshövdingarnas rapportering till riksdagarna 
under 1700- och 1800-talen klagas över ängsbetet 
om våren, vilket väl också visar att detta bete 
varit vanligt. Kemiprofessorn i Uppsala J. 
Gottschalk Wallerius berättade likaså 1772 för 
ekonomie adjunkten A. G. Barchxus att vårbete i 
äng förekom hos hans grannar vid Hagelstuna 
gård i Alsike socken. 

Vårbete ansågs av överheten olämpligt men 
kunde tillåtas när högsta nöd krävde det, d.v.s. 
vid foderbrist efter en lång vinter. I byordningen 
för Korgesta och Nibble byar i Sevalla socken 
1805:11 finns en sådan bestämmelse uttalad: Alt 
samfält bete uti Hagar och Utmark må ingen 
upgifva förän Grannarne efter Ålldermans sam-
mankallande därom ense blifvit, vid 8 skr böter 
för den som deremot bryter, ej heller må någon 
insläppa sina Kreatur i Ängarne om Våren, vid 
samma bot undantagande när högsta nöd fordrar, 
och alle Grannarne derom ense blifvit, ej heller 
lösa Kreatur öfver Sädes Gärdet drifva vid samma 
bot (ByM s. 596). 

Bestämmelserna om tidpunkten för bete på en 
bestämd mark har i rättvisans namn velat för- 
hindra att någon granne släppte in sina djur före 
någon annan. Bevarade bystämmoprotokoll, bl.a. 
från 1820-talet för byar i Danmarks socken, och 
en mängd rättegångsprotokoll från mål kring för 
tidigt bete om våren visar hur central denna 

paragraf om samtidighet i bete varit.45  
Byordningarna innehåller alltså bestämmelser 

som reglerar betet i åkern. För många byar var 
detta en nödvändig resurs för att klara kreaturs-
hållningen. Det gäller såväl i områden med 
begränsad tillgång på skogs- och utmark och 
ängar för betet som i områden med bättre 
betestillgång. Reglerna tar hänsyn till de olika 
tider under året då åkern kan betas. 

Av uppgifter från Götaland från början av 
1800-talet framgår att det varit regel att låta åkern 
vara betesmark under vissa delar av året beroende 
på tillgången på annan betesmark. I Gerss' 
Afhandling om Trädes-Åker-Jord 1805 anges att i 
en del landsorter, såsom Skåne och merendels i 
Westergöthland, trädesgärdet utgör all 
Hemmanets betesmark; men å de fleste andra 
ställen ega Får, Swinkreatur och Gäss uppå 
trädesåkern söka sin föda, som kan blifwa mer 
och mindre tillräcklig, i mon af tillgång på 
ogräs, lindor, åkerbackar och breda gräsrika 
renar.46  

Från Svealand finns en mängd uppgifter om 
samma metod att utnyttja åkern som betesmark. 
Som exempel kan nämnas att en bonde från 
Ramsta socken i Uppland vid diskussionerna i 
Uppsala landskansli 1792 om lantbrukets 
upphjälpande gav följande träffande bild av den 
betesfattige bondens situation: Här äro mantal 
[gårdar] med allt för littet utrymme, hafwa ingen 
skog, ingen ut- eller betesmark, liten eller als 
ingen äng; mer och mindre rymlig men swag 
åkerjord. De få kreatur som finnas på dessa 
mantal kunna ej annat wara än små samt magra 
och hopfallna alla årstider, måst om sommaren, 
då deras enda betesmark är et tort och magert 
trädesgerde.47  1 salpetersjuderiinspektören 0. 
Graus hushållsanmärkningar från 1748 får vi 
värdefulla notiser om åkerbetets stora betydelse 
och om dess organisation. Han antecknar om 
Tensta sockens innevånare: De hafwa mycken 
åker, men liten äng och intet annat bete än på 
skarpa trädesgärdet. Här växer intet gräs på dikes-
renarne i torra år, och när åkren slår felt, som 
gemen!. sker med wårsädet i torra somrar så är 
den arma bonden ruinerad.48  

För grannsocknen Ärentuna anförs i samma 
källa: Mulbete är här etj annat än på skarpa 
trädesgärdet och för Vaksa1a socken meddelar han: 
Waxala sockn äger ingen sko gpinne, utan stora 
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widlyftiga åkergärden, men ringa äng och intet 
bete annat än på skarpa trädesgärdet.49  

I sin relation till 1765 års riksdag gör härads-
skrivaren i Bälinge, Vaksala och Rasbo häraders 
fögderi följande anmärkning om ängen och betes-
tillgången: Till få hemman finnes Mulbete, och 
för de öfriga, som Oj hafwa, eller äro för långt 
aflägsne från allmänningarne, är föga annan till-
gång än skarpa trädesgiärdarne till dess ängarne 
blifwit slagne.50  

Behovet av bete på trädesgärdet kan avläsas i 
den stora mängd husesynsprotokoll som bevarats 
främst för civil-, präst- och militieboställena i 
Mälardalsområdet.51  Den svåra situation som 
kaplansbostället i Broby, Börje socken, befann 
sig i beträffande betestillgångarna beskrivs 1713 
på följande dramatiska sätt: Ingen utjord, ingen 
betzmark utan trädesgiärdet, ingen haga, ingen 
skog icke en buska snart sagt, som duglig är, in-
tet fiskewatn intet qwarnställe och intet tårp 
finns.52  Vid husesyn på fänriksbostället Berga i 
Västeråkers socken 1779 uppgavs: Mulbete är ej 
på annat ställe än i Trädesgärdet, till dess ängen 
upgifwes.53  

När kaptensbostället i Skuttungeby 1795 
synades, uppgavs helt enkelt att betet är på 
skarpa trädan.54  1828 hölls värdering av ett 
hemman i byn Tuskö i Börstils socken och då 
meddelades det om betet: Icke särdeles godt utan 
endast å Trädesgärden och skogen den tid ängarne 
icke äro upsläppte.55  

Det ovan beskrivna utnyttjandet av 
åkermarken har säkerligen förekommit allmänt 
även där tillgången på betesmark varit god. Jag 
tror att åkerbetet, efter hand som ängsmarken 
kommit att plöjas upp till åker, blivit mer 
systematiskt utnyttjat, även där det tidigare 
förekom mest bara under missväxtår. Att åker-
marken användes till bete beror naturligtvis också 
på att byarna helt eller delvis saknar skog på sina 
ägor. Stundom kan härads- eller 
sockenallmännings mark användas för betet eller 
också kan kreaturen inackorderas för sommarbete 
på annat håll än i den egna byn. Detta benämns 
att leja ut djuren på bete.56  

M. Szabö menar dock att trädans betydelse 
som bete inte berodde på betesbrist och han hän-
visar till en notis från Skåne, som tyder på att 
åkerbetet var en del i det systematiska betet.57  
Betet består av återväxten och det ogräs som  

växer upp på trädan liksom gräset på dikes- och 
åkerrenar och det gräs som växer upp i stubben 
efter skörden om hösten; detta bete kan i princip 
utnyttjas intill dess att tjälen hindrar fortsatt 
tillväxt, men det kan sedan fortsätta även på 
våren. Carl Dahlman Eskilsson förmedlar i sin 
Afhandling om Åkerbruket 1752 en intressant 
iakttagelse beträffande den säd som rinner ur axet, 
innan säden hunnit skördas, och som alltså sedan 
växer upp i stubben: Genom denna sädens han-
tering i Upland, får den resande gemenligen alla 
år skåda den skurna åkren af urrunnen säd liksom 
besådd, då brådden wisar sig helt ymnig bland 
stommen.58  Denna ofrivilliga sådd ger ytterligare 
växtlighet på den skördade åkern. 

Det har ingått i odlingssystemet att man tillät 
ogräs i säden för att kunna få gräs med i halmen, 
som sedan begagnades till foder. Man lät alltså 
med avsikt ogräs växa på åkermarken för att 
kunna utnyttja detta efter skörden. Denna metod 
för användning av betestillgången kan förklara 
mängden av regler om samtidighet och rättvis 
fördelning av bete i åker efter skörd. I Ny Journal 
uti Hushållningen 1809 återges uppgifter om 
skånska förhållanden, vilka på ett intressant sätt 
belyser ogräsbehovet: På skånska slätten, där en 
högst obetydlig del äng undantagen, all jord 
öfwerhufwud är under plogen, och följakteligen 
ingen afskild beständig betesmark finnes, är träde, 
så länge icke hwart hemmans jord är utbruten, ej 
allenast en oumgänglighet, utan det som wärre 
är: det är en slags nädwändig hushålls-maxime, 
att icke hålla åkern ren från ogräs, på det betet må 
blifwa ymnigare, och halmen gräsrikare för 
boskapen.59  

I HushållningsJournal 1785 har Adolph 
Mo&er författat en artikel med rubriken Om 
Åker-Ogräs och i synnerhet huru de til någon 
nytta kunna anwändas. Han redogör för de växter 
som förekommer i åkern som lämpliga foder-
växter och som bl.a. är nyttiga vid åkerbetan-
det.6° 

Betet i trädesgärdet och i gärdet efter skörden 
utnyttjades av byalaget gemensamt och emellan 
flera byar — gärdeslag; det bestod till största delen 
av det gräs — vanligen kallat ogräs — som växte 
upp i sädesstubben efter skörden. Ogräsväxten 
måste sålunda betraktas som en viktig betes-
resurs, för vissa byar som den enda betesresursen. 
Det har bl.a. varit för att tillvarata och organisera 
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detta åkerbete som de omfattande gärdeslagen 
inom Mälarlänen tillkom. Gärdeslagen har sin 
motsvarighet i Skåne och Västergötland i vånga-
lagen. Å. Campbell har betonat vångalagens 
betydelse just för betesorganisationen.61  

MBO:19 föreskriver att åldermannen skall 
sammankalla grannarna i byalaget för att med 
dem komma överens om vilka djur som skall 
släppas till bete i den bärgade ängen eller i den 
skördade åkern och om tidpunkten när detta skall 
ske (ByM s. 23). Paragrafen har i några byord-
ningar följts; formuleringen i byordningen för 
Söder Gerdsbo 1765:19 i Västerfärnebo socken är 
t.ex. i stort trogen mot förlagan: Sedan Ängarne 
äro afbergade, böra om hösten inga Kreatur derute 
insläppas innan Åldermannen sammankallat 
Grannarne och de sig förenat så väl om tiden, när 
sådant ske må, som ock om antalet och hvad 
slags kreatur de der vilja insläppa. Likaledes bör 
det förhållas, när Sädesgärdet om Hösten blifvit 
ledigt och säden inbärgad. Hvar som häremot 
bryter, och insläpper kreatur öfver det stadgade 
antalet, plickte tolf Öre Silfv.mt för hvart 
kreatur, och andra gången dubbelt; hvilka böter af 
den brottslige genast uttages.62  I byordningen för 
Bärby i Faringe socken 1759:6 lyder motsvarande 
paragraf: Får ej någon insläppa i Ängar eller 
Giärden någre kreatur innan samtelige Grannarna 
therom enige äro, tå Hästar och andre kreatur 
insläppas till så stort antal, som Ägarens del i 
Byn, men then ena ej mer än then andra icke eller 
fäBoskap på Åtta eller fjorton dagar sedan 
Hästarna insluppit.63  

Betet i åkern efter skörden bör anses som sär-
skilt viktigt för de byar, där det rådde brist på äng 
eller annat bete. J. Arrhenius berättar64  att en 
särskild sorts råg, senråg, skall ha kommit till 
användning i Småland, Västergötland och Väst-
manland just för att åkermarken skulle kunna an-
vändas för bete så långt fram på hösten som 
möjligt. 

Rågen såddes som höstråg under 1700- och 
1800-talen. Riksdagsberättelsen för Uppsala län 
1786 uppger att rågsådden vanligen skedde, så 
snart rågen om hösten hunnit mogna och till-
räckligt mycket uttröskats till utsäde.65  Om ut-
säde saknades användes föregående års råg, gam-
malråg, som såddes vid Larsmässotiden, d.v.s. 
den 10 augusti. 

Inför höstsådden förbjöd byordningarna bete i  

sädesgärdet och om bete verkligen förekom var 
det i högsta grad olovligt. Före sådd borde hägna-
derna kring sädesgärdet lagas. Gärdsgårdssyn 
skulle enligt byordningarna då hållas för andra 
gången under året. 

MBO:10 framhåller om bete på rågbrodden: 
Ej må någon om höst eller winter insläppa lösa 
Kreatur på rågen at beta innan Åldermannen 
sammankallat grannarne, och the tå pröfwa at 
thet utan skada ske må. Paragrafen föreskriver 
alltså att rågen skall få betas först sedan 
åldermannen sammankallat grannarna och med 
dessa prövat om betet kan äga rum utan skada. 
Byordningarna innehåller alltså inte förbud mot 
bete på rågen utan syftet med bestämmelsen är att 
byamännen gemensamt skall besluta om betet. I 
många fall har också i detta avseende MBO:s 
föreskrift och ordalag följts, när nya byordningar 
sammanfattats, men bestämmelsen har även fått 
från MBO avvikande formuleringar. MBO 
använder uttrycket att beta på rågen och det 
återfinns i de flesta byordningar som reglerar 
rågbete. Andra uttryck är att beta på brodden, på 
sädesbrodden, på rågbrodden, på råggräset och 
grön rågs betande. 

Det är förvånande att så många byordningar 
har regler om detta mycket begränsade bete, 
vilket kunde räcka endast några få dagar. En 
förklaring kan vara att det samtidigt gav tillträde 
till bete på åkerrenarna och backarna. Det tycks 
här även ha varit fråga om att gärdet skulle betas 
innan marken tjälat. I lantbrukslitteraturen från 
1800-talet påpekas det annars att marken borde 
vara frusen, innan djur släpptes på rågen 

Flera byordningar framhåller riskerna med att 
låta djuren beta på höstsådden; den kunde ju bli 
nedtrampad (ByM s. 259). Samma farhågor yppas 
beträffande betet i ängarna, främst om våren då 
marken är sank. Betet på råggräset har troligen 
även ett jordbrukstekniskt syfte, nämligen att 
hindra uppkomsten av snömögel på en kraftigt 
framvuxen rågbrodd. J. Frödin anger att ett skäl 
för bete på brodden om hösten var att få stråna att 
grena sig mera, då de växte upp igen följande 
vår.66  Det mest närliggande skälet är emellertid 
behovet av bete. Det faktum att det ansågs nöd-
vändigt att stadga om det till synes marginella 
rågbetet, tyder med andra ord på betesbrist. Från 
byarna Sånkarby och Domta i Österunda socken 
redovisas 1817 ett mål som belyser synen på 
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betandet av den växande rågbrodden.67  Några 
kreatur hade kommit in i de höstsådda åkrarna och 
helt betat av brodden. I ett tillägg till protokollet 
påpekas att ingen skada var skedd med följande 
motiveringar: Då hvar och en vet, at rågbroddens 
afbetande om hösten i torr väderlek sådan den i 
höst varit eller sedan käla åkommit, långt ifrån at 
anses för skadligt, tvärt om med flit, såsom 
nyttigt tillåtes ... Då klagomål Ofver bladens 
förstörande uppå råggräset höstetiden är så 
mycket lösligare som sådant nästan alltid sker 
genom vinterkölden och snön, utan växtens 
skada. 

Det krav på samordning i tiden som ovan 
påvisats för rågbetet, styr också betet på gärdes-
backar och ängsbackar, väg- och åkerrenar. Några 
byordningar innehåller regler om när och hur 
backarna skall betas och de gäller för den tid då 
åkern är fredad för bete. För den tid av året då 
åkrarna är tillgängliga för samfällt bete, finns där-
emot inga regler för betet på backar eller renar. 

De backar som ligger som impediment i åkern 
och dikena med sina renar får ej utnyttjas enskilt. 
Inte ens över de egna åkerrenarna får bonden be-
stämma, eftersom dessa efter det att åkerbetet 
släppts fritt skall upplåtas till samfällt bete. I 
regel är backarna gemensamt utnyttjade och de 
kallas då hopbackar. 

4.4 Utnyttjandet av fiskevatten 
I MBO 1742 finns inga regler rörande fiske och 
fiskerätt. Byarna ges istället möjlighet att själva 
formulera regler för fisket. Av de byordningar 
som publicerats i ByM innehåller ca 80 bestäm-
melser som har med fiske att göra. Större delen 
av dessa byordningar hör hemma i kustbyarna i 
Roslagen; några exempel finns också från 
inlandet. Flera byalag, som uppenbarligen har 
fiskevatten, saknar dock bestämmelser om fiske. 
I några fall förekommer stadgar som jag velat 
kalla fiskebyordningar, t. ex. för Gillberga, 
Västanvik och Stortorp i Rådmansö socken från 
1789 och 1846. Sigurd Erixon uttryckte en gång 
förhoppningen att en genomgång av 
domböckerna från Roslagen skulle bidra till 
uppspårandet av fler byordningar och därigenom 
ge mer material från de fiskedrivande kust- och 
skärgårdsbyarna i Roslagen.68  Efter att, 
inspirerad av Erixon, ha inventerat materialet i 

fråga har jag kunnat publicera en mängd 
byordningar från detta område (ByM s. 26-299). 

0. Isaksson,69  som har undersökt förhållan-
dena i Norrlands kustbyar, utgår från lagstiftarnas 
vetskap om att rättsförhållandena inom fisket 
varierade från plats till plats. Det skulle vara 
anledningen till att det var så svårt att formulera 
speciella bestämmelser om fisket i byord-
ningarna. I de västerbottniska byordningar, som 
tillkom efter 1742, saknas anvisningar om fisket 
nästan helt. 

Det är förvånande att lagstiftarna över huvud 
taget beaktat fisket i MBO, eftersom denna ju 
tillkom främst för lantbrukets upphjälpande. Det 
tyder på att jorden och vattnet i byn betraktades 
som en enda samlad produktionsbas för den jord-
ägande befolkningen. 

4.4.1 Centrala bestämmelser 
Byordningarnas bestämmelser kring fisket utgör 
en liten del av den lagstiftning som skapats kring 
detta näringsfång. Källor för kännedom om den 
tidigare och samtida fiskelagstiftningen är 
Kristoffers landslag, 1734 års lag, framför allt 
dess byggningabalk kapitel 17 och 18 och miss-
gärningabalk, Fiskestadgan 1766 och förkla-
ringen till denna 1771. Regler om fiske finns 
också i skifteslagstiftningen och i lantmäteriför-
fattningarna. 

Genom resolutioner vid tingsrätterna tillkom 
föreningar, överenskommelser, som gäller fiskets 
fördelning och vård. 11771 års förklaring till 
fiskestadgan krävs, att genom landshövdingarnas 
försorg och genom beslut i sockenstämmor eller 
vid häradsrätter sådana överenskommelser träffas, 
som tar hänsyn till fiskevården, t. ex. förbud mot 
alltför små maskor i notar och nät. På så sätt 
ingås under 1770-talet över hela landet en mängd 
lokala fiskeavtal, som tar fasta på det lämpligaste 
och för fiskens tillväxt mest gynnsamma fiske-
sättet. De skrivs in i häradsrättsdomböckerna och 
sänds i avskrift till Riksdagens fiskeridepu-
tation." Dessa åtgärder tycks ha påverkat förfat-
taren till byordningen för Björklinge församling 
1775:3:23: Samma bot ware för then, som med 
alt för fina fiskeredskap, utöder then smärsta 
fisken, eller ej tilbaka kastar then updragna fisk-
råmmen, och the kräftor, som hafwa råm under 
sig (ByM s. 396). 

1 häradsrättsdomböckerna införs också ett stort 
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antal vitesförbud till skydd mot åverkan på byars 
samfällda egendom eller på enskild och skiftad 
mark eller fiskevatten. Genom vitesförbudet höjs 
det bötesbelopp som åverkan på t. ex. fiske 
enligt lag skulle ha medfört. För att kunna 
åberopas som lag måste förbuden publiceras från 
predikstolen. 

Andra källor vari ingår bestämmelser om 
fisket är protokoll vid skiftesförrättningar och i 
länen fastställda lokala fiskestadgor. 1852 utgavs 
en ny fiskeristadga som ersatte fiskestadgan av år 
1766. Särskilda regler gäller för för skattlagda 
fisken och för Kronans fisken och för dessa har 
en stor mängd förordningar publicerats.71  

4.4.2 Lokala bestämmelser 
Id, mört, sik och strömming är de fåtaliga fisk-
arter som omtalas i byordningarna och även 
kräftor nämns. I byordningen för Hargs by i Vätö 
socken 1653 heter det att bygrannarna skall vara 
samse i Idhebadh, tå the wenta honom om 
Pingesdagz tijdh (ByM s. 37). Idfiske och mört-
fiske regleras i fiskebyordningen för Gillberga, 
Västanvik och Stortorp i Rådmansö socken 1789 
(ByM s. 143). Kräftfisket berörs endast i de fall 
då gräset på den omgivande marken skadas genom 
trampning. Fisket i hemmavattnen består av 
strömmingsfiske och s.k. fjällfiske, d.v.s. fiske 
av gädda, braxen, id och mört. Ål nämns inte, 
men det är troligen ål som fångas vid stöjning, 
d.v.s. ljusterfiske med eld. 

De fiskemetoder som avspeglar sig i byord-
ningarnas bestämmelser är få i förhållande till den 
mängd metoder som under 1700- och 1800-talen 
stod till buds för hemmafisket. Vi får genom 
byordningarna ingen uppfattning om den samlade 
helheten av fiskemetoderna. Det är inte heller att 
vänta, eftersom bestämmelserna i huvudsak 
endast tar hänsyn till fisket i oskiftat eller 
gemensamt utnyttjat vatten. Självfallet har 
många andra fiskemetoder kommit till använd-
ning vid enskilt fiske och vid havsfiske. I sin 
avhandling om strömmingsfisket i Roslagen 
1745 säger Nils Humble att han endast nämner de 
vanligare metoderna, eftersom det är ogörligt att 
behandla alla. Orsaken till variationsrikedomen är 
enligt N. Humble den växlande djup- och botten-
beskaffenheten i vikar och fjärdar, vilken kräver 
olika fiskemetoder.72  

Fiske med ljuster omtalas i några av  

Roslagens byordningar; bl.a. förekommer förbud 
mot den särskilda form av ljustring, som kallas 
att stydja med eld i byordningen för Bergshamra 
1800:24, Länna socken (ByM s. 123) eller fara 
med eld. Ordet stydja eller stödja tycks härvid 
avse ljustring om natten med en eld anbringad på 
båten. Av byordningarna framgår inte vilken 
fiskart det var fråga om. Av H. Fernholms artikel 
om ljusterfiske framgår att det kan ha gällt 
ålfiske: Vissa former av ålljustring äga rum vid 
eldsken. Från Roslagen har utförligt berättats om 
s.k. styande av ål — det var bara ål som 
styddes.73  

Förbuden mot ljustrande med eld om natten 
har till uppgift att skydda fisket med s.k. lyntnät 
eller skottnät. Denna fiskemetod kallas lyntning 
och den äger rum sent på hösten i öppet vatten 
eller på den första isen. I synnerhet i byordningen 
för Harg i Vätö socken 1773:21 framhålls 
lyntfisket, som har gammal hävd i trakten. Det 
nämns också i byordningen 1653: Till befräm-
jande af lynt-fisket får ingen wid tio daler 
silfwermynts wite, efter den Sextonde 
Nowember, draga not eller fara med eld och 
hjuster, miste jemwäl båt, not och fiskeredskap. 
Så skola jemwäl wid lyntning de så kallade 
Bömans lotter efter öre- och gårdatalet, samt 2ne 
fullwuxne Personer för hwarje lott till arbete 
utsändas; och hwart nät wara af 12 famnar. Om 
någon not wid Torrwederlek, finnes efter den 16 
Novemb: wåt, äger det witsord, at en sådan gjordt 
emot förbud. Äfwenledes om någon misstänkes 
hafwa i förbuden tid dragit not, får han icke wägra 
Byamännen, at inkomma i dess båthus och 
sjöbod, at efterse, om någon wåt not der finnes 
eller andre bewis äro (ByM s. 37). 

Omsorgen om lyntfisket finns belagd också 
långt senare i ett protokoll från bystämman med 
Hargs bys hemmansägare och ecklesiastik-
boställsbrukare 13 januari 1892: För fiskets 
skyddande för lyntalagen beslöts enhälligt att icke 
olofligt fiske med ryssjor ock krok får begagnas i 
vikarne och vikmynningarne efter den 20de 
November tills lynktningen upphört för året.74  
Lyntningen, som alltså utövas i den vikrika skär-
gården, får i byordningarna en särställning vid 
sidan av vinternotfisket. Det bedrivs tydligen på 
oskiftat vatten. Metoden begagnas vid fiske efter 
gädda, som enligt byordningarnas vittnesbörd har 
ett särkilt värde just här. Lyntfisket är väl anpas- 
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sat till de naturgeografiska förutsättningarna i en 
sönderskuren skärgård. 

Av de metoder som omtalas i byordningarna — 
fiske med not, nät, katsor, ljuster och krok — är 
notfisket, vinternotfisket, enligt samstämmiga 
uppgifter den viktigaste i oskiftade vatten och 
noten är det viktigaste redskapet inom byalaget. 

Byordningarnas bestämmelser om fiske 
begränsas till fiske på oskiftat vatten eller till 
fiske med gemensamma redskap i delade eller 
oskiftade vatten och till fiskarter som anses vara 
särskilt ekonomiskt värdefulla. Där framgår inte 
hur bybefolkningen bedömde värdet av de olika 
fiskena eller fiskemetoderna, men av byordning-
arna att döma, kommer notfisket och lyntfisket i 
främsta rummet. Båda metoderna kräver gemen-
samma arbetsinsatser för att ge resultat. Särskilt 
stora arbetsinsatser behövs vid notfisket, kanske 
främst vid vinternotfisket, som krävde en väl 
utvecklad arbetsorganisation, ett notlag. 

Med notfiske, som omtalas i några av Upp-
landskustens byordningar, avses fiske med såväl 
vinternot som sommarnot. Vinternoten, eller is-
noten, drogs under isen längs i förväg upphuggna 
vakar och var ett stort och omfångsrikt fiske-
redskap. I en bynot, som användes av ett notlag, 
hade varje medlem i laget sin del i proportion till 
gårdens storlek; andelen i fångsten beräknades på 
samma sätt. Inför fiskesäsongen hopfästes de 
olika delarna till en hel not, varvid varje gård 
medförde sin del av noten, som då borde vara 
felfri. I byordning för Alsvik i Blidö socken 
1787:17 sägs: Then, som icke har sina Notstyc-
ken förswarliga, at de påliteligen nyttjas kunna, 
böte för första gången fyra Schilingar, för andra 
gången åtta Schilingar och för tredje gången 
sexton Schilingar in Specie (ByM s. 101). 

När noten var sammansatt av delar från olika 
medlemmar i notlaget kallas den hopnot i byord-
ningen för Östra Lagnö i Ljusterö socken 
1801:11 och det gemensamma fisket hopfiske 
(ByM s. 288); det samfällda vattnet där hopfiske 
kunde äga rum benämns hopvatten enligt byord-
ningen för Norröra i Blidö socken 1822:5 (ByM 
s. 104). I byordningen för Siarö i Ljusterö 
socken 1809:21 poängteras särskilt att vin-
ternotfisket var hopfiske medan sommarnotfisket 
gällde som enskilt fiske på tilldelta vatten (ByM 
s. 286): Fiskewattnet, som om wintren med 
byens samfälta hopnotar nyttjas, njuter grannarne  

samfält och bytes fisken proportionalita en hwar 
emellan, hwaremot enhwar lIfwen är skyldig at 
underhålla redskap och folk femte dragare om så 
behöfwes i lika proportion som fisk tages. I 
byordningen för Vik i Länna socken 1800:15 
påpekas att den som under pågående notfiske har 
trasig notdel skall laga den: samfellta sommar 
Nottens wid makthållande den som sig der utti 
befinnes afwa broOellig flott den som jcke straxst 
efter tilsegning henne lagar bötter 8 skill (ByM 
s. 139). De här anförda exemplen anger notfiskets 
karaktär av ett gemensamt fiske, organiserat 
inom byalagets eller notlagets ram. 

Inför fiskesäsongen skulle i Östra Lagnö i 
Ljusterö socken 1801:16 vidtagas den fiske-
befrämjande åtgärden att på byfogdens tillsägelse 
rensa de notvarp, som skulle dragas med hop-
noten: De Byamän som genom Byfogden warda 
tillsagde at om hösten upskjära de notwarp, som 
skola dragas med hopnoten, och sin skyldighet 
utur agtlåter pligte 24 (sch) (ByM s. 288). 
Vinternotfiskets betydelse framför annat fiske 
framgår av byordningen för Åkerö i Rådmansö 
socken 1800:4 där det heter att Ingen får lägga 
några Nät i Åkerö Fjerden på Isen om höst eller 
Winter förr än winter Notarne har dragits de bästa 
Warpen. Den däremot bryter pliktar 24 sk (ByM 
s. 160). Byamännen borde visa stor omsorg om 
notfisket. 

Det berodde på byns geografiska förhållanden, 
vilken omfattning och betydelse jordbruket, 
boskapsskötseln eller fisket hade för hushållning-
en. B. Hedenstierna framhåller att de naturgeo-
grafiska förutsättningarna självfallet förändrats på 
grund av tillandningen och landhöjningen.75  Det 
har medfört att fisket — bl. a. notfisket — för-
sämrats därhän att det med tiden blivit omöjligt 
att dra not, där man tidigare gjort det. Klagomål 
på försämrat fiske både i Roslagen76  och på 
Åland 77  framförs i samband med 
skatteläggningar under 1700-talet; de visar, att 
befolkningen måste anpassa sina fiskemetoder till 
de geografiska förändringarna, om de skall kunna 
utnyttja fisket som inkomstkälla. Av by-
ordningarna från Roslagen framgår det inte, om 
sådana förändringar påverkat fisket under den tid 
byordningarna varit aktuella. Däremot kan man 
förmoda att förutsättningarna för fiske i oskiftat 
vatten försämrats genom att storskifte införts. 
Motsägande föreskrifter om storskifte av fiske- 



74 

vatten förekom. B. Hedenstierna påpekar för sitt 
undersökningsområde, Stockholms skärgård, att 
det förefaller som om man bibehöll byarnas 
fiskevatten oskiftade och skiftade det endast i 
undantagsfal1.78  Detta skulle kunna ge en 
antydan om notens — bynotens — stora betydelse. 

Ägare till gårdar som låg i byalag kunde 
begära skifte inte bara av jorden utan också av 
fiskevattnet, som därmed blev s.k. enskilt 
fiskevatten. För att skydda sina enskilda ägor 
begärde ägarna förbud, vitesförbud, mot åverkan 
av olika slag.79  Som exempel kan anföras ett 
förbud för en herrgård i kustmiljö: Uti ingifwen 
skrift anmäldte General Lieutenanten — Pehr 
Gustaf Pfeiff, then myckna åwärkan han, å sine 
under Lemshaga sätesgård belägna ägor och 
tilhörigheter lider förmedelst jagande, skjutande, 
ängstrampning, betande, skogshygge, löfbrott, 
fiskande med ljuster not och nät med mera — 
begjär han TingsRättens förbud — som utsätter ett 
wite af Tio dahlr Srmt." 

Det vore önskvärt med en undersökning av 
storskiftets betydelse för byarnas fiske; en sådan 
skulle kunna ge besked om i vilken omfattning 
man skiftat eller med avsikt underlåtit att skifta 
fiskevattnen. 

De flesta byordningar i ByM som innehåller 
bestämmelser om fiske, avser byar på den upp-
ländska kusten. I dessa har man tillvaratagit den 
möjlighet MBO ger, att i byordningen infoga 
regler om fiske. Myndigheterna, som föreskrev 
byordningen, hade naturligt nog ingen möjlighet 
att överblicka de många byarnas speciella förhål-
landen. 

Långt ifrån alla byar med fiskevatten har tagit 
med bestämmelser om fiske i sin byordning. 
Denna tystnad har 0. Isaksson tolkat som ett 
bevis för att fisket redan var reglerat genom 
muntliga eller skriftliga avta1.81  Av uppgifter i 
domböcker framgår att det verkligen fanns över-
enskommelser eller regler som inte var nedskriv-
na utan endast muntligt burna, t.ex. om använd-
ningen av fiskevattnet i viss ordning för ström-
mingsnoten i Marums by i Vätö socken.82  Jag 
tror knappast att man skall räkna med att sådana 
skriftliga eller muntliga överenskommelser åter-
ger en urgammal, i senare tid kodifierad sedvane-
rätt; de gäller sannolikt i stället i en för tillfället 
aktuell situation. 
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5 Brandskydd 

5.1 Centrala föreskrifter 
Omsorgen om brandskyddet har varit större i 
städerna än på landet. I städerna tillkom under 
1600-talet särskilda brandordningar. Stockholm 
stads första brandordning är daterad 1661.1  
Brandskyddet på landet har i huvudsak varit be-
gränsat till några regler om brandstoden som 
finns i byggningabalken i 1734 års lag. Brand-
stod var ersättning för skada till följd av elds-
våda, som utbetalades kontant eller in natura. 

Såväl i de gamla landskapslagarna som i stads-
lagen och landslagen förekommer stadganden 
som gäller vådeld och rätten till brandstod.2  Flera 
av dessa medtogs i den nämnda balken i 1734 års 
lag, vars kapitel 15 gäller skogseld och kapitel 24 
vådeld i by. I samma balks kapitel 2 § 4 stadgas 
att en gård, som rivs eller brinner i en trång by, 
skall flyttas till en annan tomt för att brandrisken 
därigenom skall minskas.3  

Som komplement till föreskrifterna i lagen 
tillkommer under 1700- och 1800-talen förord-
ningar om brandskydd. Redan den 14 september 
1731, alltså före lagen 1734, förbjöds genom 
kunglig resolution på prästerskapets besvär allt 
skjutande vid bröllop, barndop och samkväm, och 
förbudet upprepas i det kungliga brevet 19 
januari 1798.4  Att skjuta ovarsamt mot hus eller 
tak så att eld uppkommer, betraktas i byggninga-
balken 24 § 1 som sådan försummelse att brand-
stod ej utgår. Tjänstehjonsstadgan den 21 augusti 
1739 varnar tjänstehjon att gå med bar eld och 
tobakspipa.5  Den 16 september 1741 förbjuder 
Kungl. Maj:t ungt folk som ej fylt sina 21 år att 
röka tobak emedan förfarenheten wisar, thet icke 
allenast swåre olyckor och eldskador sig ofta 
tildragit genom tobakseldens wårdslösa handte-
rande.6  Den 15 mars 1770 upprepas detta rökför-
bud, men undantag görs då för dragoner, soldater, 
fiskare m11.7  

Byggningabalken 24 § 3 gäller legohjons 
ovarsamhet med eld och enligt tjänstehjonsstad-
gan den 23 november 1833 § 12 skall tjänstehjon 
straffas för sådan ovarsamhet, något som bör ses 
mot bakgrund av att husbonden hade skyldighet  

att ersätta skador som hans tjänstehjon orsakat. 
Såväl före som efter 1734 vidtar myndig-

heterna åtgärder för ett effektivare brandskydd på 
landet. Även försök till brandlagstiftning görs 
men utan direkt resultat. De medel myndigheter-
na anser användbara för att förebygga bränder var 
brandordningar eller brandsyneordningar, möjli-
gen med städernas brandordningar som förebild, 
och brandstodsföreningar. För verkställandet av 
dessa brandförebyggande åtgärder utnyttjas 
härads- och sockenadministrationen.8  

Sedan gammalt — alltså före 1734 års lag — 
kunde den som drabbats av brand få brandstod, 
d.v.s. från häradet utdebiterade penningmedel. 
Brandstodsföreningarna organiseras genom 
häradet eller socknen; där anges noggrant värdet 
på olika hus och beräknas hur stor ersättning som 
skall utgå efter brand. I dessa överenskommelser 
intas som regel även brandskyddsföreskrifter, 
t.ex. om brandsyn, om sotning av skorstenar, om 
utbyte av takhalm mot näver och torv.9  

Brandskyddet ingår i MBO och blir i fortsätt-
ningen den punkt som återges oftast och orda-
grannast i byordningarna. MBO:32 lyder: Bar eld 
må ej bäras hemmanen emellan, ej eller i Stall, 
Fähus, lada eller annat uthus, och skal jemwäl i 
thesse rum alt Tobaks rökande wara förbudit: Ej 
må Eld lemnas osläkt eller owårdad i Kölna, 
Pörten, Badstuga eller Smedia, eller plikte then 
annorlunda härmed förfar ... Silfwermynt. 
Åldermannen med Besittiarne böra twänne 
gånger om året nemligen höst och wår besiktiga 
alla Eldstäder i hela Byelaget, och the som tå 
finnas så bofällige, at eldswåda therigenom tima 
kan, böra besiktnings männerne låta nederslå 
och ägaren böte (ByM s. 24). 

Paragrafen kan uppdelas i minst fem olika 
moment: 

bar eld må ej bäras emellan hemmanen eller i 
uthus 

tobaksrökning förbjuds i dessa uthus 
eld får inte lämnas osläckt eller ovårdad i 

smedjor, kölnor e.d. 
eldstäderna skall besiktigas, d.v.s. brandsyn 

skall hållas inom hela byalaget 
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5) bristfälliga eldstäder skall man låta nederslå, 
d.v.s. förstöra, för att hindra brand. Detta moment 
förefaller särskilt drastiskt. 

Under 1700-talets sista år och under 1800-talet 
tillkommer en mängd brandordningar med 
noggranna bestämmelser om brandskyddet inom 
socknen. De är vanligen antagna vid socken-
stämmor och stadfästa av häradsrätten och däref-
ter införda i domboken eller godkända av lands-
hövdingen; tillvägagångssättet har alltså varit 
detsamma som vid antagande av en sockenby-
ordning. 

Tillkomsten av brandordningarna i Uppsala 
län är troligen ett steg i en lång process, som 
började med ett lagstiftningsförsök 1746, då 
Kammarkollegiet lade fram ett utkast till en 
förordning om varsamhet med eld på landet.1° 
Kammarkollegiets förslag sändes till samtliga 
landshövdingar med begäran om utlåtanden från 
såväl landshövdingarna som häradsrätterna. I 
Uppsala län behandlades förslaget i diskussioner 
vid häradsrätterna och 1747 avgav lands-
hövdingen sitt utlåtande. Det är mycket sannolikt 
att det inte blev något resultat av aktionen från 
Kammarkollegiet. Förslaget innehåller dock 
intressanta synpunkter på det stora problemet 
med brand i tätt byggda byar. Där föreslås bl.a. 
att halm och vass skall förbjudas på hustaken i 
mangården, att bättre tillgång på vatten skall ord-
nas och att brandsyner skall hållas av särskilda 
besiktningsmän tre gånger om året. 

År 1762 vidtar landshövding J. Funck i 
Uppsala län en viktig åtgärd för brandskyddet, 
vilken åtminstone till en början gav ett snabbt 
resultat. Den 2 oktober detta år utsände han en 
kungörelse angående brandsynemän och brand-
skydd i Uppsala län. Det är omöjligt att säga om 
det bakom denna kungörelse ligger något krav 
från Kungl. Maj:t eller någon annan central 
myndighet; landshövdingen hänvisar emellertid 
till MBO:32 och till byggningabalken i allmänna 
lagen. En stor brand hade vid pingsttiden samma 
år utbrutit i byn Munga i Tierps socken, varvid 25 
hushåll blivit husvilla.11  

Munga-branden kan vara den direkta orsaken 
till Funcks kungörelse. Denna upptar flera punk-
ter som påminner om eller kanske direkt återgår 
på det strax ovan nämnda utkastet från Kammar-
kollegiet 1746, där det bl.a. föreslås att brand-
synemän, uppsyningsmän, skulle utses vid soc- 

kenstämma och att brandsyn skulle hållas samt 
att uppgifter härom skulle insändas till lands-
hövdingen. Vidare talas om takhalm, brandred-
skap och vikten av tillgång på vatten för brand-
släckningen. 

Funcks kungörelse lyder: Som wådeldar 
beklageligen år efter annat i thetta höfdingedöme 
tima tu l husägares och häradsboernes kännbara 
kåstnad samt skogarnes ödande; Ty är angelägit 
möyeligen at söka förekomma sådana lands-
skadeliga olyckor. Förutan thet som Rikes Lag 
serdels uti 24 Cap. B.B. härom innehåller 
anmanar jemväl K.M. brev til samtelige thes 
Befallningshafwande af d 20 de Februarii 1742 § 
32 wederbörande Byamän, som under 
Brandsstodsföreningarne lyda, at åhrligen hålla 
Brandsyner, och at nedslå förlorade eldstäder, 
hwarom med mera mig är wid answar ålagt, at 
draga behörig försorg. CronoBef männen hafwa 
therföre sielfwa och genom Cronobetjiente sedan 
thetta åtta dagar förut allmänt blifwit Kundgiort, 
at i hwarije Sochn hålla Sochnestämma, hwarwid 
efter som Byggdelagen äro belägne tu l wisse 
Upsyningsmän tilsättes, och af Cronobetienterne 
årligen wid ombyte antecknas, och en längd 
theröfwer i Sacristian lägges samt en till mig 
insändas. Thesse upsyningsrrzäns skyldighet skall 
wara, att efter antydan om tiden, emellan d. 20 
Martij och 20 aprilis om Wåhren, samt 20 
Septembris och 20 Octbr: om Hösten hålla, i 
grannarnes närwaro Brandsyn öfwer Husen i 
Gårdarne och therwid i akt taga, om någon 
eldstad, bak-badstuga, Rie eller Kölneung är 
bofällig, utbränd och bräcklig. Om bakmuren och 
spisbotnarne, som ligga på Bielkar äro alt för 
tunna: Om Skorstenspiporne icke gå fyllest upp 
eller åtminste sju quarter åfwan tak: Om 
murarne hafwa serdels wid wägg, trossning och 
tak remnor: Om Husen eller murarne så sunket, 
at the luta på sned emot hwarannan, eller om 
stock är förd i pipa när wid eldstad: Om 
taknäfwer ligger bar och takwed är ruten och 
måssig, samt halm ligger ojämn och obunden. 
Om Byggnaden är så inrättad, at gnistorne utur 
Skårstenen falla genast på något närstående tak, 
Kroppås, Röste, Wed-, Höbod eller 
Redskapslider: Om Åboerne hafwa i hwarje gård, 
stega, ämbar och Båshakar, samt huru the hålla 
sina watnwägar och Brunnar wid magt, med 
mera, som försigtige Hushållare Kunna 
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eftertänksamt pröfwa farligit wara. 
Enär nu Upsyningsmän och Grannar sådant 

wid Brandsynen finna, och ägarne, på antydan, 
thet icke straxt therefter rätta, skola the förre thet 
angifwa hos nästa Cronobetient, som tå hafwer 
ther treska spörjes, och förelagd tillräckelig tid 
tu l bättring förfallelöst eftersättes, at i wittnens 
närvaro, Kullstöta åfwanbeskrefne farlige 
Eldstäder och at stämma ägarne tu l Härads-
Rätten, tu l at therstädes, om the brottslige finnes, 
enligit åfwan berörde Lagsens rum, först plikta 
fem dahl. i Silfmt, tu l treskiptes och sedan Tjo 
dahl. samma mynt, i witesbrott enligit 5. Cap: 
Uts. B. § 11, Målsägarnes Ensak, hwartil afwen 
Cronobetjente och Synemän skola wid angif-
wande af hwem thet wara må, förklaras skyldige 
så framt the eftersättja något af thet, som 
härutinnan åfwanföre blifwit befalt. 

Men skulle olyckan af Brand genom förbe-
rörde byggnads brist upkomma, eller har någon 
undandragit sig at bewisa thes Byggnad wara 
guld, skola sådane husägare efter lag ingen 
bewillning tu l Brandstod niuta. 

1 öfrigit hafwa CronoBefallningsmännen nu i 
förstone och sedan en gång om året Höstetiden tul 
mig at inkomma med berättelse, huruwida thetta 
blifwit wärkstält.12  

Kungörelsen, som kan sägas innehålla en sum-
mering av alla brandskyddsåtgärder som var möj-
liga, medförde att brandsynemän utsågs vid 
sockenstämmorna i länet. Rapporter härom in-
kom till landshövdingen. Brandsynemännen hade 
i allmänhet utsetts inom varje sexmansrote. I 
Åsunda och Trögds härader var byalag och 
sexmansrote identiska.13  

Vissa byalag inom Lagunda härad, Uppsala 
län, hänvisar till att byålderman redan finns och 
att de därför inte skall behöva utse brandsyne-
män: Tuna bys 1:a och 2:a rotar nyttjar sina 
tillsatta åldermän och bisittare efter byordningen 
och för Balingsta och Skogs-Tibble socknars 
rotar meddelas att alla inrättat byordning och 
således efter dess innehåll nyttja sina åldermän 
och bisittare." För Börje socken, som redan 
1742 antagit byordning, sägs däremot inget om 
att byåldermän utsetts. 

I många socknar och byar i Uppsala län antas 
byordningar efter 1762 och det är tänkbart att 
bestämmelserna om brandsynemän införs i dessa 
som en följd av Funcks kungörelse. Brandsyne- 

organisationen torde ha bidragit till att ge bya-
lagen en viktigare funktion än tidigare. Även 
sedan andra instanser övertagit betydelsefulla 
uppgifter inom byarna, fungerade brandsynerna 
inom rotar, brandrotar och byalag ända fram till 
andra världskriget.15  

1792 återkommer kraven från landshövdingen 
i Uppsala län att brandsynemän skall tillsättas i 
byarna.16  Landshövding U. Ehrenbill upprepar 
då nästan ordagrant J. Funcks synpunkter på 
brandskyddet från 1762 jämte kravet på brand- 
synemän; han anknyter därvid till förekommande 
byorganisation på grundval av sockenbyord- 
ningar. Byalaget skulle alltså fungera som lämp- 
lig organisationsenhet för brandskyddet. Ehren-
bill noterar vidare att de uppsyningsmän, som 
enligt byordningarna skall finnas, även skall 
uppfylla sina skyldigheter som åldermän (ByM s. 
467 och 469 § 11). 

Ehrenbill översänder en skrivelse om organi-
sation av brandskyddet till Ärkestiftets domka- 
pitel, som tar upp hans skrivelse i cirkulärbrev 
n:o 207, 9 jan. 1793, och där framhåller hur 
viktigt det är att sockenstämmor hålls kring 
denna angelägna fråga, d.v.s. kampen mot vådeld 
på landsbygden. För att nå ut direkt med sitt 
budskap till socknarna och prästerna går lands- 
hövdingen den här gången via domkapitlet och 
visar samtidigt på en annan väg ut till lokal-
samhället än den han vanligen utnyttjade genom 
fögderiförvaltningen. 

Landshövdingens kungörelse gav vissa resul-
tat. I inledningen till sockenbyordningen för 
Vänge socken 1798 anförs nämligen denna som 
en av anledningarna till att man velat samman-
ställa en byordning (ByM s. 467). Denna inne- 
håller en tämligen omfattande paragraf om 
brandskydd, vari framhålls vikten av att brun-
narna och vattenställena sköts och att brandred-
skap finns tillgängliga (ByM s. 469). 

Under de följande åren tillkommer brandord-
ningar för en mängd socknar som en följd av 
Ehrenbills initiativ. Från samtliga elva socknar i 
Olands fögderi inkom brandordningar till lands- 
hövdingen och i många av länets sockenstäm-
moprotokoll finns brandordningar inskrivna. Som 
ett av de viktigaste medlen för att undgå brand 
anges i dem brand- och sotsyner flera gånger om 
året.17  Som exempel kan Lillkyrka sockens 
brandordning anföras — något förkortad — från 
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sockenstämman 4 maj 1794. Bland bestämmel-
serna återfinns här samma ämnen som i byord-
ningarnas brandskyddsföreskrifter och enligt 
brandordningen skall byarnas åldermän vaka över 
brandskyddet:. 

Brandordning för Lillkyrka socken 1794. 
Skall hwar och en By innan hösten förse sig 

med en handspruta,... Brandupsyningsmän skola i 
höst wid skeende syn noga efterse och årligen om 
de äro i ordning. Brister någon i denna del plickte 
12 ss. 

När eldswåda timar, skall upsyningsman i 
roten wara den förste som infinner sig och det wid 
ett wite af 16 ss och äger han då at befalla så 
många man af byen, som han nödigt pröfwar... 

Skola åldermän i byarna, som till ordning 
och säkerhet äro antagne, altid noga tillse att 
ingen någon tid och hälst i blåswäder owarsamt 
eldar eller bär eld emmellan gårdarna utan lyckta 
käril och äga de at uttaga af den som thermed 
beträdes, 24 ss. Äfwen som den hwilken med 
tobakspipa går i foderrum plicktar efter lag och 
om ålderman icke angifwer en owarsam 
tobaksrökare ware han sjelf förfallen till 8 ss sp. 

Alle här ofwan satte plickter tillfalla fattig-
kassan, som afwen utbetalar prcemierna. 18  

Under 1800-talet görs ytterligare insatser för 
att öka brandskyddet och på statligt initiativ 1812, 
förmedlat genom landshövdingarna 1813, 
tillkommer en mängd brandordningar, även 
kallade brandsynsordningar. En brandordning för 
Kumla socken i Västmanlands län fastställdes vid 
tinget den 30 september 1816. Den tar i 13 
punkter upp regler för brandskyddet i brand-
roten.19  Några av de viktigaste återges här: 
19. På loge, stall, fähus eller andra farliga ställen 
nyttja tobaks pipa, vare sig med eller utan lock ... 
3°. Lossa skott vid gård eller lada ... 
49. Försumma sotning och ränsning i skor-
stenarne spisar, kakelungs pipor eller andra eld-
rör ... 
6°. ... försumma hafva ljusen i säker lyckta, enär 
de gå med ljus uti uthus, foderrumm på vindar 
eller Ofver gården från det ena stället till det 
andra ... 
7°. ... bära eldmörja öfver gården i skyffel, panna 
eller öppet käril ... 
92. För lika böter en riksdaler banco stadna de 
brandsyningsmän, som försumma någon af sina 
skyldigheter deruti bestående; P Att 2e gånger 

om året, höst och vår, innom roten syna alla 
eldstäder m.m. bristfälligheterna noga anmärka 
och tilliståndsättande för husägarena anmäla. 2° 
14 dagar efter förrättad syn, besiktiga om de 
felaktiga bris«älligheter blifvit botade. 32. Uttaga 
plikten af förbrytarena. 

Från kyrkligt håll var man av allt att döma 
beredd att stödja aktionen från 1812 för bättre 
brandskydd. Vid ärkebiskopsvisitationen i 
Ärentuna socken den 17 juli 1814 frågas sålunda 
efter brandordning.20  

Brandordningar och byordningar förekom 
säkerligen parallellt med varandra; där byord-
ningar och åldermän saknades, organiserades det 
lokalt förankrade brandskyddet genom brand-
ordningen. 

5.2 Byordningarnas bestämmelser 
Byordningarnas bestämmelser om brandskydd 
går i stor omfattning tillbaka på MBO:32. Av de 
omkring 400 byordningar som publicerats i ByM 
har ungefär hälften någon sådan bestämmelse. 
MBO:32 följdes i många fall helt eller delvis av 
dem som sammanställde byordningarna. Tillägg 
påträffas ibland och en del bestämmelser 
förstärks, t.ex. rökförbudet som utvidgas att gälla 
även tjänstehjon. MBO:s paragraf om brandskydd 
har alltså haft stor genomslagskraft, trots att den 
— som antytts ovan — saknas i många byordningar 
i Mälardalen. Frånvaron kan möjligen förklaras 
med att brandskyddet redan fanns organiserat på 
annat sätt. 

Det kan konstateras att särskilda brand-
skyddsregler kunde formuleras exempelvis för 
arrendatorerna. I ett arrendekontrakt från 1818 i 
Åkers skeppslag, Stockholms län, åläggs arren-
datorn att noga vårda elden, icke bära eller 
tillåta sitt folk bära bart ljus utom bonings-
rummen, äfven i rättan tid låta sota skorstenarne, 
att ingen skada tima må, för ty blifver 
arrendatoren ägaren skyldig.21  Även här skym-
tar rädslan för att just tjänstehjonen skall vålla 
brand. 

Innehållet i bestämmelserna i byordningarna 
hämtas från skilda håll, främst från gällande lag 
och förordningar men även från lokala regler, 
som beslutats i bystämma, sockenstämma eller 
genom någon byöverenskommelse som blivit 
inskriven i domboken. 
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I det följande ges några exempel på brand-
skyddsbestämmelser, vilka inte har exakt samma 
lydelse som i MBO:32. Byordningen för Hällby 
by 1818:14, Torshälla socken, Södermanlands 
län, har en vidlyftigare formulering; den anger 
även tid för sotningen och besiktningen. Om 
vården av elden ges följande föreskrifter: Eld 
wårdas på det alfwarligaste; derföre må ingen 
bar eld bäras, på ett eller annat sätt utom 
boningshuset; ingen Tobaksrökning i Bodar, 
Ladugårdshus eller andra uthus tillåtas; ej eller 
inom By under bar himmel, utan Lock på Pipan 
och detta under hwilken årstid som helst. Sotning 
skal alla år wår-tiden, och oftare om Byamännen 
finna det nödigt, förrättas; afwen som Besigtning 
å alla Eld städer Ske Mikaelitiden hwarje år 
(ByM s. 306). 

I byordningen för Solvalla by 1789:12, Faringe 
socken, Stockholms län förekommer den ovan-
liga bestämmelsen att sexmannen skall hålla 
brandsyn, medan åldermannen skall vidtaga åt-
gärderna mot eventuella brister. Skall Brandsyn i 
hela Byen höst och wåhr hållas af sexmannen 
med en eller flera af grannarne till före-
kommande af Brandskador och utsättes en sådan 
Syn af åldermannen tå en bofällig eller 
oförswarlig muhr eller skorsten om then ej å den 
af wederbörande utsatt dag ej bättras neder-
rifwas eller nederslås (ByM s. 244). Om en 
eldstad eller skorsten av synemännen bedöms 
som så oduglig, att risk för eldsvåda föreligger, 
har de rätt, ja, t.o.m. skyldighet — att nederslå, 
d.v.s. riva den. Denna möjlighet att förebygga 
eldsvåda har efter MBO:32 tagits upp i åtskilliga 
byordningar. Däremot återfinns bestämmelsen 
inte i 1734 års lag. De flesta byordningar, som 
infört den, använder den som en sista utväg att 
förmå en bybo att laga sin bristfälliga eldstad, när 
hot om böter inte hjälpt. Formuleringarna skiftar. 
Enligt byordningen för Kulla, Fittja och Holm 
1793:20 m.fl. sockenbyordningar böra besikt-
ningsmännerna nedslå (ByM s. 380) den 
bristfälliga eldstaden, enligt sockenbyordningen 
för Vaksala 1775:21 (ByM s. 480) skall eldstaden 
göras obrukbar; i andra byordningar används 
verben nedbryta, nedriva, nedriva och göra 
obrukbar och kullslå. Byordningen för Vattensta 
1753:43 påpekar att beslutet skall effektueras 
snabbt: äge emedlertid åldermannen med gran-
namne mackt at straxt en sådan Spijs kullslå innan  

de gå af gården (ByM s. 90). 
I landshövding Ehrenbills tryckta kungörelse 

26 mars 1792, om förebyggande av vådeld och 
brandskador på landet, framhålls att farliga 
eldstäder i vittnens närvaro skall kullstötas. Det 
kan nog också ha inträffat någon gång att man 
slog ned en skorsten eller en spis på detta dra-
matiska sätt. Redan under medeltiden förekom 
ute i Europa en straffmetod som gick ut på att 
ödelägga hus eller bakugnar för dem som ertap-
pats med brott.22  

Av bevarade bystämmoprotokoll från 1800-
talet framgår att omsorgen om brandskyddet med 
ty åtföljande brand- och sotsyner utgör en mycket 
viktig del av byorganisationen. I bystämmoproto-
koll för byalagen i Danmarks socken 1821-1840 
gäller de flesta punkterna just brand- och sot-
syner.23  Protokollen berättar — efter vad jag 
kunnat se — inte om sådana uppseendeväckade 
åtgärder som rivning av skorstenar o.s.v. 
Däremot förekommer inför Trögds häradsrätt 
1807 ett mål, där byamännen hade rivit ned 
skorstenen på ett bostadshus ända till taket och 
därmed gjort bostaden obrukbar.24  Någon 
byordningsbestämmelse om skorstensrivning 
åberopades inte vid rättegången. Målet i fråga 
visar emellertid att metoden verkligen kan 
använts. Man kan undra om sådana bestämmelser 
kan ha hållits vid liv just bara genom 
byordningarna. 

Den brandfarliga tobaksrökningen berörs i 
många byordningar, t.ex. Asplund 1816:8, Fläc-
kebo socken, Västmanlands län: Eld må ej bäras 
bar Hus och Gårdar emellan ej heller uti Uthus 
och Ladugården, ej heller får uti dessa och dylika 
farliga rum något tobaksrökande nytjas vid 18 
skill. vite (ByM s. 515). Många fler exempel 
förekommer; de tycks inte visa på någon tydlig 
geografisk fördelning. 

I enstaka fall framhålls i byordningarna sär-
skilt riskfyllda situationer, t.ex. i sockenby-
ordningen för Barkarö 1827:20, Västmanlands 
län, som har en intressant bestämmelse om akt-
samhet med eld vid s.k. ottetrösk (ByM s. 565). 
Byordningen för Hällby 1829:2 i Säby socken, 
Västmanlands län, påtalar dessutom eldfaran vid 
blåsväder: Otte trösk vid blåsväder eller annat 
utgående med bart jus på vad sätt som hälst som 
det vara må hvare den af os förfallen till tio 
D:s:m vitte (ByM s. 550). Enligt uppteckningar 
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från Nora socken, Västmanlands län, ansågs ottan 
börja omkring kl. 2-3 på natten och vara till 
dagningen.25  Vid ottetrösk måste man alltså 
tröska med tänt ljus och det är alltså risken med 
detta som påtalas i de nämnda byordningarna. 
Blåsväder som en brandrisk påträffas också i 
byordningen för Nortuna 1796, Tortuna socken, 
Västmanlands län: ingen får understå sig att gå 
på logen med ljus om aftnarna när det blåser 
(ByM s. 598). 

År 1795 träffas en särskild överenskommelse 
om betet i Lilla Härnevi by, Torstuna härad, 
Västmanlands län. I den har även intagits en äldre 
överenskommelse om eldning vid stark blåst: På 
samtel. Byamennens wägnar Jacob Alten, Bengt 
Ersson b, And. Jansson b eftersom wi samtelige 
byamens öfwerens komelse den 3die febrari 1794 
med ät witte af 16 skillingar at ingen får bruka 
äll i spis i starck blest och at ingen får ella 
backung eller bastu ung sen ded blir mört och at 
ingen brassa får påle gas sedan klåckan är nige 
om kwällen och att ded bör genast af 
åldermannen uttpantas (ByM s. 552). Som 
ytterligare en komplikation betraktas åskan; i 
byordningen för Sneby 1823:VI:5 sägs att då 
storm och åska inträffar emot natten skall 
pålitliga byamän gå brandvakt (ByM s. 450). 
Denna bestämmelse har sin förebild i byord-
ningen i Upsala län 1820, som i sin tur troligen 
hämtat den ur sockenbyordningen för Tegelsmora 
1776:IV:14, där det stadgas: Äfwen tilkommer det 
Åldermannen, at, wid förekommande starka Blås-
och Stormwäder emot natten, med sine grannar 
föranstalta, det twänne pålitelige Män, wid dylika 
tilfällen, gå Natt- eller Brandwakt, på det til 
förekommande af större Eldskador, i tid må 
märkas och tilkänna gifwas, om någon olycka är 
å färde. Försummas detta, stånde Ålderman, om 
han försummar, at om Brandwakt draga behörig 
försorg, eller den utnämde wakten, der den är 
försummelig och tresk, til answar wid rätter 
Domstol der om Brand-Stod dömes, då skada 
skjedt. Ålder- och Byamännen utsätta teckn, 
såsom blåsande i Luder eller Horn wid 
Åldermannens fönster, så ofta hans gård 
förbigås, såsom bewis at Nattewakten är waken. 
Wakten plik«älles, då den är försummelig, och 
ingen olycka träffar, efter Byalagets godt-
finnande. Wid dylika tilfällen få inga portar 
stängas, på det Brandwakten må få obehindrad  

se huru står til (ByM s. 421). Uppgiften om 
brandvakten är oväntad men kan ha sitt upphov i 
stads- eller bruksförhållanden. Bestämmelser om 
brandvakter har jag även funnit i byordningar i 
Hedemora och By socknar i Kopparbergs län. 

I sockenbyordningen för Läby 1765:20, 
Uppsala län, framhålls tre andra riskmoment, 
nämligen svedjandet, som ju beaktas i bygg-
ningabalken kapitel 15, baddandet av gärdsgårds-
vidjor och tändandet av lusteldar, förmodligen 
valborgsmässoeldar, och s.k. fröjdeskott (ByM s. 
465). Fröjdeskott eller glädjeskott avlossades vid 
bröllop och liknande men även vid valborgs-
mässofirandet. 

I vissa byordningar regleras brandskyddet på 
andra områden, t.ex. genom föreskrifter om 
flyttning av brandfarliga byggnader såsom smed-
jor och badstugor, om anläggning av brandgator 
mellan gårdarna, om anskaffning av 
brandredskap i form av brandsprutor, stegar och 
båtshakar och inte minst om tillsyn av tillståndet 
hos vattentäkter och brunnar. Om det sistnämnda 
sägs det bl.a. i sockenbyordningen för Vaksala 
1775:22: Brunnar, Källor och andra samfäldta 
wattuställen wid Byarne böra, så wäl till Folks 
och kreaturs dageliga behof, som för timande 
eldswåda skull, ständigt hållas wid magt, samt, 
när nödigt är, upgrafwas och wäl rensas; hwar-
ifrån ingen Bya-Mann får sig undandraga wid 1 
daler Silf:mts plikt (ByM s. 480). 

Brandskyddet i byarna beaktas sålunda på 
flera nivåer. I allmänna lagen och i kungliga för-
ordningar lämnas allmänna, i länskungörelser 
mer ingående föreskrifter, i brandstodsföreningar 
tas hänsyn till brandskyddet inom häradet, genom 
brandordningar och sockenbyordningar tillkom-
mer brandskyddsåtgärder sockenvis och till sist 
innehåller de enskilda byordningarna brandföre-
skrifter för byn och byalaget. Bybebyggelsen var 
tät, varför de skyddsåtgärder som föreskrivs i 
byordningarna, genom sin inriktning på byns 
förhållanden ansetts vara särskilt lämpade i 
brandbekämpningen. 

Noter 
1  Swensk 1966. 
2  Svenska brandförsvarsföreningen har givit ut en 
broschyr med stadganden om brand i äldre lagar: 
Eld och brand i Sveriges gamla lagar, 1975. 
3  I arkivmaterial finns exempel på att nedbrunna 
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byar byggdes upp mycket spatiösare och på andra 
tomter eller att brandgator anlades mellan 
gårdarna enligt Byggningabalkens föreskrifter. 
Ehn 1975 s. 87. 
4  Carlkn 1845 s. 120. 
5  Vid en sockenstämma med Lagga församling, 
Uppsala län, 1755 varnades tjänstehjonen med 
hänvisning till tjänstehjonsstadgan att inte löpa 
med bar eld, tobakspipa, eller eljest vårdslöst 
umgås med eld. ULA. Lagga KyA KI:1 s. 7. 
6  Kongl. Maj:ts nådige förbud emot tobaks 
rökande af ungt folk som ej fylt sina 21 år. Givet 
den 16 sept. 1741. Stockholm. 
7  Kongl. Maj:ts förnyade nådige förordning emot 
yppighet och öfwerflöd. 15 mars 1770. 
8  Brandstodsväsendet är utförligt skildrat i 
Söderberg 1935. Beträffande häradsbrandstod se 
t.ex. s. 305, 392 och 546 ff. 
9Brandstodsförening för alla socknarna i 
Västerrekarne härad i Södermanland. ULA. 
Väster Rekarne HRA. AI:5. 2. 6 maj 1748. I 
brandstodsföreningen för Daga härad 1748 
upprepas BB 24 § 1. Brandstodsföreningen för 
Trögds härad 1826 har som brandskyddsmetod 
uppgivit brandsyn, utflyttning av smedjor och 
badstugor. ULA. ULKaA. D IV f:11. Diverse 
från länet. 
MULA. ULKaA. D II d:117. Skrivelser från 
centrala myndigheter 1746. (Kammarkollegium 
nr 3.) Enligt koncept till utgående brev i maj 1726 
(nr 107) har frågan om eldens förvarande dis-
kuterats av landshövdingen i Uppsala. ULA. 
ULKaA. 
11  En annan stor bybrand inträffade 23 juni 1774. 
Då brann fem hela frälsehemman ned, vilka varit 
bebodda av nio hemmansåbor, i Sommaränge by, 
Viksta socken. En bondhustru innebrändes. ULA. 
ULKaA. Brev från häradsfogdar 1774. 
12  ULA. ULKaA. Koncept 1762, ärende 1381. 
13  ULA. ULKoA . vol. 1263. Förteckningar över 
branduppsyningsmän insändes alltså till lands-
hövdingen. Sådana trade utsetts vid socken-
stämmor. Under följande-år utses i några socknar 
både byåldermän och brandsynemän genom 
beslut i sockenstämma. Sockenbrandskyddet och 
brandskyddet inom byalagen sammanflätas 
härigenom. 
14  Se föregående not. 
15  I Edeby och Söderby byar Danmarks socken 
kallades byalagen till brandsyn ända fram till 
andra världskriget med hjälp av en bystav som 
tillverkats 1821. 
16  Allmän kungörelse (tryckt) för Uppsala län 

den 26 mars 1792. 
17  ULA. ULKaA. Skrivelser från häradsfogdarna 
1793. 
18  ULA. Lillkyrka KyA KI:3 4 maj 1794, s. 46 f. 
19  Det exemplar av brandordningen för Kumla 
socken som här citeras, inkom till landskansliet i 
Västmanland efter ett upprop om att insända 
byordningar. ULA. VLKaA . DIII:227 1/2. 
2° ULA. Ärentuna KyA. N: 1. 
21  ULA. Åkers skeppslags HRA A Ia:28. 29 sept. 
1819 § 60. 
22Fischer 1957. H. Tegengren höll 1968 före-
läsningar vid Uppsala universitet över ämnet 
folklig justice. Han berättade om en straffmetod 
inom den folkliga rättsutövningen på finskt 
område, som gick ut på att förstöra ett hus eller 
delar därav för den man ville straffa. 
23  Ehn 1986. 
24Fallet med den nedrivna skorstenen är intres-
sant i så måtto att stugan gjordes oanvändbar för 
att en ovälkommen innevånare skulle hindras att 
bo i den. I tingsprotokollet heter det att byamän-
nen hade i Östra Väppeby, Veckholms socken för 
att afvärja befarad eldsvåda uti Byen beslutat att 
göra Eldstaden uti stugan aldeles obrukbar och 
derföre nedbrutit Skorstenen. ULA. Trögds HRA 
Al:61. 20 mars 1811 § 207. 
25  ULMA 4504:13. 



6 Bymoralen 

I byordningarna finns inslag som hänger samman 
med kyrkodisciplinen. Termen kyrklig används i 
det följande om sådant som har anknytning till 
den kyrkliga administrationen, biskop, domkapi-
tel och prästestånd, och till kyrkolagen. Kyrkan 
representeras också av de lokala organen, socken-
präst och sockenstämma. Sockenstämman är ända 
fram till införandet av kommunallagarna en kyrk-
lig angelägenhet. Till den kyrkliga sfären hör 
även kyrkotukten, till vilken räknas förmaningar, 
varningar, hotelser, stockstraff o.s.v. Sockenmän-
nen bildade under kyrkoherdens ledning en dom-
stol, som utdömde kyrkliga straff av olika slag. 
Gränsen mellan andlig och världslig jurisdiktion 
är, särskilt ifråga om stockstraffet,1  svår att dra, 
vilket också påpekats från rättshistoriskt håll. 

De inslag i byordningarna som kan synas ha 
kyrklig bakgrund, kan dock återgå på rent världs-
lig lagstiftning. Det är helt klart att prästerna 
fungerade som förmedlare av de förordningar 
som statsmakt och domkapitel publicerade; dessa 
lästes ju upp från predikstolen2  eller kungjordes i 
kyrkan på annat sätt. 

I en recension av P. Meyers rättshistoriska av-
handling Danske Bylag, 1949,3  påpekar kyrko-
historikern Berndt Gustafsson att Meyer under-
skattat de danska och sydsvenska byordningarnas 
kyrkliga bakgrund. Denne räknar endast med att 
sockenprästen spelat en roll för byordningarna, 
eftersom han kan ha sammanställt dessa. B. 
Gustafsson menar emellertid att det vid sidan av 
sockenprästen har funnits ett starkt informellt 
inflytande från hela kyrkolivet som gjort sig gäl-
lande på samlivet mellan byafolket. 

Nedan behandlas ett urval frågor som kan be-
lysa den kyrkliga bakgrunden till bestämmelser 
som återfinns i byordningar från Mälarlänen. 

6.1 Sabbatsbrott 
Sabbatsbrott beivras såväl i kyrklig som i borger-
lig lag.4  Lagstiftning om sabbatsbrott före-
kommer i Kongl. Maj:ts förnyade stadga, om 
eder och sabbatsbrott av 17 okt. 1687. Denna 
förordning var som bihang fogad till Kyrkolag 

och Ordning av år 1686. 1734 års lag har i 
Missgärningabalkens kap. 3 rubriken 0 m 
svordom och sabbatsbrott. I kapitlet beaktas 
också den kyrkliga lagstiftningen och det före-
faller som om byordningarnas formuleringar 
kring sabbatsbrott skulle vara beroende av Miss-
gärningabalken. För en del byordningar i 
Roslagen har tydligen också Hamnordningen av 
år 1771 haft betydelse. 

Enligt Missgärningabalkens kap. 3 § 7 bötfälls 
den som idkar arbete på söndagar eller högtids-
dagar. De söndagsarbeten som omtalas i 
Mälarlänens byordningar är i stort begränsade till 
kvarnresor och fiske. 

I de båda sockenbyordningarna för Bälinge, 
Skuttunge, Åkerby och Jumkils socknar 1775:36 
(ByM s. 341) och för Ärentuna socken 1776:20 
(ByM s. 405) förbjuds kvarnresor före klockan 
fyra på söndagseftermiddagen, d.v.s. resan borde 
inte påbörjas förrän efter slutad gudstjänst.5  
Samma bestämmelse går igen i byordning för 
Uppsala län 1820 kap. 7:6 (ByM s. 333). 
Förordningarna om kvarnresor är lokalt begrän-
sade till detta län, närmare bestämt till Uppsala-
slätten. 

En annan bestämmelse kring söndagsarbetet 
gäller alltså fiske och fiskeresor. I byordningarna 
finns regler härom belagda bara från Roslagen 
och då endast i by-byordningar. Där förbjuds allt 
fiskande under natten mellan lördag och söndag. I 
byordningen för Alsvik, Blidö socken 1787:14 
(ByM s. 100) framgår klart att bestämmelsen om 
begränsning av fisket under helgen bör betraktas 
som beivrande av sabbatsbrott. Enstaka undantag 
förekommer. Samma byordning tillåter att man 
under sikfiskleken får nyttja siknoten även på 
söndagen. Detta torde överensstämma med vad 
Hamnordningen 1771 kap. 2 § 4 påbjuder om 
söndagsfiske, nämligen att när fiskstim tillstöter, 
får fiskaren både före och efter gudstjänsten nyttja 
sina fiskeredskap. Förbudet mot söndagsfiske kan 
eventuellt tolkas som ett fiskevårdande inslag i 
byordningarna.6  Från prästerskapets sida hade 
under 1700-talet upprepade gånger frågan om sab-
batens helgd förts på ta1.7 
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I 1700- och 1800-talens sockenstämmo-
protokoll påpekas att det var olämpligt av ung-
domen att sjunga Staffansvisan. Det kan knappast 
råda någon tvekan om att denna inställning var 
kyrkligt motiverad. Förbud mot sången påträffas i 
endast tre byordningar. I byordningen för 
Bälinge, Skuttunge, Åkerby och Jumkils socknar 
1775:38 (ByM s. 342) förbjuds vid stockstraff 
then skadeliga oseden, at Andra Dag Jul om 
morgon, utanför andras dörar och fenster, sjunga 
then så kallade Sanct Staphans Wisan. 
Byordningen för Ärentuna socken 1776:21 (ByM 
s. 405) har en liknande bestämmelse. I Byordning 
i Upsala län 1820 kap. 7:4 (ByM s. 333) förbjuds 
sjungandet av den så kallade Sanct Staffans wisa 
som en emot sabbatens helighet och värdighet 
stridande osed. Av refereraten framgår att 
Staffanssjungandet ansågs vara sabbatsbrott, men 
inget sägs om varför det var skadligt; kanske 
missbruk av Guds namn. 

Till landshövding B.W. Focks förarbeten till 
Byordning i Upsala län 1816-1820 hörde insam-
landet av befintliga byordningar och av förslag 
till den planerade byordningen. Från länets olika 
delar kom många förslag, däribland två från Bä-
linge härad — det ena författat av häradsskrivaren 
P.A. Eckman i Forkarby by i Bälinge socken och 
det andra av C. Gustaf af SilMn i Skuttunge 
socken. Båda författarna har i sina förslag tagit 
med förbudet mot Staffanssjungandet. Av af Sil-
Mns förslag framgår att under sjungandet mycket 
öl och bränvin förtäres så att mången däraf 
öfwerlastad blifwer.8  

De tre byordningarnas förbud kan alltså moti-
veras med att sjungandet stred mot sabbatens 
helgd och att det undergrävde nykterheten — båda 
dessa motiv har en kyrklig bakgrund. 

Seden att sjunga Staffansvisan var under 
1700-talet långt ifrån begränsad till socknarna i 
Bälinge härad och Ärentuna socken. Från många 
andra socknar i Uppland förekommer i visita-
tions- och sockenstämmoprotokoll förbud mot 
detta bruk. Från olika håll i Sverige kan liknande 
förbud beläggas, främst på 1700-talet. Några 
exempel från Uppland och från Uppsala ärkestift 
kan nämnas. I Lagga socken förbjöds 1756 bruket 
att sjunga Staffan9  och vid en prostvisitation i 
Hacksta och Löts socknar den 28 dec. 176210  
besvärar sig åtskilliga sockenbor över att Staf-
fansvisan sjungs annandag jul och att man vattnar  

sina hästar i andras vattenhoar. I sockenstämmo-
protokollet i Boglösa socken den 15 febr. 177811  
talar man om sin wederwilja för den så kallade 
Staffans wisan, hwilken är så ohygglig, att den af 
ärbart och dygdigt folk, utan blygd och 
förargelse ej kan afhöras. Den som trots detta 
sjöng visan skulle sitta en söndag i stocken. 
Samma straff utmäts den 14 jan. 1781 för de 
drängar och gossar som i Veckholms socken 
oroat folk med den så kallade Staffansvisan.12  

Av de anförda exemplen framgår att Staffans-
sjungandet verkligen förekom inom ärkestiftet 
och att det av kyrkliga myndigheter betraktades 
som straffbart; det var ett brott mot sabbaten och 
mot lagen om dryckenskap. Det ålåg präster-
skapet att sörja för att förordningen om svalg och 
dryckenskap av år 1733 blev känd. 

Också enligt Kungl. Maj:ts förordning av den 
4 november 1772 betraktades sjungandet och 
tiggandet under annandagen, som ju var helgdag, 
som sabbatsbrott. Frågan om sabbatsbrott aktua- 
liserades åter 1816, då B.W. Fock uttryckte 
önskemål om att det i en planerad byordning 
skulle införas förbud och regler som avsåg att 
trygga sedligheten.13  Han kunde också som skäl 
bl.a. för att hindra Staffanssjungandet och vad 
därtill hörde, anföra kungliga förordningen ang. 
sockenstämma och kyrkoråd den 26 febr. 1817 
punkt 17 i § 6, där ordning och sedlighet behand-
las. 

Bevarade texter av Staffansvisan ger prov på 
formuleringar som inte alltid överensstämmer 
med föreställningen om en andlig visas innehåll. 
De kunde stöta sedligheten. Dag Strömbäck har 
pekat på några grova, improviserade inslag i vis-
materialet,14  som bl.a. upptecknats i Veckholms 
och Tensta socknar i Uppland. Det oanständiga 
innehållet i dessa visprov kan anses vara ett till-
räckligt skäl för att förbjuda visan. 

af SilMn lämnar den kompletterande upplys-
ningen att även insamling till s.k. dansstugor äger 
rum i samband med sjungandet, d.v.s. ungdomen 
tiggde till fest — både brännvin och mat. E. 
Granberg har anfört liknande tiggeri som för-
klaring till varför Staffanssjungningen förbjöds 
även i Hälsingland:15  Då ungdomarna gingo 
Staffan, plägade de tigga till lekstugan. Det är 
tydligt, att man nu ville komma åt jullekstugan. 
Dessa omständigheter, nämligen att Staffansvisan 
var grov och oanständig och att man samlade in 
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brännvin vid Staffansgången, kunde räcka för att 
förbudet skulle införas i byordningar och socken-
stämmoprotokoll och i länsbyordningen. Men 
B.W. Fock säger dessutom att det är emot sab-
batens helighet att gå omkring och sjunga den s.k. 
Staffansvisan.16  

6.2 Nykterhetsbrott 
Nära förbuden mot Staffanssjungandet står reg-
lerna om hopläggningskalas, som ordnades kring 
Mikaeli i samband med att tjänstefolket bytte 
anställning. Vallgästabud och Mickelsmässo-
gästabud förbjuds i byordningarna för Ärentuna 
socken 1776:21 (ByM s. 405), Tegelsmora socken 
1776:IV:17 (ByM s. 421) och i tillägget till 
byordningen för Vaksala socken 1803 (ByM s. 
482). Detta tillägg hade sitt ursprung i ett socken-
stämmobeslut från 1778, som i sin tur återgick på 
en kungörelse från landshövdingen 1777. Till 
grund för förbudet mot vallgästabud i Tegelsmora 
ligger också ett beslut från en sockenstämma den 
17 okt. 1773, där det bl.a. sägs: Änteligen och som 
dett förspordts, att de så kallade Wallgästabuden 
Ofwas i Församlingen, utan att alt så ordenteligen 
derwid tillgår på alla ställen; fördenskull och till 
förekommande af hwad mindre anständigt wid 
dylika tillfällen äfwen kan förekomma, förestältes 
om icke dessa Wallgästabud ... måtte såsom 
skadelige afskaffas.17  

Man beslöt utsätta ett vite för den som över-
trädde förbudet och det skulle delas mellan angi-
varen och fattigkassan. En sådan fördelning av 
böterna förekommer även i byordningen för 
Ärentuna socken. Motiveringen till förbudet 
tycks vara ungefär densamma för hopläggnings-
danser och vallgästabud som för Staffanssjung-
andet, nämligen rädslan för dryckenskap. 

Vallgästabud omtalas t.ex. vid sockenstämman 
i Kulla socken den 26 okt. 1777 med anledning 
av en länskungörelse om förbud mot de dans-
stugor med förplägning som tjänstefollcet ordnade 
vid Mickelsmässotiden. Vid en sockenstämma i 
Börje socken den 10 sept. 1775 beslutas vidare 
att Mickelsmässokalasen skall avskaffas.18  

Av det sagda framgår att man både 
prästerskapet — för kyrkodisciplinens skull — och 
landshövdingen önskade att bruket med 
vallgästabud skulle upphöra. Detta syfte tycks 
man dock inte ha lyckats uppnå, vilket framgår 
bl.a. av en skildring från 1815 om tillståndet i  

fjärde fögderiet, d.v.s. Vaksala, Rasbo och 
Bälinge härader: Till sedefördärfvet bidrager 
onekeligen ett bruk ibland allmogens ungdom, att 
efter andetidernes [skördetidens] slut och vid 
folkflyttningstiden, hopalägga vissa kappar säd 
och penningar för hvarje person och deraf 
inrätta ett så kalladt danskalas, som räcker så 
länge en droppa af öl och brännevin äro qvar, 
vanligen ett a tvänne dygn.19  

Seden att fira Mikaeli har ingående behandlats 
av Tordis Dahllöf i en licentiatavhandling i etno-
logi 1960.20  

Nära förbunden med frågan om Staffansvisan 
är frågan om nykterheten och beivrandet av 
dryckenskapen. Kongl. maj:ts nådige förordning 
emot swalg och dryckenskap av den 17 april 1733 
tillhörde de påbud som årligen skulle uppläsas 
från predikstolarna.21  Enligt denna är fylleri och 
dryckenskap straffbart. Försök att dämpa drycken-
skap gjordes i anslutning till förordningarna för 
hämmande av yppighet och överflöd. I ärkestiftets 
memorial nr 23 den 7 jan. 1767, som distri-
buerades till alla församlingar, ville ärkebiskopen 
uppmuntra prästerskapet i stiftet att göra sina 
åhörare nödiga och allvarsamma föreställningar 
om sparsamhet och nykterhet vid alla deras sam-
mankomster. I några fall synes föreningar, d.v.s. 
överenskommelser, emot överflöd ha tillkommit 
genom sockenstämmobeslut. Börstils församling 
antog 16 aug. 1767 — som en följd av nämnda 
memorial från ärkebiskopen — en sådan förening i 
sju punkter.22  Vid sockenstämma med Husby-
Lyhundra församling den 25 jan. 1767 gjordes en 
liknande överenskommelse genom vilken de som 
överlastat sig genom dryckenskap skulle anmälas 
hos prästerskapet.23  

Genom 1733 års förordning åläggs alltså präs-
ten i socknen att undervisa sina åhörare om faran 
att förlusta sig uti svalg och dryckenskap. Den 
som ertappas med fylleri straffas omedelbart. 

Den 4 dec. 1811 utfärdas ett kungligt brev vari 
biskop och domkapitel anbefalls att överväga de 
medel som kan leda till ordentlighet, måttlighet 
och nykterhet. Som en följd härav träffades några 
sockenöverenskommelser. Vid en sockenstämma 
i Skerike församling den 5 april 1812 enades man 
om ett tillägg till församlingens byordning från 
1798 som gick ut på att ingen brännvins-
minutering skulle tillåtas inom socknen. Brott 
mot överenskommelsen skulle anmälas till pastor 
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och böterna skulle tillfalla de fattiga (ByM s. 
535).24  Flera exempel på liknande överens-
kommelser skulle kunna nämnas från Söderman-
lands och Västmanlands län.25  

Den 24 aug. 1813 utges en ny kunglig förord-
ning mot fylleri och dryckenskap, varigenom den 
för fylleri dömde kunde dömas till såväl böter 
som stockstraff. Den 30 april 1817 utkom kung-
liga kungörelsen ang. nödvändigheten att in- 
skränka förbrukningen av utländska yppighets- 
varor. Även som en följd av denna kungörelse 
tillkom olika föreningar inom socknarna om in- 
skränkning av brännvinsdrickande och danser. I 
Österlövsta socken beslöt sockenstämman den 2 
nov. 1817, med länsmannen närvarande, att för-
bud skulle utfärdas emot så kallade Mickels-
mässodanser eller så kallade Vallgäspen 
[=vallgästabud] 26  Förbudet stadfästes genom 
häradsrättens beslut och fick karaktär av vites-
förbud. 

Ett försök att stävja dryckenskapen inom bya-
laget görs redan i MBO:37, där det föreskrivs att 
böterna inte skall få användas till dricka och 
brännvin vid byns samkväm. Förbudet kan säker-
ligen ses mot bakgrunden av sydsvenska 
sedvanor vid bystämmor. Liknande formuleringar 
återkommer i flera av Mälarlänens byordningar 
fr.o.m. 1742 och långt in på 1800-talet. 

Exemplen på förbud mot att använda böterna 
till öl och brännvin är många. Det är visserligen 
omöjligt att veta alla gånger om de finns där som 
en följd av MBO. Genom att årligen upprepas 
från predikstolen har emellertid förordningen om 
svalg och dryckenskap kunnat påverka författarna 
av såväl by- som socken-byordningarna att i 
dessa införa motsvarande förbud (jfr ByM:s 
register).Som exempel härpå kan avslutningsvis 
anföras byordningen för Hebo 1815, Väster- 
färnebo socken: Sluteligen förbjudes alla i byn 
wid 16 ss plickt för hwardera, at icke anmäla 
eller påstå, at något Böterne bör till förtäring av 
Öhl eller Bränvin, eller annat anwändas; Och 
skall den till lika böter wara förfallen, som ett 
sådant förslag gillar. 

Noter 
1  Brohed 1973 s.231 och not 86 och Thomson 
1972 s. 248 f. 
2  Om uppläsning av kungliga förordningar se 
Wåhlin 1841 3 u. 

3  Gustafsson 1951 s. 137. 
4  Bestämmelser om sabbatsbrott främst i Miss-
gärningabalken kap 3, Kungl. Maj:ts förnyade 
hamnordning den 24 jan. 1771 kap. 2, Kyrko 
lagen 1686 kap. 14. Se även Lundström 1908. 
5  Haller 1911. 
6  Vid Laxsymposium 16-17.9 1980 på 
Hanaholmen höll jag ett föredrag över ämnet 
Lagstiftning kring laxfiske, vari den fiskevårdande 
sidan av fiskeförbud vid helg framhölls. 
7  Haller 1911. 
8  ULA. ULKaA. E XVII:l. 
9  ULA. Lagga KyA. KI:1 s. 34. 
1° ULA. Hacksta KyA. CI:l. 
11  ULA. Boglösa KyA 
12  ULA.Veckholm KyA. KI:l. 
13  ULA.ULKaA .E XVII:l. 
14  Strömbäck 1960. 
15  Granberg 1938. 
16  Om Staffansvisan kan mera ingående läsas i 
Celander 1950. 
17  ULA. Tegelsmora KyA. Kl. 
18  ULA. Börje KyA. KI:3 
19  ULA. ULKaA. E XVII: 1. Inför sitt tillträde 
1787 som ärkebiskop låter Uno von Troil sända 
ut några frågor rörande förhållandena ute i sock-
narna. En fråga gäller om några oseder och 
missbruk förspörjes och om några synder i 
synnerhet är förhärskande. Nästan genomgående 
anges att inga missbruk och oseder omtalas, 
medan fylleri och dryckenskap uppges tilltaga. 
Som osed eller missbruk nämns aldrig sjungandet 
av Staffansvisan eller dansstugor. ULA. LTDA. 
F VI:8a. 
20  Dahllöf 1960. 
21 Sammandrag af the kongl. förordningar, pla-
cater, bref och resolutioner, samt andre publica-
tioner, som å predikstolarne böra i kyrkorne 
upläsas. Stockholm 1774. På det exemplar av 
förordningen emot svalg och dryckenskap som 
hör till Vaksala kyrkobibliotek finns anteckningar 
att förordningen lästs upp 29 sept. 1760, 26 juni 
1768, 4 sönd. efter påsk 1769, Mikaelidagen 1769 
och 22 juni 1770. 
22  ULA. Börstils KyA. Kl: 1. 
23  ULA. Husby-Lyhundra KyA. Kl: 1. 
24  ULA. VLKaA. XIII: 1. 
25  ULA: VLKaA DIII:120, Barva KyA. LI:1 (20 
sept. 1812). 
26  ULA. Österlövsta KyA. KI:2. 



7 Solidariteten 

Enligt kyrkolagen 1686 kap. 28 § 5 ålåg det 
varje härad och socken att föda sina fattiga. Ge-
nom hospitalsförordningarna 1763 och 1766 kom 
fattigvården att helt och hållet vara socknens 
angelägenhet. 

Anmärkningsvärt sällan berör emellertid 
byordningarna de fattiga i socknen och byn. Det 
attribut för byn som fattigklubban utgjort om-
nämns knappast heller i ByM. De få gånger de 
fattiga omtalas gäller s.k. inhyseshjon, som utan 
byalagets tillåtelse ej får bosätta sig på byns 
mark. Det kan också gälla användandet av böterna 
(eller delar därav) till underhåll av de fattiga. 

För att underlätta fattigvården tillerkände man 
nämligen socknens fattigkassor andel i vissa 
böter.1  Av de böter missgärningabalken kapitel 1 
§ 1 utdömer för svordom och eder, skall hälften 
tillfalla de fattiga. I de olika socknarna sökte man 
också på andra sätt tillföra fattigkassan medel, 
t.ex. genom att insamla pengar vid dop, bröllop, 
begravningar o.d.2  

Mot denna bakgrund kan det hävdas att byord-
ningarnas bestämmelser om att böter för brott 
mot byordning skall tillfalla socknens eller byns 
fattiga, utgår från både ett allmänt kyrkligt och 
ett lokalt kyrkligt intresse. MBO:37 innehåller 
dock redan ett förslag om att en del av böterna 
skall gå till socknens fattiga. I åtminstone 13 
sockenbyordningar förekommer sådana bestäm-
melser.3  Vanligen delades bötesbeloppet i tre 
delar, varav en tredjedel tillföll de fattiga. Byord-
ningen för Läby socken 1765:27 föreskriver där-
emot att hälften av böterna skall tillfalla kyrkan 
och de fattiga; av denna hälft skall sedan två 
tredjedelar anslås till kyrkan och en tredjedel till 
fattigkassan. Vid sockenstämma med Läby för-
samling den 1 maj 1785 påtalades att redovisning 
saknades för upptagne böter för skedde förbrytel-
ser emot By-Ordningen.4  I räkenskaper i Börje 
kyrkoarkiv förekommer uppgifter som visar att 
böter för brott mot byordningen inkommit till 
fattigkassan. 

Bestämmelsen om att en del av böterna skulle 
tillfalla de fattiga möter även i by-byordningarna. 
Formuleringarna där är skiftande. Böterna sägs  

stundom skola tillfalla socknens fattigkassa — det 
är den vanligaste ordalydelsen — stundom de fat-
tiga. I det senare fallet kan åsyftas byns egna fat-
tiga, såsom t.ex. i Skerike församlings byordning 
1798:12, där det föreskrivs att böterna skall ut-
delas i bystämma till rotens fattigaste invånare 
(ByM s. 534).De exempel jag givit visar att det i 
byordningarna har sprängts in material både från 
världsligt och kyrkligt håll vid sidan av de 
jordbruksbefrämjande bestämmelser, som var det 
egentliga upphovet till MBO:s tillkomst. 
Bakgrunden till bestämmelserna står att finna i 
allmänna lagen och i kungliga förordningar, som 
i sig inrymmer bestämmelser av kyrklig karaktär 
med kyrklig bakgrund. Samtidigt möter inslag 
som kan sägas vara mer direkt kyrkliga, eftersom 
de återgår på bestämmelser i kyrkolagen, på 
domkapitelscirkulär och beslut i sockenstämmor. 
Sambandet mellan kyrkliga förordningar och 
byordningar framträder bäst i socken-
byordningarna. Bestämmelserna om sabbatsbrott 
vid fiske går troligen i första hand tillbaka på den 
världsliga lagstiftningen, t. ex. Hamnordningen. 
De kyrkliga inslagen har förmedlats direkt eller 
indirekt. Impulser har enligt Gustafsson kommit 
från hela kyrkolivet5. Bestämmelser kring 
solidaritet har mycket liten plats i de uppländska 
byordningarna. En av de få byordningar som 
nämner tiggare är Kragsta 1828:19. I många byar 
fanns fattigklubba. 

Noter 
1  Lindstedt 1915 s. 42. 
2  Ehn 1975 s. 561. 
3Följande 13 socken-byordningar har bestäm-
melser om att en del av böterna skall lämnas till 
de fattiga: Södermanlands län: Helgarö 1788:21, 
Jäder 1827:2. Uppsala län: Björklinge 1775 1:15, 
Bondkyrko 1776:21, Bälinge, Skuttunge m.fl. 
1775:43, Börje 1759:36, Kulla, Fittja, Holm 
1793:23, Läby 1765:27, Tensta 1777:42, Vak-
sala 1775:29, Ärentuna 1776:26. Västmanlands 
län: Rytterne 1819:30, Skerike 1798:12. 
4  ULA. Vänge KyA. KI:l. 
5  Gustafsson 1951. 



8 Byordningama i Kragsta 
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Från Kragsta by i Lohärads socken finns fyra 
byordningar bevarade samt ett antal tingsförbud 
eller vitesförbud. I bykistan förvaras också en svit 
med Kragstas bystämmoprotokoll med början 
1830, vilka visar tillämpningen av den byordning 
som antogs 1828. För Kragsta finns byordningar 
också från 1762, 1789 och 1862. Det är ovanligt 
att en by kan visa upp så många byordningar och 
det ger ett utmärkt tillfälle till en exempelstudie 
av förändringsprocessen inom en och samma by 
över omkring 100 år. 

Lohärads socken har över huvud taget en tät 
förekomst av uteslutande by-byordningar, som 
blivit stadfästa genom häradsrättens beslut. Här 
finns alltså inga byordningar som sammanställts 
vid sockenstämmor eller fastställts genom lands-
hövdingebeslut. Med några undantag har byarna i 
roslagsdelen av Stockholms län enbart by-byord-
ningar.1  Många av byalagen har under 1700- och 
1800-talen vid fler än ett tillfälle låtit fastställa 
byordningar var för sig. Detta gör det speciellt 
intressant att granska några av bestämmelserna i 
just Kragsta byordningar och försöka se vilka 
förordningar, överenskommelser, omständigheter, 
åtgärder eller förändringar i byn som kan ge bak-
grunden till eller förklara byordningarnas skiftande 
(eller konstanta) utformning och innehåll. 
Utgångsmaterialet för en sådan granskning är 
handlingarna i bykistan, de olika byordningarna 
för Kragsta och andra byar och naturligtvis 
mönsterbyordningen, domboksmaterial och 
lantmäterihandlingar. 

Landshövdingen i Stockholms län utfärdade 
1775, på samma sätt som landshövdingen i 
Uppsala län, en kungörelse till kronofogdarna med 
anledning av Gustav III:s brev om lantbrukets 
upphjälpande genom antagande av byordningar (se 
kapitel 2). Det vidarebefordrades via 
fögderiförvaltningen till prästerna i socknarna och 
diskuterades, troligen i kronofogdes eller länsmans 
närvaro, vid kommande sockenstämmor.2  
Byordningen var ingen nyhet i Lohärad, när det 
kungliga brevet anlände till prästen 1775.3  Vid 
sockenstämman i Lohärad socken heter det när 
byordningsfrågan förs upp: ... hafwa större delen  

af alla Byalag här uti Församlingen, allaredan 
inrittadt [inrättadt] Nödiga Byordningar, hwilka 
wzjd Lyhundra HäradsRätt wederbörligen blifwit 
stadfästade, samt nu, til en god ordnings 
bijbehållande uti Byalagen, til det nogaste warda 
efterlefwade. 

I socknen finns efter min inventering fyra 
kända byordningar från tiden före 1775.4  
Grannsocknen Estuna har t.o.m. fem byordningar 
från samma tid.5  I det ovan citerade sockenstäm-
moprotokollet påpekas det vidare att åldermän 
väljs, vilket visar att organisationen då var 
utvecklad. I brevet framhålls att storskifte borde 
verkställas inte minst på skogsmarken. Proto-
kollet upplyser som synes också om att det finns 
byordningar i övriga byar i församlingen. En 
jämförelse dem emellan visar att de innehåller 
liknande formuleringar som i Kragsta byord-
ningar. Det är ändå ovisst om just dessa stått 
modell för de andra; likartat ordval finns också på 
annat håll. Kragsta har exempelvis till sin byord-
ning 1789 lånat formuleringar ur Söderbys byord-
ning 1781. 

Stilen i det nämnda sockenstämmoprotokollet, 
som sedan i avskrift skulle lämnas till lands-
hövdingen, är underdånig. 

Til handhafwande af sådana ByOrdningar äro ock 
uti hwart och ett ByaLag wisse ÅlderMän utsedde, 
som merendels årligen pläga ombytas; Thessas 
skyldighet skal ock nu bestå derutinnan, att til 
Underdånigste föllje af Hans Kongl. Maijts willja 
och Allernådigste Befallning under Samråd med 
sina Grannar, dageligen påtänka Nödiga Hushålls-
förbättringar Till LandsCulturens märkeliga upp-
hielpande och förbättring, erkänna alla Förståndige 
samt Rätttänckte LandtBrukare, att ingenting kan 
wara mera bzjdragande änn ett noga efterlefwande 
af Hans Kongl. Maijts Aller Nådigst utfärdade 
StorskiftsStadgar och Förordningar samt att 
Wederbörande Landtmätare måtte tillhållas och 
anbefallas, att wijd förefallande Storskiftesdel-
ningar på det nogaste ställa sig Högbemälte 
Kongl. Stadgar til underdånig efterlefnad, så att de 
begärdte och anbefalte Storskiftesdelningar utan 
anledning och orsak til skäliga Klagomål måge 
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ske och werkställas, utan utdrägt på tijden, för-
rättas, samt så förrättas att de wijd domstolen må 
kunna stadfästas, så att hwar och en sin tillfal-
lande Lott, så i Åker som Äng, samt Skog och 
Mark med så mycken större drift och flijt tillträda 
må, som han sedan kan trygga sig wijd, att fram-
gent wijd sin gjorda uppodling kunna bijbehållen 
warda. 

Det är av stort intresse att man i socken-
stämman alltså noterar storskiftets roll för jord-
brukets upphjälpande i socknen. Skiftet skapar 
emellertid också problem, eftersom det tar lång tid 
i anspråk. Protokollet antyder att följden av skiftet 
skulle innebära en lott av varje ägoslag åt var och 
en och att odlaren skulle behålla de uppodlingar 
han gjort. 

Det är hundra år mellan den första och den 
sista byordningen i Kragsta by. Den 15 maj 1762 
gick byns samtliga byamän samman om en 
byordning och den 1 maj 1862 — troligen vid en 
bystämma — undertecknade byns åtta hemmans-
ägare den på nytt upprättade byordningen från 
1828. Denna hade kommit ur bruk, möjligen på 
grund av att bötesbeloppen blivit otidsenliga eller 
kanske helt enkelt på grund av att den fallit i 
glömska. 

I Lohärads socken finns elva byar med över-
vägande skattejord och herrgården Kristineholm. 
De två prästgårdarna i Råby och Nyby ligger i 
byalag och är de enda gårdarna som är kronohem-
man. Av socknens hela mantalssumma på drygt 
36 mantal är 26 skattejord och resten lcrono- och 
frälsejord. Övervikt för skattejord är karakteristiskt 
för flera av socknama i Lyhundra härad. Detta 
innebär att gårdarna i allmänhet innehas och 
brukas av ägarna själva. Endast i några få fall 
uppges brukare finnas på gårdama.6  Militie-
boställe eller annat civilboställe finns inte i någon 
socken. 

Häradet är Roslagens mest åkerbruksinriktade 
område. Det framgår av undersökningar som U. 
Sporrong gjort, att ängsarealen i Lyhundra härads 
byar redan under 1600-talet var liten i förhållande 
till åkem. Det är ett drag som är karakteristiskt för 
en jordbruksinriktad socken som Lohärad.7  

Lohärads socken kännetecknas under nyare tid 
av jordbruket, som är den nästan enda närings-
grenen. Det är kanske inte anmärkningsvärt att vi 
just här finner de flesta byordningarna i Mälar- 

länen. Ett av huvudsyftena med byordningen var 
att — också i likhet med femte kapitlet i Bygg-
ningabalken — skydda åkermarken och dess hägnad 
mot åverkan och därmed skydda sådden. En ökad 
spannmålsproduktion var statsmaktens mål och 
det skulle uppnås bl.a. med hjälp av byordningar. 

Om folket i denna socken meddelar L. Salvius 
1741 att det livnär sig på åkerbruk. Somliga byar 
äger dessutom fiske i sjön Erken och har någor-
lunda med skog.8  F.V. Radloff ger 1805 en kort 
men träffande beskrivning av denna jordbruks-
socken.9  Han säger att den utgörs av större byar, 
mestadels belägna inte långt från landsvägen. De 
har betydliga åkerfält bestående av lermylla. Norra 
och västra delen är beväxt med skog. I socknen 
finns utom sjön Erken också mindre sjöar. 

Socknen beskrivs år 1850 i en framställning 
av lantmätaren P. Lundequist, som framhåller att 
jordmånen inom socknen är av god beskaffenhet, 
mest lermylla på lerbotten.10  Ängsmarkens areal 
är vid denna tid bara 1,5 gånger större än åker-
arealen och av sidländ natur. Socknens huvud-
näring är enligt Lundequist jordbruk och boskaps-
skötsel, men den senare är mycket försummad på 
grund av betesbrist. Ännu under 1800-talets mitt 
var jordbruket huvudnäringen i socknen, medan 
kreaturshållning kom i andra hand. Betesbristen 
orsakades enligt Lundequist av det uteblivna laga 
skiftet. Han menar att den kvarstående bysamfäl-
ligheten i bete var ett hinder för en bättre kreaturs-
skötsel. Skogsmarken för byarna Loskälva, 
Skjulsta och Nyckelby, som låg närmast Estuna 
socken, utmärkte sig genom en jämn beskaf-
fenhet, medan den övriga delen av skogsmarken i 
socknen var stenbunden. Av socknens 16 sjöar var 
Erken den största; den uppgavs vara särskilt 
namnkunnig för sin lcräft- och fiskrikedom och för 
vinternotfisket. Kragsta byalag hade inte del i 
Erken-fisket. 

Den åkerbruksmetod som användes i Kragsta 
under 1700-talet och fram till laga skiftet, var 
densamma som i Uppland och Roslagen. Huvud-
draget i denna var tvåskiftesbruket, d.v.s. medan 
den ena årvägen låg i säde låg den andra i träde." 
I sin femårsberättelse 1827 för Sjuhundra och 
Lyhundra häraders fögderi beskriver kronofogden 
Öhrströmer traktens jordbruksmetod: Åkern skötes 
på vanligt sätt, så att hälften årligen besås med 
råg, hvete, korn, blandsäd och hafra, hvilka sädes- 
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slag äro de allmännaste. Den andra hälften af åkern 
ligger i träde, hvarpå likväl odlas ärter, rofvor och 
potatoes.12  Vanligen sås 213 råg och hvete samt 
113 våhrsäd. Åkern förbättras väl årligen genom 
dikning och jords påförande, men fodertillgången 
är knapp, och i följe deraf blir tillgången på 
Gödningsämnen otillräckelig och afkastningen 
ringare än den borde och kunde vara.13  

Under 1700- och 1800-talet åberopas av de 
lantbruksintresserade gång på gång en hushålls-
regel, som syftar på att gödseln från gårdens kor 
skall ge kraft till spannmålen; den lyder: Äng är 
åkers moder.14  

Öhrströmer berättar också att storskiftes-
delningar nästan överallt vidtagits och lett till 
jordbrukets stora förbättring.15  Han säger 
dessutom att kyrkoråd inrättats till ordnings och 
sedlighets bevakande och att brandordningar 
upprättats i de flesta socknar. Dessa båda institu-
tioner kunde i vissa fall överta bystämmans 
funktion. 

Delningar, en form av skiften, storskiftes-
förrättningar, ägoutbyten och andra regleringar var 
under 1700- och 1800-talen återkommande före-
teelser, som kan ha påverkat förhållandena i byn 
och därmed också tillkomsten av byordningar och 
inverkat på innehållet i dessa och vidare på till-
komsten av vitesförbud i Kragsta och andra byar i 
Lohärads socken. Kragsta by undergår bl.a. flera 
delningar, t.ex. 1761 och 1782, varvid delnings-
grunden vållar tvist och delningen inte kan fast-
ställas. Byn undergår storskifte 1787-1790, som 
fastställs 1790. Under storskiftets gång antas 
1789 en ny byordning, som avviker från en tidi-
gare från 1762. Den innehåller inga uppgifter om 
varför den antogs; kanske hade den gamla för-
svunnit eller på annat sätt blivit inaktuell. 

I socknens andra byar pågår under samma tid 
liknande aktiviteter, d.v.s. skiften, rågångsdel-
ningar och antagande av byordningar. Exempel: 
Himmine storskiftas 1771 och antar byordning 
1772; Nyby, där komministerbostället ligger, 
storskiftas 1767-1768, vilket fastställs 1769; 
Nyckelby storskiftas 1790, vilket fastställs året 
efter, och antar byordning 1800. 

Av sammanställningen framgår att det i vissa 
fall finns ett samband mellan en byordnings anta-
gande och en skiftesförrättning eller t.ex. en 
rågångsdelning. 

En genomgång av motsvarande verksamheter 
för enbart Kragsta byalag blir ganska omfat-
tande.16  Det görs här påfallande många rågångs-
och hägnadsdelningar — stängseldelningar — i jäm-
förelse med andra byar under 1700-talet. Det är väl 
osäkert om det första delningsförsöket 1761 var 
tänkt som ett storskifte, men redan före storskif-
tesförordningarna har byborna i Kragsta ett 
intresse av att avskilja sin mark från de omgi-
vande byarnas. De olika åtgärder som vidtas i 
Kragsta tycks antyda en förändring i samarbetet 
över bygränserna, vilket framgår av att hägnads-
systemet successivt förändras. Troligen upphör 
detta samarbete efterhand, när bygränserna marke-
ras och gärdsgårdar uppförs i dessa. Genom en 
rågångsdelning eller rågångsbestämning och 
hägnadsdelning, men framför allt genom ett stor-
skifte, begränsas eller upphör samfälligheten i 
form av gärdeslag helt mellan två eller flera byar, 
i och med att hägnader uppförs i gränsområdet. Vi 
kan i materialet avläsa de betydande förändringar, 
som Kragsta by undergår genom att stegvis bli ett 
avgränsat byalag med klart markerade gränser mot 
grannbyarna. Protokollen från Kragsta bys 
rågångsdelningar ger en värdefull uppfattning om 
de då osäkra och igenvuxna gränserna mellan 
byarna. För byalaget i Kragsta blir byordningarna 
ett viktigt led i organisationen av de nya förhål-
landen, som skulle gälla för bete och hägnader på 
bymarken. 

Under 1700- och 1800-talen försiggår en om-
fattande verksamhet inom Kragsta by vad gäller 
både jordskiften, rågångar, stängseldelningar, tvis-
ter och antagande av byordningar. En kort över-
sikt över detta visar att Kragsta inte är ett statiskt 
bysamhälle. Samtidigt sker i socknen en förän-
dring i befolkningssammansättningen — vilken 
kan avläsas i kyrkoarkivets befolkningsstatistik — 
med bl.a. ökat antal torpare och nybyggare; men 
man kan notera att antalet backstusittare dock är 
lågt. 

Rågångsförrättning mot grannbyn Finsta 1753 
Inägodelning 1758-1761 
Byordning 1762 
Vitesföreläggande 1765 
Arealavmätning och inägodelning 1769 inom 
byn 
Rågångsförrättning mot grannbyn Hållsta 
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(Långmossame) 1775 
Rågångsförrättning 1781-85 fastställd 15.3 
1786 
Ägodelningar 1782. [Detta mål som syftade 
till storskifte och ledde till tvist om delnings-
grunden finns redovisat i domboken den 9 okt. 
1782 § 16 m.fl. ULA, Lyhundra HRA. 
Ma:29. Målet blev långdraget och avslutades 
1784] 
Storskifte, med rågångsförrättning mot grann-
byarna Hållsta och Himmine, Rimsjö i 
Husby-Lyhundra socken och Ekeby i Rimbo 
socken med underlydande samt Väster-Syninge 
i Skederids socken 1787-90 fastställt den 22.2 
1791 
Byordning 1789 
Gärdsgårdsöverenskommelse inom byn 1798. 
Delning av alla Kragsta by tillhöriga 
gärdsgårdar 
Hemmansklyvning, inställd 1804 (Ägout-
brytning) 
Vitesförbud 1813 för att freda enskild skog i 
Kragsta 
Vitesförbud 1821 för att freda enskild skog i 
Kragstar 
Vitesförbud 1822 för att skydda ett mantal i 
Kragsta 
Vitesförbud 1827 mot olovligt fiske i sjön 
Erken 
Klyvning av skogen till gården nr 2 1829 
Storskifte på inägorna 1823-29. En enhällig 
överenskommelse görs om att de gamla tomt-
lägena behålls 
Byordning 1828 
Stängseldelning i rågången mellan Kragsta, 
Hållsta och Väster—Syninge ägor 1829 
Stängseldelning 1832 
Stängseldelning mellan Ekebyholm och 
Kragsta 1832-33 
Utbrytning av den s.k. Sjuråparken 1835 
Syneförrättning av gärdsgårdarna i rågången 
mellan Väster-Syninge och Kragsta 8 juli 
1837 
Rågångsförrättning och ägoutbyte mot Rimsjö 
1836-37 fastställd 28.3 1839. (Uppges vara 
utdrag av ägodelningsrättens protokoll) 
Stängseldelning mellan Kragsta och Rimsjö 
1842 
Laga skifte 1852. Inställt 

Ägoutbyte och stängseldelning mot Himmine 
1852-56, fastställt 16.12 1856 
Byordning 1862 
Ägoutbyte mot Hållsta 1865-66, fastställt 
27.4 1867 
Rågångsuppmätning mot Rimsjö by 1863 
Laga skifte och ändring därav 1865-71, fast-
ställt 5.9 1871 

Kragsta byordning har troligen byordningen för 
Täby 1762 i Husby-Lyhundra socken (ByM s. 
187 f.) som sin närmaste förebild, och det är 
troligt att andra byar sedan använde Kragsta 
byordning som mönster. Innehållet är påfallande 
lika t. ex. i Hårdnacka 1764 (ByM s. 165 f.) och 
Norr-Nåriö 1763 och 1790, båda i Estuna socken, 
och i Penningby 1763 i Husby-Lyhundra socken 
(ByM s. 177 f.) o.s.v. 

Kragsta byordning innehåller ett par inslag 
som den är ganska ensam om, nämligen före-
skriften om ett särskilt vitesförbud för den som 
inte följer åldermannens beslut om böter och 
likaså för den som inte åtlyder byordningens 
bestämmelser och därför måste lagsökas. Dessa 
bör ha haft till syfte att ge ytterligare tyngd åt 
åldermannens åtgärder och stärka byordningens 
funktion. I det föregående har jag påpekat att man 
från vissa håll såg byordningen som ett medel att 
avlasta häradsrätterna vissa mål, som borde kunna 
avgöras på bynivå. Vitesbeloppet var satt till fem 
daler silvermynt enligt byordningens § 11, vari 
bestämmelsen om böter för vägran att betala 
sådana ingår. Den brottslige skulle på byalagets 
gemensamma bekostnad kallas till tinget och där 
betala vitesbeloppet (ByM s. 194-195). Bestäm-
melsen om vitet är troligen en följd av en osäker-
het beträffande byordningens funktion. Byalaget 
var sedan gammalt väl bekant med vitesförbud och 
hur ett sådant fungerade. 

Redan 1765 blev bestämmelserna i § 11 aktu-
ella efter en stämning inför rätta den 11 oktober. 
Målet är av intresse i så måtto att det visar på svå-
righeten att komma igång med tillämpningen av 
byordningen. Dåvarande åldermannen instämde 
Kragstas första två åldermän — gästgivarna Matts 
Nilsson och Anders Mattsson, som redan 1762 
utsetts till åldermän och som tjänstgjort utan 
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I Kragsta bykista förvaras en budkavle, som troligen är den budkavle som enligt bystämmoprotokollet 
22 februari 1830 utskickades av Anders Matsson för att sammankalla bymännen. Budkavlen nämns 
inte ofta i protokollen, men det är möjligt att den trots detta kom till användning oftare. För varje 
sammankomst meddelas bara: sammankallades byamiinnerna. Metoden att med budkavle sammankalla 
bybor och andra var troligen välkänd för ICragsta-boma. Det fanns ett liknande sätt att vid skogsbrand 
och inför vargjakt kalla samman befolkningen. Lägg märke till det lilla facket för bykassans 
förvarande. Plåtfodralet för kartorna är av yngre datum. 
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nyval under fyra år — jämte sex bönder och två 
torpare till tinget för att förmå dem att till 
bykassan betala de böter för åverkan som de 
ådömts enligt byordningen men vägrat betala. 
Under rättegången framkom att åldermännen haft 
svårt att hantera byordningen och att det därför vid 
tinget skulle utses två nya åldermän. Denna rätte-
gång är ett exempel på att byordningen både kunde 
och inte kunde tillämpas och rättegången var en 
följd av bestämmelsen att tredskande bybor på 
samfälld och inte på åldermannens bekostnad 
skulle kallas till tinget. Samtidigt visar den på 
svårigheten att administrera byordningen och 
enligt denna ta ut böter som utdömts av ålder-
mannen. 

En tänkbar förklaring till svårigheterna är att 
byordningen var en nyhet för byborna, som var 
främmande för den, trots att de — med undantag av 
de två torparna — hade varit med om att signera 
den. Med tingsrättens hjälp kunde de utdömda 
böterna för åverkan på byns mark tas ut. Det tidi-
gare utsatta vitesbeloppet på fem riksdaler höjdes 
till tio daler silvermynt för den som inte följde 
åldermannens beslut.18  Protokollet ger vid handen 
att byalaget utsett två åldermän i stället för en och 
att byordningen varit svår att tillämpa. Dess otill-
räcklighet när det gällde att avvärja åverkan på 
byns ägor, framgår av återkommande vitesförbud. 

De förändringar som inträdde, innebar nya 
inslag i samband med vården av den nu samfällt 
hägnade åkermarken, det för byalaget gemen-
samma betet, som skulle skyddas mot åverkan, 
och den stora mängden nya gärdsgårdar, som rests 
i gränserna mot de andra byarna. Om detta före-
skrivs i byordningen 1762 §§ 2-3: 

2 Den som befinnes, så om åker som äng eller 
annan stängsel hafwa bofällige gärdesgårdar, el 
grindar och led och ej them i rättan tid förbättrar 
skall then samma böta en D Kmt skjer thet skada 
thärigenom sen därom tillsagt blifwer; böte tå 
dubbelt och fylle skadan efter åldermannens wärde. 

3 Om någon hafwer okynnes fä af hwad slag 
thet wara må och det icke fängslar eller agtar att 
det bryter heller häfwer sig in öfwer behållne gär-
desgårdar, den skall böta en dal. 

I byordningen 1789 §§ 2-3 upprepas mot-
svarande regler: 2 Om någor har bofälliga Gärdes-
gårdar wid Åker och heng, och annat stängsell så 
beteshengnar och hagar som led och grindar och ej  

den efter tillsägelse bättrar, böte tre skillingar. 
Sker skada deraf fylle skadan efter åldermannens 
wärdi. 3 Om någon får odygdiga Kreatur skall 
böta när han tillsagt är, för hest och ko tri skil-
lingar för ett Får och ett Swin hwarthera en skil-
ling. Den som sådana Kreatur ej fängslar då de 
öfwer gillda Gärdesgårdar kommit har, och är 
derom tillsagt böte tre skillingar. Gjeller ej feng-
sel skall det efter ett års förlopp föryttras wid bot 
af Sexton Skillingar. 

I de anförda punkterna ställs som synes krav 
på bybornas underhåll av gärdsgårdarna i byn. I 
byordningen 1798 § 6 markeras samtidigheten av 
arbetet med stängsel och betesgång: På all sam-
fälld Åker och Häng skall alla wara ense om 
upsläpning och upstängning, den deremot bryter 
böte tre skilling. Den här nämnda samfälligheten 
avser byns gemensamt hägnade åker och äng. I en 
by med gärdeslag, där tidpunkten för bete och 
stängning skulle bestämmas med flera byar sam-
tidigt, hade en sådan bestämmelse inte kunnat bli 
aktuell. 

Vitesförbud tillkom för Kragsta och andra byar 
i Lohärad under 1700-talet men tycks bli särskilt 
många under 1800-talet. De gäller mot åverkan på 
enskild mark, som sedan storskiftesförrättningen 
på 1790-talet blivit skiftad.19  Vitesförbuden skif-
tar efter hand karaktär och övergår så småningom 
till att gälla skydd av enskild mark mot åver-
kan.20  I första hand tycks de i Kragsta ha varit 
riktade mot dem som bor på ägorna, d.v.s. back-
stusittarna och båtsmännen, vilka inte haft möj-
lighet att träffa något avtal med byamännen eller 
gårdsägarna. De obesuttna blir föremål för särskild 
uppmärksamhet även i Kragsta byordningar, som 
innehåller bestämmelser som hindrar dem att med 
sina kreatur ingå i byns gemensamma bete.21  På 
Kragsta bys ägor bor enligt husförhörslängderna 
1780-1820 båtsmän, sockenskomakare, socken-
skräddare, trossdrängar, fattiga och inhyses och 
fr.o.m. 1820-talet även en nybyggare.22  I sock-
nens befolkningsstatistik upptas nämligen i fem-
årstabellerna för 1815 och 1820 en nybyggare på 
Kragsta ägor. 1825 redovisas fem nybyggare i 
socknen.23  

I det följande redovisar jag några paragrafer i 
Kragsta byordningar för att belysa likheter och 
olikheter mellan dem. I första hand skiljer sig 
dessa kortfattade byordningar väsentligt från MBO 
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med dess 38 paragrafer. Det är naturligtvis inte 
utan skäl som många av MBO:s punkter saknas i 
Kragsta. 

MBO bör ha funnits tillgänglig i Lohärads 
socken, när Kragsta bybor 1762 antog en byord-
ning på elva punkter, men troligen hade de den 
inte omedelbart till hands vid det tillfället. Få av 
denna byordnings paragrafer överensstämmer näm-
ligen med det kungliga förslagets. MBO kan där-
för inte ha varit den direkta förlagan för någon av 
Kragsta bys byordningar. Inga uppgifter om för-
fattare lämnas i byordningarnas början eller slut. 
Där sägs endast att Kragsta bymän enhälligt 
begärt de följande punkterna i byordningen 1762. I 
inledningen till 1828 års byordning noteras bara 
att man överenskommit och avslutat de följande 
punkterna. 

Byordningen från 1762 sades syfta till häm-
mande af den ohägn och oordning som wid 
bemälte by af en och annan föröfwas och byord-
ningen från 1828 motiveras med att den gamla 
Byordningen är förkommen och de den i åsatta 
viten ansetts för låga samt till vinnande af ordning 
och lugn innom byalaget otillräckligt.24  I de båda 
inledningarna anförs rent lokala förhållanden i byn 
som skäl till att byordningar anskaffas. Vi kan av 
det bevarade materialet inte heller sluta oss till 
någon påverkan utifrån, t.ex. av kronofogde eller 
präst. Juridiskt kompetent och skrivkunnigt folk 
kunde man nog förutsätta att det tidvis fanns i 
Kragsta, eftersom Lyhundra häradsting hölls här. 
Med tanke på den oro, som de många vitesför-
buden i Kragsta under 1800-talets början tyder på, 
fanns det säkerligen starka skäl att sammanställa 
en ny byordning, sedan den gamla var förkommen 
(ByM s. 195). 

Ordvalet och ämnesvalet har också en regional 
prägel, som känns igen i andra byordningar inom 
socknen eller häradet. Formuleringar lånas från en 
byordning till en annan och det är lätt att se hur 
exempelvis Kragsta byordning 1762:2 (citerad 
ovan) har sin förebild i den ett år tidigare antagna 
byordningen för Hållsta by 1761:1, som har 
följande lydelse: Den som befinnes så om åker 
som äng eller annan stängsel hafwa bofällige gär-
desgårdar och äfwen led och grindar, och icke dem 
i rättan tid förbättrar, då han derom tilsagd blifwer 
skall han böte En dal. Koppmt, skjer det skada  

derigenom böte, då dubbelt och fylle skadan efter 
Åldermannens wärdie (ByM s. 189). 

Inledningen till Kragsta byordning vittnar om 
att samtliga byamän begärt att följande punkter 
skulle them emellan uppsättas och det är samma 
formulering som i Hållsta byordning 1761 (ByM 
s. 189). Termen byordning saknas alltså. Däremot 
kan den ha definierats som en sådan i samband 
med att punkterna inskrevs i domboken, där i stad-
fästelsen följande skäl anges till varför härads-
rätten skriver in den: emedan denna Byordning 
fans befordra ordning bland Byamännen. Termen 
byordning återkommer sedan i de övriga byord-
ningarna för Kragsta och i bystämmoprotokollen 
från 1830-talet. Kyrkoherden L. Westman uppger 
i sockenstämmoprotokollet den 13 augusti 1775 
att större delen av byalagen i socknen upprättat 
nödiga byordningar.25  

När Kragsta byamän 1762 sammanställde — 
eller lät sammanställa — sin byordning, utsågs en 
ålderman och en därtill behjelplig. Valet av ålder-
man stod i överensstämmelse med inledningen till 
byordningen: Till ålderman Kommo Byemännen 
öfwerens att wara hwar sitt år heller längre. Denna 
punkt överensstämmer med MB0:1, som anger 
att en ålderman skall tillsättas i varje by och om 
denna är tillräckligt stor, skall åldermannen och 
inte bystämman utse två bisittare. I Kragsta före-
kommer inte termen bisittare förrän i byordningen 
från 1828:6. Samma byordning nämner både 
ålderman och byfogde; i bystämmoprotokollet 
talas om byfogden. 

Stor likhet råder med andra byordningar i trak-
ten genom bestämmelsen att byfogden skall väljas 
för ett år i taget och att det var en skyldighet att 
vara ålderman. Man kan inte neka till valet. 
Kragsta 1789:1: Till ålderman skall byamennen 
wara hwar sitt år, och den som deremot nekar, 
skall böta åtta skillingar. Med byordningen för 
1828 införs i Kragsta nya regler för val av ålder-
man: Skall en ålderman i byen hvarje år, genom 
nytt val efter beräkning af fleste rösternas ägande 
öretal tillsättas ock får ingen vid tre riksdalers 16 
sk vite frånsäga sig denna befattning, utfaller 
rösterna lika afgöres det genom lottning emellan 
de båda utse&  IP.  

Man röstar efter sitt ägande öretal, d.v.s. efter 
den andel den röstberättigade har i byns ägor, 
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uttryckt i mantal eller öretal. Valet av ålderman i 
bystämma sker alltså på samma sätt som när man 
vid präst- eller klockarval röstar efter gårdens stor-
lek. Detta förfarande användes liksom i de flesta 
andra socknar även i Lohärad enligt valhandlingar 
i kyrkoarkivet.26  Rösträtt efter öretal eller mantal 
och inte efter person förekommer även i några 
andra uppländska byordningar. Vid lika röstetal 
avgörs beslutet genom lottning. I grannbyn 
Söderby kunde en ålderman i en sådan situation 
utses genom lottning, men lotten avgjorde tyd-
ligen endast vid val. Enligt Kragsta byordning 
1828:8 beslutas i förekommande fall genom att 
åldermannen röstar dubbelt och därmed får utslags-
röst (ByM s. 196). 

Åldermannens uppgift är enligt MBO:1 att vid 
behov sammankalla grannarna och byamännen till 
gemensam överläggning. Byamännen var de som 
ägde eller brukade mantalssatt jord. Kallelsen 
kunde ske med budkavle, eller bykavle, som för-
des mellan gårdarna i byn. I Kragsta byordning 
1762:1 förutsätts denna rättighet eller skyldighet 
för åldermannen att sammankalla byamännen, 
men inget sägs om hur det skulle gå till. Först i 
byordningen 1828 berörs åldermannens rättigheter 
närmare: 

§3. Ålderman eller Byfogde äger rättighet att 
genom kringsändande af en därtill inrättad och 
antagen budkafle sammankalla Byamännen, endera 
då han så för godt finner eller någon af Byamän-
nen det åstundar i mål som angår Byalaget, hvil-
ken Budkafle ej får nedläggas eller försummas vid 
8 sk Böter, och åligger Byamännen att genast efter 
Budkaflens afgång begifva sig till Ålderman vid 
vite af fyra skilling för den som sednare än Bud-
kaflen dit ankommer. Eho som utan Laga förfall 
aldeles uteblifver böter första gången 4 sk. hvilka 
böter fördubblas hvarje gång samma Åbo dermed 
beträdes intill 16 sk och hvarunder den aldrig 
plikffälles som sig en gång till så höga böter för-
fallen gjort — samma gäller för den Byaman som 
efter Tour Budkaflen sist aflemna bör. Wid Bud-
kallens kringsändande innom byen gäller att om 
mannen är borta inställer sig Hustruen, någon af 
Barn eller Tjenare likväl ingen under Femton år, 
är ingen hemma af föreskrefna personer fortskaffas 
Budkaflen af den som honom dit burit till nästa 
gård. Och är då Byfogde skyldig att om beslutet 
underrätta den frånvarande — skulle densamma till  

böter fällas upskjutes Bystämman i de delar de 
honom rörer till dess hemkomst äfvenledes för-
bjudes att Bykafveln afsändes med någon under 15 
års alder vid 4 Sk. Böter (ByM s. 195). 

Punkt en är här utformad mer i detalj än i de 
två tidigare byordningarna. Med denna byordning 
förstärktes sålunda byfogdens funktioner och med 
ett krav på protokollförande (se nedan) läggs ett 
större ansvar än tidigare på honom. Särskilt i 
punkt 1789:15 beivras åldermannens försumlighet 
i fråga om indrivning av böter. Sexmän och andra 
kyrkliga uppsyningsmän skulle på liknande sätt 
näpsas, när de varit försumliga och vårdslösa i 
ämbetsförrättningarna.27  I § 5 i 1828 års byord-
ning föreskrivs att åldermannen skulle föra proto-
koll: Byfogde vare pligtig att, vid alla samman-
träden anteckna å ett Protokåll ordsaken till By-
stämman samt hvad aervid blifvit atgjort — äfven 
om så begäres lemna utdrag deraf skrifvit på minst 
ett halft ark emot 4 sk lösen för hvarje pungt. 
Skrffmaterialier inköpes af byCassamedlen men 
löste Utdrag få ej skrzfvas på byalagets Papper 
(ByM s.196). Liknande krav fanns i andra byar 
men för Kragsta är de något helt nytt. En orsak 
till att de över huvud taget kunde ställas är 
troligen att byborna nu kunde läsa och skriva.28  

Vid en genomgång av bevarade bystämmo-
protokoll framgår att bystämmor till en början 
hölls i stor omfattning, efter det att byordningen 
fastställts. I MBO: 26 förekommer en bestäm-
melse som i förstone kan vara svår att förstå: 
Skulle någon af byemännen upfinna något, som 
ej allenast wore tienligit, utan ock nödwändigt til 
byens och hemmanens förbättring, bör ålderman-
nen sammankalla samtelige grannarne, och 
therom öfwerlägga. Skulle byborna motsätta sig 
något förslag som kunde vara till fördel för byn 
eller hemmanen, kunde förslagsställaren begära att 
utbyamän skulle bedöma det. Härigenom fick 
byborna möjlighet att utanför byordningen föreslå 
förbättringar eller förändringar av olika slag. En 
sådan förändring kunde exempelvis en storskiftes-
delning vara. 

I Kragsta byordningar har denna punkt fått en 
kortfattad utformning och den ger — om tillräck-
ligt många röster härför finns — byborna möjlig-
het att ta upp frågor som inte beaktats i byord-
ningen 1762:9: Om något samråd skulle behöfwas 
som ei så noga utnämt är skall tå skie efter the 
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flesteröster. 11789:10 har den utvecklats ytter-
ligare: Om någor samråd behöwes och ej är uti 
denna Byordning utsatt skall skje efter högsta 
röster af matlagen. Motsvarande punkt i 1828:8 
anknyter mer än i de två äldsta byordningarna till 
MBO:s formulering: Alla mål som röra byens 
gemensamma nytta samt af byfogde eller de flesta 
rösterna sådane anses, må i byarätt uptagas 
(ByM s. 196). Det är omöjligt att veta om den 
nämnda punkten någonsin åberopades i byalaget. I 
vart fall gav den möjlighet att t.ex. ta upp frågan 
om laga skifte, eftersom detta rörde byns gemen-
samma nytta. Så skedde emellertid inte. 
Förordningen om laga skifte är daterad 1827 och 
laga skiftesförrättningen inleddes 1865. 

Gärdsgårdarnas underhåll regleras i Byggninga-
balken och det är lagens föreskrifter som avspe-
glas i reglerna om stängselskyldigheten, som vid 
denna tid ålåg jordägaren. Detta framgår också 
klart i Kragsta byordningar, som kräver att dåliga 
gärdsgårdar eller grindar skall förbättras av ägaren. 
1762: 2: Den som befinnes, så om åker som äng 
el annan stängsel hafwa bofällige gärdesgårdar, el 
grindar och led och ej them i rättan tid förbättrar 
skall then samma böta en D Kmt skjer thet skada 
thärigenom sen därom tillsagt blifwer; böte tå 
dubbelt och fylle skadan efter åldermannens 
wärde.29  Byordningen 1789:2 har en liknande 
formulering men bygger ut paragrafen med kravet 
att stängsel för beteshägnader och hagar skall ses 
över. Hage torde här avse en hägnad betesmark 
och inte själva hägnaden.30  Hagarna kan vara ett 
nytt inslag i Kragsta betessystem och kan avse 
icke samfälld betesmark. 

Alltsedan skiften började diskuteras i Kragsta, 
har hägnadsmassan ökat, först genom rågångs-
stängningar, sedan ytterligare genom gärdsgårds-
delningar och skiften.31  Det uppstod problem när 
ägorna hägnades och de gärdsgårclsförsedda vägarna 
till skogsbetet stängdes av. Jan Matsson i Kragsta 
talar vid tinget den 23 juni 1833 om den nyligen 
avslutade gärdsgårdsdelningen och påpekar att 
byamännens skogsskiften till gemensam nytta 
blivit instängda och att ytterligare gärdsgårdar 
skulle uppföras. Han önskade därvid att ett tä eller 
en gata skulle göras, för att kreaturen skulle 
kunna passera, men de övriga byamännen ställde 
sig avvisande till en sådan fäväg.32  I samband 
med detta visades en karta över Kragsta by, upp-
rättad 1788 och 1790 och renoverad 1821. Frågan 
är om det var byalagets egen karta som då  

användes. 
Av byordningar från andra områden och 

framför allt av bevarade bystämmoprotokoll fram-
går, att åldermannen också skulle föra räkenskaper 
över bykassan och ta upp böter. I några få fall 
sägs också att han skall föra protokoll, vilket 
redan nämnts i Kragsta byordning 1828:5. 
Föreskriften kom faktiskt att följas, men det 
framgår ingenstans om bystämmoprotokoll tidi-
gare förts i byn. 

Punkterna i de olika byordningarna för Kragsta 
kan förklaras utifrån olika aspekter. Skiftena har 
genomförts på politiska grunder. Ekonomiska 
aspekter ligger bakom förbud för inhyseshjon att 
bo i byn utan tillåtelse. Både organisatoriska och 
ekonomiska överväganden ligger till grund för 
bestämmelser om ändrat hägnadssystem o.s.v., 
men också behovet att hindra backstusittarna från 
att använda bysamfälligheterna tycks ha haft 
betydelse i sammanhanget. Dock är det få punkter 
i Kragsta byordningar som har direkt jordbruksbe-
främjande karaktär. Många av MBO:s bestämmel-
ser saknas och det var främst dessa som skulle 
bidra till förändring av jordbruket i riktning mot 
en ökad spannmålsodling. 

Bestämmelserna i Kragsta byordningar visar i 
första hand på de behov av nyordning som 
uppstod i samband med de återkommande hägnads-
och rågångsdelningarna i byn och i andra hand 
naturligtvis på följderna av det så småningom 
genomförda storskiftet. Det skall särskilt framhål-
las att byborna utövade en hård resurskontroll i 
samband med betesrätten och fördelningen av 
denna. 

Byordningarna kan inte berätta för oss om hur 
de tillämpades. Det kan däremot — vid sidan av 
muntlig tradition och dagböcker — bystämmopro-
tokoll och byräkenskaper ge en uppfattning om. 
Genom protokoll från Kragsta kan vi skapa oss 
viss föreställning om bylivet. Många överens-
kommelser träffades muntligt men hade ändå 
samma rättsliga funktion som de skrivna, vilket 
självfallet kan vara en osäkerhetsfaktor. I huvud-
sak hänger de ändå samman med punkterna i 
byordningen. Med Kragsta-protokollen kan 
tillämpningen av två byordningar belysas. 

Kragsta bevarar i sin bykista bl.a. bystäm-
moprotokoll för 1830-1833, 1843-1844, 1858-
1865 och 1873-1874 och en byordning från 1862. 
Det är 100 år mellan den första och sista 
byordningen. Bykistan är troligen densamma som 
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det beslutades om vid en bystämma 1830: Beslöts 
att en låda skulle af nya byfogden anskaffas ... 
med en liten låda vid andra ändan till bycassans 
förvarande. Vid sammanträdet övertog den nye 
byfogden två byordningar, gamla protokollspap-
per, två kartor, delningsinstrument för rågångs-
gärdsgårdar och föreningsinstrument. 

Den första sviten av protokoll har möjligen 
börjat föras strax efter byordningens fastställande 
1828 och storskiftet 1829. Punkt 5 föreskriver där 
att byfogden är skyldig att anteckna orsaken till 
bystämman i ett protokoll. Medel till papper 
utgick ur bykassan. Troligen har fler protokoll 
funnits; det är tydligt att ett parti i början 1830 
saknas. Ändå är det en förvånansvärt lång svit 
som bevarats. Man ställer sig frågan om luckorna 
i raden av protokoll speglar en nedgång i 
bystämmans verksamhet. Kanske fördes det då 
över huvud inga protokoll? Innehållet i protokol-
len är ganska enahanda; de redogör kortfattat för 
vad byamännen kommit överens om, vilka böter 
som utdömts och vem som utsetts till byfogde. 

Tillägg till byordningen görs ibland med krav 
på att dessa skall åberopas i likhet med byord-
ningens övriga bestämmelser. Eftersom protokol-
len omfattar 1860- och 1870-talen kan även 
tillämpningen av 1862 års byordning avläsas. 
Efter 1862 utdöms böterna inte längre i skilling 
banko. 

Byordningarna i Kragsta är inga betydelselösa 
eller ineffektiva regelsamlingar. Bystämmoproto-
kollen visar på ett mycket åskådligt sätt att bya-
männen följer byordningarnas centrala bestämmel-
ser om enighet och samtidighet vid insläppningen 
av djuren på betesmarkerna. Årets viktigaste 
bystämma hölls — precis som i de flesta byar i 
Roslagen — på vintern vid tjugondag Knut och 
kallades slutlig räkning. (Jämför härmed slutbyråd 
i t.ex. Tierps socken.) Bystämmor eller vanliga 
bysammankomster hölls alltid på en vanlig var-
dag, aldrig på en söndag. Byalaget har en årsrytm 
som delvis är reglerad genom byordningen och 
som avspeglas i bystämmobesluten om gemen-
sam vallsläppning och stängning. All samfällt 
hägnad betesmark är inte tillgänglig samtidigt; 
beslut tas efter hand om tidpunkten för bete på de 
olika markerna. Utan att vara klart uttalat framgår 
det att byamännen fortlöpande bedömer tillgången 
på bete. Betning med för många djur bötfälls. 

På våren skulle vid byråd avgöras huru många 
kreatur en hvar må i samfällt bete insläppa . Om 
någon bybo önskar släppa in fler kor än han har 
rätt till enligt byamålet, skall han få göra det 
endast på villkor att han vinterfött dem. Upp-
giften är intressant på så vis att en bonde där-
igenom ges en viss möjlighet att hålla fler djur än 
han hade betesrätt för. Mängden djur som varje 
byaman kunde föda bestämdes alltså av grannarna. 
Byamännen beslutar inte bara om hur många utan 
även om vad slags djur som skall gå i det sam-
fällda betet. Betet var inte tillgängligt för andra än 
jordägare med mantalssatt jord. Den 15 augusti 
1831 släpptes hästar och kor på bete efter öretal i 
Storkärret och den 18 september kom man över-
ens om att de skulle beta efter öretalet även på 
inägorna. Vallsläppningen var exakt bestämd: 
klockan sex om morgonen för rättvisans skull. 

Stängselskyldigheten åvilade jordägaren enligt 
byggningabalkens femte kapitel och dess 
bestämmelser gäller för större delen av undersök-
ningsperioden. 1802 publicerades en förordning 
som dock inte ändrade på principerna för hägnads-
plikten. Först 1857 ändras lagstiftningen så att i 
stället djurägaren blir skyldig att hålla hägnad för 
sina djur.33  De båda förordningarna påverkar tyd-
ligen inte byordningarna från 1828 och 1862. 

Stängningen kring gemensamma betesmarker 
visar sig vara ett centralt ansvarsområde för 
bystämman. I byordningarna 1828 och 1862 
berörs sådana frågor i fem punkter (§§ 11, 12, 13, 
14 och 16. ByM s. 196 f.). Bestämmelserna om 
gärdsgårdarna är inte fler här än i andra byord-
ningar inom häradet, men de är fler än i de två 
första 1700-talsbyordningarna, vilket kan vara en 
indikation på att stängselproblemet ökat. Flera 
rågångsförrättningar med ty åtföljande hägning har 
under hand ägt rum, bl.a. en gärdsgårdsöverens-
kommelse 1798 och storskifte på inägorna 1823-
1829. Flera stängseldelningar försiggår under 
1830—talet och protokollen berättar om att bya-
männen fortlöpande sysselsätter sig med stäng-
ningsarbete i bygränserna. 

Två gånger om året skulle gärdsgårdssyn hållas 
tillsammans med torpare och backstusittare (§ 
11), varvid alla byamän skulle vara närvarande. 
Gärdsgårdsfrågorna kan inte vara nya när byord-
ningen antas 1828, men med den nya byordningen 
protokollförs besluten från bystämman. Bystäm- 
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moprotokollen bär verkligen vittne om hur 
väsentliga gärdsgårdsfrågorna var och visar också 
att byamännen i detta avseende följer den nya 
byordningen. En stor del av besluten gäller näm-
ligen stängsel och åverkan på åkern på grund av 
bristfälliga gärdsgårdar. Två gånger om året hölls 
också gärdsgårdssyn i Kragsta, vår och höst. 

I många byordningar förekommer en punkt 
som gäller kullblåsta gärdsgårdar, så också i 
Kragsta (ByM s. 196 § 12). Vid sammanställ-
ningen av Kragsta byordning hade man troligen 
byordningar från grannsocknarna till hands där 
liknande bestämmelser fanns. Byprotokollet för 
den 15 mars 1830 omtalar att Jan Janssons del i 
gärdsgården kring broddgärdet hade blåst omkull 
och åverkan hade ägt rum. 

I byordningen 1828:4 utsätts böter för den 
som ofredar ålderman eller granne eller utbrister i 
svordomar. Punkten hänför sig till den sedliga 
sidan av bylivet men är nog också avsedd för att 
skydda åldermannen i hans ämbetsutövning, fram-
för allt vid indrivning av böter eller panter. 
Sannolikt har detta givit upphov till olika reak-
tioner bland byborna och en viss hätskhet kan 
spåras bakom böterna för svordomsord. 

Byprotokollen redovisar även ämnesområden 
som inte har förutsetts i byordningen, t.ex. fiske. 

I Kragsta finns inte några särskilda byräken-
skaper bevarade och de var kanske inte heller nöd-
vändiga, eftersom de få böterna antecknades i 
protokollen. Böterna var en av byns få inkomst-
källor. En annan var att utarrendera samfälld mark 
till torpare. 

Brott mot byordningen straffas i Kragsta 
endast med böter, som sedan enligt byordningen 
1828 § 23 används till byns gemensamma utgif-
ter; vad som blev över återgick till byborna. 
Byprotokollen innehåller anteckningar om bötes-
belopp, utdömda bl.a. för brott mot närvaro-
plikten, d.v.s. underlåtenhet att komma till 
bystämman. Sådana böter är inte ovanliga. En 
allvarligare försummelse var att inte sända bud-
kavlen vidare eller hålla den när den kom sin väg 
genom byn. Budkavlen fick inte läggas ned, vid 8 
skillingars bot. Det ser ut som om föreskriften 
var motiverad i Kragsta, eftersom böter för sådan 
försummelse utkrävts flera gånger. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
bystämmoprotokollen erbjuder möjligheter att  

följa på vilka punkter byordningen tillämpades. 
Sålunda vittnar de om att inte alla bestämmelser 
kommit till användning. 

Noter 
1  Sockenbyordningar finns belagda för Edebo och 
Häverö—Singö församlingar. 
2  ULA. Från flera socknar i Stockholms län finns 
sockenstämmoprotokoll som visar att frågan om 
byordning och lanthushållare togs upp ingående i 
vissa sockenstämmor och på andra håll mindre 
ingående. 
3ULA. Lohärads KyA. KI:1 Allmän socken-
stämma den 13 aug. 1775. 
4Byordning för Hållsta 1761, Kragsta 1762, Råby 
och Gribby 1761 och Himmine 1772. 
5B yordningar för Hårdnacka 1764, Norrnånö 
1763, Svanberga 1772, Svinninge 1765 och 
Södernåriö 1765. 
6ULA. Häradsskrivarens i mellersta Roslags 
fögderi arkiv. Mantalslängder. 
7Sporrong 1985 s. 180. Sporrong har i denna 
Mälarbygdsundersökning kommit fram till att 
områdena runt Uppsala under 1500- och 1600-
talen kan visa upp exceptionellt stor åkerareal i 
förhållande till ängsarealen (s. 183). 
8  Salvius 1741 s. 173. 
9Hållsta har 12, Himmine 9, Hammarby 2, 
Kragsta 12, Loskälva 9, Nyckelby 5, Råby 19, 
Söderby 13, Skjulsta 4 och Undra 12 åbor. F.V. 
Radloff 1805 s.111. 
10P. Lundequists sockenbeskrivning med karta 
finns bland övrigt kartmaterial för Lohärads 
socken i Forskningsarkivet vid Lantmäteriverket i 
Gävle. 
11Se närmare i avsnittet om jordbruk 4:1 med 
beskrivning av jordbruksmetoden. 
12Det framgår av detta meddelande att potatis-
odlingen försiggick på åkern, vilket troligen 
krävde särskilda hägnader på ålcem, när potatisen 
odlades på trädan. 
13ULA. StLKaA. A V:1. 1825-1829. 
14B ak - m  o hushållsregeln om ängen som åkerns 
moder ligger det vid denna tid stora intresset för en 
ökad spannmålsodling. Ladugårdsskötseln skulle i 
första hand vara ett stöd för spannmålsodlingen i 
landet. Denna hushållsregel återkommer ofta i 
1700-och 1800-talens lantbrukslitteratur. 
15ULA. StLKaA. A V: 1 . Inkomna handlingar 
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1825-1829. 
16Kragsta by bestod enligt storskifteshandlingarna 
1790 av 3 1/2 mantal om 32 öresland. Mantalen 
var uppdelad på fyra gårdar enligt jorde-
boksmantalen: Storgården, Uppgården, Neder—
gården och Västergården. Varje sådan gård var 
uppdelad i flera brukningsdelar. 1762 underskrivs 
byordningen av 9 bönder, 1789 av 13, 1828 av 11 
och 1862 av 8 bönder. 
17  Här återges ett av de många vitesförbud som 
tillkommer under 1700- och 1800-talen och som i 
mångfald återfinns i domböckerna. Detta förbud 
skiljer sig från sådana som gäller olagliga gång-
vägar och annan åverkan på inägomark. De flesta 
förbud påminner om det som återges här. Man 
känner lätt igen fomuleringarna ur byggninga-
balken kapitel 10 § 5 som gäller åverkan på 
oskiftad skog. Vitesförbud för Kragsta 1821: 
Som det uplystes, at det af HäradsRätten, till 
befredande af Gästgifwaren Lars Erssons i Kragsta 
enskildte skog ifrån åwärkan, den 30 October 
1813 stadgade Tre Dir 16 srs wite funnits för 
ändamålet otillräckeligt; Altså pröfwade nu, uppå 
derom gjord anhållan, HäradsRätten skäligt 
bewilja et förhöjt wite om sex Rdr 32 ss Banco, 
dertil, utom bot enligt Lag och ersättnings-
skyldighet, den af in eller utbyes män sog 
förfallen gör, som hädanefter olofligen tager Totf, 
barck, näfwer, löf, bast, eller hugger Gärdsel, 
Stör, timmer, eller hwad hälst det må wara, å den 
till Lars Erssons hemansdelar, tilhopa Elofwa 
Tjugofjerdedels Mantal i Kragsta, enskildt lydande 
afdeldte skog; Börandes dock detta förbud, om det 
gälla skal, en gång hwarje år i angränsande 
Sockenkyrkor Kungöras (ULA. Lyhundra HRA. 
Ala:49. 22 febr. 1821). 
18RA. Svea hovrätts arkiv. Stockholms läns 
renoverade domböcker vol. 175 1/4 d. 11 okt. 
1765. 
19Översikten är sammanställd utifrån handlingar i 
a) bykistan, b) länets lantmäterikontor, c) Lant-
mäteriverkets forskningsarkiv, Gävle d) Lyhundra 
häradsrätts arkiv och e) Lohärads kyrkoarkiv. 
20  Se avsnittet Definitioner i Inledningen. 
21Denna inställning till backstufolk kan 
exemplifieras ytterligare. I byordningen för 
Lundby 1833 § 6 finns reglerat om samfällt bete: 
Dock förbjudes att ingen Torpare eller Backstugu- 

folk på Byens inhägnade eller samfäldte ägor med 
sina kreatur beta (ULA. Lyhundra HRA. Ma:59. 
18 juni 1833 § 25). 
22Byordningarna innehåller sällan bestämmelser 
om fattigvård eller omsorg om fattiga. Byord-
ningen för Kragsta 1828:19 talar om fattiga, som 
sent ankommer om natten. 
23  ULA. Lohärads KyA. G. 
24  När landshövdingen i Uppsala län 1816 frågar 
präster och kronofogdar om anledningen till att 
byordningarna fallit i glömska, svarar de bl.a. att 
böterna blivit för låga. W. Ehn, 1967, 'By-
ordning i Upsala län 1820' s. 1. 
25  ULA. Lohärads KyA. K:1. 
26  Finns bl.a. i ULA. Lohärads KyA. 
27  Wåhlin 1807, 2 u s. 170. 
28  Åläggandet att föra protokoll och räkenskaper 
kunde naturligtvis mot ersättning överlåtas på 
någon skrivkunnig. Så har fallet varit i Långtora 
by under 1800-talet. Protokoll finns i bykistan. 
29  Åldermannen värderar skadan. 
30  Harling-Kranck 1990 s. 117. 
31  En överenskommelse för Kragsta träffas 9 okt. 
1798 om en ny gärdsgårdsdelning, genom vilken 
gärdsgårdarna kring gärdena jämkas och en ny 
delning av byns övriga hägnader görs genom en 
av häradsrätten förordnad nämndeman. ULA. 
Lyhundra HRA. Ala:37. 
32  ULA. Lyhundra HRA. Ma:59. 20 juni 1833 § 
66. 
33 

 
Kong!. Maj:ts nådiga Förordning om egors 

fredande emot skada af annans hemdjur samt om 
stängselskyldighet. 21 dec. 1857. 



9 Sammanfattning 

I de föregående kapitlen har jag systematiskt gått 
igenom vissa sakområden i byordningarna för att 
finna vilka förebilder som utnyttjats och i vilken 
utsträckning MBO 1742 använts samt hur och i 
vilken riktning bestämmelserna utformats eller 
omformats och anpassats. Det har då varit av 
intresse att försöka komma underfund med vilka 
källor som kommit till användning. Har gammal 
sedvanerätt tagits in i byordningen eller var 
byordningens bestämmelser helt nya och obero-
ende av tidigare regler? Byordningarnas regel-
massa är stor men begränsad till vissa bestämda 
sakområden. Endast några av dessa har tagits upp 
i denna avhandling, nämligen de som hör sam-
man med den samtida diskussionen om jord-
bruksnäringen och dithörande ämnen som jord-
bruksmetoder, hägnader, bete, byrätt, andelar i 
tillgångar och skyldigheter, fiske, brandskydd och 
tukt och sedlighet. (Också frågor kring författar-
skap behandlas.) Dessa sakorienterade kapitel ger 
exempel på samspelet mellan statsmakten med 
dess administrativa organ och lokalmiljön i form 
av socknen — företrädd av sockenstämman — eller 
byn — vanligen företrädd av det samlade byalaget. 
Det framgår att man i många fall helt eller delvis 
avvisat det centrala initiativet med byordningar 
och att man till de ursprungliga jordbrukstekniska 
råden fogat andra bestämmelser. Byordningarna är 
till innehåll och utformning i skiftande omfatt-
ning beroende av MBO. I dem kan vi avläsa sam-
spelet mellan statsmakten och de lokala organen. 
Förhållanden på lokalplanet avspeglas exempelvis 
i reglerna om betesperiodens längd, maxime-
ringen av antalet kreatur, förbudet att låta barn 
och tjänstefolk plocka ärter o.s.v. Föreskrifter av 
denna typ är exempel på en lokalt grundad 
bedömning av byns naturgeografiska resurser. En 
sådan resurskontroll kunde ibland göras från år till 
år i syfte att t.ex. rätt bedöma hur många betes-
djur ängen kunde tåla. Vanligen utgick betesrät-
tigheten från jordeböckernas skatteuppgifter om 
mantal och öretal. Reglerna återger byalagets 
strävan att inom sig rättvist fördela byalagets 
tillgångar. 

I några fall är byordningarna rena avskrifter av 
MBO, medan denna i andra fall fungerat som  

stomme och ram för den aktuella byordningen. 
Sockenbyordningarna är de byordningar som när-
mast överensstämmer med MBO och som sålunda 
innehåller de flesta jordbruksbefrämjande före-
skrifterna. 

De centraldirigerade åtgärderna fick skilda 
resultat beroende på hur landshövdingen utnytt-
jade sin fögderiförvaltning eller den kyrkliga 
organisationen i propagandan för byordningar och 
för lanthushållare.1  

De två för samtiden mest framträdande 
inslagen i det kungliga brevet 1742 tycks ha varit 
kravet att anställa s.k. lanthushållare och 
förslaget om att byordning skulle antagas sock-
envis. Dessa inslag kom att ange inriktningen på 
några av de åtgärder som man vidtog för att driva 
fram ett förändrat jordbruk. Antingen utsåg man 
lanthushållare eller antog man byordningar — 
mera sällan bådadera. Landshövdingen i Stock-
holms län tog 1742 endast hänsyn till förslaget 
om lanthushållare; där finns knappast några 
byordningar belagda från denna tid. 

Vid stadfästandet av byordningar händer inte 
sällan att häradsrätten hänvisar till resolutionen 
på allmogens besvär 1741. Stadfästelse genom 
häradsrätten var den juridiska förutsättningen för 
att byordningen skulle kunna gälla som lag inom 
byalaget och för att en byrätt skulle kunna inrät-
tas. En motsvarande funktion hade landshövding-
ens stadfästelse av en byordning. Även om 
byordningar redan tidigare funnits, hade de inte 
den rättsliga kraft som häradsrättens fastställande 
innebar. Det framgår sällan hur man förhöll sig 
till de muntliga överenskommelser som också 
torde ha träffats. 

Det kungliga brevet från 1742 distribuerades 
genom länens fögderiförvaltningar till samtliga 
kyrkor i landet och till häradsrätterna. Brevet för-
varades enligt lag i kyrkornas bibliotek för att där 
finnas tillgängligt för framtiden.2  Speciella 
inventeringsprotokoll över kyrkors innehav av 
kungliga förordningar visar att det verkligen 
också förvarades i kyrkorna. I kyrkoarkiv bevarade 
exemplar av MBO visar tecken på att de använts 
vid förberedelserna för utarbetande av byordningar. 
Det kungliga brevet 1742 är bara ett exempel på 
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de centraldirigerade åtgärder statsmakten via lands-
hövdingarna sökte genomdriva. 

Statsmakten propagerade för byordningar även 
vid andra tillfällen. Den 22 mars 1775 utfärdade 
Gustav III ett brev om landskulturen och byord-
ningars upprättande, där han hänvisade till 1742 
års brev.3  Det första brevet var motiverat av 
viljan att förändra — förbättra — jordbruket och 
ändra produktionsinriktningen, främst mot en 
ökad spannmålsodling, varvid boskapsskötseln 
skulle vara en hjälp till ökad avkastning genom 
ett intensivare utnyttjande av kreatursgödseln. 
Gustav III:s brev i april 1775 var i första hand 
motiverat av de svåra problem som uppstått vid 
genomförande av storskiften i s.k. skoglösa 
bygder under 1750- och 1760-talen. Där rådde en 
iögonenfallande brist på virke. Behovet av häg-
nadsvirke ökade betydligt genom skiftesförord-
ningens bestämmelser om nya stängsel. De stora, 
öppna och virkesbesparande gärdeslagen försvann 
successivt med skiftena, som medförde att var by 
stängde sina gränser med gärdsgårdar mot grann-
byarna. Virkesproblemen visade sig vara särskilt 
svåra i Uppsala län, vilket kan förklara attt det där 
infördes så många sockenbyordningar. Många av 
länets byar och socknar anges som skoglösa. 

Det finns exempel på att landshövdingar även i 
andra delar av landet vidtog egna åtgärder för att få 
byordningar och lanthushållare antagna i sock-
narna och byarna. För Mälarlänen finns följande 
exempel på sådana enskilda initiativ: År 1753 
krävde landshövdingen i Stockholms län att det 
kungliga brevet från 1742 skulle uppläsas på nytt 
i kyrkorna. Landshövdingen i Uppsala län gjorde 
1758 och 1759 ansträngningar att sprida känne-
dom om byordningsprojektet för att därmed ge 
allmogen begrepp om de medel, som kunde 
användas för förbättring av lanthushållningen. 
Han hade i samband med jordrannsakningar ute i 
länet funnit att jordbruket inte var i sådant skick 
som han väntat sig. Även landshövdingen i 
Södermanlands län tog initiativ för att öka intres-
set för byordningar och 1764 lät han första 
gången trycka en byordning avsedd för Öster- och 
Västerrekarne härader. 1820, slutligen, hade 
landshövdingen i Uppsala län sammanställt en 
omfattande byordning som han önskade skulle 
antagas vid sockenstämmor i hela länet.4  

De åtgärder landshövdingarna vidtog, kunde 
motiveras utifrån de nämnda kungliga breven men  

också utifrån landshövdingeinstruktionen av år 
1734, särskilt paragraferna 23 och 35, vari det 
bl.a. sägs att det åligger landshövdingen att över-
vaka lanthushållningen i länet och draga försorg 
om hemmanens rätta bruk.5  

Det kungliga brevet från 1742 om lanthus-
hållningen fick till en början dåligt gensvar och 
under de följande åren stadfästes förhållandevis få 
byordningar vid häradsrätterna i Mälarlänen. Från 
tiden före 1759 har 31 byordningar återfunnits, 
men flera kan ha antagits utan att ha lämnat spår 
efter sig. Den centrala påverkan hade alltså till en 
början haft föga betydelse för accepterandet av 
byordningsinitiativet på lokal nivå. Med all 
säkerhet fanns då ännu inte den hägnadsstruktur 
som i princip förutsätts i byordningar, d.v.s. 
byarna var ännu inte hägnade i bygränserna utan 
gärdsgårdarna var resta i ägoslagsgränserna. 

I förhållande till det stora antalet byar i Mälar-
länen är mängden byordningar således ringa. Man 
har kallat MBO för ett fiasko men inte funderat 
över orsakerna till detta. Förklaringen kan alltså 
vara att hägnadslagen då ännu stod kvar orörda.6  
Därefter kommer förordningarna om storskifte 
och förändrar hägnadssytemen. Först i och med 
detta är tiden inne för att antaga byordningar. 

Det är först när en sockenbyordning samman-
ställs och diskuteras i kronobetjäntes närvaro, när 
den godkänns genom sockenstämmobeslut, som 
man kan påstå att den gäller för ett stort antal 
byalag. Så är i första hand fallet i Uppsala län, 
där sockenbyordningar antagits i några få socknar 
före 1775 men där desto fler blir antagna efter 
Gustav III:s brev 1775. Ett av de primära sätten 
att genomdriva en centraldirigerad åtgärd var alltså 
att kräva lcronobetjäningens närvaro vid socken-
stämman. Byordningarnas förekomst i en socken 
kan förklaras med att en stark administration 
deltagit på lokal nivå i en centraldirigerad åtgärd. 

De kungliga breven om byordningar från 1742 
och 1775 ger i Mälarlänen till en början resultat 
på olika sätt i och med att lanthushållare utses 
och socken- eller bybyordningar antas. Landshöv-
dingarnas enskilda initiativ resulterar också i 
byordningar, men det kan inträffa att resultaten 
uteblir i bygder med herrgårdsägare och arrendato-
rer. Särskilt negativt blir därför utfallet i sock-
narna nära Stockholm. I några sockenstämmopro-
tokoll från dessa områden hänvisar man till att det 
inte finns något behov av byordning, eftersom 
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överenskommelser träffats mellan jordägare och 
arrendator. I Södermanlandsdelen av Stockholms 
län har över huvud ingen byordning påträffats. De 
centraldirigerade åtgärderna genomdrivs i större 
utsträckning i bygder med skattebönder. 

En påfallande skillnad mellan Uppsala län och 
Stockholms län var att sockenbyordningar antogs 
i vida större omfattning i Uppsala län. Även i den 
västra delen av Södermanlands län får sockenby-
ordningarna ett konsekvent genomslag. 

Den sociala strukturen är således en av de fak-
torer som avgör t.ex. om en byordning kan 
antagas vid socken- eller bystämma. I enstaka fall 
framträder en säteriägare eller en lcronotjänsteman 
som initiativtagare till en byordning. Det kan 
inträffa när han själv är delägare i byn och när 
gården eller bostället ligger i byalag med de 
övriga gårdarna i byn. 

Som förklaring till den anmärkningsvärda 
förekomsten av sockenbyordningar i Uppsala län 
kan hänvisas till kronobetjäningens roll vid sock-
enstämmorna. Landshövdingens krav att krono-
fogden skulle närvara, gällde inte bara det tillfälle 
då byordningen skulle antagas utan också andra 
gånger, t.ex. vid överläggningar i sockenstämman 
om brännvinsarrende, fattigstugor, yppighet och 
överflöd, vägunderhåll och liknande. En bidra—
gande faktor till intresset för byordningar kan 
även vara att storskiften genomförts i stor 
utsträckning. Uppsala län var det län där skiftena 
genomfördes snabbast och mest konsekvent och 
till stor del var avslutade före 1772. De föranledde 
bl.a. att en mängd gamla gärdes- och ängslag 
upplöstes. Mot den bakgrunden är accepterandet 
av byordningar inte förvånande. Kungl. Maj:t 
tänkte sig ju byordningen som ett medel att 
bemästra många av de svårigheter som skiftet 
orsakade. Problem med nya gärdsgårdar och nya 
tvistefrågor inom byalagen uppstod som direkta 
följder av storskiftet. Det krävdes helt enkelt 
regler för de nya förhållandena i byn. Antagandet 
av byordningarna måste sålunda ses som en följd 
av och anpassning till den nya situation som 
uppstod, då hägnadssystemen ändrades och förny-
ades i anslutning till storskiftena. Statsmakten 
hade aktivt verkat för sådana, dock utan att de 
kungliga breven innehållit tvingande föreskrifter. 
Landshövdingarnas kraftiga agerande till förmån 
för byordningar — särskilt i Uppsala län — kan 
tillskrivas bristen på virke, som blev särskilt  

påtaglig i samband med att nya gärdsgårdar måste 
resas i ägogränserna. Som förvaltare av häradsall-
männingarna hade landshövdingen en direkt insyn 
i virkesefterfrågan. 
Den nämnda förnyelsen av hägnadssystemen, med 
ty åtföljande ändrade gärdsgårdssträckningar, 
kunde inträffa även oberoende av storskiftena som 
ett resultat av överenskommelser om uppsättning 
av hägnader i rågång mellan byar. Det kunde även 
förekomma individuella önskemål om att sätta 
upp en gärdsgård i bygränsen (t.ex. mot en 
ensamgård, ett boställe e.d.), varvid det gamla 
samhägnandet av angränsande åkermark upphörde. 
Även för antagandet av de enskilda byordningarna 
spelar själva storskiftesförrättningen en viktig 
roll. Ett pågående eller förestående storskifte 
framtvingar bevisligen uppgörelser om en byord-
ning, avsedd att användas under en övergångs-
period. 

I åtskilliga fall har man vid antagandet av en 
byordning i socken- eller bystämma inte direkt 
sökt anpassa bestämmelserna till de lokala förhål-
landena utan helt enkelt tagit MBO som förebild 
och infogat de bötesbelopp som ansågs lämpliga. 
I bygder med rik tillgång på skogsmark med bete 
är brott mot betesreglerna belagda med lägre böter 
än på den betesfattiga slättbygden med hög upp-
odlingsgrad. Många gånger har de ursprungliga 
bestämmelserna omformulerats eller uteslutits. I 
sådana fall har det varit viktigt att notera, huru-
vida förändringarna gjorts i syfte att nå en lokal 
anpassning. Ett par föreskrifter i MBO återkom-
mer nästan helt oförändrade i flertalet byord-
ningar, nämligen de som gäller brandskyddet och 
inhyseshjonen. Andra gånger har nya bestämmel-
ser tillagts. Ramen för de regler som påträffas i 
byordningarna har dock i allmänhet varit MBO, 
Byggningabalken och lokala föreskrifter och 
överenskommelser. De straff som föreskrevs i 
byordningarna, var böter, panter och någon gång 
stockstraff. 

Man kan ibland följa de diskussioner som 
förts mellan de enskilda ledamöterna i socken-
stämman. Kungl. Maj:t och landshövding når 
vanligen inte direkt ut i byalagen med sina krav 
på byordningar; de stannar i allmänhet i socken-
stämman. En svårbesvarad fråga är därför, hur 
tanken på byordning nått byalaget. Socken-
stämman med prästen som ordförande och proto-
kollförare har haft en viktig förmedlande roll, när 
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det gällt att föra ut centrala önskemål, men 
protokollen visar också att sockenstämman haft 
möjlighet att avvisa dessa krav.7  Därvid är präs-
ten behjälplig att forma argumenten för eller mot 
accepterandet av byordningen. Det framgår av 
byordningar och sockenstämmoprotokoll att 
prästen och ibland även ståndspersoner kunde ha 
synpunkter på regler om tukt och sedlighet, vilka 
kunde infogas i byordningen. Sådana regler har i 
åtskilliga fall också tagits med. Sockenstämmans 
stora betydelse för byordningars antagande har 0. 
Isaksson visat på i sin avhandling.8  

Vid antagandet av bybyordningar för enskilda 
byalag tycks andra faktorer ha medverkat än de 
som gällde vid sockenstämman. Det är framför 
allt författarna till de egentliga bybyordningarna 
som förblir okända. Däremot är möjligheterna 
större att fastställa namnen på dem som författat 
eller sammanställt sockenbyordningar och läns-
byordningar. Mönstret blir här detsamma som 0. 
Isaksson och P. Meyer funnit i sina respektive 
undersökningar, nämligen att författarna varit 
landshövdingar, kronofogdar, jurister, stånds-
personer eller präster. 

Formuleringar, enstaka bestämmelser eller 
paragrafer, ja hela byordningar har lånats mellan 
byalag, socknar och län. Kronofogden Anders 
Hamnin i Olands härads fögderi i Uppsala län är 
ensam om att ge klara besked om vilka källor han 
använt och hur han själv gått till väga för att 
sammanställa en byordning. 

I den samlade mängden av byordningar fram-
träder bestämmelserna om bete på samfälld eller 
gemensamt hägnad mark i åker eller äng som de 
allra viktigaste. Här kan hänsyn till lokala förhål-
landen spåras. Men reglerna om bete visar också 
att man lika ofta följt MBO och tagit vara på 
sådana inslag däri, som har haft jordbruksfräm-
jande syfte, framför allt förbud mot bete i ängen 
om våren. Vid sidan av gärdsgårdshållningen är 
betet av flera skäl den dominerande frågan inom 
byalaget och gärdeslaget. Den rättvisa fördel-
ningen av betet måste beaktas noga genom preci-
sering av storleken på betesrätten och av tidpunk-
terna för betesgången i samfällt hägnad mark, 
både ängsmark och åkermark. Betet i åkern är av 
avgörande betydelse, vilket byordningarnas 
bestämmelser ger klara besked om. Det är också 
påfallande hur nitisk man varit i sin strävan att 
värna de egna betestillgångarna gentemot gran- 

narna och mot intrång från andra byar. 
Betesreglerna speglar det ansträngda betesläget 

sådant det framträder i områden, där uppodling av 
ängsmarken till åker och brist på hag- och 
skogsmark gjort fodersituationen särskilt svår. 
Reglerna har också anpassats till lokala överens-
kommelser och förhållanden och därvid följt det 
kungliga brevet av 1742 om lantbrukets upp-
hjälpande, vari det klart sägs att byordningarna 
skulle jämkas efter varje orts beskaffenhet. 

Uppsala län är till stora delar ett s. k. skog-
löst län. Det gäller främst slättbygderna, där 
gärdsgårdarna och hägnadssystemet har kommit 
att få stor betydelse för diskussionen kring byord-
ningarna. Storskiften genomfördes i stor skala 
före 1772 och kring de nyskiftade markerna kräv-
des hägnader, till vilka det gick åt omfattande 
gärdselmängder. De stora problem detta medförde 
för befolkningen på slättbygderna, blev så uppen-
bara att landshövdingen tvangs tillskriva Kungl. 
Maj:t för att finna en utväg. Brevet från mars 
1775, angående lantbruket och byordningars 
förnyade upprättande, måste därför ses som en 
direkt följd av den brist på virke till hägnader som 
givit sig till känna vid storskiftets genomförande 
i länet. Detta kungliga brev utsändes till samtliga 
landshövdingar i landet, eftersom liknande svårig-
heter fanns i många län. 

Landshövdingen J. Funck i Uppsala län fram-
håller i sina brev till Kungl. Maj:t 1764 och 
1766 de uppenbara problem som uppstått i länet i 
samband med att hägnadssystemet förändrades. 
När gärdeslagen försvann, behövdes fler virkes-
krävande hägnader, något som alltså särskilt hårt 
drabbade länets skoglösa orter. Övervakandet av 
underhållet av byalagets gärdsgårdar lades i hän-
derna på byfogdarna och byrätterna — byalagens 
nya funktionärer. 

Brandfaran i byarna var ständigt närvarande 
och brandskyddet beaktades på flera nivåer. 
Brandskyddet var en härads- sockenangelägenhet 
och hänsyn tas till brandskyddet. Genom brand-
ordningar och sockenbyordningar tillkom och till 
sist innehåller de enskilda byordningarna 
brandföreskrifter för byn och byalaget. Rädslan 
för brand och de därmed förenade svårigheterna vid 
nybyggnad kan också vara ett intresse för 
statsmakten att särskilt beakta i en skoglös bygd. 

I sockenbyordningarna finns som nämnts 
regler som inte finns i MBO, t.ex. regler som rör 



105 

bybornas tukt och sedlighet. Det kan alltså i dem 
ingå material från både världsligt och kyrkligt 
håll vid sidan av de rent jordbruksfrämjande 
bestämmelserna. Motsvarande bestämmelser, om 
hägnad, åker och äng, svinringning, brandskydd 
m.m., står att finna i Byggningabalken i All-
männa lagen från 1734. Samtidigt möter inslag 
som direkt kan sägas vara kyrkliga, eftersom de 
återgår på bestämmelser i kyrkolagen, på dom-
kapitelscirkulär och på beslut i sockenstämmor. 
Sambandet mellan kyrkliga förordningar och 
byordningar framträder därför bäst i sockenbyord-
ningarna. De kyrkliga inslagen har förmedlats 
direkt eller indirekt. Berndt Gustafsson menar att 
impulser till byordningarna kommit från hela 
kyrkolivet. Men när regler om sabbatsbrott vid 
fiske förekommer i en byordning i Roslagen, går 
de troligen i första hand tillbaka på den världsliga 
lagstiftningen, t.ex. på Hamnordningen. 

Det är inte oväntat att byordningar med 
bestämmelser om fiske påträffas i byar på den 
uppländska kusten. MBO saknar föreskrifter för 
fiske och anger bara att sådana kunde inskrivas i 
byordningen och lämpas efter lokala förhållanden. 
Myndigheterna som sammanställde byordningen, 
hade ingen möjlighet att överblicka de många 
byarnas speciella och lokalt betingade förhållan-
den. Långt ifrån alla byar med byordning och 
fiskevatten har tagit med bestämmelser om fiske. 
0. Isaksson menar därför att fisket redan var 
reglerat genom muntliga eller skriftliga överens-
kommelser.9  

Föreskrifterna i byordningarna har generellt 
till uppgift att ge de jordägande bydelägarna deras 
rättvisa andel i byns resurser, antingen det var 
fråga om bete eller om fiske o.d. Byordningarnas 
paragrafer skyddar bydelägaren från backstugusit-
tarnas åverkan och intrång på bl.a. skogsmarken 
och fisket i hemmavattnen. Den allmänna lag-
stiftningen är sparsam med regler om fiske inom 
byalagets ram, medan däremot lagstiftningen 
kring allmänna fisken är omfattande. Det intresse 
för byarnas fiske som kan beläggas på 1740-talet, 
pekar fram emot fastare regler för strandägarnas 
rätt, som först med fiskestadgan från 1766 verk-
ligen bekräftas i lag. När MBO tillkom 1742 var 
denna strandrätt inte helt knäsatt. 

Byordningarna i Mälarlänen kan studeras från 
flera olika synpunkter. Jag har här visat att deras 
tillkomst och accepterande i svenska byar och  

socknar kan sättas in i funktionella, politiska, 
kronologiska och sociala sammanhang. De 
centraldirigerade åtgärderna följs inte tveklöst, 
fullständigt och omedelbart. Jag anser inte att 
man kan räkna med att byordningarnas bestäm-
melser återger en urgammal och i senare tid kodi-
fierad sedvanerätt i byarna; det är mer sannolikt 
att de gäller för aktuella situationer. Byordningen 
måste ha en funktion för att mottagas och sedan 
göra tjänst. Först när förändringar, som inte 
kunde förutses när MBO först publicerades, kräver 
nya regler inom ett byalag, kommer byordningen 
till användning som ett instrument för att hantera 
den uppkomna situationen.Jag tror att byord-
ningarnas spridning skall ses i ett funktionellt 
sammanhang. 

Noter 
1  Se ByM s. 3-17 som innehåller en redogörelse 
för centrala åtgärder angående byordningar. 
2  Wåhlin 1799. 
3  Sven Lampa återger en del av det kungliga 
brevet av den 22 mars 1775 i sin artikel Byord-
ningar i Uppland. 
4  Byordningen för Rekarne härader av år 1764 och 
byordningen för Uppsala län 1820 återges i ByM. 
5  Styffe 1852. Kong!. Maj:ts Nådige Instruction, 
hwarefter Kong!. Maj:ts Tro Män samtelige 
Landshöfdingarne i Riket, wid sine Embetens 
förwaltande sig hörsammeligen hafwe at rätta 4 
Nov. 1734. Paragraf 35 återfinns s. 374. 
6  Westerlund 1988. 
7Isaksson 1967. Prästen i socknen var enligt 
prästeståndets privilegier ordförande i socken-
stämman. 
8Isaksson menar också att byabönen haft en 
avgörande betydelse för byordning och byorgani-
sation. 
9  Isaksson 1967 och Ehn 1967. 



Summary 
The meeting of central and local authority 
Studies on village by-laws in Uppland 

The Swedish village by-laws are a collection of 
rules for coexistence in a village which evolved 
during the 18th and 19th centuries. The 
dissertation takes its starting point in an edition 
of Byordningar från Mälarlänen (Village By-laws 
in the Lake Mälar districts) containing about 400 
by-laws from the counties around Lake Mälaren, 
in the central part of Sweden, and is a limited 
review of that edition at the same time as it gives 
a systematic survey of certain aspects specified in 
the by-laws. These aspects were added as the 
result of an official proposal in 1742 containing a 
model on how a by-law should be constructed. 
The question is asked whether the directives of the 
Government were formulated when they reached 
the local level, or whether they were redesigned 
and adapted to suit the local situation. The village 
by-laws in the Mälar counties differ in form and 
in content depending upon the official proposal 
on by-laws from 1742. Not only Government 
decrees have been used in establishing the rules 
laid down in the by-laws, but also other sources. 
The author has investigated where the initiatives 
for the village by-laws came from. Studies have 
been made whether the rules laid down were 
completely new and independent of earlier rules 
when they were established as village by-laws. 
There are large numbers of rules in the by-laws 
but they are restricted to certain subjects and are 
closely associated with important considerations 
in the contemporary discussion on agriculture. 
The justification in this was that the Government 
attempted to increase the growing of grain. The 
village by-laws were originally discussed in 
connection with the changes in agriculture, and 
thus concerned such sectors as farming methods, 
fencing, grazing, the right to certain proportions 
of the village's resources, but also subjects such 
as fishing, village rights, fire protection, law and 
morals, etc. This discussion is the main theme of 
the dissertation. In the chapters discussing the 
various situations, the author gives examples of 
the interaction between the Government, with its 
administrative organizations, and the parish or 
village. The study has revealed that many of the 

villages rejected the initiatives of the Government 
as regards the by-laws, either completely or 
partly, and that other rules were also added to the 
original advice on agricultural techniques. 

The local conditions in the village are reflected 
in, for example, the rules on the length of the 
grass for grazing, the maximum stocking rate on 
pastures, the length of the grazing period, the ban 
on allowing children and servants to pick peas, 
etc. Rules of this kind are expressions of locally 
based assessments of the village's resources. The 
rules reflect the demands of the members of the 
village council to be able themselves to distribute 
the resources of the village. 

There were different kinds of village by-laws, 
e.g., by-laws for individual villages and by-laws 
for parishes (approved at a parish meeting). The 
parish village by-laws are the ones that agree best 
with the government's proposal on what village 
by-laws should look like. The most prominent 
features in the Royal Decree of 1742 was a desire 
that teachers in agricultural economy should be 
employed and that the by-laws should be approved 
parish by parish. The County Governor in 
Stockholm county, for example, only considered 
the part of the proposal dealing with the teachers. 

The ratification in the district court was the 
legal condition for the validity of the village by-
laws as laws within the village council and that a 
village court could be established. It is rarely clear 
whether older, oral agreements have been included 
and thus preserved in the village by-laws. 

The Government repeatedly encouraged the 
village by-laws, e.g., in a Royal Decree on 
Agriculture in 1775. This was foremost justified 
by the severe problems that arose in connection 
with the Enclosure Movement during the 1750's 
and 1760's in the so-called forestless villages — 
villages without timber reserves. An increased 
need of timber for new fences arose as a result of 
the regulations in the Enclosure Act. The large 
unfenced and more comprehensive open-field 
system required less timber but successively 
disappeared. These problems with the shortage of 
wood were particularly acute in Uppsala county, 
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which explains why there were so many parish 
by-laws. 

The Royal Decree of 1742 initially had fairly 
poor results and up to 1759 only 31 village by-
laws had been established within the Lake 
Mälaren district. Thus, from the start, the central 
influence has been of negligible influence for the 
acceptance of the by-laws at local level. The 
explanation is that the enclosure structure, which 
was a condition of the by-laws, was lacking. It 
was not until the parish by-laws were compiled 
and discussed in the presence of representatives of 
the authorities that the parish populations 
accepted the by-laws. The explanation of this is 
that a strong administration participated in the 
introduction of a measure directed by the central 
government. 

The initiative of the Government in requiring 
village by-laws gave different results in different 
counties and there was also a lack of results in 
districts where there were landlords and tenants. 
The results in the parishes around Stockholm 
were particularly negative, as weil as in parishes 
with a pronounced landlord structure. This 
depends on agreements having been reached 
between land-owners and tenants. In the 
Södermanland area of Stockholm county, not one 
single by-law was introduced. The centrally 
directed measures had a greater impact in districts 
with owner-occupier farmers. 

A clear difference between the counties of 
Uppsala and Stockholm was that the village by-
laws were accepted to a greater extent and had 
greater impact in Uppsala county. The parish by-
laws also had a greater impact in the western parts 
of Södermanland county. 

Owner structure is, thus, one of the factors 
which are decisive for whether a village by-law 
was approved at a meeting of the parish council 
or the village council. 

In the parish by-laws there are rules on law and 
morals. The by-laws may thus include features 
both from the temporal and spiritual sides of life, 
apart from the agricultural directives. The 
background to the directives is found in common 
law and in other decrees of episcopal character. 

A factor of interest for the village by-laws is 
that the enclosure movement was introduced 
throughout Uppsala county. A large number of 
the original open-fields were dissolved as a result  

of this movement which required new and up-to-
date rules for the new structures in the village. 

The acceptance of the village by-laws must 
thus be regarded as a result of, and an adaptation 
to, the modified and new fencing system that 
came in connection with the enclosure move-
ment. The Government had actively propagated 
for this effect without having to make use of 
compulsory measures. The active support of the 
County Governors for the village by-laws, 
particularly in Uppsala county, depends on the 
concrete shortage of timber in connection with 
the need to erect new fences along the borders of 
the fanns. 

In areas with a rich supply of forest land for 
grazing, offences contravening the grazing rules 
in the by-laws were liable to lower fines than in 
areas on the plains where grazing was less 
abundant. The framework of the directives found 
in the by-laws has, however, generally been the 
official pattern for the by-laws, and the 
punishment has been in the form of fines, pledges 
or some kind of punishment in the stocks. 

On a few occasions there may have been 
discussions between the individual members of 
the parish meeting as to whether the procedure for 
the acceptance of the by-laws could be followed. 
It can be seen from the by-laws and proceedings 
of the parish meetings that the priest, and 
sometimes also persons of rank, had viewpoints 
on the rules relating to order and morality which 
were to be included in the village by-laws. 
However, there is no doubt about the major 
importance of the parish meeting for the 
acceptance of the by-laws. 

The authors of the by-laws are not known but 
to some extent it is possible to identify the 
names of the people who wrote or compiled the 
parish by-laws and the village by-laws. 

Among the numerous village by-laws, the 
rules with regard to grazing on common land or 
on fenced common land emerge as being the most 
important and where consideration to local 
conditions can be traced. However, the rules 
concerning grazing also show that the officially 
proposed pattern for the village by-laws has 
frequently been followed and has then assumed 
features which support agriculture, particularly 
the ban on the grazing of meadows in the spring. 
Apart from the obligation to keep the fences in 
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good order, the grazing is, for several reasons, the 
most prominent and important question within 
the village council and open-field farming system. 
The impartial distribution of grazing had to be 
carefully considered by establishing the extent of 
the right a farmer had to the grazing, and the 
times he had access to grazing on common land. 
Grazing on fields is of decisive importance, which 
is confirmed by the rules laid down in the village 
by-laws. 

The grazing rules reflect the extremely difficult 
grazing situation in areas where the pastures were 
ploughed for annual cropping and where the lack 
of forest land caused particular problems with 
regard to forage and grazing. The rules were also 
adapted to local agreements and to loc al 
conditions. 

Large parts of Uppsala county are without 
forest land. The fences and the system of 
enclosing fields are therefore of particular interest 
in a discussion on the village by-laws. This is a 
result of the obligation of the owner of a field to 
erect fences, that the Enclosure Movement was 
largely completed in these areas before 1772, and 
that new fences were required for the re-allotted 
fields. The major problems encountered by the 
inhabitants of the plains with regard to the fences 
in connection with the Enclosure Movement 
became so apparent that the County Governor 
was forced to change from a timber-saving to a 
more timber-demanding system in connection 
with the revision of the fencing system in 1764. 
The supervision of the maintenance of the  

village's fences was transferred to the village 
bailiff and the village courts. 

Village by-laws with rules concerning fishing 
can be found in villages along the coast of 
Uppland; the official proposal on the form of 
village by-laws does not deal with rules for 
fishing and simply states that such rules could be 
included in the by-laws. 

By no means all villages with by-laws and 
fishing waters have included rules dealing with 
fishing. It has been suggested that fishing was 
already controlled through oral or written 
agreements. However, I do not believe that such 
written or oral agreements in the villages can be 
considered to reflect an ancient, and later codified, 
custom, but instead that they apply to situations 
that prevailed at that particular time. 

The village by-laws in the counties around 
Lake Mälaren can be studied from several different 
angles. I have demonstrated that their origin and 
acceptance in Swedish villages and parishes can 
be placed in political, chronological, social and 
functional contexts. The measures ordered by the 
central authorities were not accepted without 
question, they were not complied with in their 
entirety, and neither were they implemented 
immediately. The village by-laws must have had 
a function in order first to be accepted and then to 
fill a need. It was not until the changes required 
new rules in a village council, and which in fact 
were not mentioned in the official proposal on 
by-laws, that the village by-laws, among other 
things, could find a use. 
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