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ABSTRAKT 

 

I denna uppsats undersöks laga skifte i Rengsjö socken och vilka konflikter som 

uppstod i samband med skiftesförrättningarna under åren 1847 till 1874. En 

kategorisering av olika konflikter har gjorts och med studier av laga 

skiftesprotokollen har konflikterna identifierats samt uppställda hypoteser och frågor 

bearbetats och besvarats. 

Den primära källan är således laga skiftesprotokoll som arkiveras hos Lantmäteriet 

och till den tidigare forskning som omnämns hör bland annat Ronny Petterssons 

studie om laga skifte i Halland, Anders Franzéns studie över laga skifte i Småland 

samt Britt Liljewalls teorier om kontinuitet och förändring som drivkrafter. 

Forskningen kring laga skifte är tämligen omfattande men gäller i huvudsak de södra 

delarna av vårt land. Denna studie avser en mindre socken i landskapet Hälsingland.  
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INLEDNING 

Den 28 juli 1869 höll Norrala Ägodelningsrätt sammanträde i byn Berga i Rengsjö socken. 

Hälften av bönderna i det skifteslag där Berga ingick hade överklagat det förslag till laga 

skifte som lantmätare O.L. Brattén lagt fram. En av byns bönder hade fyra år tidigare begärt 

skifte. Övriga bönder i skifteslaget hade varit emot, men enligt regelverket och det 

ovillkorliga skiftesvitsordet räckte det med en enda bondes ansökan om skifte för att det 

skulle verkställas. 

I sina skrivelser till ägodelningsrätten yrkade man bland annat på ändrade rågångar och byten 

av ägor, man var missnöjd med graderingen av jord och man överklagade utflyttning. En av 

skifteslagets delägare som inkommit med skrivelse till rätten var dock nöjd med det arbete 

som lantmätaren och gode männen gjort och han yrkade på att skiftet skulle fastställas som 

det föreslagits. Han gick till och med så långt att han ifrågasatte sina grannars klagomål. 

Rättens beslut blev att i stort sett följa lantmätarens förslag och därmed lämna synpunkterna 

från besvärsskrifterna utan hänsyn.
1
 

Ovanstående exempel är bara en av de många konflikter som uppstod vid laga skiftets 

genomförande i vårt land. Laga skiftesförordningen från 1827 kom att ersätta tidigare 

skiftesförordningar, storskifte och enskifte. Skiftesreformerna hade som övergripande mål att 

omarrondera ägor för att åstadkomma mer sammanhängande ägor för respektive jordägare. I 

den nya förordningen behölls det så kallade ovillkorliga skiftesvitsordet från storskiftet, men 

den innehöll även ett utflyttningstvång.
2
 I denna, från statsmakten, radikala och 

genomgripande förordning fanns därmed risken för konflikt inbyggd, samtidigt var det en 

medveten radikalitet för att reformen skulle kunna genomföras. 

SYFTE 

Syftet med föreliggande uppsats är att studera vilka konflikter som uppstod i de olika 

skifteslagen i Rengsjö socken, samt vilka strategier som användes för att lösa den praktiska 

delen av konflikten så att skiftet kunde genomföras och fastställas.  

                                                             
1 Avskrift från privat arkiv: ”Protokoll, hållet vid Norrala Egodelnings Rätts sammanträde i Berga by, Regnsjö 

Socken, den 28 juli 1869.” 
2 Begreppet skifte kan dels definieras som ’jordskifte’, alltså den process som innebar en omarrondering och 

fördelning av mark. Denna definition är den som i första hand gäller för denna studie. Skifte kan även ha 

betydelsen ’markområde’. 
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Lantmätaren hade en central position i skiftesförrättningen tillsammans med de gode män som 

enligt skiftesstadgan skulle biträda lantmätaren. Lantmätaren var också den som förde 

protokoll under hela processen. Dessa protokoll kommer att vara min huvudsakliga källa i 

undersökningen. De relationsmässiga och mänskliga konflikter som med största sannolikhet 

uppstod i skiftesprocesserna är svårare, för att inte säga omöjliga, att ta del av. Så är även 

fallet med böndernas hustrurs synpunkter på skiftet och delaktighet i processen och eventuella 

konflikter. 

En hypotes att arbeta utifrån är att skiftesvitsordet och utflyttningstvånget i laga 

skiftesstadgan föranledde konflikter. Alla handlade dock inte om motstånd mot skiftet eller 

mot utflyttning utan med missnöje med den föreslagna jordfördelningen, placering av ägor, 

tillgång till vägar och vatten eller om hemskogen skulle ingå i skiftet eller ej, samt oenighet 

om kostnadsfördelning och andra ekonomiska spörsmål. 

I och med skiftet kom den gamla byorganisationen med byalaget att förändras, men det är inte 

givet att maktförhållandena förändrades i grunden. Däremot är det troligt att det skedde 

rubbningar i rådande strukturer, inte minst vad gällde makt. Även den minste delägaren i 

skifteslaget kunde begära skifte och det vägde lika tungt som om den med störst ägor och 

mest inflytande tagit initiativet. Skiftet innebar en omfördelning av jorden och därmed 

förändring, och det är inte otänkbart att maktfördelningen, åtminstone inledningsvis, 

upplevdes som förändrad, oklar eller att det rådde osäkerhet om förhållandena i allmänhet.  

Mitt undersökningsområde är Rengsjö socken i landskapet Hälsingland. Mycket forskning har 

gjorts om laga skifte men nästan uteslutande med utgångspunkt i södra Sverige. Detta kan 

bero på att den delen av landet varit tätare befolkad och mer uppodlad samt även att 

merparten av landets lärosäten är belägna i söder.  

Det norrländska jordbruket hade en annan karaktär än det i södra Sverige. Boskap och därmed 

äng och betesmark var minst lika viktiga som åkern och geografin och klimatet var, och är, 

annorlunda. Norrland kom därigenom att tillåtas ett större antal skiften per jordägare än vad 

skiftesstadgan ursprungligen förskrev. Initiativen till skiftena har tidvis tillskrivits framsynta 

högreståndspersoner, godsägare, ofta med motstånd från en mer konservativ bondeklass. 

Dessa förhållanden, oavsett dess riktighet, går inte att applicera på Hälsingland eller andra 

delar av Norrland eftersom godsägare, eller ett adelsfrälse, saknades. Initiativet och 

genomförandet av laga skifte i Rengsjö var en angelägenhet för socknens bönder. Skiftet 
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kunde emellertid innebära direkta eller indirekta konsekvenser för soldater och torpare. Även 

här kunde konflikter uppstå. 

 

DISPOSITION 

Olika teorier om konflikter, framför allt i skiftessammanhang, kommer att redovisas och 

diskuteras i nästa avsnitt och där jag också redogör för tidigare forskning i ämnet samt 

relaterar detta till min undersökning. Därefter redovisar jag de hypoteser och frågor jag 

kommer att arbeta efter. I avsnittet om metod och källor förklarar jag arbetsmetod, val av 

källor samt ger en beskrivning av de källkritiska överväganden jag gjort. Laga skiftesstadgan 

beskrivs liksom lantmätarens uppdrag och mitt undersökningsområde, Rengsjö socken, innan 

jag redovisar min undersökning av skiftesförrättningarna. Uppsatsen avslutas med avsnitt där 

resultatet framförs samt diskuteras och slutligen sammanfattas. 

 

TEORI OCH FORSKNINGSLÄGE 

Konflikt betyder enligt Nationalencyklopedin motsättning som kräver lösning. ”En konlikt 

upplevs ofta som ansträngande för de inblandade och omgivningen. [---] Generellt föreligger 

en konflikt när två eller flera parter vid samma tidpunkt eftersträvar värden eller resurser som 

inte enkelt kan fördelas dem emellan.”
3
 

I sin avhandling Religiösa konflikter i Norra Hälsingland diskuterar historikern Maria 

Wallenberg Bondesson kring konfliktbegreppet, och hon ansluter sig till viss del till 

samhällsvetaren Walter Korpis texter om förhållandet mellan konflikt och makt. Jag återger 

här något av hennes tolkning samt kritik av Korpis teorier. 

Sannolikheten för konflikter är större när maktförhållandena är jämna eller om de nyss ändrats 

så att de blivit jämnare eller är oklara. Störst är risken när maktfördelningen är relativt jämn 

men en part har något större resurser än den andra. Resonemanget bygger på att varje aktör är 

målinriktad, rationell och har tillgång till en viss mängd maktresurser vilket gör att aktören 

kan främja sina intressen i relation till andra. Finns där osäkerhet om relativ styrka kan 

                                                             
3 Nationalencyklopedin, 1993, uppslagsord ”konflikt”, band 11, KIL-KÄF, Höganäs 
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konfliktrisken öka ytterligare, eftersom det kan skapa vilja eller behov att pröva hur långt 

krafterna räcker.
4
 

Till Wallenberg Bondessons kritik hör att hon menar att Korpi inte tar tillräckligt stor hänsyn 

till förhållandet mellan struktur och aktör. Hon menar att det alltid finns strukturer, och att det 

är särskilt viktigt att påpeka detta vid en studie av det tidigmoderna samhället eftersom det i 

många avseenden var konservativt. Exempelvis uppvisade vissa företeelser stor kontinuitet, 

och det var heller inte acceptabelt att uttrycka alla sina avsikter, önskningar och mål.
5
 Enligt 

Wallenberg Bondesson laborerar Korpi främst med materiella mål, medan hon också anser att 

immateriella mål bör ha varit av stor betydelse i det tidigmoderna samhället, och det blir inte 

minst tydligt då hennes studie handlar om religiösa konflikter. Förhållandet till Gud och livet 

efter detta kan ha varit ett nog så viktigt mål för många människor. Wallenberg Bondesson 

diskuterar vidare olika maktresurser där jordinnehav är en viktig sådan som kunde ge 

inflytande på sockenstämmor och häradsting.
6
 Det är viktigt att komma ihåg att maktresurser 

endast är verksamma eller användbara i vissa situationer, inte generellt eller alltid. 

Jordinnehav är, enligt detta resonemang, inte en maktresurs per definition utan ett medel som 

kan vara en maktresurs i vissa situationer. I andra situationer, skriver Wallenberg Bondesson, 

kan jordinnehav vara ett mål som en aktör använder maktresurser för att nå.
7
  

I min undersökning, som rör sig i 1800-talets mitt och alltså är senare Wallenberg 

Bondessons, möter vi bönder i byar där jordinnehav var avgörande för försörjningen. Jorden 

var därmed ett viktigt materiellt mål, men också en maktresurs som gav inflytande i både byn 

och socknen, och i en del fall säkerligen även ett ekonomiskt inflytande. Maktresursernas 

fördelning bör ha varit relativt stabila i de byar som inte omfattats av alltför många 

gårdsavstyckningar, försäljningar eller andra genomgripande förändringar. Det är möjligt att 

förhållandena var något annorlunda där exempelvis avstyckningarna varit flera. Jordinnehav, 

som materiellt mål och som maktresurs, står i centrum för bönderna och med laga skifte 

kunde fördelningen av jord förändras, möjligen mer geografiskt än arealmässigt, och därmed 

fanns risken att även maktförhållandena förändrades, riskerade att förändras eller upplevdes 

som oklara. Risken för konflikt var därmed, enligt min mening, uppenbar. 

                                                             
4 Wallenberg Bondesson, Maria, 2003, Religiösa konflikter i Norra Hälsingland 1630-1800, Stockholm, s. 10-

11, (Wallenberg Bondesson, 2003) 
5 Wallenberg Bondesson,2003,  s. 13 
6 Wallenberg Bondesson, 2003, s. 15-16 
7 Wallenberg Bondesson, 2003, s. 16 
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Ekonomhistorikern Ronny Pettersson skriver att betydelsen av konflikt och motstånd kan 

anges med en enkel modell där en grupp vill ha förändring och en annan vill bevara status 

quo. Beroende på hur mycket oppositionsgruppen riskerar att förlora på förändringen kommer 

de att satsa resurser på att förhindra den eller leda den i en annan riktning.
8
 ”Förändringar som 

medför åtminstone någon vinst för alla kommer sannolikt att möta obetydligt motstånd.”
9
  

Laga skifte var ett statligt beslut med ett klart och tydligt regelverk och med syftet att skapa 

förutsättningar för ett modernt och mer rationellt nyttjande av jorden. Det ovillkorliga 

skiftesvitsordet och utflyttningstvånget bör ha varit det som sågs som mest hotfullt och 

tvingande och minskade förutsättningarna för motstånd, individuellt eller i grupp. 

Storskiftesreformen låg heller inte alltför långt bakåt i tid och det ha skapat såväl oro som 

motstånd mot att byn skulle genomgå ytterligare en omfattande skiftesprocess. Skiftet kunde 

på kort sikt innebära minskade inkomster för bönder som tilldelats jordskiften av sämre 

kvalitet än de tidigare haft. De kompenserades i stället med större areal, som ibland även 

krävde nyodling, och tanken var att skiftet därmed på något längre sikt skulle vara fördelaktigt 

för jordägaren. För att genomföra ett skifte där inte alla omedelbart kunde se sig som vinnare 

krävdes någon form av tvång: 

Statens tvångsmakt används för att främja förändring som överensstämmer med den politiska 

elitens preferenser. Individerna kan tvingas acceptera förändring, som inte nödvändigtvis 

föredras av dem, men som följer ett utvecklingsmönster, vilket den politiska eliten anser att de 

borde föredra. 
10

 

 

Ett centralt begrepp i Petterssons forskning om skiftesreformerna är rådigheter. Med det avses 

en uppsättning regler som anger vem eller vilka som har tillträde till resurserna. Sådana 

rådigheter tilldelar individer eller grupper socialt erkända handlingsmöjligheter. Till varje sak 

eller företeelse hör en viss samling rådigheter som kan utgöras av lagstiftning, rättsliga 

sanktionshot, självskydd och normbildning. Detta ger i sin tur olika förfogandemöjligheter.
11

 

Det finns såväl individuella som kollektiva rådigheter och utövandet av en viss rådighet kan 

bero på en beslutsprocess där många individer deltar. En viktig faktor för upprätthållandet av 

                                                             
8 Petersson, Ronny, 1983, Laga skifte i Hallands län 1827-1876: Förändring mellan regeltvång och 

handlingsfrihet, Stockholm, s. 37 (Pettersson, 1983) 
9 Pettersson, 1983, s. 38 
10 Pettersson, 1983, s. 39 
11 Pettersson, 1983, s. 14 
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rådigheterna är legitimiteten. ”Om reglerna uppfattas som överensstämmande med samhällets 

etiska och moraliska normer, är de avsevärt lättare att upprätthålla än om motsatsen gäller.”
12

 

Om vi då går till de olika byarna och skifteslagen i Rengsjö socken kan vi enligt Petterssons 

resonemang utgå från att där fanns flera olika rådigheter på kollektiv nivå liksom på 

individuell nivå. I byn hade man i hög grad organiserat arbetet kollektivt och man hade regler 

och praxis för exempelvis inhägnader, vägar, vinterväghållning och en del gemensamma 

anläggningar som vattendrivna verk och liknande. På den enskilda gården gällde mer 

individuella rådigheter. Den konflikt som ett laga skifte kunde innebära skulle då både kräva 

och resultera i nya, eller åtminstone förändrade rådigheter och då kanske främst på kollektiv 

nivå. 

Historikern Lars Nyström skildrar konflikten i ett skifteslag i Skaraborgs län år 1844 där det 

slutar med att tre män ställdes inför rätta, åtalade för att ha orsakat en av skifteslagets 

delägares död. Den döde var en av de två som begärt laga skifte. Nyström är noga med att 

påpeka att denna händelse är spektakulär och inte representativ för landet som helhet. Hans 

syfte är i stället att lyfta fram det lokala perspektivet utifrån de människor som berördes av 

skiftesprocessen, och att försöka se spelet som ägde rum ”bakom”. Det material som 

vanligtvis använts vid lokala undersökningar är skiftesakter som ger en bild av den formella 

beslutsgången och då var processen redan i gång. Nyström menar att det mest intressanta är 

vad som hände i byn innan eller i anslutning till att någon begärt skifte.
13

 

Nyström jämför det gamla forskningsläget, från 1940-talet, med det nya och drar slutsatsen att 

det inom de senaste decenniernas forskning finns en tendens att tona ned de konflikter som 

skiftet gav upphov till. Även om de flesta forskare är överens om att skiftesprocessen var 

konfliktfylld kommer detta perspektiv i bakgrunden eftersom man lyfter fram andra 

faktorer.
14

 

Den äldre forskningen hade både ett ovanifrånperspektiv och ett aktörsperspektiv där 

bönderna framställdes som motsträviga och konservativa. Den agrara utvecklingen drevs på 

av statsmakten och framsynta ståndspersoner. Under 1970- och 1980-talen kom 

underifrånperspektivet att dominera, liksom strukturperspektivet. Folket hamnade i centrum i 

stället för staten och herremännen. Den svenska bondeklassen var inte längre ett hinder för 

                                                             
12 Pettersson, 1983, s. 22 
13 Nyström, Lars, 2007, Historia. Vänbok till Christer Winberg 5 juni 2007, Lars Andersson Palm & Maria 

Sjöberg (red.), Historiska institutionens skriftserie nr 8, Göteborgs universitet, s. 198-199 (Nyström, 2007) 
14 Nyström, 2007, s. 195 
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utvecklingen. ”I de flesta fall var det just bönder som begärde skifte, och processen gick 

dessutom snabbare i de delar av landet där de mindre jordägarna dominerade.”
15

 

Nyström menar att när bonden inte längre framställs som skiftesmotståndare utan som 

skiftesansökare har det konfliktperspektiv som fanns i den äldre forskningen kommit i 

skymundan. Men det är heller inte riktigt att beskriva skiftena som en konflikt mellan bönder 

och herremän. ”Konflikterna följde inga enkla sociala gränslinjer, de löpte rakt genom 

byalagen”, skriver Nyström
16

 och refererar till Carl-Johan Gadd som menar att lagstiftningen 

gav mycket stor makt åt den eller de jordägare som ville genomföra skifte. Laga 

skiftesförordningen gynnade skiftesförespråkarna och därmed mer eller mindre omöjliggjorde 

ett motstånd och den gamla byordningens överlevnad.
17

 Laga skifte bröt mot det allmänna 

rättsmedvetandet i byarna och skapade konflikter inom byalagen.
18

 

Anledningarna eller motiven till att man begärde skifte varierade naturligtvis, liksom det 

varierade när det gällde vem eller vilka som tog initiativet, enskild delägare, grupp eller hela 

skifteslaget. Agrarhistorikern Britt Liljewall för en intressant diskussion om traditionen som 

drivkraft vid exempelvis laga skifte.
19

 

De stora förändringarna som skett i det svenska samhället, övergången från 

jordbrukarsamhälle till industrisamhälle, har i huvudsak tolkats och förklarats med generella 

moderniseringsteorier. Jorden blev en handelsvara (kapitalism), vinsttänkande i stället för 

riskminimering, specialisering och professionalisering, framtids- och förändringsintresse i 

stället för tillbakablickande och kontinuitet är några exempel Liljewall ger när hon menar att 

förändringarna diskuterats inom positivistiska, västerländska och manliga tolkningsramar.
20

 

Med detta synsätt blir också många drag i det svenska jordbruket ofullständigt förklarade. Till 

exempel förstärktes familjejordbruket under 1900-talet, mångsyssleriet fortsatte och 

kollektiva lösningar har hela tiden använts som förändringsredskap.
21

 

                                                             
15 Nyström, 2007, s. 196 
16 Nyström, 2007, s. 197 
17 Gadd, Carl-Johan, 2000, Det svenska jordbrukets historia. Den agrara revolutionen 1700-1870, Stockholm, s. 

298-299 (Gadd, 2000) 
18 Nyström, 2007, s. 209 
19 Liljewall, Britt, 2000, Tradition som moderniserande kraft i: Kulturhistorisk tidskrift, vol. 83, nr. 3, 2000 

(Liljewall, 2000) 
20 Liljewall, 2000, s. 131 
21 Liljewall, 2000 s. 132 
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Liljewall har bland annat studerat laga skiftesprotokoll från byn Herrstad i Västergötland och 

drar slutsatsen att bönderna motiverade sina förändringar på ett såväl erfarenhetsbaserat som 

förnyelseinriktat sätt:  

Bönderna i Herrstad framstår i skiftesprotokollen som synnerligen pragmatiska. De använder 

argument ur det förgångna eller mer framåtblickande, argument för kollektiva lösningar eller 

för individuella. Detta innebär inte att de är ’traditionalister’ och mot förändring den ena 

gången och ’moderniserare’ och för förändring den andra. De har helt enkelt tillgång till båda 

tidsperspektiven och flera handlingsmönster och använder dessa för att nå sina mål. Att 

fokusera endast på det ena, framåtblickande och individualism, och inte på det andra, 

bakåtblickande och kollektivism, i förändringsstudierna ger en alltför förenklad bild.
22

  

Enligt moderniseringsteorierna var skifte ett sätt att komma ur bytvånget, att bli mer 

självständig i sitt arbete och besluten kring det samt att kunna rationalisera och effektivisera 

utan kollektivets hinder. Liljewall förkastar inte dessa förklaringar utan menar att det i ett 

längre tidsperspektiv finns ytterligare motiv till förändringar. I den by hon undersökt hade det 

skett förhållandevis många ägarbyten tiden före laga skifte, och hon kommer fram till att för 

de nya jordägarfamiljerna var skiftet nödvändigt för att stabilisera förhållandena:  

Effekten av laga skifte i Herrstad blev ett rationellare och effektivare jordbruk, men det blev 

också att de stabila ägarförhållandena som rått i början av 1800-talet återställdes. Efter skiftet 

minskade jordhandeln och gårdsöverförandena skedde på nytt enbart inom familjen. Jorden 

blev knappast en handelsvara.
23

 

Jag finner Liljewalls slutsatser intressanta och troligtvis relevanta även i de skifteslag jag 

möter i min studie. Tradition och kontinuitet bör ha varit minst lika starka drivkrafter för att 

begära skifte som att det enbart skulle handla om en strävan efter individualism och nya 

villkor. Ägospridning och avstyckningar kunde ha fått den omfattningen att ett skifte skulle 

vara det som klargjorde och stabiliserade ägoförhållandena och förutsättningarna för att 

gården skulle fortleva, och då helst inom släkten. 

Med tradition och kontinuitet som starka drivkrafter för laga skifte var dock inte risken för 

konflikt undanröjd och konflikter förekom även i Herrstad. Bönderna var dock inte emot 

skiftet som sådant utan konflikterna handlade om missnöje med lantmätarens förslag som de 

såg som alltför försiktigt. 
24

 Liljewall skriver, som vi sett, att bönderna framstår som 

pragmatiska och förändringsvilliga enligt skiftesprotokollen. Kan skiftesprotokollen från 

byarna i Rengsjö socken säga oss något om en pragmatisk och förändringsvillig hållning hos 

bönderna där? 

                                                             
22 Liljewall, 2000, s. 133 
23 Liljewall, 2000, s. 135 
24 Liljewall, 2000, s. 134 
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Laga skiftesreformen bör ha setts som ett radikalt ingrepp av många bönder, och om de i vissa 

fall ställde sig tveksamma eller avvisande var det, enligt min mening, inte förvånande. En del 

bönder såg risker med att hamna i ett sämre läge efter ett skifte, medan andra kunde se egna 

fördelar även med en genomgripande förändring. Kulturgeografen Göran Hoppe skriver att 

eftersom laga skifte medförde stora förändringar blev skiftesprocessen också lång. De rätta 

ägoförhållandena skulle klarläggas och byns rågångar kontrolleras och rätas ut, och där blev 

ofta andra byar och jordägare indragna. När detta var avklarat skulle bestämning av 

delningsgrund och bedömning av byns olika bonitetstal äga rum. Verksamheter som inte 

sällan gav upphov till protester och konflikter. För att kunna gå vidare med skiftet var det 

nödvändigt att på något sätt nå konsensus.
25

 

Det ovillkorliga skiftesvitsordet och risken att byn, eller skifteslaget, gick miste om 

statsbidrag vid protester till ägodelningsrätten skulle underlätta skiftenas genomförande. Trots 

dessa statliga incitament, eller hot, ”var det inte alls ovanligt att det protesterades mot i stort 

sett alla delar av skiftet från rågångsuppdragningen över delningsgrunden till det slutliga 

skiftesförslaget”.
26

 

 

FRÅGESTÄLLNING OCH HYPOTES 

Tillgång till jord var avgörande för människans försörjning i det förindustriella samhället, och 

att äga den jord man brukade innebar en högre status med inflytande och maktresurser på ett 

annat sätt än om man var arrendator eller torpare. Bland självägande bönder varierade 

jordinnehavet och det fanns därför skillnader mellan inkomster och maktpositioner i gruppen 

som helhet. Det som däremot förenade dem var den kollektiva bygemenskapen med ansvar 

och rådigheter. Den befolkningsökning som tog sin början i slutet av 1700-talet och i början 

av 1800-talet innebar att fler skulle dela på det som jorden gav. Hemmansklyvningar och 

avstyckningar var ett sätt att dela på jorden. 

Från de olika forskningsresonemang jag redovisat i avsnittet Teori och forskningsläge kan jag 

ställa ett antal hypoteser som utgångspunkt för min studie av laga skiftesprocesserna i de olika 

skifteslagen i Rengsjö socken: 

                                                             
25 Hoppe, Göran, 1997, Jordskiften och den agrara utvecklingen, i: Larsson, Morell och Myrdal (red): 

Agrarhistoria, LT:s förlag, s. 266 (Hoppe, 1997) 
26 Hoppe, 1997, s. 267 
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o Det ovillkorliga skiftesvitsordet och utflyttningstvånget som var inskrivet i laga 

skiftesförordningen skapade en konfliktrisk. 

o Skiftesprocessen med en, i många fall, omfattande jordarrondering bidrog till 

osäkerhet om och förändring av maktresurser och maktförhållanden. 

o Såväl individuella som kollektiva rådigheter kunde förändras och därmed skapa 

osäkerhet eller förändra maktförhållanden. 

 

Med konflikt avser jag oenighet som krävde att lantmätare eller ägodelningsrätten avgjorde 

ärendet. Jag har valt att kategorisera konflikterna enligt följande: 

A. Motstånd mot skiftet 

B. Konflikt inom skifteslaget angående jordfördelning, delningsgrund och flyttkostnader 

C. Konflikt angående utflyttning 

D. Konflikt med utomstående eller annat skifteslag 

 

De frågor som jag arbetar utifrån är: 

o Vilka konflikter uppstod i de olika skifteslagen? 

o Hur hanterades och eventuellt löstes dessa konflikter? 

o Hur agerade bönderna respektive lantmätaren? 

o Hur agerade ägodelningsrätten? 

 

METOD OCH KÄLLOR 

Många av de konflikter som uppstod under laga skifte kommer vi aldrig att få ta del av. Det är 

de icke protokollförda konflikterna människor emellan och som i en del fall kanske aldrig 

löstes. Vad vi däremot har tillgång till är skiftesprotokoll och kartor. Dessa finns arkiverade 

hos Lantmäteriet och finns idag lätt tillgängliga via internet på webbplatsen ”Historiska 



15 
 

kartor”.
27

 Jag kommer så gott som uteslutande att använda detta digitala arkiv i min studie. 

Som ett komplement till huvudkällan har jag en avskrift av ett protokoll från 

ägodelningsrätten men som gäller endast ett av mina sju skifteslag. 

Skiftesprotokollen finns i två olika arkiv, Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMA) och 

Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA). Det är samma material i båda arkiven, protokoll med 

bilagor och kartor som lantmätaren skrivit och upprättat och som gode männen bestyrkt. 

Protokollen är dessutom i flertalet fall undertecknade av berörda jordägare. Att vägra att 

skriva under protokollet var ett sätt att visa sitt missnöje med den uppkomna situationen, och 

därför har inte samtliga hemmansägare alla gånger skrivit sitt namn eller bomärke. 

Jag har valt att arbeta med Lantmäteristyrelsens arkiv. Där finns protokollen från samtliga 

skifteslagen i Rengsjö socken som maskinskrivna avskrifter förutom de inskannade original-

versionerna. Vid en genomgång är såväl Lantmäterimyndigheternas som Lantmäteristyrelsens 

handlingar identiska, och den maskinskrivna versionens överensstämmelse med originalen är 

bestyrkta med stämpel och underskrift av Tora Wirén, som sannolikt är en tjänsteman på 

Lantmäteriet, mellan åren 1940 och 1941. 

Skifteslag    LMA  LSA 

Berga, Byn Höjen och Utby   21-REN-49  V43-2:2 

Björtomta    21-REN-45  V43-3:3 

Glösbo    21-REN-36  V43-6:3 

Görtsberg, Pålberg, Västerböle och Åkre  21-REN-44  V43-7:2 

Höle, Nordanhöle och Svedja   21-REN-43  V43-9:4 

Västerby    21-REN-42  V43-15:5 

Österböle    21-REN-55  V43-18:3 

Tabell 1. Skifteslagen i Rengsjö socken och laga skifteshandlingarnas identitet i Lantmäterimyndigheternas 

respektive Lantmäteristyrelsens arkiv. 

 

Vid min läsning av protokollen har jag haft fokus på det man inte kunnat enas om och varit av 

den arten att en konflikt enligt någon eller några av mina redovisade definitioner uppstått. Jag 

                                                             
27 http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 

 
 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
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har därmed lämnat många andra uppgifter åt sidan, såsom gårdarnas skattetal, ägofördelning, 

fördelning av flyttkostnader, utanvidsgårdar och annat som jag bedömt inte påverka mina 

frågor. Jag har arbetat utifrån en komparativ metod, jämfört protokollens uppgifter med de 

uppställda hypoteserna, och med ett hermeneutiskt synsätt där jag gjort en tolkning av 

materialet utifrån de konfliktteorier och den tidigare forskning jag presenterat i avsnittet Teori 

och forskningsläge. 

Det som kan diskuteras ur källkritisk synpunkt är dels mitt val av endast en källa, dels att 

lantmätaren som ena parten i sammanhanget är protokollförare. Protokollen är skrivna efter 

likartad mall, men med respektive lantmätares olika uttryckssätt och formuleringar och de är 

sakligt hållna utan alltför många detaljer. Flera sammanträden hölls under skiftesprocessen, 

från det första inledande mötet till det avslutande då, i bästa fall, oenighet och problem var 

avklarade. Lantmätaren skrev under efter varje möte, liksom hemmansägarna och gode 

männen intygade. Som jag redan nämnt var vägran att underteckna protokollet ibland ett sätt 

för hemmansägarna att markera missnöje. 

Agrarhistorikern Janken Myrdal menar att användandet av flera olika källmaterial samt att 

arbeta med indikationer och ledtrådar i källorna i många fall kan ge en rikare och riktigare 

bild av olika skeenden.
28

 Källpluralism är något av en motsats till den traditionella källkritiska 

hållningen där den bästa källan sållades fram genom granskning och värdering enligt kriterier 

som närhet, beroende och tendens. Jag finner Myrdals diskussion om källpluralism och ett 

inkluderande arbetssätt intressant och tilltalande, men väljer främst av praktiska skäl att 

använda en källa - skiftesprotokollen. Andra tänkbara källor hade kunnat vara skrivelser och 

protokoll från ägodelningsrätten samt eventuella bondedagböcker. Mitt val av källa är också 

ett sätt att avgränsa studiens omfattning. Den tidsavgränsning jag valt från det att det första 

skifteslaget inleder skiftesförrättningen år 1847 till det sista skifteslagets avslutande möte år 

1875. 

Lantmätaren kallades i skiftessammanhang för skiftesman eller förrättningsman och 

lantmätaren tillsammans med gode männen för skiftesmän eller förrättningsmän. För att 

omnämna de enskilda jordägarna i ett skifteslag använder jag begreppen hemmansägare, 

jordägare, bonde eller delägare. I detta sammanhang ska de ses som likvärdiga synonymer. 

 

                                                             
28 Myrdal, Janken, 2007, Källpluralismen och dess inkluderande metodpaket, Historisk tidskrift, 127:3, 2007 
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LAGA SKIFTE 

Omfördelning av jord skedde redan innan de stora skiftesreformerna med början i andra 

halvan av 1700-talet trädde i kraft. Syftet med dessa tidiga skiften var att skapa ett rättvisare 

förhållande mellan beskattning och jordinnehav, inte minst antalet tegskiften. Det var framför 

allt i områden där nyodlingen varit omfattande som behovet att omfördela jord uppstod.
29

 

Från och med 1700-talets mitt träder staten in i skiftesprocesserna. Den första 

storskiftesförordningen kom år 1757. Statens mål var att med en rationellare jordfördelning 

förenkla ägostrukturen och därmed främja produktionen. I storskiftesförordningen fanns 

skiftesvitsordet, att varje delägare i byn, oavsett storlek på gården, hade rätt att begära skifte 

och övriga måste underkasta sig skifte och ta del av kostnaderna.
30

 

År 1827 kom storskiftes- och enskiftesstadgorna
31

 att ersättas med stadgan om laga skifte. Det 

kom att gälla i hela landet, med undantag av Dalarna där särskilda författningar om storskifte 

fortfarande gällde, skriver Gadd.
32

 

Laga skiftesstadgan var omfattande och genomarbetad och där lagstiftaren i förväg parerat 

olika alternativa tolkningar. ”Stadgan kom därför att tillämpas på ett likartat sätt över hela 

landet”.
33

 

Stadgan om det laga skiftet utgör en av de lagar som haft störst inflytande över svensk 

befolkning, bebyggelse samt den enskildes levnadsvanor och näringsverksamhet, skriver Per 

Johan Ödman: ”I likhet med föregående skiftesstadgar hade den dock inte underkastats 

riksdagsmännens prövning innan den utfärdades. Detta berodde på att den betraktades som en 

del av Kungl. Maj:ts ekonomiska lagstiftning, som inte var underkastad riksdagens beslut.”
34

 

I laga skiftesstadgan fanns det ovillkorliga skiftesvitsordet kvar från storskiftet, och från 

enskiftesstadgan behöll man utflyttningstvånget. Den som sökte skifte var dock inte själv 

förpliktigad att flytta. De delägare, vars gårdar var i bäst skick och hade betydande trädgårdar 

eller ”andra nyttiga anläggningar” var i högre grad berättigade att bo kvar, medan de med 

gårdar och byggnader som var sämre underhållna riskerade att flyttas ut. Inte bara gårdarnas 

                                                             
29 Gadd, 2000, s. 270 
30 Gadd, 2000, s. 273-275 
31 Jag lämnar enskiftet därhän eftersom det aldrig kom att nå Hälsingland. 
32 Gadd, 2000, s. 292 
33 Gadd, 2000, s. 292 
34 Ödman, Per-Johan, 1995, Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria, Stockholm, s. 444 
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beskaffenhet avgjorde kvarborätt eller utflyttningsskyldighet. Det var även viktigt att väga in 

skifteslagets nya gränser i besluten.
35

 

När jorden skiftades och utflyttningskostnaderna skulle beräknas och fördelas fordrades en 

delningsgrund. Den kunde utgöras av den areal som varje bonde hade före skiftet, men 

vanligtvis utgjordes delningsgrunden av varje delägares uppskattade areal av byns jord, 

uttryckt i öresland. Öreslandet var dels en grund för vissa skatter, dels sade det hur stor del av 

byns totala ägor som hörde till respektive gård.
36

 

Laga skiftesstadgan slog också fast att utmarkerna alltid skulle skiftas samtidigt med 

inägorna. Tre ägostycken per hemman tilläts. Högst två fick vara så kallad inrösningsjord, det 

vill säga åker eller sådan jord som beräknades bli uppodlad. Annan jord kallades 

avrösningsjord.
37

 

I mitten av 1830-talet var laga skiftesstadgan etablerad som delningsinstrument i större delen 

av landet.
38

 Trots statsmaktens strävan att stadgan skulle ha en likartad tolkning och 

tillämpning i hela landet fanns det regionala undantag. Dalarna, dåvarande Kopparbergs län, 

har tidigare nämnts, men undantagsregler i olika avseenden kom även att gälla i Jämtlands, 

Gävleborgs och Gotlands län. I Gävleborgs län kom upp till sex skiften per hemman att 

tillåtas.
39

 

Förhållandena i Hälsingland med stora skifteslag, hel socken eller grupper av byar, gjorde att 

lagstiftaren var tveksam om enmansregeln, det vill säga att det räckte med att en enda 

hemmansägare ansökte om skifte för att det skulle verkställas skifte, skulle gälla. Gävleborgs 

län kom att ha ett undantag med särskilda bestämmelser rörande skiftesinitiativet en period 

under 1830-talet.
40

 

Pettersson skriver att det inte är förvånande att länets undantag från skiftesstadgans regler 

blev kortvarig. Den tidigare storskiftesverksamheten hade följt mönstret i landet i övrigt, och 

                                                             
35 Franzén, Anders, 2008, Skiftenas skede. Laga skifteshandlingar som källmaterial för byggnadshistoriska 

studier från Småland 1828-1927, Jönköping, s.266 (Franzén, 2008) 
36 Morell, Mats, 1984, Laga skifte – bondeindividualism eller bykollektivism? Folkets historia, 12:3,Stockholm, 

s. 9 
37 Gadd, 2000, s. 293 
38 Pettersson, Ronny, 2003, Ett reformverk under omprövning. Skifteslagstiftningens förändringar under första 

hälften av 1800-talet, Stockholm, s. 142 (Pettersson, 2003) 
39 Franzén, 2008, s. 66 
40 Pettersson, 2003, s. 143 
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laga skifte kom snabbt igång i Hälsingland. Intresset för skifte tycktes ha varit mer utbrett än 

myndigheterna antagit och de stora skifteslagen tycktes heller inte ha utgjort något hinder.
41

 

En viktig nyhet i laga skiftesstadgan var de särskilda ägodelningsrätterna:  

De skulle som första instans döma i tvister mellan skiftesdeltagare, men också pröva att skiftet 

skett enligt lagen. Ägodelningsrätterna kombinerade därmed dömande och administrativa 

funktioner och sådana inrättades i varje härad och tingslag. Andra och sista instans i 

skiftesmål var Högsta domstolen (Kungl. Maj:t)
42

 

Franzén menar att:  

[---] rättssäkerheten var en av laga skiftets huvudinslag, med gode män som förrättningsmän 

med liknande befogenheter lantmätaren, med ägodelningsrätten som första domstol för 

avgörande tvister och fastställelse, med högsta domstolen som högsta prövningsinstans och 

slutligen länets 1:e lantmätare/överlantmätare som utövare av allmän tillsyn över 

lantmäteriverksamheten i länet.
43

 

 

 

LANTMÄTAREN 

Lantmäteriet hade funnits som statlig myndighet sedan 1600-talet och i varje läns residensstad 

fanns en regional lantmäterimyndighet. Under 1800-talets början beslutades om flera reformer 

och förändringar av lantmäteriets organisation.
44

 

Kommissionslantmätare och vice kommissionslantmätare var lantmätare verksamma i länen, 

utom stat, och sedan 1828 med kungliga fullmakter. Franzén skriver: ”De hade således den 

egenartade ställningen att vara dels myndighetspersoner, genom den statliga fullmakt, och det 

särskilda förordnande de erhöll inför en respektive lantmäteriförrättning, dels av 

uppdragsgivarna en avlönad konsult”.
45

 

För att utöva yrket krävdes lantmäteriexamen och praktisk erfarenhet. En 

kommissionslantmätare hade tillåtelse att anlita medhjälpare s.k. lantmäteriauskultanter, vilket 

en vice kommissionslantmätare inte hade.
46

 

                                                             
41 Pettersson, 2003, s. 146 
42 Gadd, 2000, s.294-295 
43 Franzén, 2008, s. 60 
44 Franzén, 2008, s. 53-54 
45 Franzén, 2008, s. 54 
46 Franzén, 2008, s. 54 
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I samband med införandet av laga skifte genomfördes en förändring i utbildningen av 

lantmätare. Kunnigheten i mätningstekniska frågor och insikten i jordarter, åkerbruk, ängs-

skötsel och skogshushållning blev särskilt viktiga. En lantmätare skulle dessutom ha 

kunskaper om fornlämningar.
47

 

Till en skiftesförhandling kallade lantmätaren två gode män. De skulle vara kunniga i 

jordbruk och ha gott anseende och allmänhetens förtroende, och ofta var det män med 

officiella uppdrag som exempelvis kyrkvärd eller nämndeman. Varje socken skulle välja 

minst två gode män och om de ansågs jäviga skulle man tillkalla gode män från 

grannsocknen. Lantmätaren kallades i skiftessammanhang för skiftesman och lantmätaren 

tillsammans med gode männen för skiftesmän.
48

 

Lantmätarens ekonomiska ersättning reglerades genom en särskild taxa. En ny lantmäteritaxa 

kopplad till laga skiftesförordningen infördes 1828. Den nya taxan innehöll en särskild 

ersättning för gradering och delning av mark. Under de kommande åren kom lantmäteritaxan 

att revideras ett flertal gånger, inte minst på grund av allmänna kostnadsökningar. Det 

förekom även att lantmätaren kunde förhandla om fasta priser för förrättningar, ackordering, 

men ackordarvodet fick inte överstiga den gällande lantmäteritaxan.
49

 

Lantmätaren, liksom gode männen, hade ett intresse av att förrättningen gick smidigt utan 

större konflikter och fördröjningar:  

Eftersom lantmätarens ersättning delvis inte var betingad av den tid en arbetsuppgift tog i 

anspråk utan av ett fast arvode för varje moment gällde det att undvika långbänkar. Vidare 

erhöll lantmätaren och gode männen full betalning först efter att förrättningen avslutats. Vid 

konflikter och överklaganden kunde givetvis tidpunkten för slutfakturering fördröjas 

avsevärt.
50

 

Jordägarna kunde tämligen fritt välja den lantmätare som de ansåg vara lämplig. Önskvärda 

egenskaper hos lantmätaren var effektivitet, undfallenhet, kompromissvillighet, pragmatism 

och gärna också att han var billig. Jordägarnas uppfattning om lantmätarna spred sig och 

därför kunde vissa lantmätare bli flitigt engagerade och därmed få goda inkomster, medan 

vissa andra kunde ha ont om uppdrag.
51

 

 

                                                             
47 Franzén, 2008, s. 55-56 
48 Franzén, 2008, s. 56-57 
49 Franzén, 2008, s. 57 
50 Franzén, 2008, s. 59 
51 Franzén, 2008, s. 59 
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RENGSJÖ SOCKEN 

Rengsjö socken i södra Hälsingland ligger mellan Bollnäs och Söderhamn. Vid tiden för min 

undersökning var de angränsande socknarna Arbrå i norr, Trönö i nordöst, Mo i öster, 

Segersta i söder och Bollnäs i väster. Socknen utgjordes av sexton byar som i sin tur var 

fördelade på sju skifteslag. Laga skifte kom att genomföras mellan åren 1847 och 1874 i alla 

byar och skifteslag i Rengsjö. Samtliga skifteslag hade genomfört storskifte under 1760- och 

1770-talen. 

Bebyggelsen var, liksom idag, i huvudsak centrerad omkring sjöarna Hölesjön och Östersjön. 

I norra delen av socknen dominerar stora skogsområden och där ett flertal byar hade sina 

fäbodskogar. Rengsjö socken hade en folkmängd på 1393 personer år 1860.
52

 Några uppgifter 

om folkmängden i de olika byarna har jag inte. Invånarna i 1800-talets Rengsjö var i 

huvudsak bönder, torpare, soldater och hantverkare. Det var endast jordägare som omfattades 

av laga skifte, därmed inte sagt att övriga invånare i byarna kunde påverkas direkt eller 

indirekt. Detta är dock en fråga som jag inte kommer att diskutera i denna studie. 

Juridiskt tillhörde Rengsjö Norrala Härad, och därmed Norrala Ägodelningsrätt, under den 

period som min studie avser.  

 

LAGA SKIFTE I RENGSJÖ SOCKEN 

Glösbo 

Först ut att begära laga skifte i Rengsjö var Glösbo. Den 14 juni 1847 samlades byns bönder, 

lantmätare A Härdelin och gode männen Pehr Heden i Pålberg, Rengsjö och Olof Larsson i 

Brattåker, Mo socken, för att påbörja skiftesförrättningen. Ansökan om laga skifte hade gjorts 

av Jonas Schön, Glösbo Nr.s2 och Eric Carlsson, Glösbo Nr. 4. Ansökan var daterad 27 

februari 1846. 53
 

På lantmätarens fråga om de hade något att anföra innan skiftesförrättningen tog sin början 

svarade alla, var för sig utom de två sökanden, att man inte ansåg laga skifte nödvändigt. Byns 
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jord och mark samt skogsskiften var redan så fördelade och med förmånliga lägen att någon 

förbättring var svår att se. Man uppmanade Schön och Carlsson att dra tillbaka sin ansökan, 

vilket de i sin tur avvisade. Sökandena menade att det fanns verkligt giltiga skäl för skifte, för 

byn såväl som deras hemman. Jonas Schön hade, om skogen räknades i två skiften, 17 

stycken utan sammanhang liggande ägolotter. Eric Carlsson kunde dra tillbaka sin ansökan 

om någon av hans grannar kunde eller ville vara behjälplig att omfördela hans ägolotter till ett 

mer sammanhängande läge. Detta avslogs av de övriga. Schön yrkade då att skiftet 

ovillkorligen skulle fortgå. Lantmätaren och gode männen meddelade att de genom mätning 

och besiktning av byns ägor skulle avgöra om delägarna genom ett skifte kunde få 

förmånligare lägen på sina ägolotter. Skifteslagets delägare skulle närvara vid besiktningen 

och jämförelser med gamla kartor skulle göras. Detta gjordes samma dag och man 

återsamlades till kvällen. Lantmätaren noterade då att ”ej heller nu någon sammanjemkning af 

de stridiga meningarna kunde ernås”. 
54

  

Vid ett nytt möte 16 juli fastslog skiftesmännen med stöd av 1827 års Kongl. Stadga om 

skiftesverket i Riket samt Kongl. Brevet den 19 Mars 1839 att de sökande haft välgrundade 

anledningar till att begära skifte. Samtliga bönder, utom Schön och Carlsson, protesterade. 

Man beslöt att sända ärendet till ägodelningsrätten för avgörande. 

Den 13 september 1847 samlades åter Glösbos bönder, lantmätaren och gode männen. 

Norrala Härads Ägodelningsrätt hade avkunnat att det ”förordnade men omtvistade laga 

skiftet i Glösbo by skulle fortgå”.
55

 Skiftesförrättningen tog så sin början på allvar med 

uppmätning av byns ägor, gradering av jorden, överläggningar med rågrannar från andra 

skifteslag samt besiktning av gårdar och byggnader. Detta arbete var klart i augusti 1848, och 

i november året därpå samlades berörda parter och lantmätaren presenterade sitt förslag till 

laga skifte som bland annat innebar att tre av byns tio gårdar skulle flyttas. En fjärde gård 

skulle delas men inte flyttas. Inget av dessa hemman tillhörde någon av de som begärt skiftet. 

De flesta av skifteslagets delägare hade någon synpunkt eller invändning mot lantmätarens 

förslag. Av de som föreslogs flytta ville en undvika utflyttning genom att man tilldelades fler 

ägolotter än vad som föreslagits, en annan var helt emot och den tredje hade inga 

invändningar mot utflyttning om han fick behålla den jord väster om byn som han tidigare 

haft. Två veckor senare hade man överläggning om utanvidsgårdarnas placering och beslutade 

att de skulle undantas från delning. Vidare var de flesta ägoskiften uträknade och en ny karta 
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upprättad. Bönderna var fortfarande inte nöjda med fördelning av jord, utflyttning eller med 

de kostnader som skulle uppstå. 

I juli 1850 hade man kommit så långt i processen att bönderna tillfrågades om de ville så 

rågen på de nya skiftena. I så fall skulle utstakning påbörjas omgående, men samtliga ville 

behålla sina gamla skiften för höstsådden. 14 maj 1851 uppmanades delägarna att besluta om 

tid för utflyttning och den 21 maj förklarades skiftesförrättningen avslutad.  

Nu var dock inte allt avklarat eftersom skiftesprotokollet berättar att man återigen samlades i 

november för att verkställa ägodelningsrättens ändringar. En av byns hemmansägare hade 

anfört besvär till rätten angående den nya gränsdragningen, och rätten hade beslutat om vissa 

ändringar. Men den planerade utstakningen fick skjutas upp på grund av snödjupet och 

åtgärderna genomfördes i juli 1852. De nya ägolotterna tillträddes 10 augusti 1852 och då var 

laga skiftet genomfört i Glösbo, drygt sex år efter att ansökningen skrivits. 

 

Västerby 

Den 12 augusti 1862 sammanträdde delägarna i Västerbys skifteslag, kommissionslantmätare 

Clas R. Hartman och gode männen Pehr Pehrsson från Höle och Jon Ersson Wästerböle. Två 

av bönderna, Anders Andersson, Västerby Nr. s1 och Jonas Regnell, Västerby Nr. 2 hade 

begärt laga skifte. I skifteslaget ingick även Prästbordet och Nordanbäck Nr. 1, men eftersom 

dessa hemman inte skulle komma att beröras av skiftet i någon högre grad lämnar jag dem 

därhän i min fortsatta redogörelse. 56
 

På lantmätarens fråga om någon hade något att invända mot laga skiftesförrättningen bestred 

två bönder skiftet med skäl som att man var nöjd med jordinnehavet och att man hyste en oro 

för de dryga kostnaderna. En tredje hemmansägare, Jon Nilsson, Västerby Nr. 1, kunde heller 

inte medge skifte ”emedan ingen laglig delning på inrösningsjorden hade skett mellan honom 

och Anders Andersson, hvilken senare köpt 2 öre 12 pld från hemmanet No 1”.
57

 En annan 

bonde ville inte avge något bestämt yttrande utan överlämnade till skiftesmännen att fatta 

beslut. Slutligen de två sökanden som av naturliga skäl argumenterade för ett skifte, och där 
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Andersson angav som skäl att han ville ha skiftesförrättningen för att ingen i laga ordning 

förrättad delning mellan honom och Jon Nilsson hade gjorts. 

Man gjorde en avsyning av marken i byn och konstaterade att jorden var tämligen likartad och 

att det var få skiljaktigheter i läge och beskaffenhet. Tjänliga tomtplatser med tillgång till 

vatten fanns ”uti de längre ifrån byn belegne större inägoområdena”.
58

 I protokollet står även 

att läsa att förrättningsmännen lyckades övertyga bönderna om fördelarna med skifte. 

Knappt ett år senare, i juni 1863, var ägoavfattningen klar samt gradering och grunder för den. 

Därefter vidtog möten med rågrannar från andra skifteslag angående rätning av rågångar och 

byten av ägolotter för att få bättre sammanhållande ägor och rakare gränser. Här kunde man 

inte komma överens och frågan överläts till ägodelningsrätten för ett avgörande. 

Skiftesförrättningen fortsatte och frågan om vem eller vilka som skulle flytta ut skulle 

avgöras. Inte heller här kunde man komma överens och förrättningsmännen beslöt att värdera 

byggnaderna enligt skiftesstadgans bestämmelser. Värderingen resulterade i att Nr. 1, Nr. s1 

samt Nr. 4 ansågs vara de gårdar som borde flytta ut. Ägarna till de föreslagna gårdarna 

förklarade sig ovilliga till att flytta och de var även kritiska till de föreslagna platserna. 

Jon Nilsson, Västerby Nr. 1, var den i skifteslaget som mest ihärdigt motsatte sig 

utflyttningen. Han hävdade att han ville ”qvarbo å sin gamla tomt”.
59

 Skiftesmännen kunde 

inte gå med på detta. ”Jon Nilssons hemman var sämst bebyggt och husen till en del förfallna, 

skulle Jon Nilsson qvarbo så måste något annat hemman antingen N:o 2 eller 3 utflytta, 

kostnader för en sådan utflyttning blefve betydligt större för skifteslaget och medförde ingen 

nytta för Jon Nilsson”.
60

  

Nilsson vägrade fortsättningsvis skriva under protokollen. Argumenten vid de olika tillfällena 

varierade. Han ville inte flytta sin gård, han var dessutom missnöjd med den anvisade 

boplatsen, han menade att han tilldelats för lite jord och han vägrade låta en soldat Flank 

behålla sitt hus på hans mark. Jon Nilsson hade ingen framgång med sina protester och han 

fick finna sig i skiftesmännens förslag, och även frågan om soldaten Flank beslutades till 

Nilssons nackdel.  
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Laga skiftesförrättningen i Västerby var avslutad 17 maj 1865. Under förrättningens gång 

hade ägodelningsrätten fått avgöra frågor rörande ägobyten med andra skifteslag, och 

lantmätaren och gode männen hade flera gånger fått fatta beslut när delägarna, och då kanske 

främst Jon Nilsson, varit oense eller motsatt sig förändringar. 

 

Höle, Nordanhöle och Svedja 

Höle, Nordanhöle och Svedja utgjorde det största skifteslaget i Rengsjö med sammanlagt 31 

delägare. Jag har i en tidigare uppsats beskrivit laga skiftet och dess konsekvenser för 

utanvidsfolket
61

. Den studien avgränsades till att endast omfatta de 22 gårdarna i Höle, medan 

föreliggande studie avser hela skifteslaget. 

Skiftesförrättningen tog sin början 27 maj 1863 då samtliga delägare mötte 

kommissionslantmätare O.L. Brattén och gode männen Magnus Jonsson, Söderala och Lars 

Nilsson, Mo. Det framgår inte av protokollet vem som begärt laga skifte. Svedjas bönder var 

inledningsvis emot skiftet och Nordanhöle fick själva avgöra om de skulle delta eller ej, vilket 

de beslöt att göra. Det kan därför vara troligt att Höles bönder begärt skiftet. 62
 

Storskifteskartan visade på stor ägoblandning i Höle och Svedja, och det beslöts att alla inägor 

i hela skifteslaget skulle ingå utom Norra skogen. Lite drygt ett år senare var lantmätaren klar 

med en ny karta samt avfattning och gradering av jorden, och alla byar i Rengsjö socken som 

hade ägoblandning med Höle kallades till ett möte för att avgöra om rågångar och ägobyten. 

Ägobyte med Berga, Byn, Höjen och Utby avslogs av dessa och Höles bönder föreslog då att 

förrättningsmännen skulle besluta. Ägobyten med Österböle var också önskvärt men om de 

bestred byte ville man att frågan lämnas vidare till ägodelningsrätten för avgörande innan 

förrättningen fortsatte. Österböles bönder ”bestred helt och hållet”.
63

 Efter att ha gjort 

gradering och uppmätning av de aktuella jordarna samt inhämtat byamännens åsikter kom 

skiftesmännen, 23 augusti 1864, med ett utlåtande att ägobytet med Berga, Byn, Höjen och 
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Utby borde göras som Höle föreslagit och ägobytet med Österböle begränsas eftersom 

jordkvaliteten på de aktuella ägorna inte var jämbördig. Dessa förslag godkändes av samtliga.  

Den 8 maj 1865 presenterade lantmätaren sitt förslag till skifte av jord och utflyttning. Åtta 

gårdar av skifteslagets totala trettioen föreslogs att flytta. Några invändningar mot det går inte 

att utläsa av protokollet. Beräkning och fördelning av flyttkostnader medförde att olika åsikter 

och förslag dryftades men man tycks ha godtagit lantmätarens förslag. 

Hemmansägarna hade uttalat att de önskade att soldater, torpare och utanvidsjordar ”måtte få 

bibehållas vid sina förra lägen”
64

, men trots detta kom Anders Larsson, Höle Nr. 9 att kräva 

utflyttning av två utanvidsgårdar för att bereda plats för ny tomt. Övriga ansåg att ett av 

torpens flytt var befogad medan det andra borde stå kvar. Lantmätaren och gode männen 

biföll Larssons önskan. 

Erik Andersson, Höle Nr. 15, menade att ett av honom ägt torp skulle flyttas från Anders 

Larssons tillstakade hemskifte på skifteslagets gemensamma bekostnad. Detta bestreds av de 

övriga som menade att ett utbyte mellan Andersson och Larsson borde ske. Lantmätaren 

ansåg att om ”ingen vänlig överenskommelse”
65

 kunde nås skulle flyttkostnaderna åläggas 

den eller de som givit löfte eller kontrakt på sådan jord eller lägenhet. 

Skifteslaget beslutade om husflytt inom tre år efter att skiftet vunnit laga kraft. Tillträdet till 

de nya skiftena bestämdes enligt laga skiftesstadgan eftersom man inte kunde enas om annat. 

27 oktober 1865 undertecknades det sista protokollet och därmed var skiftesförrättningen 

avslutad. 

 

Görtsberg, Pålberg, Västerböle och Åkre 

Görtsberg, Pålberg, Västerböle och Åkre var ett skifteslag bestod av arton gårdar, varav sju 

stamhemman så det var också det skifteslag i Rengsjö med flest avstyckade gårdar.  66
 

Kommissionslantmätare O. L. Brattén och gode männen Per Persson från Höle och Lars 

Andersson från Mo socken påbörjade skiftesförrättningen 27 juni 1864. Av skifteslagets arton 
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hemmansägare var fjorton representerade vid det inledande mötet. De fyra som var 

frånvarande hade inte anmält förhinder. Det står inte i protokollet vem som begärt laga skifte, 

ej heller om någon var emot. Fem hemmansägare sade sig ha ägorna så att de inte kunde anse 

sig förpliktade att ingå laga skifte, däremot kunde de gå med på mindre förändringar av 

ägorna för att underlätta för de övriga. Övriga närvarande hemmansägare ”förenade sig med 

skiftessökanden om laga skiftes verkställande”.
67

 

Efter besiktning av markerna kunde lantmätaren konstatera att gårdarna hade för många 

ägolotter och att de även i flera fall var oformliga. Under hösten gjordes avfattning och 

gradering av jorden och delningsgrunde bestämdes till vars och ens skatt. För att bestämma 

utflyttningskostnaderna gjordes en värdering av de gårdar och dess byggnader som var i läge 

för utflyttning. Förslaget blev att fem gårdar skulle flyttas, och att de två delägare i 

skifteslaget som inte hade hus på sina ägor utan bodde på annat ställe endast skulle omfattas 

av ägofördelningen. Åtskilliga invändningar gjordes mot skiftesplanen men anmärkningarna 

lämnades utan avseende av förrättningsmännen. 

I början av juli 1865 träffade man rågrannar från Berga, Byn, Höjen och Utby. Eftersom det 

fanns flera krökningar på rågångarna ville lantmätaren räta ut dessa så långt det var möjligt. 

När ingen i de båda skifteslagen ville ha någon ändring lät man saken bero. 

En vecka senare hölls sammanträde om husflyttningskostnaderna och där hade man olika 

synpunkter på fördelningen, liksom när det gällde tillträdet till de nya skiftena. Ingen ”vänlig 

överenskommelse”
68

 kunde nås angående tillträdet och beslutet blev då att det skulle ske 

enligt laga skiftesstadgans bestämmelser. 

Det tidigare beslutet att delningsgrunden skulle utgöras av vars och ens skatt överklagades till 

ägodelningsrätten av fyra hemmansägare. Dessa yrkade att jordinnehavet beräknat på kartor 

och beskrivningar från 1840 och 1861 skulle utgöra delningsgrunden. Detta bestreds av de 

som hade andelar i samma nummer (Nr.s eller sub). De yrkade att varje nummers innehav 

utgick efter storskifteskartan från 1769 och att det sedan fördelades efter ägandes skatt. 

Ägodelningsrätten behandlade även två olika yrkanden om vägar. Rättens beslut, i oktober 

1865, blev att delningsgrunden skulle ske efter storskifteskartan med beskrivningar och 

angående vägarna skulle skiftesförrättarens förslag gälla. 
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18 juni 1866 skrevs i protokollet att förrättningen måste skjutas upp på grund av de stora 

förändringar som gjorts angående husflytt och delningsgrund. Västerböle Nr. 1, som 

lantmätaren tidigare föreslagit att flytta, skulle nu bo kvar medan Pålberg Nr. 1 skulle flytta. 

Inte förrän i december 1868 kunde skiftesförrättningen anses avklarad. Då hade återigen 

ägodelningsrätten fått uttala sig, och dessutom hade ett annat beslut av ägodelningsrätten 

överklagats men Kongl. Majt. fastställt beslutet. Det senare handlade om Jon Andersson, Åkre 

Nr. 1, som tidigare klagat att han måste bidra till flyttkostnaderna. Detta avslogs, som nämnts, 

av såväl ägodelningsrätten som Kongl. Majt. Det förra ärendet till ägodelningsrätten var ett 

yrkande från Nils Jonsson, Pålberg Nr. s2, som inkom med sitt klagomål efter besvärstidens 

utgång, att skiftet gjorts på felaktigt sätt av lantmätare Brattén, att det måste upphävas och att 

Brattén på egen bekostnad skulle verkställa ett nytt skifte. Brattén skulle också betala rättens 

kostnader enligt Jonsson. Ägodelningsrätten beslutade att inte ta hänsyn till Nils Jonssons 

yrkanden. Beräkningen av delningsgrunden ansågs skälig och skiftesdelägarna dömdes att 

betala för rättens kostnader. 

 

Berga, Byn, Höjen och Utby  

Detta skifteslag bestod av fyra byar med totalt fjorton gårdar. Man samlades 7 augusti 1865 

för att inleda laga skifte. Lantmätare var O.L. Brattén och vid sin sida hade han gode männen 

Per Persson, Höle och Anders Andersson, Västerby. 69
 

Ansökan om laga skifte hade gjorts av Anders Jonsson, Höjen Nr. s2. Övriga hemmansägare 

var emot och de menade att ägorna blivit så bra utlagda vid storskiftet 1773 att en förbättring 

skulle vara svår att nå. Vid besiktning av skifteslagets ägor kunde skiftesmännen konstatera 

att delägarna hade 9-10 ägolotter var och en, och att de dessutom var ”högst oformliga”
70

. Det 

var fortsatt starkt motstånd mot skiftet även om ytterligare en hemmansägare anslutit sig till 

sökanden. 

Skiftesmännens utlåtande blev att utflyttningar var nödvändiga för att bereda formliga skiften 

i det vidsträckta läge ägorna hade, även de mest avlägsna jordarna inom skifteslaget var i bra 
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kvalitet och 2-3 ägolotter per delägare var möjligt. Vidare ansågs att all inrösningsjord och 

hemskog skulle skiftas. Boskogen med befintliga fäbodar skulle däremot inte ingå i laga 

skiftet. 

Ungefär ett år senare var man åter samlade. Lantmätaren hade upprättat en ny karta samt gjort 

en gradering av jorden. I september 1866 hölls ett möte med det angränsande skifteslaget 

Björtomta. Bönderna i Berga, Byn, Höjen och Utby yrkade att rågångarna vid Bullerberget 

skulle rätas ut, något som Björtomta bestred och menade att de inte var skyldiga att avstå jord 

för att ta ersättning från avlägsnare ställe. Lantmätaren presenterade ett delningsförslag men 

fortfarande var man oeniga och frågan sköts då upp till nästkommande år då Björtomta skulle 

begära laga skifte.   

22 september 1866 lade lantmätaren fram sitt förslag om skiften och vilka som skulle flytta 

respektive bo kvar. Dessförinnan hade man varit oense om en gångstig, en fråga som nu 

skulle avgöras när skiftenas läge blivit bestämda. Fem gårdar skulle flytta. Invändningar kom 

från i stort sett alla delägare, man var kritisk till skiftesplanen och ville byta skiften och flytta 

rågångar. Lantmätaren avslog samtliga förslag utom ett. 

I oktober hölls ett nytt möte och man var då oense om sökanden, Anders Jonsson som 

bebodde en soldatgård, skulle vara berättigad till ersättning för flytten annat än till ladan, 

härbret och fähuset. Man kunde heller inte komma överens om hur kostnader och dagsverken 

till de utflyttade skulle fördelas. Avgörandet hänsköts till förrättningsmännen. Deras beslut 

blev att Anders Jonsson skulle få full ersättning för flytten samt att flyttkostnaderna skulle 

fördelas med 1/3 kontanter och 2/3 körslor och dagsverken.  

Förrättningen förklarades avslutad 5 december 1868 och då var det endast Nils Hansson, 

Berga Nr. 3 som undertecknade protokollet, förutom lantmätare och gode män. 

Besvärsskrivelser till ägodelningsrätten kom nu att lämnas av flera hemmansägare. 

I maj 1870 var lantmätaren på plats för att uppmäta den del av hemskogen som undantagits 

skiftet, efter att ägodelningsrätten 28 juli 1869 fastslagit att hemskogen skulle ingå i skiftet. 

Bestämningen av rågångarna i skogen beslutades av delägarna och i en del fall tillsammans 

med Björtomtas skifteslag. 

Under hösten 1870 samlades delägare, förrättningsmän, torpare och utanvidsfolk för att 

fastställa och utstaka den jord som omfördelats. Skomakare Johan Printz, som hade ett 
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torpkontrakt på Höjen Nr. 2, hade fått sitt torp flyttat och var inte nöjd med den jord han 

tilldelats på det nya skiftet då den var ”helt och hållet olämplig för inhägnad”
71

. Printz erbjöds 

en annan jord vilket han förklarade sig nöjd med. 

De gårdar som skulle flytta ut till Knyssla, Höjen Nr. 1 och Höjen Nr. 3, ville ha ersättning för 

den långa väg de skulle få till linskäktarna i byn. Detta avslogs av förrättningsmännen då de 

utflyttande genom att få sin jord i större sammanhängande skiften ansågs på sikt få större 

fördel än de kvarboende. 

Laga skifte i Berga, Byn, Höjen och Utby kom att avslutas i september 1871 då lantmätare 

Elis Cedergren slutförde de sista förändringarna man kommit överens om i december året 

föregående år. Cedergren ersatte lantmätare Brattén som var tjänstledig. 

 

Björtomta  

Laga skiftesförrättningen inleddes 3 juni 1867 med lantmätare O.L. Brattén och gode männen 

Jonas Schön, Glösbo, och Per Persson, Höle. Björtomtas skifteslag bestod av elva delägare 

varav en var frånvarande utan att ha anmält laga förfall. Björtomta hade sex stamhemman så 

hemmansklyvningen hade varit tämligen omfattande. 72
 

Ingen hade något att erinra om laga skifte och man hade heller inga tvister rörande rågångar 

mot andra skifteslag. Det uppskjutna ägobytet med Berga, Byn, Höjen och Utby beslutade 

man att företa och slutföra. 

22 april 1868 presenterades delningsgrunden och då gick skifteslagets åsikter isär och man 

överlät till förrättningsmännen att avgöra. Dessa ansåg att vars och ens innehav efter 1771 års 

storskiftesfördelning skulle utgöra måttstocken för laga skiftet. Efter närmare överväganden 

förklarade sig bönderna nöjda med detta. Tre gårdar skulle flyttas. En av dem krävde att hans 

granne lika gärna kunde flytta, men lantmätaren kunde inte gå med på det eftersom det skulle 

medföra att en tredje gård skulle få för lite hemskifte. Däremot medgavs några andra mindre 

ändringar. 

                                                             
71 V43-2:2, s. 27 
72 http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 
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I oktober påbörjades värderingen av de gårdar som skulle flyttas och då uppstod oenighet om 

flyttkostnader och ersättningar. Delägarna kom med flera olika förslag utan att man kunde 

enas och till en följd av detta fick förrättningsmännen avgöra. Frågor om soldatjordar och 

utkörning av gödsel till de utflyttande fick också sin lösning. 23 oktober 1868 förklarades 

skiftesförrättningen avslutad. Protokollet lästes upp och skulle slutligen undertecknas, men 

endast en delägare, Olof Nilsson, Björtomta Nr. 1, skrev under. ”De öfriga skiftesdelägarne 

vägrade underskriva sina namn, utan att uppgifva någon orsak derför”
73

, intygade gode 

männen. 

En besvärsskrivelse lämnades till ägodelningsrätten som gav sitt utslag 22 december 1869. 

Rätten fastställde en gårds utflyttning enligt lantmätarens förslag och dömde en annan till 

utflyttning samt gjorde vissa ändringar av gränsdragningarna. Den 27 juni 1870 var 

lantmätaren tillbaka för att verkställa de ändringar som ägodelningsrätten beslutat. Ny 

tomtplats skulle bestämmas, nya kostnadsfördelningar beräknas och åkerlikviden skulle göras 

om helt men efter samma grunder som tidigare. 

 

Österböle  

Sista skifteslaget i Rengsjö att genomföra laga skifte var Österböle, som bestod av sex 

delägare som lämnat en gemensam skiftesansökan. Kommissionslantmätare Clas Hartman 

och gode männen Jon Ersson i Västerböle och Anders Andersson i Glösbo var 

förrättningsmän. Skiftesförrättningen påbörjades 29 april 1874. Gode mannen Anders 

Andersson kom sedan att ersättas med Lars Andersson från Mo socken.  74
 

Ägoutbyten med angränsande skifteslag avklarades utan besvärligheter. Däremot kom man 

inte överens om nya skiften och rågångar inom skifteslaget. Förrättningsmännen överlade och 

avkunnade sedan ett beslut som bönderna godtog. Endast en gård, Österböle Nr. 4, ansågs 

behöva flytta. I juni 1875 genomfördes en besiktning av samtliga byggnader och man gjorde 

även en beräkning av utflyttningskostnader och bestämde när utstakningen av de nya 

ägolotterna skulle påbörjas. Delägarna kunde inte enas om utflyttningskostnaderna och 

överlämnade åt förrättningsmännen att avgöra. De i sin tur var överens om att 

                                                             
73 V43-3:3, s. 18 
74 http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 

    Lantmäteristyrelsens arkiv, akt V43-18:3 

    Samtliga uppgifter om skiftesförrättningen i Österböle är hämtade från denna akt. 
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flyttkostnaderna skulle beräknas efter varje delägares ”egovälde och sedan jemkas till följe af 

den större eller mindre nytta delegarne får av det nya skiftet”.
75

 

Laga skiftesförrättningen i Österböle avslutades 5 augusti 1875. 

 

RESULTAT 

Motstånd mot skiftet 

Konflikter i form av motstånd mot laga skiftesförrättningen förekom i Glösbo, Västerby samt 

i Berga, Byn, Höjen och Utby. I samtliga dessa skifteslag hade ansökan om skifte gjorts av en 

eller två personer i respektive skifteslag och övriga delägare var emot.  

Lantmätaren och gode männen avgjorde frågan i dessa tre skifteslag genom att besiktiga 

markerna tillsammans med bönderna, och med stöd av 1827 års laga skiftesstadga kunde man 

fastslå att skiftet skulle genomföras. 

 

Konflikt inom skifteslaget angående jordfördelning, delningsgrund och flyttkostnader 

I denna konfliktkategori återfinns samtliga skifteslag utom Höle, Nordanhöle och Svedja. 

Frågorna om jordfördelning, delningsgrund och flyttkostnader tycks ha varit de som var 

svårast att komma överens om. I Björtomta och i Österböle kunde förrättningsmännen avgöra, 

medan ägodelningsrätten avgjorde konflikten i Glösbo skifteslag, Görtsberg, Pålberg, 

Västerböle och Åkre samt i Berga, Byn, Höjen och Utby. Ägodelningsrätten kom att i 

huvudsak fastslå lantmätarnas ursprungliga förslag. 

 

Konflikt angående utflyttning 

I de sju skifteslagen i Rengsjö socken förekom flera utflyttningar av gårdar och heller inget 

skifteslag undkom utflyttning. Trots detta är det inte i fler än Västerby och Björtomta där det 

blir konflikter i den mån att lantmätare eller ägodelningsrätten fått besluta. I Västerby 
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33 
 

beslutade lantmätaren och gode männen, och i Björtomtas fall avgjordes konflikten i 

ägodelningsrätten som kom att delvis ändra lantmätarens förslag. 

 

Konflikt med utomstående eller annat skifteslag 

En strävan i laga skiftesförrättningen var att i möjligaste mån räta ut rågångar och få 

sammanhängande ägolotter. Detta kunde innebära konflikter med andra skifteslag eller med 

torpare och soldater. I Västerby samt i Berga, Byn, Höjen och Utby kunde man slutligen enas 

kring förrättningsmännens förslag om gränsdragningar och ägobyten med angränsande 

skifteslag. Denna konfliktlösning gällde även för bönderna i Höle, men där uppstod även en 

konflikt mellan en hemmansägare och en torpare. Lantmätaren avgjorde till hemmansägarens 

fördel. 

 

DISKUSSION 

Laga skiftesförrättningarna i de sju skifteslagen i Rengsjö socken uppvisar såväl likheter som 

olikheter. Likheterna är de formella rutinerna och skiftesförrättningens olika moment som 

med största sannolikhet var likartade över hela landet. 1827 års skiftesstadga var ett 

genomarbetat verk med målsättningen att det skulle tolkas och tillämpas på samma sätt över 

hela landet. Trots denna målsättning fanns det vissa regionala undantag, som jag tidigare 

redogjort för. 

I Rengsjö var det tre olika lantmätare som ansvarade för skiftesförrättningarna, egentligen 

fyra om man räknar in den lantmätare som avslutade skiftet i Berga, Byn, Höjen och Utby då 

ordinarie var tjänstledig. Skiftesprocessen var vid den tidpunkten så pass långt framskriden att 

det handlade om att verkställa tidigare beslut. Lantmätare O. L. Brattén var verksam i fyra 

skiftesförrättningar, Clas Hartman i två och A. Härdelin i en, vilket också var den första i 

Rengsjö och påbörjades sexton år före den andra i ordningen. 

Samtliga lantmätare har arbetat på likartat sätt, med det inledande mötet där var och en fått 

yttra sig angående sin inställning till skiftet, sedan har besiktning av markerna och befintlig 

karta gjorts, gradering av jorden och så småningom har förslag till ägofördelning och 

utflyttning presenterats.  
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Det som skiljer de olika skifteslagen åt är delägarnas inställning till laga skiftet, konflikter och 

oenigheter, tiden för skiftesförrättningens början till dess avslut och om man överklagade till 

ägodelningsrätten eller ej. Det är också kring dessa olikheter, och med fokus på vilka 

konflikter som uppstod, som jag riktar mitt intresse. 

Det skifteslag som uppvisar mest konsensus är Österböle. Det var ett litet skifteslag med sex 

delägare som gemensamt ansökt om laga skifte. Österböle var dessutom den sista byn att 

skiftas i Rengsjö. Dessa faktorer kan enligt min mening förklara den relativt konfliktfria 

genomförande förrättningen fick. Österböles bönder hade gemensamt beslutat att begära skifte 

och de hade haft möjlighet att på avstånd kunna följa tidigare skiftesförrättningar i 

grannbyarna. Visserligen hade de inledningsvis vägrat göra det ägobyte som föreslagits när 

Höle genomförde laga skifte men frågan avgjordes utan inblandning av ägodelningsrätten. 

Lantmätaren och gode männen lyckades att få bönderna från de båda byarna att enas kring en 

kompromiss. I Österböles egen skiftesförrättning kunde man inte komma överens om de nya 

ägolotterna och rågångarna, inte heller utflyttningskostnaderna och man överlät åt lantmätaren 

och gode männen att besluta. Dessa beslut kom också att godtas. 

Laga skifte i Höle, Nordanhöle och Svedja kan heller inte ses som speciellt konfliktfyllt trots 

det stora antalet delägare, 31 stycken. Bönderna i byn Svedja var först emot men protokollen 

berättar inget om konflikt eller överklaganden, och det kan ha sin förklaring i att byn bestod 

av två gårdar och att de förändringar skiftet medförde inte påverkade negativt. Bönderna i 

Nordanhöle, en by som ligger helt avskiljt geografiskt från de två övriga, fick själva avgöra 

om de ville delta i skiftet. De beslutade att delta och min slutsats blir att de såg fördelar med 

ett skifte. 

Här kan det vara möjligt att anknyta till Petterssons teori om konflikt och motstånd. De som 

inledningsvis opponerat sig mot skiftet tycks inte ha ansett sig förlora på förändringen och 

därför inte mobiliserat något nämnvärt motstånd.
76

 

I Björtomta började skiftesprocessen i samförstånd med en gemensam ansökan. Detta 

samförstånd fortsatte när det gällde frågor om rågångar mot andra skifteslag samt ägobyten. 

Däremot var enigheten till ända när man kom till frågan om delningsgrunden och man 

överlämnade till lantmätaren och gode männen. Sedan fortsatte oenigheten med utflyttning, 

flyttkostnader och ersättningar, och där de två senare frågorna till största delen kunde lösas av 
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lantmätaren. Ägodelningsrätten fick avgöra när det gällde utflyttningen. Rätten kom att 

besluta att en annan gård än den som föreslagits av förrättningsmännen skulle flytta. I 

Björtomta kom alltså den inledande enigheten att sluta hos ägodelningsrätten, men trots detta 

vill jag mena att detta skifteslag ändå kan kategoriseras som måttligt konfliktfyllt, liksom 

Österböle och Höle, Nordanhöle och Svedja. 

I de fyra återstående skifteslagen var konflikterna fler och mer grundläggande och där tog 

också processen längre tid än i de tidigare nämnda skifteslagen, med undantag av Västerby 

som avklarade sin konfliktfyllda skiftesförrättning på tre år. 

I Görtsberg, Pålberg, Västerböle och Åkre fanns inget uttalat motstånd mot skiftet 

inledningsvis men en bit in i processen uppstod oenigheter bland annat med angränsande 

skifteslag, och lite senare konflikten om delningsgrunden som också kom att få avgöras i 

ägodelningsrätten. Dessutom kom ett flyttningsbeslut att ändras, och då det var bara i 

Görtsberg, Pålberg, Västerböle och Åkre och i Björtomta som detta skedde drar jag slutsatsen 

att det inte hörde till vanligheterna.  

För delägarna kom fördelarna med skiftet att bli alltmer oklara under processens gång. 

Motståndet ökade och det är tänkbart att osäkerheten kring maktförhållanden
77

 och såväl 

individuella som kollektiva rådigheter
78

 ökade. 

Det var också bara från Görtsberg, Pålberg, Västerböle och Åkre som ägodelningsrätten fick 

en besvärsskrivelse som ifrågasatte om skiftet gått rätt till och den klagande krävde att 

lantmätaren på egen bekostnad verkställde ett nytt skifte. Enligt protokollet inkom denna 

skrivelse efter besvärstidens utgång och man tog ingen hänsyn till den.  

I Berga, Byn, Höjen och Utby fanns ett enigt motstånd mot skiftet när förrättningen tog sin 

början. Ansökan om laga skifte hade gjorts av en av de mindre jordägarna och detta exempel 

visar hur skiftesvitsordet kunde fungera praktiskt. Lagstiftaren gjorde ingen skillnad på små 

eller stora jordägare, enskilda eller kollektiva ansökningar. Under skiftesförrättningens gång 

kom dock ytterligare en hemmansägare att förespråka skifte, och han var dessutom den ende i 

skifteslaget som undertecknade det avslutande protokollet. Den som först ansökt om skifte 

skrev inte under. 
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I Berga, Byn, Höjen och Utby kom mer eller mindre allvarliga konflikter att genomsyra 

skiftesförrättningen. Ägodelningsrätten beslutade att hemskogen skulle ingå i skiftet, vilket 

inte hemmansägarna ville. Rätten kunde i sitt beslut hänvisa till laga skiftesstadgan som 

föreskrev att hemskogen skulle skiftas samtidigt som inrösningsjorden. 

Som utgångspunkt för inledningen på denna uppsats har jag protokollet från 

ägodelningsrättens sammanträde 28 juni 1869, där beslutet om hemskogen fattades. Till 

protokollet hör också besvärsskrivelser från sex hemmansägare där de var och en yrkar på 

förändringar i skiftet, och en sjunde hemmansägare som stödde lantmätarens förslag och i 

stället anförde besvär mot sina grannar. Ägodelningsrätten medgav inga förändringar och 

skifteslaget fick stå för rättens samtliga kostnader, totalt åttio riksdaler och trettio öre.
79

 

Laga skifte i Glösbo kom även det att bli konfliktfyllt. Två bönder ansökte om skifte därför att 

man ansåg sig ha jorden fördelad på alltför många ägolotter. Byns övriga bönder var emot. 

Ägodelningsrätten fick avgöra och deras beslut blev att laga skifte skulle genomföras. 

Skiftesförrättningen kom att pågå i totalt sex år och ägodelningsrätten fick avgöra ännu en 

tvistefråga, denna gång om gränsdragningar på de nya skiftena. 

Skiftesförrättningen i Västerby är enligt min mening den som framstår som mest konfliktfylld. 

Även här fanns ett motstånd mot det sökta skiftet. Två av byns bönder hade ansökt, och för en 

av dem, Anders Andersson, Västerby Nr. s1, var skälet att ”ingen i laga ordning förrättad 

delning” hade gjorts mellan honom och Jon Nilsson, Västerby Nr. 1, när Andersson köpt en 

del av Nr. 1. Jon Nilsson anförde i sin tur samma skäl mot skiftet. Detta kunde nu inte stoppa 

förrättningen och Nilsson kom att bestrida i stort sett allt som berörde honom. Nilssons gård 

var en av de två som skulle flytta ut. Han motsatte sig naturligtvis detta, men eftersom 

förrättningsmännen gjort bedömningen att hans gård var i sämst skick hade han ingen 

framgång med sin protest. 

I Liljewalls forskning om laga skifte i Herrstad finner hon att det har skett många ägarbyten 

där och skiften var ett sätt att stabilisera ägarförhållandena. I de handlingar jag har tagit del av 

finns det inga uppgifter om ägarbyten, däremot ville Anders Andersson i Västerby Nr. s1 att 

laga skifte skulle genomföras för att klarlägga och därmed stabilisera hans ägarförhållande. 

                                                             
79 Avskrift från privat arkiv: ”Protokoll, hållet vid Norrala Egodelnings Rätts sammanträde i Berga by, Regnsjö 

Socken, den 28 juli 1869.” 
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Jon Nilssons kamp fortsatte – han ville inte flytta sin gård, han var missnöjd med den 

anvisade gårdsplatsen, han ansågs ha tilldelats för lite jord och han ville heller inte låta en 

soldat behålla sitt hus på hans mark. Förrättningsmännen tycks inte ha tagit någon hänsyn till 

hans yrkanden. Om detta berodde på att det inte gick att anpassa skiftet efter Nilssons begäran 

på grund av att det skulle försvåra gränsdragningar och fördelning av ägolotter, eller att man 

inte ansåg att det fanns någon saklig grund för hans yrkanden och att han därmed betraktades 

som allmänt motsträvig och bråkig går inte att utläsa av protokollen. 

Jon Nilsson skrev inte under protokollen men fick ändå finna sig i förrättningsmännens beslut. 

Han överklagade heller aldrig till ägodelningsrätten, vilket kanske varit naturligt med tanke på 

hans starka motstånd mot skiftet i Västerby. Hur Nilsson genomförde sin utflyttning och fann 

sig till rätta på sin nya boplats får vi inte veta med det källmaterial jag haft till mitt 

förfogande. Vi får heller inte veta hur förhållandet mellan Jon Nilsson och de övriga i 

skifteslaget var och eventuellt förändrades under skiftesprocessen. 

Trots Jon Nilssons öde menar jag att ett motstånd inledningsvis mot skiftet inte behövde 

betyda ett fortsatt motstånd under förrättningen om vi jämför med de övriga skifteslagen. Det 

är troligt att lantmätaren kunde övertyga motsträviga hemmansägare genom den gemensamma 

besiktningen av skifteslagets marker samt med stöd av laga skiftesstadgan. Min utgångspunkt 

är att bönderna, generellt sett, var pragmatiska och strävade efter lösningar som var 

fördelaktiga för dem själva och för hela skifteslaget. 

Vad som däremot tycks ha varit mer omfattande och även svårare att enas om var 

jordfördelning, delningsgrund och flyttkostnader. Det var frågor som påverkade dem främst 

ekonomiskt. Med tanke på att samtliga byar i Rengsjö storskiftats under 1700-talet kan det 

möjligen ha funnits en osäkerhet om hur bestående äganderätten och ägoförhållandena var när 

jorden åter skulle omfördelas. Det är också rimligt att tänka sig att jordfördelning och 

kostnadsfrågor blev konfliktfyllda i en så pass omvälvande process som laga skifte var. 

Utflyttningsbesluten tycks inte ha orsakat något större antal konflikter. De jag funnit och 

därmed redogjort för var naturligtvis besvärliga nog för dem som berördes, men jag vill påstå 

att antalet utflyttningskonflikter är begränsat. Detta bör ha sin förklaring i att utflyttningarna 

accepterades av de flesta. En flyttning kanske till och med sågs som en fördel i vissa fall. 

Konflikterna med utomstående eller med andra skifteslag löstes i de flesta fall genom att 

bönderna kunde enas om förrättningsmännens förslag. 



38 
 

Lantmätarens agerande, tillsammans med gode männen, var många gånger en balansgång 

mellan olika viljor och uppfattningar.  Till sitt stöd hade han laga skiftesförordningen som får 

anses vara ett tydligt och kraftfullt verk, och uppdraget var att fatta beslut och genomföra 

skiftena enligt förordningen. Lantmätaren kunde med ett pedagogiskt arbetssätt och 

gemensamma överläggningar med såväl bönderna som gode männen lägga förslag och många 

gånger även övertyga. Gode männen får ses som en slags legitimitet till både lantmätaren och 

förrättningsprocessen. 

De lantmätare vi mött under laga skiftet i Rengsjö tycks ha arbetat på detta sätt och 

tillsammans med gode männen. Det är också bara i ett skifteslag, Görtsberg, Pålberg, 

Västerböle och Åkre, som lantmätaren ifrågasätts, och då av en enda hemmansägare.  

I de ärenden som ägodelningsrätten beslutade om tycks de i hög grad ha fattat samma beslut 

som lantmätaren tidigare gjort, och därmed avslagit den klagandes yrkanden. Det kan ha sin 

förklaring i att lantmätarna i hög grad hållit sig till laga skiftesförordningens riktlinjer när han 

utarbetat sina förslag. Bönderna tycks också ha accepterat ägodelningsrättens olika 

utlåtanden. 

I samtliga skifteslag var det en eller flera delägare som ansökte om laga skifte. Anledningarna 

varierade men generellt sett hade man rationella och praktiska skäl för att vilja skifta byns 

ägor. Inte i något fall har jag kunnat se att man strävade efter utflyttning och på så sätt komma 

ur bytvång och kollektiva hinder. Motiven var sannolikt istället att komma till rätta med 

ägospridning och oformliga skiften. Jag vill mena att det var ett sätt att bevara och stabilisera 

ägarförhållandena i byarna samtidigt som arbetet i viss mån kunde effektiviseras. Liljewalls 

teori om tradition och kontinuitet som drivkraft bör därför gå att applicera på skifteslagen i 

Rengsjö socken. 

 

SLUTSATS 

Min slutsats blir att ett flertal olika konflikter uppstod vid laga skifte i de sju skiftslagen i 

Rengsjö socken. Konflikt angående jordfördelning, delningsgrund och flyttkostnader var mest 

förekommande. I ett par fall kunde bönderna och förrättningsmännen lösa konflikterna, men 

ägodelningsrätten kom att avgöra i flertalet fall. Motstånd mot skiftet och konflikt angående 

utflyttning var inte lika frekventa. I Jon Nilssons fall är det sannolikt att konfliken tog lång tid 
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att lösa eller avta. Nilsson var i konflikt med hela skiftesförrättningen från dess början till dess 

avslut. Jag finner det föga troligt att konflikten tog slut där skiftesprotokollet sätter punkt. 

Från lagstiftarens sida var det ovillkorliga skiftesvitsordet och utflyttningstvånget en praktisk 

nödvändighet för att laga skiftesreformen skulle kunna genomföras effektivt. För bönderna 

däremot kom det i flera fall att innebära en källa till konflikt, vilket också är en av mina 

hypoteser. Min undersökning har visat att det ändå inte var den vanligaste konfliktorsaken 

men att den förekom. Jag vill mena att motstånd mot skiftet och utflyttning var en så pass 

grundläggande konfliktorsak att den i en del fall var svår att lösa. Min andra hypotes att 

skiftesprocessen skapade osäkerhet om och förändring av maktresurser och maktförhållanden 

stöds av det faktum att skifteskonflikterna i Rengsjö i hög grad handlade om jordfördelning, 

delningsgrund och flyttkostnader. Frågor som rör bland annat ekonomi och därmed direkt 

eller indirekt också makt. Min tredje hypotes angående förändrade rådighetsmönster kan även 

den stödjas av de många konflikterna kring jordfördelning, delningsgrund och flyttkostnader, 

och då kanske det till stor del handlar om individuella rådigheter. Konflikterna med andra 

skifteslag vill jag till stor del förklara med att man upplevde en osäkerhet kring de kollektiva 

rådigheterna. 

Konflikterna till trots blir ändå min uppfattning att Rengsjös bönder generellt var positiva till 

laga skifte, ibland dock efter vissa förändringar. Hur maktresurser eventuellt förändrades går 

inte att få någon uppfattning om av skiftesprotokollen, inte heller hur rådighetsmönster 

ändrades. Liljewalls påpekande om kontinuiteten vad gäller familjejordbruk, mångsyssleri och 

kollektiva lösningar från 1800-talet och in över 1900-talet finner jag troligt att även gäller för 

Rengsjö socken. Skälet för genomförandet av laga skifte i Rengsjö var så gott som uteslutande 

att få en bättre fördelning av respektive gårds ägor, samt i något fall att fastställa 

ägoförhållanden. Kanske en nödvändig förändring för att bevara det traditionella? 
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SAMMANFATTNING 

Laga skiftesstadgan från 1827 var ett genomarbetat verk som kom att gälla för hela landet och 

ersatte tidigare förordningar om storskifte och enskifte. Lantmätaren fick en central roll i 

skiftesprocessen, liksom de nya ägodelningsrätterna som skulle garantera rättssäkerheten. Det 

ovillkorliga skiftesvitsordet, som innebar att det räckte med att en delägare i skifteslaget 

begärde skifte för att det skulle genomföras, tillsammans med utflyttningstvånget var viktiga 

principer för att laga skifte skulle kunna genomföras på ett effektivt sätt, samtidigt som det 

med stor sannolikhet också var grunden för konflikt.  

I Rengsjö socken genomfördes laga skifte i socknens samtliga skifteslag mellan åren 1847 och 

1874. Såväl enskilda skiftesansökningar som gemensamma förekom. Skiftesförrättningarna 

kom att ta olika lång tid i socknens totalt sju skifteslag. Sammanlagt fyra lantmätare var 

verksamma i de olika förrättningarna, men tillsammans med de utsedda gode männen tycks de 

på likartat sätt ha arbetat efter skiftesstadgans principer. 

Konflikter av olika art och omfattning uppstod i samtliga skifteslag. Motstånd mot skifte och 

utflyttning förekom liksom konflikter med angränsande skifteslag men den vanligaste 

konfliktorsaken var oenighet om jordfördelning, delningsgrund och fördelning av 

flyttkostnader. Oftast kunde lantmätaren och gode männen lösa konflikterna med 

kompromisser eller övertygande argument. I en del andra fall fick ägodelningsrätten fatta 

beslut sedan bönderna inkommit med besvärsskrivelser. Ägodelningsrätten beslutade 

vanligtvis enligt lantmätarens tidigare förslag. 
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