
HÄ66EB)'
Q)

FR~

STOR~KIFTE

TILL

STORKOMMUN

SKIfT I rA

ALEF NILSSON



ALh!' NLL~~UN Sl<1 4

SKIFTENA

"En åtta kos bonde som haver en häst,
gudfruktig och ärlig, god granne därnäst,
sin Gud och kung trogen, med var mans attest
räds inte för länsman, ej heller nån rest
bor långt upp i skogen, har sällan nån gäst
är fri ifrån herrgåln, krig, hunger och pest
väl brukar sin åker, äng, spade och läst,
förnöjd med sitt valmar, skinnbyxor och väst,
trivs väl med sin hustru den han sig har fåst
bär omsorg för sina, för själen dock mest,
är litet låghalter, god vän med sin präst
samt glad i sitt arbet, den mår allra bäst."

Så lyder strofen "Bondelyckan" ur Adlerbeths "Gravskrift över en bonde". Den här dikten,
återgiven i kopparstick, fanns i flera hem i början av 1800-talet.
Hur förhöll det sig då? Var det verkligheten som återgavs, eller var det bara den tidens sätt att
prisa bonden och hans arbete? Hur stämde det här med förhållandena i Häggeby? Ja svar på de
frågorna finns i de olika skiftesprotokollen från den här tiden. Dessa är både detaljerade och
utförliga och ger en god bild om hur livet gestaltade sig i socknarna.

Jordbruket i Sverige var vid den här tiden orationellt. Diskussion fördes hur det skulle bli bättre.
De ovan omtalade byordningarna var ett av de instrument som man från kronans sida använde för
att förbättra lönsamheten. Men även andra åtgärder diskuterades. Jacob Faggot (1699 - 1777) var
en av dem som deltog i denna debatt. Han var b1.a.sekreterare i Vetenskapsakademin och
överdirektör vid lantmäteri- och justeringsverket. Han ansåg att de enskilda gårdarnas jord skulle
föras samman till sammanhängande områden samt att byarna skulle brytas upp. All den
gemensamma jord som fanns i byn skulle fördelas på de enskilda hemmanen. På så sätt skulle
bönderna ha lättare att bruka sin jord. Faggott har ansetts som upphovsman till den skiftesreform

- som startades genom storskiftesstadgan vilken tillkom 1749.

Skifte eller byte av jord var inte någon nyhet. Sådant har förekommit sedan tusentals år tillbaka. I
Landskapslagarna från 1200- talet omtalas mätning med stång eller rep, s.k."revning". Så sägs det
exempelvis i SkåneIagen som är från BOD-talet" repmätning och rätt skifte". I samma lag talas
också om hur det skall förfaras med den som inte vill vara med om repmätning "annär pän äi uil
til reps latä ok til räz skiftis" -"någon som ej vill tillåta repmätning och rätt skifte" Det är också
känt att det funnits någon form av lantmäteri både i Egypten och i Romarriket. Troligen har någon
form för organisation för mätning, fördelning och skifte av jord förekommit, strängt taget så länge
människor varit bofasta.

Här i landet finns olika skiftesformer omtalade sedan 1200 talet. Vi vet att följande skiftesformer
har förekommit:
Hammarskifte
Sol eller Tegskifte
Storskifte
Enskifte
Laga skifte
Jorddelningslagen

< - 1200 talet
1200 - 1827
1749 -1828
1803 -1827
1827 -1928
1926- >
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Hammarskifte 1flera av de gamla landskapslagarna talas om hammarskifte och gammalt skifte
"liggär han i hambri oc ifomi skipt" på modernare svenska "om den ligger i hammarskifte och
gammalt skifte". Uttrycket är hämtat från Upplandslagen som är från ca 1300- talet, det avser det
äldre tillståndet inom byarna. Vad detta innebar är oklart och ingenstans i källorna lämnas det
någon redogörelse för det.

De forskare som studerat detta är oense. AG. Fontell tolkar"i forniskipt" och "i hambri" som
två skilda benämningar. Enligt honom skulle "1 forniskipt" betyda att den odlade jorden bestod av
"hopstyckeodlingar" och enskilda intagor blandade med varandra, på i övrigt samfällt bymark.
"Hambri"skulle innebära samfällighet, gemensamhetsbruk, speciellt med tanke på den samfällda
innehavet av skog och vatten. Han hänvisar till att man i äldre handlingar från Finland finner
uttrycken "hammarskifte" eller "hamrar" gälla samfällda utmarksodlingar.

S. Erixon anser att "forn" hänvisar till att systemet var omodernt. "1hamre" är han ense med
Schlyter som kopplar det samman med klippor och holmar där bytomten placerades, kunde också
betyda "byklase" underavdelning av by.

Ytterligare en tolkning har Christina Mascker den bygger på fältundersökningar enligt henne
skulle hammarskifte vara en individuellt baserad uppodling av mark till åker inom stora samfällda
ängs- och betesmarker. Sådana ekonomiska produktionssystem finns dokumenterade från
övergångstiden mellan den yngre och äldre järnåldern i bl. a. Uppland och Östergötland.
Åkermarken låg då samlad i närheten av respektive gård och anpassad till terrängen. Åkrarna är
ofta oregelformade. 1huvudsak förelåg ett särägosystem men viss ägoblandning mellan gårdarna
torde ha förekommit.

Samtliga forskare är ense om att hammarskifte var ett skifte som föregått de medeltida
regelbundna tegskiftesformerna solskiftet. Hur detta skifte skett eller vad det innebär är man inte
säker på.

Solskifte som infördes under medeltiden innebar att varje gård, efter sitt Byamål, skulle ha andel i
samtliga åkrar (tegar) som byn hade. 1flera av landskapslagarna talas om "tomt är tegs moder".
Den gård som låg östligast eller sydligast skulle ha den östligaste eller sydligaste delen på åkrarna,
medan den gård som låg västligast eller nordligast skulle ha den västligaste eller nordligaste biten
av åkrarna. Fördelningen på åkrarna var beroende av gårdens läge efter bygatan och följde så att
säga solens "gång" från öster till väster, därav namnet.
"Byamålet" var en gammal regel från tidig medeltid som innebar att hemmanet skulle ha lika
mycket av byns jord som dess andel i bytomten var. Utgjorde hemmanets andel i bytomten 1/5
skulle dess andel i all byns mark vara l/S. Allt enligt landskapslagarna: "tomt är tegs moder".

Storskiftesstadean innebar att de små "spjällen" skulle slås samman till större enheter. Byns
~kollektivtägda jord skulle upplösas och tilldelas de individuella hemmanen. Alla byamännen
måste vara ense om att ett skifte skulle ske. 1757 ändrades detta så att det räckte om en av
bydelägarna begärde skifte så skulle det ske. Det var först sedan denna ändring införts som det
första skiftet ägde rum i socknen. Det var Viksjö by som blev den första som skiftades enl. denna
stadga. 1socknen kom sju byar att på detta sätt.

Enskiftesstadean kom 1807. Det var den mest radikala formen av skifte. Antalet skiftesdelar per
hemman maximerades till tre, dessutom krävdes att byarna skulle upplösas. Ett skifte i Häggeby
socken skedde efter denna stadga. Det i Åkerby by 1811.
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Lalla skifte stadIlan kom 1827. De tidigare skiftesförordningarna upphävdes.
Lekmannainflytandet ökades genom att lantmätarna skulle ha två Gode män vid sin sida. I
Häggeby är sex av byarna skiftade efter denna stadga. Samtliga dessa hade tidigare skiftats efter
Storskiftesstadgan.

./

Skiftena pågick under åren 1758 till 1884 eller i 126 år, givetvis inte kontinuerligt utan sporadiskt.
Uppehåll gjordes för överklagande till domstol och andra motsättningar inom en del byar.
Protokollen från skiftena är intressanta att läsa och de som är från laga skifte är mycket
detaljerade. En verklig källa att ösa ur för den som vill veta hur det såg ut i de olika byarna vid
den här tiden. I protokollen från laga skifte i Wiksjö talas det om att när "graderingen" av jorden
skulle ske den 4 november 1844, gick det inte att göra detta p.g.a. den ovanligt regniga sommaren.
"Graderingen" fick skjutas upp till våren 1885.Även kartorna ger en mängd information.

I den litteratur som finns i landet när det gällde skiftena, verkar det som om de genomfördes
mot böndernas vilja. Så tycks det inte ha varit här i socknen. Av protokollen framgår att i de byar
som hade självägande bönder var det dessa som begärde skifte. Detta gällde laga skifte. När det
gäller storskiftet fanns det inte några självägande bönder i socknen. Skiftena gav upphov till en del
tvister, men det finns i sockenprotokollen inget belägg för att dessa kom att påverka den övriga
verksamheten i socknen.

Skiftet leddes aven lantmätare som när det gällde laga skifte hade två Gode män vid sin sida.
Dessa var ifrån andra byar eller socknar~män som ofta var betrodda med uppdrag som
nämndemän, kyrkvärdar och dylikt. Vid storskiftesförrättningarna var Gode män närvarande bara
vid ett tillfålle, det i NederhassIa som började 1807.

Av de 13 skiften som gjorts i socknen är det bara två som begärts av självägande bönder. I
samtliga de andra fallen har skiftet begärts av de stora jordägarna eller kyrka

./

Viksjö by

../

Den första byn i socknen som skiftades var Viksjö. Greve P. de la Gardi på Siöö begärde 1759 att
byn skulle genomgå storskifte. Byn bestod då av sju hemman dessa var.
A. Skattehemman under Gransäters säteri i Kungsängen (Finstaholm)
B. Frälsehemman under Siöö
C. Häradsskrivarbostället

D. Kongl. academins hemman
E. Skoklosters hemman
F. Frälsehemman under Siöö
G. Frälsehemman under Siöö

Till dessa kom Wiksjö Torp under Skokloster och Arnö Torp under Biskops Arnö (Rölunda)

./

Skiftet påbörjades den 18 okt. 1759 av lantmätaren O. Gerdes. Protokollen därifrån är i mycket
dåligt skick och i det närmaste oläsliga. Det framkommer dock att mycken tid ägnades åt att
diskutera de olika hemmanens öretal och vad som var inrösningsjord. Skiftet förrättades dock
men kom inte att registreras vid domstol. Lantmätaren avled straxt efter det skiftet blivit klart.

Den 28 sept. 1802 skrev Carl Bergström på uppdrag av M.J. Brahe på Skokloster tilllänstyrelsen
och begärde ändring av skiftet.
"Wid en afFramledne Landtmätaren Olof Gerdes år 1759 förättad storskiftes Delning uti Wicksjö
By Håbo Härads och Häggeby Sock, hvaraf jag är ägare at et frälse heman om fyra öresland, och
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./

en särskild Lägenhet om fyra öresland Wiksjö Torp kallad, tillsammans åtta öresland, har icke
allenast all åkerjord blivit lagd i Tretton särskildte skiften, utan ock mitt Heman, erhållit ägor
endast för fyra öresland samt Wicsjö Torp, tvärt emot jordebok och Indelnings werk, således blivit
uteslutit ifrån all delning i Byamål, utan at något befullmäktigadt ombud deröfver blivit hörd.
Och som denna olagliga delning icke eller blifvit sedermera fastställd, Så anhåller jag om till
Comicosions Landtmätaren Johan Anton Pousett att en ordentlig och med nu varande
Författningar öfverenstämmande Laga storskiftes delning uti nämnda Wicksjö By förrättas."

Länsstyrelsen biföll Brahes begäran och Pousett påbörjade storskiftet den 17 nov. 1802, men
fick avbryta det p.g.a. att Länsstyrelsens beslut hade överklagats till domstol. Efter att ha
behandlats i olika instanser avgjorde Högsta Domstolen\målet den 1 maj 1809 och tilldömde
Brahe 4 öresland jord utöver vad han tidigare erhållit. I en s~nare skrivelse efter det att HD fållt
sin dom ville Brahe att skiftet skulle ske efter stadgan om enskifte. Detta senare yrkande avslog
domstolen som ansåg att det nya skiftet var en fortsättning av det som påbörjades 1759.

Den 11juni 1810 började Pousett att förrätta skiftet. Detta skedde utan ytterligare
förvecklingar och fastställdes av domstolen den 20 maj 1811. Detta skifte tog alltså 52 år att
verkställa! Vad som är intressant är att brevet till Länsstyrelsen kan tolkas så, att skiftet tillämpats
trots att det inte vunnit laga kraft.

../

../

Johan Baner begärde i brev tilllänstyreksen den 8 aug. 1843 att laga skifte måtte förrättas å alla
ägorna i Wiksjö by. Som grund för sin begäran angav han att han var ägare till tre hemman i byn.
Siöö godskomplex hade 1814 kommit i släktens Baners ägo. Till förrättningsman önskade han att
"Herr ingennier N.Pilo" skulle förordnas. Länsstyrelsen beslöt utse N. Pilo till skiftesförrättare och
som Gode män kallades Carl Persson i Qvamnibble och Carl Andersson i Nederhassia.

När skiftet påbörjades den 9 nov. 1843 framställde skiftesdeltagarna önskemål om att "Amö
boställe" (Amö Torp under Rölunda) skulle brytas ut från byn och förläggas vid rågången på
något lämpligt ställe. Tersmeden på Finstaholm ville att skogen skulle undantas från skiftet då
varje hemman hade tilldelats ett skifte vid storskiftet 1811. Detta senare önskemål motsatte sig
Stärnert, som var ombud för Baner. Han ville att den skog som hörde till Baners hemman och som
låg i tre olika skiften skulle läggas samman till ett skifte. De skäl han anförde var bl. a. att skogen
ej hade blivit "graderad" vid storskiftet och att åtskilliga "odlingslägenheter ej var upptagna på
kartan". Stärnerts önskemål avslogs och detta överklagades till Ägodelningsrätten som den 23
sept. 1844 avslog Stärnerts önskemål. Även beslutet att bryta ut Amö torp och förlägga dess ägor
till rågången mot ärver Hassia på den mark som kallades "Hundmarken" överklagades av såväl
kronan som Hjerta vilken hade bl. a. Rölunda som sitt boställe. Rölunda ingick i Biskops Amös
översteboställe. Ägodelningsrätten avslog kronans och Hjärtas besvär den 23 juli 1846 men
bestämde att Arnö torp skulle få 96 parlass gödsel av de övriga skiftesdeltagarna. Även detta
beslut överklagades och den 1 okt. 1847 undanröjde Högsta Domstolen Ägodelningsrättens beslut.

När skiftet på nytt togs upp den 10juli 1848 fortsatte motsättningarna främst mellan Baner och
Tersmeden. Stärnert som var ombud för Baner var en mycket fårgstark person. En gång var han
inte villig godta ett förslag som fattats av de Gode männen. Det hade funnits andra förslag, som
han ansåg på ett bättre sätt skulle ha gynnat hans huvudman. Han begärde därför att skiftesmannen
till protokollet skulle anteckna det förslag som "han för egen del ansåg lämpligast". N. Pilo som
var skiftesförrättare skrev då: "att då vid öfverläggning uti detta ämne någon öfverenskommelse
rörande antagandet af någondera deraf icke kunnat beredas deltagarna emellan och af Gode
männen gillade plan med avseende på såväl form som ägornes blandning synes vara den med
ömsesidig fördel bäst öfverensstämmer finner skiftesmannen skäl att i denna fråga biträda gode
männens beslut". Det gällde att inte i onödan skapa ett dåligt samarbetsklimat. Samt dessutom
enkelt och klart uttrycka sin ståndpunkt!! En annan gång avbröt Stärnert förhandlingarna, åkte
hem till Skadevi och skrev ett brev där han anklagade en av de Gode män som var med, Eriksson
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från ett hemman i Rölunda, för att vara jävig. Han fullföljde aldrig anmälan men skaffade sig
genom detta agerande en del fördelar vid slutförhandlingarna

Resultatet av skiftet blev att Baners tre hemman slogs samman med Skadevi. Intressant är
också att notera att fisket vid alla skiften hade lämnats orört och förblivit gemensamt. Vid detta
skifte fick det dock en viss inskränkning. Detta kan ses som ett resultat av Stärnerts jävanmälan.
Beslutet kom att innebära att de övriga skiftesdeltagarna "inte äger rätt till notdragning under
öfriga delen av Baners strand vårtiden på det grästramp å ängen undvikas".

Det laga skifte av Viksjö by som började den 9 nov. 1843 avslutades den 26 juni 1851, då det
fastställdes av domstolen. Det tog nästan åtta år!
Av socknens största by som från början var på sju hemman återstod det då tre. Fyra hemman hade
upphört som egna brukningsenheter.

Wreta By

Byn genomgick 1763 storskifte. Det förrättades av Frans Girolla och registrerades vid vintertinget
med Håbo Härads Rätt den 8 mars 1764. Byn bestod av två hemman lika stora vartdera på 6
öresland.

Hemman nr 1 ägdes av greve Pontus de la Gardie på Siöö
Hemman nr 2 ägdes av greve Gerhard Drufa på Nyborg

Några problem vid själva skiftet förekom inte.När det gällde att fastställa rågångarna mellan
Wreta och de angränsande byarna uppstod "en liten disput" beträffande gränsen mot Häggeby. Av
protokollet framgår att en av åboarna tagit "rören" och "lupit" med dem till Kyrkan. Vid den
korrigering som gjordes framkom det att Kyrkan hade dels låtit bygga ett torp på Wreta bys ägor
och dels dessutom inhägnat betesmark. Drufva på Nyborg som ägde marken lät göra en
anteckning i skiftesprotokollet som lämnades in till Rätten. Där står "iag hafver tillåtit at Torpet
så länge det kan underhållas, må stå inom Wretas odisperterliga rågång, och i fall ej vidare gräl
blir om Rågången sedan rören riktigt af alla blifvit ärkände men skulle protest uppkomma är iag
fri från samma mitt löfte". Torpet står fortfarande (1998) kvar men är nu i bedrövligt skick.

1778 uppstod en tvist mellan de bägge åboarna som brukade byns hemmen. För att lösa den
tvisten kallade Drufva dit lantmätaren, som på nytt stakade ut gränsen mellan hemmanen.

Laga skifte 1843 -1844 förrättades av Nils Pilo och som Gode män var Karl Andersson
~ NederhassiaochRusthållarenCarlPerssonKvarnnibblenärvarande.

Hemman nr 1 ägdes av J. Baner på Siöö. Det var han som hade begärt att skifte skulle ske. Han
avled under tiden och sterbhuset kom att representeras av Gustaf Bonde.

Hemman nr 2 ägdes nu av änkefru Sandels på Wärsta och representerades av hennes son C.W.
Sandels.

Även detta skifte gick friktionsfritt. Men liksom förra gången blev det diskussion om rågången
mot Häggeby. Luhr som då var kyrkoherde ville få ersättning för de kostnader kyrkan hade haft
vid storskiftet 1763, när den ålades att hägna den riktiga rågången. Någon ersättning för detta
utgick ej, 81 år utan krav kunde inte godtas!
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Åkerby by

Här utfördes storskiftet 1763 av Frantz Girolla och fastställdes av Håbo Häradsrätt den 8 mars
1764. Byn bestod då av två hemman:
Ett under Nyborgs ägor i Wärsta som ägdes av G. Drufva och omfattade 7 öresland.
Ett som var på IOYzöresland (socknens näst största hemman) och ägdes av Änkefru Biskopinnan
Chatarina Edenberg. Hennes ombud var Tolfmannen Jan Sandbom.
Skiftet skedde i samförstånd utan tvistigheter.

Enskifte jämte ägoutbyte mot Kålsta by samt Wärsta och Nyborg utfördes 1811 av landtmätaren F.
M. Riderbielke. Det påbörjades den 15juli och avslutades den 21 oktober. Skiftet hade begärts av
Thure Drufva på Nyborg som ägare av hemman nr 1. Han deltog själv i förrättningen.
Hemman nr 2 ägdes nu av Kohlsta Danviks hemman. "Kungl. Direktionen öfver allmänna
Fattigvården Danviks Hospital" representerades av notarien J. Ekerman.
Vidare deltog bönderna Lars Svensson, och Lars Mattsson. Gode män som kallats av Drufva var
kyrkvärden Lars Larsson i Rölunda och nämndemannnen Anders Andersson från Åkerby. Skiftet
genomfördes utan "gradering" av jorden och utan motsättningar. Skiftet innebar att byn upphörde
och all jord lades till Wärsta.

Öfver Hassia - Sandvik

Vid storskiftet fanns i by sammanlagt 4 hemman
Hemman nr 1 ägdes av Ekolsund och omfattade 12 öresland. Detta var socknens största hemman.
Hemman nr 2 och 3 på vardera 3 öresland och hemmanet Sandvik på 6 öresland ägdes samtliga
av Finsta säteri (Finstaholm) som då innehades av Kongliga Landträntemästaren A Upling.

Skiftet utfördes 1766 av G.P. Sierran under Franz GirolIas ledning. Hela skiftet skedde i form av
en överenskommelse och baserades på hemmanens öretal. Det fastställdes av Håbo Häradsrätt den
10 mars 1767.

~ Laga skifte söktes den 10juli 1876 av AG. Nordwall på Finstaholm som ägde tre hemman i byn.
Det största hemmanet som var på 12 öresland ägdes av Senton på Ekolsund.
LänstyreIsen förordnade den 14 aug. "att Herr Kommissions Landtmätare Er. Noren ifrågavarande
förrättning i laga ordning verkställa." Till Gode män kallades Lars Runnbäck från Nyckelby och
Lars Petter Mallmin från Gran.

Vid skiftet önskade deltagarna att bygränsen mot NederhassIa skulle rätas genom ägobyte
vilket också skedde. Under skiftet representerades Senton av förvaltare Holm. Carl Otto Lindgren
hade köpt de andra hemmanen från Nordwall på Finstaholm och som ägare deltog han i skiftet.
Han yrkade på att få all jord han ägde sammanslagen till ett skifte. Han ville ha kvarboenderätt för
Sandvik och utflyttningsskyldighet för hemmanen Över Hassia 2 och 3. Vidare ville han att all
deras afrösningsjord skulle utläggas på Åsen.

Från skiftet skulle undantas förutom vägar och soldattorp ett sandtag som var 200 fot långt och
140 fot brett samt väg till detta.
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Enighet kunde inte nås om när skiftet skulle tillträdas. Det bestämdes att det skulle ske på det
sätt som föreskrevs i Kongl. Skiftesstadgans paragraf 107, där det säges:"Skiftesman och Gode
Männen böra mellan delegarne söka bereda Wänlig öfverenskommelse, om tider, då det nya
skiftet tillträdas skall, dock att dermed icke längre må dröjas, än ett år, sedan skiftet fastställt
blifwet; men kan sådan öfverenskommelse icke träffas skall tillträdet ske, så snart tiden till
klander, genom laga kraft egande utslag blivit fastställdt, dock att hwar sin på åker växande gröda
sjelfbergar, de annorledes åsämjas."

Skiftet överklagades av Senton dels när det gällde sträckningen av vägen till det gemensamma
sandtaget dels hur skogen på Åsen skiftats. I sitt utslag den 14juni 1879 tar domstolen ingen
hänsyn till klagomålen om vägen men bifaller i stort Sentons önskemål om skogen.Skiftet
godkännes av Håbo Härads Egodelnings Rätt den 3 mars 1880. Skiftet innebar att av de fYra
hemman som byn tidigare bestått blev det nu två.

~

Nederhassia by
~

Den 25 november 1772började c.P. Zierman storskiftet i byn. Den bestod då av fYrahemman:
Nr 1Frälsehemman under Ekolsunds Kungsgård även kallad Mellangården
Nr 2 Kronohemman Häradsfogdeboställe
Nr 3 Kronohemman kom sedermera att kallas Domargården
Nr 4 Komministerbostället

Skiftet hade begärts av Komminister KG. Hessling. Redan under första träffen blev dock
deltagarna oense om hur skiftet skulle gå till. Hessling och Erik Svensson som representerade
ägaren på Ekolsund menade att gårdarna av "häfd" ansetts lika stora, och därför skulle skiftet ej
ske efter örestal som skiftesstadgan föreskrev utan efter "häfden". Zierman förklarade att detta
inte kunde ske utan laga dom och avbröt skiftet. Han uppmanade samtidigt delägarna att vända sig
till domstol så att skiftet skulle kunna utföras, vilket de inte gjorde.

'---" Jacob Wallen som innehade komministerbostället 1807 begärde den 24 nov. att storskiftet
skulle avslutas. Lantmätaren IL. Edvall började skiftesförrättningen den 16maj 1808. Vid sin
sida hade han då två Gode män, nämndemannen l Andersson i Wiksjö och bonden M. Mattsson.
Detta är den enda gång det förekommer Gode män vid ett storskifte i socknen.

Protokollen innehåller en utförlig beskrivning om den diskussion som fördes om hur jorden
skulle delas. Ekolsunds representant Örbom och Wallen åberopade en beskrivning till en karta
som upprättats 1706, då en delning (tegskifte) ägt rum. I Lantmäteriverkets handlingar finns inget
sådant skifte noterat; däremot gjordes det 1708 en "arealafmätning" i NederhassIa. I denna
beskrivning hade hemmanens öretal ej blivit utsatt, utan var och en hade lika andelar i byns alla
ägor och att detta gällt i över 100 år. För att lösa tvisten begärde lantmätaren att länsstyrelsen
skulle utreda frågan. Av den utredning som gjordes framgick att såväl 1696 som ijordeböckema
för åren 1725, 1736, 1769 och 1791 visade, att byns hemman förmedlats till Y4mantal var men att
hemmanens örestal var olika.

Fördelningen av jorden skedde vid skiftet efter örestal. Ett undantag gjordes, och det gällde, det
så kallade "Bylandet". Detta var ett mycket smalt åkerstycke mellan vägen och ängen, vilket
enligt protokollet "bäst passade till kål / jordperon och hampland, samt nära till byn, och af tj enlig
jordmån för sådana växter". Detta delades lika mellan de fyra hemmanen. Intressant är också att

~



ALhJ:< NlL~~UN S1<1 11

konstatera att "jordmånen i byns åkergärden inte kunde uppskattas till högre än 3:e graden, den
lägsta i socknen..

Skiftet fastställdes av domstol den 11 maj 1812. Därmed var storskiftet klart efter nära 40 år!

Laga skifte begärdes i en gemensam skrivelse tilllänstyrelsen den 22 februari 1884. De som skrev
var G. Wahlqvist, lA. Hållenius och Jan Jansson. Byns hemman ägdes nu av:
Nr 1 "Mellangården" - Jan Jansson, August Hållenius, Bernard Rosling och GustafWahlqvist.
Nr 2 "Kronofogdebostället" - A. Hållenius,B. Roslingoch G. Wahlqvist
Nr 3 "Domargården"- Jan Jansson
Nr 4 "Komministerbostället", Häggeby församling, ingick i kyrkoherden E. Sjödals löneförmåner.

./

Den 18 mars förordnades lantmätaren C.A. Edling att förrätta skiftet. Som Gode män kallades
arrendatorn C.I Pettersson på Rölunda och lantbrukaren G. Nilsson, Norränge.Vid första
sammanträdet bestämdes vad som skull~ undantas från skiftet. Det var vägar större
"afloppsgrafvar"(diken), en grustäkt, ett gemensamt "Wattubord", brunn med källa. Vidare skulle
från hemmanen nr 2 och 3 avräknas 43,6 ar eller 27,3 kappland till soldattorp. Detta soldattorp
kom aldrig att bebyggas eftersom soldatroten slogs samman med ärver Hasslas. Varje
skiftesdeltagare ville ta sin jord sammanförd till ett skifte. Tre av ägarna ville dessutom ta sina
ägor lagda jämte varandras. Dessa önskemål uppfylldes.

Två av gårdarna skulle flytta ut från byn. För att bedöma vilka som skulle flytta ut, gjordes en
besiktning och värdering av "åbyggnader samt trädgårdar och andra nyttiga anläggningar".
Vid besiktningen gjordes följande värdering:
hemmanet nr 4 Komministerbostället

hemmanet nr 3 Domargården J.Jansson som ägare
hemmanet nr 2 Häradsfogdebostället som ägdes gemensamt av
Hållenius, Rosling och Wahlqvist
hemmanet nr 1Mellangården som ägdes av Hållenius,
Rosling, Wahlqvist och J. Jansson 900 kr

De bäst bibehållna fastigheterna skulle vara kvar och och de som var sämst skulle flytta ut.
Skiftesmannen och de Gode männen gjorde också en värdering om utflyttningskostnaderna i
protokollet uppgår dessa en!. följande:
"Kostnaden härföre beräknades såväl i dagsverken som körslor och byggnadsmaterialier och
förvandlades derefter i penningar till nu bestämda, nedanstående priser nem!.:
1 öke dagsverke, bestående af 1 par dragare med karl 5.-
1 karls dagsverke på egen kost 2.50
1 hjelpe d:o d:o 1.50
100 st Murtegel med transport 4.-
100 st taktegel d:o 7.-
Kalk p.p. Kbf d:o -.35
Y2tolft golvplank d:o 12.-
1 "bräder d:o 6.-
1 tjog takhalm d:o 5.-
3 och 4 tums spik p:100 .40"
Utflyttningen skulle kosta 1.485 kr. Bägge hemmanen var berättigade till bidrag av allmänna
medel som lantmätaren och Gode män föreslog skulle utgå med 112.50 till dem vardera. Den
utflyttningskostnad som skulle betalas av skifteslaget var 1.316 kr och 39 öre.

Resultatet blev att en ny gård uppfördes ca 300 meter väster om byn, och en flyttade till andra
sidan om byvägen. Slutligen bestämdes hur det skulle göras med de "lägenheter" som genom

3.270 kr
2.980 kr

1.910 kr

../
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skiftet hamnat hos andra ägare. Hela skiftet förrättades utan några stridigheter, och den 29 sept.
1884 förklarade Edling skiftet avslutat.
Ägodelningsdomstolen godkände skiftet den 6 sept. 1885. Detta var det sista laga skifte som
företogs i socknen.

Häggeby by

Storskifte utfördes 1773 och ansvarig lantmätare var LG. Lindberg. Själva skiftet utfördes dock
av C.P. Zierman. Byn bestod av:
Prästgården, som representerades av kyrkoherden Sven Ekstedt.
Klockargården av klockaren Anders Nyman.
Danviks Hospitals Hemman Oläsligt namn
Då Prästgården saknade örestal enades parterna om att Prästgården och Danvikshemmanet av
hävd hade ansetts ha lika stora ägor. Rågångarna mot angränsande byar ägnades mycken tid och
långa diskussioner. Ny stakning och rösning gjordes. Skiftet avslutades den 5juli 1773.

Laga skifte i byn begärde John Löfgren som då var ägare till "1 mantal Danviks frälse
skattehemman Häggebylund". Ansökan om skiftet är daterat till den 2 febr. 1855.
Prästgårdens innehavare var Kyrkoherde C.J. Rydberg men efter första träffen flyttade han och i
hans ställe kom AF. Rollin.
Klockarhemmanet innehaddes av N.O. Kjellbom.

/'

Skiftet gällde "inägorna", skogen hade skiftats vid storskiftet. Förättare av skiftet var "Herr
vice Commissarie Landtmätaren Anselm Lundahl". Gode män var inspektor C.D. Unge på Nordal
och kyrkovärden Jan Andersson i Råby. Vid första sammanträdet beslöts att en ny karta skulle
upprättas, då den som var från storskiftet "befarades osäker både till vinklar och distanser". Det
beslöts att var och en skulle få motsvarande mark som erhållits vid storskiftet, och att den
samfällda jorden skulle delas efter hemmanstal. Det förslag till skifte som skiftesmannen
lämnade, hade såväl socknens som konsistoriets ombud flera invändningar mot och ville ha flera
ändringar, men skedde ej. Såväl Löfgren som Kjellbom ville ha ersättning för vanskötsel av de
åkrar som tillskiftats dem av prästgårdsjorden. De ansåg att de var dåligt gödslade.Detta yrkande
avvisades och de uppmanades att hos domstol söka rättelse, vilket de inte gjorde.

Skiftet överklagades av Rollin som ville ha ändring dels i hur skiftet lagts ut och dels över hur
marken graderats. Löfgren klagade på att Rollin utan fullmakt från domkapitlet hade klandrat
skiftet. Löfgren kom att avlida staxt efter skiftet men hans sterbhus drev frågan till Högsta
Domstolen dock utan framgång. Ägodelningsrätten tog ej upp Rollins klagomål då den ej ansåg
skiftet fårdigt. Redovisning hur det skulle förfaras med den skog som bytt ägare saknades,
eftersom skiftesdeltagarna ville vänta med denna fråga tills klagomålen blivit avgjorda. Ärendet
återförvisades därför till skiftesmannen. Sedan problemet med skogen blivit löst, tog
Ägodelningsdomstolen upp ärendet på nytt och efter syn dömde de till Rollins fördel. Ärendet
drevs sedan till Högsta Domstolen som inte ändrade på underrättens dom. I praktiken var det
Ägodelningsdomstolen som gjorde skiftet i byn. Skiftesmannens och de Gode männens förslag
gjordes helt om. Detta är den största ändring som en domstol gjort i något skifte i Häggeby.
Efter utslaget i H.D. den 15jan. 1861verkställde lantmätaren HD:s dom den 25 juni samma år



ALt!' NIUS:SUN 81(1 lJ

Rölunda by

'-../

Denna by, som tillhörde Biskops Arnös översteboställe, hade storskifte 1778. Byn bestod av 4
hemman. Varje hemman representerades vid skiftet av sina åboar. Dessa voro för:
Hemman A. Anders Andersson

"- B. Jan Jansson
"- C. Jan Nilsson
"- D. Per Mattson

Skiftet är intressant främst ur den synpunkten att endast de åboar som brukade jorden deltog
under skiftesförrättningen Den allmänna uppfattningen när det gäller skiftena är, att dessa inte
önskades av bönderna utan att det var de stora jordägarna som ville få skiftena till stånd. Skiftet i
Rölunda by utgör ett undantag, som motsäger detta påstående. Skiftet gjordes av C.P. Zierman och
pågick under tiden 4 till 30 maj. Det var endast åkerjorden som skiftades.
Laga skifte har inte gjorts.

'-.......-

KiJJsta by

Kålsta har inte genomgått storskifte.

' '

Laga skifte begärdes den 29 september 1852 av Otto von Blomstedt på Nyborg, som ägde en av de
tre gårdar byn bestod av. De två andra ägdes av Carl Erson och J. Kihlgren. När lantmätaren Nils
Pilo den 25 juli 1853började skiftet, begärde O. Blomstedt efter någon timmes förhandling att
förrättningen skulle ajourneras. Efter ytterligare någon timme återkom han och meddelade att han
köpt såväl Ersons som Kihlgrens hemman och att skiftet därför var onödigt, då han nu ägde hela
byn. Bynsjord lades samman med Wärsta och byn upphörde att finnas till. Bostadshusen kom att
användas som arbetarbostäder.'---/

Synpunkter och kommentarer till skiftena

Det är intressant att studera skillnaderna mellan byarna i södra delen av socknen och de övriga. I
de byar som fanns inom Nyborgs influensområde, de södra delarna, skedde skiftena utan några
större motsättningar. Uppstod det sådana löstes de utan domstolens avgörande. Vid behov
användes plånboken för att lösa frågorna. I de övriga byarna var motsättningarna större, och de
problem som uppstod fick ofta domstolen lösa. Det är också i de södra delarna som byarna
försvinner och marken läggs samman med modergården. Visserligen förekommer detta också i
Viksjö men här finns dock flera hemman kvar. Byn minskar men försvinner inte.
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När skiftena var genomförda hade 16 av 30 hemman försvunnit. Nio hemman kom att slås
samman med de stora gårdarna som ägde dem. Av de övriga 7 kom fyra stycken, de i Rölunda, att
slås samman till en gård, vilken kom att bli den näst största egendomen i socknen. Detta hade
dock inte med skiftena att göra, utan orsaken var att staten överförde huvudmannaskapet till
Domänverket och hela egendomen kom att utarrenderas till en person. Av tre hemman i ÖVer
Hassia -Sandvik blev det en gård. När skiftena började 1759 fanns det inte någon odalbonde i
socknen. När skiftena slutade 1885 fanns det 9 odalbönder i Häggeby. Ägarstrukturen av socknens
mark hade totalt förändrats.

Bostadsstandarden på gårdarna varierade mycket. De gårdar som upphörde i samband med
skifterna var som regel mycket dåliga. Det här värderingsinstrument från den 29 april 1833, gjort
med anledning av att Carl Andersson i Vreta köpte "Häradsskrivarbostället" i Nederhassia visar
hur det kunde se ut:

1 Mangårdsbyggnaden var av ålder och röta så angripen att den borde byggas om.
2 En källare som låg under Helgedagsstugan var förfallen och obrukbar
3 Tvenne bodar som var sammanbyggda borde byggas om, vartill man beräknade det skulle

behövas ett tillskott av 25 timmer.

4 Stall och foderrum. Ingen anmärkning.
5 Redskapslider. Ingen anmärkning.
6 Loge rötskadad och behov av ombyggnad, vartill beräknades åtgå 60 timmer.
7 Fähus rötskadat och i behov av ombyggnad 30 timmer.
8 Bod och lider. Ingen anmärkning.
9 Tvenne svinhus som var obrukbara.
10 Badstuga utan kommentar.

En "syn" som gjordes på Klockargården 1833, av den befintliga byggantionen där, ger en om
möjligt ännu värre bild.

Om det vid skiftet inte gick att få en "överenskommelse" om vilken eller vilka hemman som
skulle flytta ut, användes ofta standarden på de olika husen. Den gård som hade den sämsta
standarden var den som i regel flyttades ut. För att bygga upp de nya husen utgick statsbidrag som
visserligen inte täckte hela kostnaden men bidrog till att finansiera de nya husen.

Under första världskriget revs de sista ekonomihusen, fåhus och logar, från en gård där jorden
lagts samman med modergården, Nomgården i Viksjö. Virket såldes till bränsle.

Skiftena var också en indirekt orsak till att de stora ekonomibyggnaderna vid godsen och
herrgårdarna började byggas. På många håll i landet ritades dessa av arkitekter, Vi har exempel på
detta i såväl Ytter- som Över Gran. I Häggeby är den numera ombyggda ladugården vid Wärsta

, ritadav arkitektenWilhelmSteinholtz.De ekonomibyggnadersomnu finnspå samtligagårdar i
socknen är uppförda efter laga skiftestiden. De flesta av dessa, även de på de mindre gårdarna, är
byggda från 1880 och fram till 1920- talet. Utan tvekan skulle många av dessa ha uppförts även
om inte skiftet förekommit. Sammanslagningen av flera hemman till en gård innebar en större
lönsamhet vilket i sin tur gav möjligheter till bättre standard.

Det kan vara av visst intresse att studera skiftena i Häggeby med siktet inställt på torpen i
socknen. Från olika delar av landet finns tämligen noggranna redogörelser med avseende på denna
brukande form. Här i socknen är redovisningarna knapphändiga; det är då soldattorpen som
omnämns här och var. Socknens sista skifte, det i Nederhassia, utgör det enda undantaget.
Soldattorpet omtalas, men framför allt finns en ingående beskrivning av hur ersättning skulle utgå
för de "lägenheter" som hamnade hos nya brukare.
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Anteckningarna från storskiftena är inte lika detaljerade och utförliga som från laga skifte. De är
också i betydligt sämre skick. Detta innebär att det i bland kan vara svårt att läsa ut vilka som
deltog i förrättningarna. När det gäller laga skifte är dessa uppgifter betydligt fylligare. Vid laga
skifte hade dessutom lekmannainflytandet ökat genom de Gode männen som deltog i
förrättningarna. Vid dessa var även representant för kronan närvarande och dessutom innehavarna
av de olika boställena. Även många åboer och landbönder deltog i träffarna. De självägande
bönder som fanns deltog alltid. Däremot lät ofta adelsmännen och de stora jordägarna sig
representeras av olika tjänstemän. Själva deltog de ytterst sporadiskt eller aldrig. Ett undantag är
ägarna till Nyborg, som alltid var personligen närvarande vid förrättningarna. Ett enda undantag
kan noteras och det var vid laga skifte i Wreta 1844, då änkan efter fältmarskalken och
krigshjälten Sandels lät sin son representera sig.

Under den tid skiftena pågick skedde inom jordbruket även en succesiv förändring från ett feodalt
till ett kapitalistiskt system. Många faktorer medverkade härtill. En sådan är den ökade
försäljningen av kronohemman. Här i socknen såldes sålunda två kronohemman i NederhassIa.
Ytterligare en faktor är att adelns monopol på att äga frälsejord upphörde. Det kom att innebära
att många av de frälsehemman som fanns i socknen köptes av de åboer som brukade dem. Totalt
sex frälsehemman såldes under denna tid, tre i Öfver HassIa, två i Wreta liksom ett i NederhassIa
Många av de lagar som stiftades på 1700- talet tog också fasta på att stärka den enskilda ägande-
och dispositionsrätten. Sådana här faktorer bidrog möjligen mer till förändringen i jordbruket än
vad själv skiftena gjorde.

Det klubbslag i Håbo härads ägodelningsdomstol som den 6 maj 1885 fastställe det sista skiftet i
socknen, satte punkt för en era på 127 år. Byarna bestod före skiftena aven blandning av enskilt
och kollektivt ägande. Genom skiftena samlades hemmanens ägor till mer rationella
brukningsenheter, och de allmänningar som fanns i byarna delades upp på de enskilda gårdarna.
Av allmäningama blev i stort bara häradsallmäningen kvar. De synligaste bevisen från skiftena är
de stora och sammanhållna fälten som omger de stora godsen. Byarna har spängts sönder och i
vissa fall helt försvunnit. Över hälften av de gamla hemmanen har upphört som självständiga
brukningsenheter. Lågt räknat har över ett hundratal byggnader rivits i socknen. I dag är det svårt
att peka ut var dessa har legat. Det finns inte många sockenbor som har kunskap om att socknen
har haft en by som hetat Åkerby by eller att Rölunda varit en by bestående av fyra hemman, för att
ta några exempel. Många av de små tegar som brukades tidigare har blivit skogsmark.

Och för att slutligen återgå till Adlerbeths dikt "Gravskrift över en bonde", som citerades
inledningsvis. Inte var det mycket som bönderna i Häggeby hade gemensamt med diktarens
beskrivning. De bodde inte "långt upp i skogen"- socknen var i det närmaste skoglös. "HerrgåIn"
hade de all anledning att frukta. Många av hemmanen blev slukade av herrgårdarnas jordhunger.
Vänskapen med prästen var det si och så med. Huruvida de var lite låghalta och hur deras
förhållande till sina hustrur var har inte undersökts!

Det är inte svårt att konstatera att det är sällan som dikt och verklighet överenstämmer.
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