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Författarens tack 

I mina ögon börjar all världens historia hos den enskilda människan. Ända sedan barnsben har 

jag älskat att sitta och lyssna till berättelser om hur livet levdes förr i tiden. Den lokala och 

individnära historien har alltid fascinerat mig och är en av de faktorer som mest har påverkat 

hurdan jag är som människa. Intresset för de stora miraklerna i den lilla vardagen och viljan 

att hela tiden lära mig mer om dessa har varit drivkraften för mina studier i ämnet historia.  

 

Entusiasmen för att studera det som en gång var har jag framför allt fyra personer att tacka 

för. Utan dessa personers berättelser om stort och smått i det förgångna hade jag varit en an-

nan person än den jag är idag. Mitt varmaste tack går därför till mina mor- och farföräldrar.  

 

 

Åboda i mars 2014 
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Abstract 

This study examines the organization of the village society in Benestad, in southern Sweden, 

during the period from 1886 to 1928. The study focuses on the commonly owned resources in 

the village and how the landowners there came together and shared the resources. By studying 

the records of the societies’ meetings, and in particular the cases that concerns the common 

resources, a categorization has been done.  

 

The results of the study show that the landowners in Benestad shared pasture lands, milk car-

riage and other resources with one another. Overall, the village society had a strong organiza-

tion with at least two yearly meetings about the commonly owned resources. Not everyone 

was however welcomed to the meetings and the wives and children had to trust their house-

master to also consider their interests. By comparing the results with Elinor Ostrom’s theory 

of eight design principles that unites all stabile institutions that handle commonly owned re-

sources, one can say that the village society in Benestad was a stabile establishment. In fact, 

the society is still active - even if the landowners nowadays deal with other matters than those 

of the milk carriage.  

 

 

 

Nyckelord: byalag, byordning, bystämma, jordägare, ålderman, gemensamma resurser, CPR-

institution, appropriatör, gemensam resurspool.  

 

Engelsk titel: ˮThe village meeting as a gathering of the landowners: A study on the com-

monly owned resources in the village society in Benestad 1886-1928”.  
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1 Inledning 

Gemenskap, tillhörighet och samarbete. Dessa tre fenomen har genom historien ständigt varit 

närvarande i människors liv oavsett om vi studerar spartanerna i det antika Grekland eller om 

vi studerar revoltörerna under den franska revolutionen. Syftet med fenomenen kan sägas vara 

ett och samma: att skapa trygghet. Enligt psykologen Abraham Maslow är ett av människans 

grundläggande behov jämte mat, sex och sömn just att känna sig trygg.
1
 Behovet är allmängil-

tigt och omfattar alla människor - genom historien såväl kungar som undersåtar. Att alla män-

niskor sedan aktivt inte har tänkt på ordet trygghet när de har agerat är en annan sak, men 

omedvetet har behovet av att känna sig trygga ändå varit avgörande för deras handlande.  

Hur skapar man då trygghet i praktiken? Något entydigt svar på den frågan finns inte och 

människor har löst det hela på skilda sätt genom historien. För landsbygdsbefolkningen, såväl 

i Sverige som i övriga Europa, har det till stor del handlat om kommunikationer på det verti-

kala planet. Det feodala systemet där man erbjöd sin arbetskraft till en förmögen person i ut-

byte mot husrum och en möjlighet att försörja sig har varit livsavgörande för många männi-

skor och kommunikationerna har på så sätt varit viktiga för att skapa trygghet. Dessutom var 

religionen en viktig utgångspunkt och hustavlan med dess beskrivning av hushållets rangord-

ning med mannen som hushållsföreståndare har organiserat människors liv och gett dem nå-

got att rätta sig efter. Både feodalismen och religionen talade helt enkelt om för människor 

vilken plats de hade i samhället och vilket liv de förväntades leva.  

Men kommunikationerna inom samhället har inte enbart varit vertikala. Också de hori-

sontella kontakterna har varit viktiga när man har samarbetat likar emellan med målet att ska-

pa trygghet. För den svenska landsbygdsbefolkningen har de horisontella kontakterna varit 

särskilt viktiga, framför allt under den förindustriella tiden. Genom att organisera sig i byalag, 

det vill säga bygemenskaper där man tillsammans beslutar och handlar i frågor som berör alla 

inom gemenskapen, har landsbygdsbefolkningen kunnat skapa trygghet åt varandra. Byalagen 

har varit starkt knutna till de geografiska områden där byarna har legat och är vad Lars-Inge 

Ström kallar för platsideologiska gemenskaper.
2
 Med detta menas att byalagen arbetar med 

och hålls samman av de olika problem och företeelser som äger rum inom själva byn. Det kan 

exempelvis handla om att underhålla vägar eller att se till att de betande djuren inte kommer 

åt de åkrar och ängar som man odlar vall och spannmål på. Byalagen och dess invånare är 

emellertid på intet sätt frånskilda omvärlden, utan är medvetna om vad som händer på det 

                                                 
1
 Se exempelvis Karlsson 2001, s. 242-245.  

2
 Ström 2002, s. 10.  
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vertikala planet, såväl på den lokala som på den nationella nivån. Men de frågor som man 

agerar och beslutar i är dock sådana som direkt berör livet i byn.  

 

1.1 Syftet med en lokalhistorisk undersökning  

Byalagen har genom historien fungerat som lokalt viktiga arenor där bönder har samarbetat 

och tillsammans beslutat i frågor som har berört byn. Genom en fallstudie av byalagsorganisa-

tionen i en by är syftet med den föreliggande undersökningen att studera hur bönderna inom 

denna by har samarbetat och fattat beslut i de frågor som har varit primära för byinvånarna. 

Undersökningen rör sig således på det lokalhistoriska planet, vilket inte är helt oproblematiskt 

i ett vetenskapligt sammanhang. Peter Aronsson, professor i historia vid Linnéuniversitetet 

som i avhandlingen Bönder gör politik har studerat sockenstämmorna i Bergunda, Älmeboda 

och Öja socken
3
, menar att lokalhistoriska undersökningar är förenade med svårigheten att 

kunna dra generella slutsatser utifrån ett lokalt material. Som forskare är det problematiskt att 

avgöra om de resultat man har erhållit i det lokala fallet ska betraktas som representativa eller 

unika.
4
  

En lokalhistorisk undersökning är emellertid inte enbart förenad med problem. Aronsson 

tar i sin avhandling fasta på Eva Österbergs resonemang om att lokalhistoria bör ges ett minst 

lika stort värde som rikshistoria genom att lokalhistoriska undersökningar är särskilt lämpade 

för studier som är problem- eller teoristyrda.
5
 Att utgå från en generell teori eller ett problem 

när man genomför en lokalstudie är ett av de fem användningsområden som Aronsson menar 

finns för lokalhistoriska undersökningar.
6
 Han menar vidare att detta teoristyrda sätt att an-

vända lokalhistoria på troligtvis är det vanligaste för att befästa undersökningens legitimitet 

på akademisk nivå eftersom man med utgångspunkt i teorin ”kan bekräfta teorin och eventu-

ellt visa vilka mekanismer som mer i detalj gör att teorin stämmer”.
7
 Resultaten av en lokal-

studie kan alltså bekräfta om teorin stämmer eller inte i just det undersökta fallet.  

Den föreliggande lokalstudien syftar till att utgöra ett första led i arbetet med att testa gil-

tigheten för en teori. Den teori som utgör utgångspunkten för studien, och som presenteras 

mer ingående i kapitel 2.4, handlar om gemensamma resurspooler och hur människor som 

utnyttjar dessa tillsammans organiserar sig för att resurserna ska bli så gynnsamma för så 

                                                 
3
 En närmare redogörelse för vilka resultat Aronsson finner för sockenstämmorna och deras organisation presen-

teras i kapitel 2.3.  
4
 För ett utförligare resonemang, se Aronsson 1992, s. 10-11. 

5
 Aronsson 1992, s. 10. 

6
 Aronsson 1992, s. 12. 

7
 Aronsson 1992, s. 12. 
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många som möjligt. Genom att studera hur byalaget och organisationen kring de gemensam-

ma resurserna ser ut i en by är syftet med den föreliggande undersökningen att pröva om teo-

rin för de gemensamma resurspoolerna också gäller i detta specifika fall. Målet har alltså inte 

varit att dra några generella slutsatser om hela byalagsfenomenet som sådant utan snarare att 

studera teorins applicerbarhet i fallet med den undersökta byn. Jag vill därför göra en reserva-

tion för att de resultat som jag presenterar i denna studie inte med nödvändighet är applicerba-

ra i andra lokalhistoriska undersökningar. Istället är det först när resultaten från flera olika 

studier ställs emot varandra som man kan våga sig på att dra slutsatser av det mer generella 

slaget.  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

För att placera min undersökning i en vetenskaplig kontext följer i kapitel 2 nedan en redogö-

relse för vad tidigare forskning har genererat om byalagen och deras verksamhet. Vidare pre-

senteras den teori som har använts som utgångspunkt för studien och relevanta termer och 

begrepp definieras. I kapitel 3 redovisas de avgränsningar som har gjorts i anslutning till stu-

dien och de frågor som har utgjort undersökningens ramverk presenteras. Kapitel 4 innehåller 

sedan en närmare presentation av studiens material och en beskrivning av hur detta har bear-

betats. Efter en kort presentation av den undersökta byn redovisas i kapitel 5 därefter de resul-

tat som undersökningen har genererat. Detta görs tematiskt med utgångspunkt i studiens frå-

gor. I kapitel 6 följer sedan en analys av resultaten och vad de säger om hur väl teorin stäm-

mer för den undersökta byn. Vidare förs en diskussion av vilken betydelse byalaget har haft 

för den enskilda människan. En sammanfattning av undersökningen och dess resultat återfinns 

i kapitel 7 och följs avslutningsvis av en didaktisk reflektion i kapitel 8.  

 

2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs för den tidigare forskning som har studerat byalagen. Byalagens ålder, 

struktur och organisation behandlas, liksom vilken relevans byalagen har haft för den samhäl-

leliga apparaturen i stort. Efter detta följer en redogörelse för Elinor Ostroms teori om gemen-

samma resurssystem och hur denna fungerar som teoretisk utgångspunkt för studien. Sist re-

dogörs för de olika termer och begrepp som är av särskild betydelse i studien.  
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2.1 Byalagen från medeltid till laga skifte 

Böndernas organisering i byalag är en tradition som är flera hundra år gammal och grundar 

sig på det faktum att byinvånarna tillsammans ägde och utnyttjade gemensamma tillgångar.
8
 

Redan i de medeltida landskapslagarna finns belägg som indikerar att byalag existerade i olika 

former. Blom & Moen, båda skönlitterära författare från början, har studerat föreskrifterna i 

Skånelagen, som nedtecknades i början av 1200-talet. I Skånelagen finns ett särskilt kapitel 

som handlar om hur de då danska byalagen skulle åtlyda vissa bestämmelser vad gäller in-

hägnader, kreatur, skog och vattendrag.
9
 Vidare gav kapitlet ”allmänna föreskrifter om hur 

samspelet mellan de olika bönderna i byarna skulle fungera och hur brott mot uppställda reg-

ler skulle bestraffas”.
10

   

Bestämmelser liknande de i Skånelagen har funnits också i de svenska landskapslagarna, 

vilket bland flera Gustaf Thölin har konstaterat i sina studier.
11

 Thölin, adjunkt vid Lunds 

katedralskola under 1900-talets början, har till skillnad från Blom & Moen inte studerat de 

medeltida byalagen utan har i huvudsak fokuserat på 1600- och 1700-talen. Med utgångs-

punkt i byordningar och domböcker från Himle härad i Halland har Thölin studerat vilka före-

skrifter som gällde för byalagen under denna tid. Bland annat konstaterar han att man kan 

tolka föreskrifterna som ”en allmän ordningsstadga för rikets byar angående hägnadsplikt, 

kreaturstagande i hus, sådd och skörd”.
12

 Precis som under medeltiden har reglerna haft syftet 

att verka för allmän ordning och främja ett fungerande samspel mellan bönderna, men något 

landsomfattande regelverk har det emellertid inte varit tal om. Istället var det upp till varje 

bonde att ansvarsfullt sköta sitt jordbruk och se till att samarbetet i byn fungerade: ”Förutsätt-

ningen för att samlevnaden i byarna skulle förflyta normalt var god enighet och väl genom-

förd arbetsgemenskap”.
13

  

Under lång tid fick bönderna själva sköta byalagsorganisationen och det var egentligen 

först på mitten av 1700-talet som ett nationellt omfattande regelverk kom att skapas för bya-

lagen. Sigurd Erixon, etnolog och folklivsforskare, har genom studier av byalag och byaliv i 

olika delar av Sverige kunnat konstatera att det på få håll i landet finns några spår som direkt 

indikerar att kung och adel före 1700-talet skulle ha intresserat sig för hur bönderna organise-

                                                 
8
 Svanström 1980, s. 16. 

9
 Blom & Moen 1991, s. 93-94. 

10
 Blom & Moen 1991, s. 100. 

11
 Thölin 1965. 

12
 Thölin 1965, s. 16. 

13
 Thölin 1965, s. 12. 
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rade sig i byarna.
14

 När stormaktstiden tog slut blev det dock annat ljud i skällan och man 

insåg att jordbruket behövde en rejäl uppryckning. Bondeståndet verkade i detta fall för att 

man skulle arbeta fram en mönsterbyordning för att skapa mer homogenitet och en starkare 

struktur i den svenska landsbygden och denna fastslogs slutligen år 1742. Eftersom byord-

ningarna är av särskild vikt för min studie ges en mer detaljerad redogörelse för såväl möns-

terbyordningen som andra byordningar i avsnitt 2.2.1 nedan.  

Vid sidan av mönsterbyordningen kom en annan vision från 1700-talet att ha betydelse 

för byalagen. De olika skiftesreformerna med storskifte (år 1749), enskifte (år 1807) och laga 

skifte (år 1827) följde som ett led i arbetet med att försöka stärka det svenska jordbruket. Skif-

tena gjordes inte över en natt utan genomfördes by för by. Även om syftet med dessa primärt 

inte var att reglera byalagen som sådana kom de ändå att få betydelse för hur bönderna orga-

niserade sig. Av de tre skiftesreformerna är laga skifte den som flertalet forskare menar har 

haft särskilt stor betydelse för såväl byarnas utformning som böndernas organisering i byalag. 

De tre primära syftena med laga skifte var att slå samman splittrad åkermark, dela upp sam-

fälld mark och flytta ut gårdarna från bykärnan.
15

  

Kalle Bäck, professor i historia vid Linköpings universitet, har studerat laga skiftes bety-

delse för torp- och backstugubebyggelsen i Östergötland och funnit att närmare 30 % av alla 

torp i det undersökta området var försvunna inom tio år efter skiftets verkställande. Särskilt 

kritiskt var det i slättbygderna där uppemot hälften av torpen försvann. Också befolknings-

mängden i området sjönk under perioden, men inte lika kraftigt som torpavvecklingen indike-

rar. Bäck konstaterar dock att laga skifte fick tydliga konsekvenser för hur det fortsatta livet i 

de östgötska byarna såg ut.
16

 

Laga skifte påverkade inte bara torpare och backstugusittare utan också andra bybor. Ulla 

Rosén, professor i historia vid Linnéuniversitetet, är en annan forskare som har studerat den 

omvandling som skedde inom jordbruket under 1800-talet och fokuserat på hur det gick till 

när bönderna i Kumla socken blev hemmansägare. Rosén har särskilt studerat hur ägostruktu-

ren i socknen ändrades under perioden och funnit att det före 1830-talet främst var bönder, 

alltså personer som redan ägde jord, som utgjorde den typiske köparen av jord. I egenskap av 

hemmansägare förstärkte bönderna nämligen sina tillgångar genom att köpa mer mark och 

kom därför att utgöra en exklusiv grupp. Efter 1830-talet och laga skiftes genomförande änd-

rades detta i och med att personer som tidigare inte ägt någon jord nu också gavs möjlighet att 

                                                 
14

 Erixon 1978, s. 161. 
15

 Se exempelvis Bäck 1992, s. 13 och Pettersson 1983, s. 58.   
16

 Bäck 1992, särskilt kapitel 4.  
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köpa jord. Rosén fastslår att detta fick betydelse för landskapsbildens utveckling, men förkla-

rar samtidigt att det mot slutet av 1800-talet också fanns andra produktionsmedel är jord. 

Bland annat blev olika hantverksformer viktiga för tidigare jordlösa grupper som torpare och 

backstugusittare och detta är, menar Rosén, att betrakta som ett första led i den svenska in-

dustrialiseringen. Att förhållandena ändrades på detta sätt bidrog också till att böndernas be-

hov av att samarbeta i byalag minskade. Rosén förklarar att byalagen förlorade sina roller som 

kollektiva forum så fort lantmätaren hade mätt upp varje hemmansägares jord och delat upp 

den samfällda jorden.
17

  

Sammanfattningsvis har byalagen sedan medeltiden genomgått en rad förändringar och 

har haft varierande betydelse under olika tider. Men även om byalagens roll som kollektiva 

forum minskade efter laga skifte, vilket bland andra Rosén visar, försvann de emellertid inte 

helt. På ett flertal håll i landet fanns byalagen kvar också efter genomförandet av laga skifte. 

Ett av dessa byalag är det som utgör huvudfokus för den föreliggande studien. Men innan det 

är dags att närmare studera detta byalag är det dock nödvändigt att klargöra vad ett byalag 

egentligen är och hur det är organiserat.  

 

2.2 Ordning, funktionärer och stämmor 

När det gäller byalagen är det framför allt tre fenomen som har fungerat som något slags 

grundbultar. För det första har byalagen haft en särskild byordning som har innehållit de olika 

regler som har gällt inom varje by. För det andra har man inom byarna utsett en eller flera 

personer till att ombesörja ett särskilt ansvar för att reglerna i byordningen efterföljdes. Den 

vanligaste benämningen på denne ytterste ansvarige var ålderman.
18

 För det tredje har man 

inom byarna varje år hållit bystämma där bönderna deltog och gemensamt beslutade i frågor 

som påverkade byn.  

  

2.2.1 Byordningen - byalagets ryggrad 

I landskapslagarna har, som vi har sett, vissa bestämmelser kring djurhållning och jordbruk 

funnits. Men förutom detta har inga mer omfattande reglementen existerat. Byalagen besatt 

därför själva möjligheten att utforma regler som man ansåg var nödvändiga. Gustaf Thölin 

menar att denna möjlighet ofta utnyttjades av bönderna genom att de antog en slags ordnings-

                                                 
17

 Rosén 1994.  
18

 Exempel på andra benämningar för denna person är byfogde, byföreståndare, uppsyningsman, grannfogde och 

ordningsman.  
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stadga som gav uttryck för de olika regler och bestämmelser som ansågs nödvändiga för att 

jordbruket inom byn skulle fungera:  

För att erhålla en bättre tingens ordning kunde man inom varje by komma överens 

om en för byn avpassad ordningsstadga - en byordning. Byamännen fick då själva 

fungera som lagstiftare, som domare och vanligen även som verkställare av utmätta 

straff.
19

 

Beroende av vilka behov som fanns inom varje by kunde byalagen alltså fritt efter bästa tycke 

och smak utforma regler. Något godkännande från makthavarna var heller inte nödvändigt.  

Blom & Moen menar emellertid att böndernas möjligheter att själva skapa regler för by-

arna var ett problem i de skånsk-danska landskapen, inte minst under medeltiden. I östra 

Danmark saknades nämligen stadgar som beskrev hur en byordning skulle utformas och det 

var först på 1500- och 1600-talen som det hela blev något lättare i och med att häradsrätterna 

fastställde byordningarna. Den äldsta bevarade skånska byordningen är från just denna tid, 

närmare bestämt år 1594, och gällde för hela Bjäre härad. Byordningen är för övrigt ett exem-

pel på att byordningarna inte alltid var unika för varje by utan kunde gälla för flera byar.
20

  

För de svenska landskapen har förhållandena varit liknande de danska och byarnas ut-

formning har varierat mellan de olika landskapen. Mats Rehnberg, folklivsforskare och under 

en tid anställd vid Nordiska museet, menar bland annat att det har funnits en skillnad mellan 

slättbygder och skogsbygder. Slättbygderna har ofta haft ett mer utvecklat byväsende, framför 

allt när det gäller olika ceremonier, medan skogsbygderna i större utsträckning har antagit 

enklare former.
21

 Detta kan enligt Rehnberg ha sin förklaring i att byar i skogsbygderna ofta 

har varit mindre. Skillnaderna mellan slättbygd och skogsbygd är en indikation på att byala-

gen inte har varit homogent utformade i hela landet. En annan är det faktum att något lands-

omfattande regelverk för byordningar och byalag inte upprättades förrän på 1700-talet.
22

 

Makthavarna hade tidigare inte prioriterat frågan, utan det var först när bondeståndet själva 

uppmärksammade problemet som reglerna ändrades. 

Arbetet med att skapa allmänna regler började vid 1741 års riksdag. Erixon beskriver hur 

bondeståndet då framförde en önskan ”om fastställandet av byordningar, som skulle vara gäl-

lande inom byalagen såsom allmän lag”.
23

 Byordningarna, önskade man, skulle enligt lag föl-

ja ett särskilt mönster och alltså bidra till en mer homogen struktur i byarna i stort. Förslaget 

till denna mönsterbyordning arbetades fram av riksdagsmannen och kaptenen C.G. Roxen-

                                                 
19

 Thölin 1965, s. 16.  
20

 Blom & Moen 1991, s. 100-101. 
21

 Rehnberg 1951, s. 12.  
22

 Erixon 1978, framför allt s. 161-164. 
23

 Erixon 1978, s. 163. 
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dorff och medföljde som bilaga till det kungliga brev som den 20 februari år 1742 sändes till 

landets alla landshövdingar. Hans kungliga majestät delegerade genom detta brev uppgiften 

till varje landshövding att göra eventuella redigeringar i mönsterbyordningen och sedan stads-

fästa denna ute i byalagen.
24

 

Landshövdingarna blev på sätt och vis en slags förlängd arm i processen och deras möj-

lighet att göra korrigeringar i den distribuerade mönsterbyordningen gjorde att man snarare 

kan tala om länsbyordningar.
25

 Dessa grundade sig alltså på det förslag som C.G. Roxendorff 

hade arbetat fram men innehöll tillägg från den muntliga tradition om byarna som fanns inom 

varje län. Trots bondeståndets önskan om en mer homogen byordning så kan det alltså ändå 

ha förekommit vissa variationer runt om i landet. Den byordning som gällde för Kronobergs 

län, där den byn som jag har undersökt ligger, såg inte nödvändigtvis ut på samma sätt som i 

exempelvis Gävleborg län. Mer om byordningen för Kronobergs län följer i avsnitt 4.1 nedan.  

 

2.2.2 Åldermannen och andra funktionärer i byn 

Den person i byn som var ytterst ansvarig för att byordningen efterlevdes var åldermannen. 

Sigurd Erixon liknar denne person vid en ordförande eller verkställande direktör med uppgif-

ten ”att sammankalla till bystämmorna och leda deras förhandlingar, att ha inseende över byns 

räkenskaper och gemensamma arbeten samt att vara fridens och ordningens väktare”.
26

 Upp-

draget som ålderman cirkulerade mellan byamännen och gällde vanligen för ett år i taget.  

Erixon framhåller dock att det inte verkar ha funnits något som hindrade att personer kan ha 

tilldelats uppdraget på livstid.
27

  

Den första och viktigaste av åldermannens uppgifter, att sammankalla till bystämma, 

gjordes vanligen med hjälp av en så kallad budkavel. Denna enkelt snidade trätingest sändes 

runt bland gårdarna i byn och upplyste då byamännen om att man skulle skynda till samling. 

På budkaveln kunde åldermannen fästa en lapp som beskrev när och var samlingen skulle ske. 

Var det särskilt bråttom kunde detta markeras genom exempelvis en fjäder.
28

 Om någon av 

byamännen mot förmodan inte skickade vidare budkaveln till nästa gård blev han vanligen 

ålagd att böta till byalaget.
29

 Det användes också andra föremål än budkavel för att samman-

                                                 
24

 Erixon 1978, s. 163. 
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 Svanström 1980, framför allt s. 34. 
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 Erixon 1978, s. 35.  
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kavlar som åldermannen sände ut till byns ändar.  
29
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kalla till bystämma: trummor (främst i Mellansverige), horn (främst i Sydsverige) och lurar 

(främst i Götaland och Uppland).
30

  

Åldermannen var emellertid inte den ende funktionären inom byn. Ansvarig för byns ge-

mensamma vägar och underhåll av dessa var plogmästaren, eller plogfogden som han också 

kallades. Behövde byvägen exempelvis grusas eller röjas från snö var det plogmästaren som 

skulle se till att detta blev gjort.
 
Också underhåll av broar ingick i detta arbete.

31
  

En annan funktionär inom byn var byuppsyningsmannen, även kallad bysexman. Denne 

kunde vara gemensam för flera byar och hade i uppgift att ”se till att goda seder rådde i bya-

laget och anmäla förekommande brott till kyrkoherden”.
32

 Byarna hade nämligen ett ansvar 

gentemot både den världsliga och den andliga makten. Inom byalagen fanns vanligen också 

en person som hade i uppgift att vara brandvakt. Innan laga skifte genomfördes låg hushållen 

ofta tätt samlade i en bykärna och skulle något av husen börja brinna var risken stor att bran-

den spred sig. Om en brand upptäcktes kunde man påkalla uppmärksamhet genom bland an-

nat brandlur, snabbudkavel, trumma och klocka.
33

  

 

2.2.3 Bystämman - det beslutande organet 

Bystämman utgjorde grunden i byalagets organisation och var det högsta beslutande organet 

inom byn. Erixon menar att: ”Ingen församling i vårt land har vördnadsvärdare anor än by-

stämman” och förklarar vidare att bystämman utgör grunden för både häradsting och riksdag.
 

34
 Stämman var alltså en viktig samlingspunkt och vanligen höll man denna två gånger om 

året - en gång på våren och en gång på hösten. Det kunde dock vara aktuellt med bystämma 

också vid andra tillfällen än dessa, då så kallade extrastämmor. Enligt Erixon användes vår-

stämman, som vanligtvis hölls runt den första maj, i de flesta fall till att redovisa byalagets 

ekonomi och välja förtroendemän som ålderman och plogmästare. I Skåne förlades dessa 

ärenden istället till höststämman, som inföll runt Mårtensafton (den 11 november).
35

   

Ekonomi och val av funktionärer inom byn var emellertid inte de enda ärendena som be-

handlades på bystämmorna. Mats Rehnberg har vid genomgången av bystämmoprotokoll från 

Lenhovda socken under perioden år 1818-1928 funnit att gärdsgårdar, grindar, snöplogning, 
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33
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35
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vägskötsel och brandsyn är några exempel på ärenden som har behandlats vid stämmorna.
36

 

När Rehnberg jämför dessa ärenden med de som finns uttryckta i den för området och på den 

tiden gällande byordningen finner han att närmare två tredjedelar av byordningens paragrafer 

och förehavanden har behandlats på bystämmorna. De ärenden som saknar stöd i byordningen 

men som ändå har behandlats på stämmorna är dock lokala initiativ som handlar om ”åväga-

bringandet av rättvisa i gemensamma angelägenheter och skydd mot intrång från grannar på 

enskilda bybors rättigheter”.
37

 Rehnberg menar därför att kopplingen mellan ärendena på by-

stämman och paragraferna i den gällande byordningen är klart påtaglig.  

 

2.3 Byalagen och det omgivande samhället 

När det gäller samhället och dess organisation talar vi vanligtvis om nationell, regional och 

lokal nivå. På den sistnämnda av dessa, och egentligen så långt ner man kan komma innan 

man rör sig på individnivå, befinner sig byalagen. De frågor som byalagen har agerat i har 

varit sådana som har rört själva byn och några större samhälleliga angelägenheter har det inte 

varit tal om. Erixon kallar byalagen för en egen ”stat i staten” som själv skapade regler och 

följde sina egna traditioner.
 38

 Det har dock inte varit helt ointressant för byalagen att följa vad 

som har hänt också på de andra samhällsnivåerna eftersom beslut på en nivå påverkar besluts-

fattandet på andra nivåer.  

På nivån direkt över byalaget har sockenstämman funnits. Peter Aronsson har studerat 

hur denna institution såg ut i de tre småländska socknarna Bergunda, Öja och Älmeboda un-

der åren 1680-1850 och funnit att sockenstämman har varit en viktig mötesplats för flera olika 

samhällsgrupper: 

Under många hundra år utgör sockenstämman såväl en arena för interaktion mellan 

lokalsamhällets stånd, klasser, granngrupper och individer som en mötesplats för 

centralmakt och stat gentemot lokalsamhälle. Själva existensen av denna arena är ett 

erkännande av allmogens förhållandevis starka position i Sverige och är en väsentlig 

del av alla de kontaktytor mellan överhet och folk som ger anledning att se djupt ner 

i historien för att finna rötterna till ”den svenska modellen”.
39

  

Sockenstämmorna var alltså viktiga därför att de fungerade som en länk mellan stat och lokal-

samhälle och stärkte böndernas roll i samhället.  

                                                 
36

 Rehnberg 1951, s. 20-47.  
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Vilka ärenden behandlades då på denna lokalsamhälleliga nivå och vem hade möjlighet 

att påverka dessa beslut? Aronsson menar att sockenstämman främst var en arena där prästen 

mötte församlingen och att de ämnen som från början diskuterades i huvudsak hade med reli-

gion och kyrka att göra.
40

 Mot slutet av 1700-talet utökades de olika ärendepunkterna till att 

också innefatta sociala och ekonomiska frågor.
41

 Det gemensamma för alla ärenden, oavsett 

kategori, är dock att de berörde flera av de representerade byarna på sockenstämman.
42

  

Vad gäller representanter för byarna och deltagare på sockenstämman har Aronsson fun-

nit att en princip, åtminstone för hans undersökning, har varit att ”de som berörs, i betydelsen 

ska genomföra och bekosta ett beslut, är de som har rätt att besluta i frågan”.
43

 Kvinnorna har 

inte getts några möjligheter, undantaget i de fall då kvinnan var änka, att delta på stämman 

utan förekommer endast ”som objekt för stämmans agerande och då framför allt i egenskap av 

obesuttna [torpare och backstugusittare, mitt förtydligande] snarare än i kraft av sitt kön”.
44

 

Kvinnorna har alltså inte direkt utestängts från sockenstämman, men hustavlans ideologi med 

en uppgjord rangordning för hemmet medförde att mannen i egenskap av husbonde har repre-

senterat hushållet.  

Till skillnad från bystämman har sockenstämman emellertid haft en viss juridisk legitimi-

tet och kan enligt Aronsson därför betraktas som en första rättslig instans. Genom att prästen 

kungjorde ett beslut på predikstolen vann det nämligen juridisk verkan och skulle därför åtly-

das. Prästens och andra ämbetspersoners popularitet bland befolkningen påverkade dock om 

beslutet vann folkligt stöd eller inte. Enligt Aronsson vågade makthavarna av den anledningen 

inte driva vilka frågor som helst gentemot befolkningen.
45

  

När det kommer till vissa ärendepunkter räckte varken bystämmans eller sockenstäm-

mans förhandlingar till. I de fall det handlade om potentiellt straffbara tvister var det snarare 

häradsrätter och domkapitel som fick ta sig an frågan. Äktenskaps- och relationsfrågor är en 

ärendekategori som har behandlats hos domkapitlet och Malin Lennartsson har exempelvis 

studerat fall som har handlat om trolovning, skilsmässor och sexualitet - frågor som alltså 

varken har hört hemma på sockennivå eller byalagsnivå.
46

  

Om häradsrätter och domkapitel kan sägas tillhöra den regionala samhällsnivån så åter-

står att se vilket förhållande den nationella nivån har till byalagen. I avsnitt 2.1 konstaterade vi 
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att det har funnits ett antal lagar och föreskrifter som har reglerat hur byalagen har varit orga-

niserade. Dessutom har nationella beslut som exempelvis skiftesreformerna påverkat hur by-

arna såg ut rent bebyggelsemässigt. Makthavarna har dock inte varit särskilt intresserade av 

att lägga sig i böndernas verksamhet utan har snarare låtit byalagen använda ”sin” arena rela-

tivt fritt. Det hela har då byggt på ett mer eller mindre frivilligt engagemang från böndernas 

sida. Lars-Inge Ström, som har studerat fenomenet lokal demokrati, menar att människan har 

en stark tendens att vilja engagera sig i sådana frågor som berör henne själv.
47

 Han menar 

dock att det självstyre som byalagen har besuttit inte ska tolkas allt för positivt. Snarare har 

det handlat om att makthavarna har manipulerat befolkningen till att tro att de kan påverka sin 

situation mer än vad de i själva verket kan. Ur denna synvinkel menar Ström att: ”Byalagen 

var inte ett uttryck för bondemeningen i samhället utan för överhetens”.
48

 Resonemanget är 

intressant och ger en kritisk och nyanserad bild av byalagsfenomenet som sådant. I den här 

framställningen utgår jag dock från föreställningen att bönderna visst kunde påverka sin livs-

situation och att byalagen utgjorde viktiga forum för böndernas möjligheter att samarbeta.   

 

2.4 Ostroms designprinciper för gemensamma resurspooler 

Som har konstaterats inledningsvis har byalagen fungerat som samlingspunkter för bönderna 

där de gemensamt har kunnat besluta i frågor som påverkar deras vardag. I många fall har 

bönderna delat på ett antal resurser och har av den anledningen behövt upprätta ett system för 

hur dessa resurser ska fördelas och förvaltas.  

En av de främsta forskarna när det gäller just gemensamma resurspooler, vilket det här är 

tal om, är den amerikanska statsvetaren Elinor Ostrom. I boken Allmänningen som samhälls-

institution beskriver Ostrom hur hon under ett par decennier har studerat olika grupper, eller 

institutioner, som tillsammans utnyttjar en och samma resurspool.
49

 Den gemensamma re-

surspoolen, av Ostrom förkortat CPR (på engelska common-pool resources), kan exempelvis 

utgöras av ett fiskevatten, ett bevattningssystem eller en gemensamt ägd väg. De människor 

som utnyttjar resurspoolen och tillskansar sig resurser från den kallas för appropriatörer.
50

 

Det som Ostrom har fokuserat på i sin undersökning är hur samverkan ser ut mellan appropri-

atörerna inom ramen olika CPR-institutioner.  
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Med utgångspunkt i sina observationer har Ostrom funnit att några CPR-institutioner är 

mer framgångsrika och stabila än andra och hon pekar ut åtta designprinciper som särskilt 

förenar dessa grupper. De åtta designprinciperna är följande
51

:  

För enskilda gemensamma resurspooler: 

1. Klart definierade gränser. 

2. Kongruens mellan reglerna för appropriering och tillhandahållande och de lokala 

förhållandena.  

3. System för kollektiva val. 

4. Övervakning.  

5. Graderade sanktioner.  

6. Mekanismer för konfliktlösning.  

7. Minimalt erkännande av rätten att organisera sig.  

 

För gemensamma resurspooler som är delar av ett större system: 

8. Nästlade enheter.  

Som framställningen visar finns det enligt Ostrom sju designprinciper som gäller alla enskilda 

gemensamma resurspooler. I de fall då resurspoolen också utgör en del av ett större system, 

vilket vanligtvis är fallet, gäller även den åttonde designprincipen.  

Klart definierade gränser (punkt 1) är den första och mest grundläggande principen för 

en CPR-institution. Med detta menar Ostrom att individerna inom CPR-institutionen måste ha 

gjort upp tydliga gränser för vad som innefattas i själva resurspoolen samt regler för vilka som 

har rätt att utnyttja denna (appropriatörer).
52

 Nästa steg är sedan att bestämma när, var, hur 

mycket och på vilket sätt som appropriatörerna får tillgodose sig med resurser från resurspoo-

len. Med kongruens mellan reglerna för appropriering och tillhandahållande och de lokala 

förhållandena (punkt 2) menar Ostrom att reglerna för approprieringen måste vara utformade 

på ett sätt som fungerar för den aktuella resurspoolen. Förutsättningarna för exempelvis ett 

bevattningssystem i Spanien är annorlunda om man jämför med förutsättningarna för ett 

gemensamt fiskevattensområde i Turkiet. Ett gemensamt regelverk för alla CPR-institutioner 

är således omöjligt att ha utan ska istället vara anpassat efter varje unik situation och de för-

hållanden som råder på just den plats som CPR-institutionen finns på.  

För att kunna skapa så goda regler som möjligt är det enligt Ostrom också viktigt att alla 

de appropriatörer som påverkas av reglerna ska ges möjlighet att vara med och modifiera 

dem. Genom tydliga system för kollektiva val (punkt 3) kan en CPR-institution ”bättre anpas-
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sa sina regler till lokala omständigheter, eftersom individerna som interagerar direkt med var-

andra och den fysiska världen kan modifiera reglerna över tiden så att de bättre stämmer över-

ens med de specifika dragen i deras miljö”.
53

 Tidsaspekten blir alltså också viktig i samman-

hanget då appropriatörerna ska ges möjlighet att testa olika sätt att utnyttja resurspoolen på 

och över tid komma fram till vilken variant som passar bäst för just dem.  

Men att ingå i en CPR-institution är inte helt riskfritt. Den största sårbarheten hos appro-

priatörerna ligger i det faktum att de är starkt beroende av varandra och de handlingar som de 

utför i anknytning till resurspoolen. Varje individ tvingas ta hänsyn till hur andra agerar innan 

hon själv kan bestämma hur hon ska handla. Att tillhandahålla en uppsättning regler kan då 

fungera som en hjälp, men Ostrom poängterar att det fysiska beroendet inte försvinner i och 

med reglerna. Vad som dock förändras är ”det resultat som appropriatörerna erhåller”.
54

 För 

att försäkra sig om att den gemensamma resurspoolen inte missbrukas är övervakning (punkt 

4) ett viktigt inslag och detta sker, menar Ostrom, ofta naturligt därför att appropriatörerna 

skyddar sina egna intressen. I vissa fall kan CPR-institutionen delegera övervakningen till en 

extern myndighet, men vanligtvis sköter appropriatörerna denna själva. Om en appropriatör 

bryter mot de överenskomna reglerna tilldöms han vanligen någon form av straff. Att CPR-

institutionen har graderade sanktioner (punkt 5) fyller en funktion i att påminna förbrytaren 

om vikten av att följa reglerna. Ju större regelbrott som begås, desto högre straff utdelas.  

Övervakningen är på intet sätt en garanti för att regler efterföljs och att brott mot dem 

straffas. Ibland kan det hända att appropriatörerna är oense sinsemellan eller med någon ut-

omstående tjänsteman. Vid sådana tillfällen är det enligt Ostrom viktigt att det finns meka-

nismer för konfliktlösning (punkt 6) så att problemsituationen kan redas ut. Mekanismerna kan 

förklaras som rutiner som beskriver hur man ska gå tillväga när man ska lösa en konflikt. Ett 

tillvägagångssätt som Ostrom lyfter fram är diskussion i ett forum. I forumet ges de olika par-

terna möjlighet att uttrycka sin version av händelsen och sedan tillsammans försöka arbeta 

fram en så bra lösning som möjligt.
55

  

För att appropriatörerna ska uppnå legitimitet i de regler som de utformar behövs ett mi-

nimalt erkännande av rätten att organisera sig (punkt 7). Med detta menar Ostrom att appro-
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priatörerna får utforma sina regler utan att någon extern myndighet lägger sig i. Om myndig-

heten inte lägger sig i betyder det nämligen att de anser att reglerna som appropriatörerna har 

är fullgoda, eller åtminstone dugliga. Skulle myndigheten däremot motsätta sig de regler som 

appropriatörerna utformar är det inte längre ett erkännande och då uppfylls inte principen.  

Den åttonde och avslutande designprincipen som Ostrom menar gäller för långvariga och 

stabila CPR-institutioner handlar om nästlade enheter (punkt 8). Med detta menas att en CPR-

institution vanligtvis är beroende av hur andra institutioner på andra nivåer - ofta på både en 

lokal, en regional och en nationell nivå - är organiserade. Ostrom förklarar: ”Att inrätta regler 

på en nivå utan regler på de andra nivåerna kommer att skapa ett ofullständigt system som 

inte kommer att bestå i det långa loppet”.
56

 För att en CPR-institution ska fungera krävs det 

alltså också en medvetenhet om vad som händer på de andra nivåerna.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Ostroms designprinciper betonar upprättandet 

av regler och användandet av dessa. Ostrom menar att reglerna är viktiga därför att de är ett 

uttryck för den gemensamt samlade kunskapen som finns inom en CPR-institution. För att 

denna kunskap ska kunna användas krävs riktlinjer som appropriatörerna kan arbeta efter och 

Ostrom förklarar att: ”Gemensam kunskap innebär att varje deltagare känner till reglerna, vet 

att andra känner till reglerna och vet att de också vet att han känner till reglerna”.
57

 Oavsett 

om reglerna sedan överensstämmer med den formella lagstiftningen eller inte så påverkar de 

appropriatörernas agerande i fråga om den gemensamma resurspoolen.  

 

2.5 Termer och begrepp 

Eftersom Ostroms teori ursprungligen är samhällsekonomisk består den av just ekonomiska 

termer. Behovet av en sådan terminologi finns emellertid inte i denna framställning och jag 

vill därför förenkla ett par av de begrepp som Ostrom använder.  

Gemensamma resurspooler och/eller resurssystem kommer övergripande att benämnas 

resurser. Resurserna kan delas in i olika kategorier som till exempel vägar, diken och åkrar.  

Den övergripande organisationen som ansvarar för resurserna benämns byalag. Ostrom 

talar i sin teori om CPR-institutioner, men eftersom byalag är en vedertagen svensk term och 

det begrepp som bönderna i den undersökta byn själva använder är det också denna som jag 

använder. Det finns nämligen ingen anledning att tala om CPR-institutioner när byalag är en 

bättre term.  
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Personer som bor i den undersökta byn och äger jord där har rätt att ingå i byalaget och 

närvara vid bystämmorna. Genom att ingå i byalaget har personen också rätt att tillskansa sig 

av de gemensamma resurserna inom byn. I framställningen benämns en sådan person som 

bonde istället för appropriatör. I de fall det dock är relevant att tala om jordägare, hemmans-

ägare och torpare används också dessa termer.  

 

3 Avgränsningar och frågeställning 

I detta avsnitt följer en beskrivning av de avgränsningar och överväganden som har gjorts i 

anslutning till studien samt en presentation av de frågor som har varit undersökningens fokus.  

 

3.1 Avgränsningar 

Då den föreliggande undersökningen är av det lokalhistoriska slaget och syftar till att testa en 

teoris tillämpbarhet på en by har både en rumslig och en tidslig avgränsning gjorts.  

Den rumsliga avgränsningen har gjorts till Benestad by, dåvarande Aringsås (idag Alve-

sta) kommun i Småland. Jag har i min undersökning valt att enbart studera den verksamhet 

som byalaget där har ägnat sig åt inom själva byn. Detta har gjorts genom en innehållslig text-

analys av olika bystämmoprotokoll samt av den byordning som varit gällande för byn. Kon-

takter med olika myndigheter, sockenråd och andra samhällsinstitutioner genom domstolspro-

tokoll, lantmäteribeslut etc. har därför inte inkluderats i vidare omfattning i studien. Undanta-

get är de handlingar om laga skifte som nämns i det introducerande avsnittet om Benestad by.  

Anledningarna till att det är just Benestad byalag som har studerats är flera. För det första 

har jag i min undersökning valt att begränsa mig till ett enda byalag. Syftet med undersök-

ningen har varit att studera i hur stor omfattning Ostroms teori om de olika designprinciperna 

gör sig gällande för ett byalag. Att jämföra flera byalag med varandra har därför inte varit av 

intresse här. För det andra har Benestad byalag och dess organisation sedan tidigare aldrig 

undersökts på den akademiska nivån. Även om byalag allmänt har förekommit som studieob-

jekt inom den vetenskapliga floran har just Benestad och det byalag som funnits där inte stu-

derats av fler än möjligtvis hembygdsföreningar och släktforskande personer med anknytning 

till byn. För det tredje har den geografiska avgränsningen varit resultatet av ett bekvämlig-

hetsurval. Att materialet med protokollsböcker, byordning, kartor och så vidare har varit 

lättillgängligt för mig som forskare har också påverkat valet av undersökningsområde.  



 

23 

 

Undersökningen omfattar åren 1886-1928 och har begränsats till en period om totalt 43 

år. Avgränsningen har gjorts med hänsyn till det faktum att byn fortfarande var en av de vikti-

gare samhällsenheterna för landsbygdens människor kring sekelskiftet 1900. Jordbruket hade 

vid denna tid ännu inte blivit den industri som vi kan se idag, utan man odlade spannmål och 

höll kreatur för att försörja sig själv och sin familj. Bönderna var dessutom beroende av hjälp 

från varandra och eftersom undersökningen fokuserar på de gemensamma resurserna inom 

byn har jag valt att studera en period där det kollektiva tänket var större än det individualistis-

ka. Vidare återfinns bystämmoprotokollen från hösten 1886 till och med våren 1928 i en och 

samma protokollsbok.
58

 Vid en första genomgång av protokollen fann jag ingen anledning att 

ytterligare begränsa undersökningsperioden utan har istället valt att inkludera alla protokoll.  

 

3.2 Frågeställning 

Eftersom syftet med den föreliggande undersökningen har varit att studera om Ostroms de-

signprinciper för gemensamma resurssystem är tillämpbar när det gäller byalaget och dess 

organisation i Benestad by har följande frågeställning använts: 

 Vilka ärenden som gällde byns gemensamma resurser behandlades på 

bystämmorna?  

 Vilken maktfördelning fanns inom byalaget? Var bystämmorna ett fo-

rum där man hävdade sin makt och hur gjorde man i så fall detta? 

 Förekom oenigheter inom byalaget och hur löste man i så fall dessa? 

 Finns det i bystämmoprotokollen några indikationer på att byalaget 

har haft vertikala kontakter med andra samhällsinstanser? 

 Vilka av de åtta designprinciper som Ostrom presenterar i sin teori gör 

sig gällande i Benestads byalag? 

De fyra första frågorna redogör jag för i resultatkapitlet. Den femte frågan utgår emellertid 

från de övriga och kommer därför att behandlas först i analysen.  

 

                                                 
58

 Protokollsboken är för övrigt den äldst bevarade i Benestad byalags ägor. Enligt muntlig uppgift från Kjell 

Jansson har det funnits ännu äldre protokollsböcker från Benestad byalag, men efter att dessa lämnades över till 

Norra Allbo hembygdsförening har de försvunnit och ingen vet längre var de finns.  
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4 Material och metod 

I den föreliggande undersökningen har jag studerat Benestad byalag och hur det organiserade 

sig kring byns gemensamma resurser under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Ef-

tersom det är byalaget som har stått i fokus är det material kopplat till detta som har studerats. 

Jag har vidare kategoriserat materialet för att kunna besvara de frågor som jag har ställt. Vil-

ket material det har varit fråga om samt hur jag har arbetat med detta redovisas nedan.  

 

4.1 Undersökningens material 

Materialet som har studerats har varit av två slag. För det första har jag undersökt den byord-

ning som var gällande för Benestad by under perioden 1886-1928 och fokuserat på hur denna 

har fungerat som ett slags ram för byns och byalagets verksamhet. För det andra har jag stude-

rat protokoll från de olika bystämmor som Benestad byalag höll under perioden.  

 

4.1.1 Byordning för Kronobergs län 

I avsnitt 2.2.1 ovan redogjordes för hur bondeståndet under mitten av 1700-talet arbetade för 

att få igenom en mönsterbyordning för alla Sveriges byar. Projektet lyckades och år 1742 sän-

de kungen ut en kopia av denna till landets alla landshövdingar. Det var nämligen landshöv-

dingarna som skulle se till att byordningarna fastställdes ut i byarna. Eftersom Benestad ligger 

i Kronobergs län var det länsbyordningen som den dåvarande landshövdingen för Kronoberg, 

Anders Koskull, distribuerade som man skulle rätta sig efter.  

Koskull mottog kungens brev år 1742 och efter att ha gjort någon enstaka revidering i 

mönsterbyordningen lät han trycka denna år 1745. Enligt Mats Rehnberg fanns det på titelsi-

dan till byordningen plats för att fylla i det aktuella häradets namn och Koskull verkat ha velat 

att ytterligare en instans skulle fastslå byordningen och att häradena skulle fungera som ett 

slags ”övergrupperingar till byalagen”.
59

 Koskull avled dock år 1746 och enligt Rehnberg fick 

hans byordning litet genomslag i länet.  

Landshövding Raab, som följde efter Koskull, försökte genomdriva en uppryckning av 

länets jordbruk under senare delen av 1700-talet och det lyckades han relativt väl med. Något 

upplyft för byordningen var det dock inte tal om. Det var istället först när Carl Stellan Mörner 

i början av 1800-talet tog över landshövdingaämbetet som en byordning på riktigt började få 

fäste i de kronobergska byalagen. Den nya byordningen innehöll 44 paragrafer och var enligt 
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landshövdingen själv resultatet av de förändrade jordbruksförhållandena. Samtidigt syftade 

den till att upprätthålla den redan existerande ordningen ute i byarna:  

Att Länets Innevånare med wälbehag anse denna af mig nu tagna åtgärd, derom gör 

mig öfwertygad, då ändamålet dermed endast åsyftar den ordning, som alltid bör 

finnas inom wårt samhälle; hwarjemte jag tror mig böra erinra hemmansägare uti 

Byelagen, att med den nogaste omtanka hålla författningen i helgd, wisa hörsamhet 

emot antagne Åldermän, samt kraftfullt, hwar och en på sitt ställe, medwärka till de 

Buds och Befallningars noga efterlefnad, hwilka Styrelsen utfärdar, för att befrämja 

allmän wäl och enskild säkerhet.
60

 

Landshövding Mörner menade alltså att det fanns en naturlig ordning i byarna genom de tio 

budorden och att varje byinvånare skulle se till att främja och bevara denna ordning. Den nya 

byordningen som trycktes och distribuerades år 1819 skulle snarare bara befästa det förhål-

lande som redan existerade i byarna. Denna byordning har varit gällande också för Benestad.  

 

4.1.2 Bystämmoprotokoll 

Bystämmoprotokollen har utgjort det primära materialet i min undersökning. De protokoll 

som har studerats är från perioden 1886-1928 och återfinns, som tidigare nämnts, i en och 

samma protokollsbok. Totalt rör det sig om 104 stycken bystämmoprotokoll fördelat på 42 

vårstämmoprotokoll, 42 höststämmoprotokoll och 20 protokoll från extrainsatta bystämmor. I 

undersökningen har eventuella tillägg, det vill säga sådant som finns angivet i direkt anslut-

ning till ett ordinarie protokoll men står skrivet efter signeringarna, räknats tillhöra det ordina-

rie protokollet.  

Vad gäller utformningen återfinns i protokollens huvud alltid datum och plats för den ak-

tuella stämman. Datum har angetts med dag, månad och år medan platsbeskrivningarna ser 

olika ut. I en del av protokollen står det bara att den aktuella stämman ägde rum i Benestad, 

medan andra protokoll innehåller angivelse om exakt vilken gård i Benestad det var tal om. 

Beroende på om stämman ägde rum på våren, hösten eller var en extrainsatt stämma så såg 

strukturen med olika ärendepunkter något annorlunda ut. Vår- och höststämmorna hade rela-

tivt fasta strukturer medan de extrainsatta stämmorna var utlysta i särskilda ärenden och där-

för saknar en mer generell struktur.  

Protokollen är handskrivna och har av den anledningen medfört att vissa svårigheter har 

funnits med att tyda vad som står. Det har sällan haft med själva handstilen att göra utan med 

det faktum att man har använt sig av bläck. Bläcket har nämligen en förmåga att bli kladdigt 

och då göra det svårt att tyda vad som står. Detta gäller främst vid de tillfällen då sekreteraren 
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har skrivit fel ord. I de flesta fall har denne då strukit över ordet och skrivit det igen bredvid, 

men i en del fall har sekreteraren istället försökt skriva över ordet på samma ställe. Detta har 

medfört att det har blivit kladdigt i protokollen och jag vill av den anledningen reservera mig 

för att jag kan ha tolkat vissa ord fel vid läsningen.  

Protokollen är vidare skrivna under en tid då -e var en vanligt förekommande ändelse för 

olika pluralformer och hv, fv och f var vanligare än v. Dessutom var inledande versal mer re-

gel än undantag när man angav månad, olika titlar och dylikt. I de citat som förekommer i 

resultatkapitlet har jag strävat efter att återge stavningen i så autentisk form som möjligt. Jag 

är nämligen av uppfattningen att historien inte enbart finns i protokollens innehåll utan också i 

de former som orden och texten har. Man hade visst kunnat ”översätta” protokollen till mo-

dernare svenska, men då med konsekvensen att den historiska kraften och den tidstypiska 

andemeningen gått förlorad. Dessutom används ord inte på samma sätt idag som de gjorde då 

och en översättning av protokollen skulle inte göra dem rättvisa. Jag vill av just detta faktum 

också reservera mig för att jag som en människa av år 2014 kan ha tolkat ord fel gentemot den 

betydelse som de hade under perioden 1886-1928.  

Citat från bystämmoprotokollen används i framställningen för att dels belysa hur bönder-

na själva har formulerat sig i de olika frågorna, dels illustrera hur jag som forskare har tolkat 

protokollen. När jag hänvisar till ett bystämmoprotokoll anges först BBA, för Benestad Bya-

lags Arkiv, och sedan år, månad och dag för det aktuella protokollet. Eftersom undersök-

ningsperioden inkluderar ett sekelskifte och jag vill undvika problem med att förstå vilket 

århundrade det är fråga om anges årtalet med fyra siffror. En protokollshänvisning kan därför 

se ut på följande sätt: BBA 18981104.  

Vid ett par tillfällen har också husförhörslängder för den aktuella perioden studerats. Det-

ta har då dels handlat om att kartlägga hur många som bodde i Benestad by vid den undersök-

ta perioden, dels handlat om ett fall där en kvinna lyfts fram i protokollen.  

 

4.2 Undersökningens metod 

Vid undersökningen av materialet har en innehållslig textanalys tillämpats.
61

 Jag har vid läs-

ningen av protokollen fokuserat på vad texten har handlat om och vilka beslut som man har 

kommit fram till. Jag har alltså inte analyserat hur diskussioner och resonemang har eller kan 

ha förts och jag har inte heller försökt förstå hur bönderna har tänkt när de har väckt förslag 

om en viss fråga. Istället har den autentiska texten varit det primära i min analys.  
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Analysen av protokollen har bestått av två moment. Det första momentet har handlat om 

att kartlägga protokollens formella struktur och utseende med angivelser av tid och plats, an-

talet paragrafer som behandlades på respektive bystämma samt signering av protokollen. Vad 

gäller paragraferna har jag i framställningen valt att istället kalla dessa för ärendepunkter. 

Som en ärendepunkt har jag räknat allt det som i protokollen har återgivits under en och 

samma paragraf, exempelvis § 1, och när en ny paragraf har angetts har jag således betraktat 

detta som att en ärendepunkt är avslutad och att nästa ärendepunkt tar vid. Någon skillnad 

mellan paragraf och ärendepunkt finns således inte, men att jag ändå kallar det för ärende-

punkt istället för paragraf beror på att jag menar att flera ärendepunkter tillsammans kan räk-

nas som ett ärende. Det är dessa ärenden som jag sedan har studerat i analysens andra del. 

Det huvudsakliga syftet med den andra delen av protokollsanalysen har varit att studera 

bystämmornas innehåll. Genom att undersöka de olika ärendena på bystämmorna har syftet 

varit att kartlägga vilka ärenden som berörde byns gemensamma resurser och vilka ärenden 

som istället har varit kopplade till den enskilde individen. Då undersökningen belyser de ge-

mensamma resurserna har jag i framställningen valt att inte alls behandla de ärenden som är 

kopplade till individen. Exempelvis förekommer i protokollen ett fall då en av bönderna an-

håller om tillåtelse att få låta upprätta ett kokhus på sin tomt.
62

 Ärenden av detta slag har alltså 

ej inkluderats här, utan jag överlämnar analysen av dessa till en annan studie.  

Vid analysen av bystämmornas ärenden har jag delat in de gemensamma resurserna inom 

byn i nio olika ärendekategorier. En ärendekategori är detsamma som ett ärende och består 

alltså av flera olika ärendepunkter. För att en ärendepunkt dock ska ha räknats som en del av 

ett ärende har två kriterier behövt vara uppfyllda. För det första ska ärendepunkten handla om 

någon resurs som är gemensam för byn. För det andra ska ärendepunkten på något sätt bidra 

till att utveckla den gemensamma resursen i fråga, till exempel genom man har bestämt slut-

datum för när ett arbete ska vara färdigt. Utifrån dessa två kriterier har jag sedan delat in 

ärendepunkterna under någon av följande nio kategorier: 1) vägar och vägunderhåll, 2) gator 

och öar, 3) djurhållning och odling, 4) mjölkvagn, 5) brandförebyggande insatser, 6) byns 

funktionärer, 7) klappbrygga, 8) fattigvård och 9) myndighetskontakter. Ärendepunkter som 

exempelvis grusning, ruskning och snöröjning har räknats till kategorin vägar och vägunder-

håll (kategori 1), medan diken, dikesrensning och kreaturshållning har räknats till kategorin 

djurhållning och odling (kategori 3). En översiktligare tabell av ärendekategorierna med till-
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hörande exempel på olika ärendepunkter som har räknats till dessa ges i anslutning till den 

övergripande redogörelsen för bystämmorna i avsnitt 5.2.3.  

 

5 ”Sålunda Beslutadt som skedde i Benestad” 

I detta kapitel redovisas de resultat som jag har kommit fram till i min undersökning. Jag bör-

jar med att presentera Benestad by och hur förhållandena såg ut i byn vid den tid som under-

sökningen omfattar. Därefter ges en allmän översikt av bystämmorna och de protokoll som 

har studerats med en beskrivning av den kategorisering som har gjorts. Vidare presenteras 

sedan resultaten tematiskt med utgångspunkt i kategoriseringen och de frågeställningar som 

har varit centrala för undersökningen.  

 

5.1 Benestad by 

Benestad by är belägen några kilometer söder om Alvesta i Småland. Byn har anor från me-

deltiden och det första belägget för Benastadhe är daterat till år 1379.
63

 Namnet kommer av 

mansnamnet ’Bene’ och ’stad’ (plats, ställe) och har betydelsen ’Benes ställe’. Nedan syns en 

av de äldsta kartorna över Benestad by från år 1729.  

 

Figur 1. Karta över Benestad by från år 1729.
64
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 Geometrisk Charta öfwer Bennasta By i Småland, Kronobergs Lähn, Allbo Härad, och Aringsåhs Sockn från 

år 1729.  
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Till höger på kartan syns sjön Salen, en avlång sjö som mynnar ut i Åsnen och vidare till Mör-

rumsån, och nere till vänster Alvasjö.
65

 Bykärnan återfinns centralt på kartan med de olika 

ägorna och skiftena, de ljusare partierna, runt om. Bykärnan kom så småningom att sprängas 

och gårdarna flyttades ut och blev mer spridda över byns ägor. Mot slutet av 1880-talet bodde 

emellertid ungefär 380 personer i Benestad.
66

 

Byn skiftades enligt laga skifte år 1919 och de närmaste åren därefter. Detta innebär att 

skiftningen gjordes under den senare delen av undersökningsperioden. I bystämmoprotokollen 

nämns emellertid inte denna händelse och jag har därför valt att inte vidare fördjupa mig i 

vilka konsekvenser det fick för byalaget. Vid tiden för skiftningen fanns dock tio hemman i 

Benestad by: Södregård, Håkansgård, Jutagård, Jönsagård, Åkesgård, Billagård, Sjögård, Nor-

regård, Offagård och Brittegård.
67

 De sju förstnämnda var skattehemman och de tre sistnämn-

da var frälsehemman som lydde under Engaholm, det stora godset öster om sjön Salen. Hem-

manen var vanligtvis splittrade och Håkansgård bestod exempelvis av fyra gårdar omfattande 

1/4 mantal vardera.
68

 Det fanns också hemman som utgjorde större enheter. Billagård och 

Sjögård bildade tillsammans Benestad Herrgård och var hemvist för byns rikare invånare.
69

 

Trots att Herrgården ägde mer mark än de andra gårdarna i byn gjordes enligt protokollen 

ingen särskild hänsyn till detta vid bystämmorna.  

Förutom hemmansägarna och deras respektive familjer med fruar och barn fanns många 

andra yrkesgrupper representerade i byn. Enligt husförhörslängder från 1800-talets slut fanns 

exempelvis pigor och drängar, soldater, banvakter, smeder, skräddare, skomakare, snickare, 

murare, takläggare, handlare, fiskare, sömmerskor, kokerskor och lärare bosatta i Benestad 

by.
70

 Det var alltså inte bara jordbruket som fungerade som en inkomstkälla utan också mind-

re protoindustrier fanns och skapade arbetstillfällen för den tidens egenföretagare. Det har 

emellertid varit bönderna och byns jordägare som har stått i centrum för denna undersökning.  

 

5.2 Om bystämmorna i största allmänhet 

Under perioden 1886-1928 hölls totalt 104 bystämmor i Benestad by. Av dessa var 42 stycken 

ordinarie vårstämmor, 42 stycken ordinarie höststämmor och 20 stycken extrainsatta stäm-
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 Enligt Fridell 2006, s. 68 finns belägg för Salund från 1200-talets mitt. Namnet betyder ’sälgsjön’ eller ’den 

mörka sjön’.  
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 Husförhörslängd för Aringsås socken 1886-1890.  
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 Handlingar från laga skifte, Lantmäteristyrelsens arkiv 1915.  
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 Se exempelvis Husförhörslängd för Aringsås socken 1886-1890.  
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mor. Såväl vår- som höststämmorna var relativt fasta i sina strukturer och hade ett visst antal 

ärendepunkter som ständigt återkom. Extrastämmorna var däremot utlysta i särskilda ärenden 

och hade av den anledningen en mer varierande struktur.  

 

5.2.1 Stämmornas formella struktur 

Som framgick redan i materialkapitlet inleddes protokollen med en angivelse av tid och plats 

för stämman. Tidpunkten angavs med år, månad och dag, men aldrig med klockslag. Platsan-

givelserna kunde däremot vara mer specifika och i många av protokollen framgår exakt vilken 

gård i Benestad som stämman ägde rum på. Vid en jämförelse av de angivna gårdarna och 

åldermännens boplats finns ett påtagligt samband som indikerar att bystämmorna ägde rum 

hemma hos den för året valda åldermannen. Förutom de uppdrag han redan hade skulle ål-

dermannen alltså också agera värd för bystämmorna.  

Den första punkten på dagordningen var alltid stämmans utlysning. Enligt den rådande 

byordningen innebar detta att åldermannen skulle ha sänt runt en budkavel bland byamännen 

och på så sätt meddelat att en bystämma skulle äga rum.
71

 Om byamännen ansåg att stämman 

hade utlysts på ett riktigt sätt, vilket de i alla de undersökta protokollen gjorde, godkändes 

utlysningen. I protokollen kan det exempelvis stå ”Tillfrågades om stämman var lagligt utlyst 

hvilket med Ja besvarades”.
72

 Ett undantag från detta var dock i de fall då man hade kallat till 

extrastämma. Enligt protokollen frågade man då aldrig om stämman var lagligt utlyst utan 

noterade bara att ”Stämman var utlyst i ändamål att […]”
73

 och sedan en beskrivning av det 

ärende man behandlade. Från och med år 1911 följde efter punkten om stämmans utlysning 

att man läste upp protokollet från föregående stämma och godkände detta.
74

 I samtliga fall där 

denna punkt förekommer godkändes protokollet. Först därefter kunde man sedan börja disku-

tera de olika ärendepunkterna.  

Vad gäller just ärendepunkterna framgår det inte av materialet om dessa var distribuerade 

på förhand eller ens vem som hade bestämt dem. Det troliga är dock att åldermannen hade 

gjort upp någon form av dagordning, men av protokollen framgår att de övriga byamännen 

också var initiativtagare till en del frågor. Nedan följer några exempel:  

På Begäran af Peter Johan Andersson Bestämdes att gärdesgårdarna skola synas 

mellan Hagarne mellan Jutagård och Åkagårds hemman.
75
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 By-Ordning För Kronobergs Län, 1819 § 3.  
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 BBA 18870428.  
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 BBA 18901001.  
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 Från och med BBA 19110506 och framåt. 
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På förslag af Nämndeman Salem Svensson beslöts enhälligt att ingå till kyrkostäm-

mans ordförande med anhållan om återupptagande af den uppskjutna frågan angåen-

de byggande af skolhus inom Benestad.
76

 

Olof Pettersson väckte fråga om postgöringen till byn och beslöt stämman uppdraga 

åt K. Hörberg att hos postmästare i Alfvesta söka utverka att postgång anordnas till 

Benestad och Änganäs byar som under föregående år.
77

 

Flertalet gånger framförde byamännen alltså förslag om saker som de ansåg var angelägna för 

hela byn och som man diskuterade på stämmorna.  

Vem som författade protokollen förblir en ständig gåta under perioden. Endast vid tre till-

fällen framgår explicit att man har haft en sekreterare: den 8 november år 1919, den 8 maj år 

1920 och den 5 november 1920.
78

 Vid alla tre tillfällena använder man formuleringen ”vid 

protokollet” och sedan följer sekreterarens signatur. Två av gångerna är Salem Svensson sek-

reterare och en gång Per Gustafsson. Vem som står bakom de övriga protokollen framgår 

emellertid aldrig. Likaså är noteringar om vilka som närvarar vid stämmorna sällsynta i mate-

rialet. Det är endast när det är tal om någon form av kontrakt mellan bönderna som flera namn 

finns med i protokollet. I övrigt får antas att det är byns jordägare som har närvarat vid by-

stämmorna eftersom det enligt byordningen var de som var berättigade att närvara.
79

  

Efter att bystämman hade hållits och protokollet var skrivet följde signering av detsam-

ma. Signering återfinns för 100 av de 104 undersökta protokollen. I de allra flesta fall (några 

få undantag förekommer) är det åldermannen som har signerat protokollet och i ungefär 75 % 

av fallen har man dessutom haft en eller flera justerare som har signerat. Justerarna valdes 

vanligen vid respektive bystämma som en sista ärendepunkt på dagordningen och hade i upp-

gift att granska så att det som stod i protokollet stämde överens med vad man hade beslutat 

om på stämman. I flertalet protokoll förekommer små instick som tydligare förklarar namn, 

platser etc. men om det är justerarna som står bakom dessa framgår tyvärr inte. Sekreteraren 

läste troligtvis igenom protokollet och det kan också ha varit denne som har gjort tilläggen. 

Det finns dock ett tillfälle där justerarna har skrivit ett tillägg och uttrycker en invändning.  

Den 19 oktober år 1889 hade byalaget hållit ordinarie höststämma med redogörelse av 

byns ekonomi, val av nya funktionärer och så vidare. Från den 30 oktober, närmare två veckor 

senare, finns ett tillägg som ger uttryck för följande invändning:  

Som vi undertecknade blifvit utsedda att Justera dagens protokoll får vi anmärka att 

räkenskaperna år ifrån år blifvit förda så att utgifterna blifvit förda ett år i förväg så 
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att då inkomsterna förts för 1889 har utgifterna förts för år 1890. som detta Missför-

hållande bör ändras så införas här inkomsterna för 1889. enligt den nya uträkningen 

hvarefter utgifterna påföras först till nästa år.
80

   

Efter detta följer sedan en justerad redogörelse för byns räkenskaper och en signering från J.P. 

Engström som då var utvald justerare. Att invändningen finns noterad tyder dock på att man 

var noga med att kontrollera så att allt blev ordentligt protokollfört.  

 

5.2.2 Vårstämmor, höststämmor och extrastämmor 

Vårstämmorna var vanligtvis förlagda till tiden runt Valborgsmäss och ägde som tidigast rum 

den 27 april och som senast den 15 maj.
81

 Stämmorna var i huvudsak vigda åt auktion av byns 

gemensamma gator, öar och fiskerätt. Gatorna var så kallade drivgator som bönderna använde 

för att valla sina kreatur på mellan de olika ägorna. Eftersom drivgatorna var relativt breda 

slog man gräset som växte vid kanterna och såg på så sätt till att inget gick till spillo.
82

 Det 

gräs som växte på öarna i sjön Salen var också ute för auktion, liksom fiskerätten för Alvasjö, 

den lilla sjön belägen i sydvästra delen av Benestad by. Vid auktionerna fick bönderna lägga 

bud på de olika ägorna och den som lade det högsta budet tilldelades rätten att tillgodose sig 

avkastningen från slåttern, fisket eller vad det nu var fråga om. Auktionen var emellertid inte 

det enda som behandlades på vårstämmorna. Också lagning av gärdesgårdar, smörjning av 

mjölkvagnshjulen och rensning av diken diskuterades av bönderna.  

Höststämmorna utspelade sig vid månadsskiftet mellan oktober och november. Sprid-

ningen över olika datum var större än för vårstämmorna och som tidigast ägde höststämman 

rum den 19 oktober och som senast den 28 november.
83

 I huvudsak handlade stämmorna på 

hösten om att redogöra för bykassans ställning samt att välja funktionärer inför nästkomman-

de år. De olika funktionärsposterna man valde var ålderman, plogmästare, vice plogmästare, 

tillsyningsmän och kassör för mjölkvagnskassan. Förberedelser inför vintern var också viktigt 

och man beslutade därför bland annat om att ge ved till de fattiga och att ruska vägen.  

Extrastämmorna var utlysta i speciella ärenden och protokollen från dessa innehåller där-

för vanligtvis bara en eller ett par ärendepunkter. 13 av extrastämmorna ägde rum på vinter-

halvåret (oktober-mars) och sju på sommarhalvåret (april-september). Anledningarna till att 

man kallade till extrastämma var vanligen att man behövde hjälpa de fattiga med ved eller 
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 BBA 18891019 med tillägget justerat den 30 oktober år 1889.  
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reparera vägar och broar. Det förekom dock också fall då man kallade för att besluta om repa-

ration av byns gemensamma kartor eller för att tillsätta en ny ålderman.
84

 

 

5.2.3 Bystämmornas olika ärendekategorier 

Vid undersökningen av bystämmoprotokollen har jag delat in ärendepunkterna i nio olika 

ärendekategorier. Kategorierna handlar alla om gemensamma resurser inom byn och de ären-

depunkter som har räknats in under en kategori har räknats dit därför att de driver ärendet 

framåt och utvecklar den gemensamma resursen. För att illustrera hur kategoriseringen har 

gått till följer nedan en tabell som beskriver vilka typer av ärendepunkter som har räknats till 

vilken ärendekategori:  

Tabell 1. Ärendekategorier och inräknade ärendepunkter angående de 

gemensamma resurserna i Benestad by.  

Ärendekategori Inräknade ärendepunkter 

1. Vägar och vägunderhåll 
Vägar, broar, grusning, ruskning, 

snöröjning, delning av ploglag 

2. Gator och öar 
Auktion, gator, öar, fiskerätt, ar-

rende, kontrakt 

3. Djurhållning och odling 

Kreaturshållning, reglering av be-

testider, regler för höns, gärdes-

gårdar, diken, dikesrensning 

4. Mjölkvagn 

Reparation av vagnen, smörjning 

av hjulen, mjölkvagnskassa, re-

glering av avgift för ökad mjölk-

mängd 

5. Brandförebyggande insatser 

Anlitning av skorstensfejare, inköp 

av brandspruta, reparation av spru-

tan, upprättandet av ett spruthus, 

sprutmönstring 

6. Byns funktionärer 

Val av ålderman, plogmästare, 

vice plogmästare, tillsyningsmän, 

justerare, kassör 

7. Klappbrygga 
Intresseanmälan, byggande av 

bryggan, reparation av bryggan  

8. Fattigvård 

Fattighus, reparation av fattighu-

set, ved till de fattiga, vård och 

husrum 

9. Myndighetskontakter 

Lantmäteriet, reparation av byns 

gemensamma kartor och handling-

ar, sänkning av sjön Salen 

Källa: BBA bystämmoprotokoll omfattande åren 1886-1928.  
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Som framgår av tabellen består en ärendekategori i regel av mellan tre och sex olika typer av 

ärendepunkter.  

Utifrån kategoriseringen fanns alltså nio olika typer av ärendekategorier som man be-

handlade vid bystämmorna i Benestad by under åren 1886-1928. Eftersom några av dessa 

ärendekategorier emellertid inte bara kan betraktas som exempel på gemensamma resurser 

inom byn utan också belyser byns maktförhållanden och kontakter med myndigheter har jag 

valt att dela upp ärendena i min framställning.  

 

5.3 Ärenden som påverkade böndernas vardagliga liv 

Vid bystämmorna i Benestad by behandlades flera olika typer av ärenden under åren 1886-

1928. De fem ärendekategorier som främst handlar om och påverkar det vardagliga livet i byn 

är vägar och vägunderhåll, gator och öar, djurhållning och odling, mjölkvagn och brandföre-

byggande insatser. Nedan följer en närmare presentation av dessa.  

 

5.3.1 Vägar och vägunderhåll 

Ett av de allra vanligaste ärendena på bystämmorna var det som handlade om byns vägar. 

Såväl för bönderna inom Benestad by som för andra var det viktigt att vägarna var farbara och 

ordentligt iordningställda. Man var därför måna om att grusa vägarna och se till att ojämnhe-

ter och liknande rättades till. Av protokollen framgår att bönderna beslutade om att grusa vä-

garna vid ett flertal tillfällen, bland annat vid en extrainsatt stämma den 3 december år 1886:  

På tal om Byvägens öfvergrusning från Gamlanslid till Landsvägen vid Söragård be-

slöts att påköra 16 Lass på hvarje Mantal: och Bestämdes att alla Samlas Tisdagen 

den 7 dennes för att påföra Gruset å Sagde väg ock tillsägas att ingen får utan stort 

skäl uteblifva
85

 

Som citatet visar bestämde man på stämman tid och datum för grusningen, samt fastslog hur 

mycket grus som varje mantal skulle stå för. Man var även noga med att dela upp arbetet och 

såg till att alla deltog i sådana arbeten som berörde hela byn. Skulle man använda vägen fick 

man alltså rimligtvis vara beredd att i gengäld erbjuda sin arbetskraft till byalaget. Att ingen 

”utan stort skäl” fick utebli från samlingen tyder på just detta.  

Det räckte emellertid inte med att bönderna beslutade om en tidpunkt för när man skulle 

genomföra grusningen. Arbetet skulle också synas och bli godkänt för att räknas som full-
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gjort. Våren år 1887 hade Benestad byalag bestämt att grusningen av alla vägar skulle vara 

färdig senast den 1 december samma år. Åldermannen och tillsyningsmännen skulle efter 

denna dag syna vägarna och se till att allt var i sin ordning. Skulle de mot förmodan hitta nå-

gon brist hade bystämman beslutat att synemännen hade rätt ”att om inte vägen är färdig till 

sagde dag leja på den försumliges bekostnad för vägen iståndsättning”.
86

 Hade någon delägare 

i vägen inte fullgjort sin del av arbetet hade åldermannen och tillsyningsmännen alltså rätt att 

kräva att den skyldige skulle bekosta att vägen blev iordningställd.  

Det förekom att synemännen fann brister när de inspekterade vägarna. Vid höststämman 

den 15 november år 1918 meddelade de för året utsedda synemännen exempelvis att man vid 

inspektionen hade funnit att det hade varit ”bristande vägunderhåll å Änganäsvägen”.
87

 Det 

arbete som var ålagt delägarna hade inte blivit gjort och vid stämman meddelade man därför 

att arbetet skulle färdigställas inom en månad, annars fick man böta.  

Grusning av vägarna var en typ av vägunderhåll som i större utsträckning utfördes under 

sommarhalvåret. Under vinterhalvåret var det istället snöplogning som var den stora arbetsin-

satsen. Under de två första åren av undersökningsperioden, det vill säga år 1886-1887, utgjor-

de Benestad byalag ett och samma ploglag. Från och med höststämman den 28 november år 

1888 delades dock byn in i två ploglag: ett i söder och ett i norr. Enligt protokollet från stäm-

man gjordes följande uppdelning: 

På Fråga om Ploglagets delning Beslöts att Söragård Håkansgård Jutag. och 5/8 

mantal i Åkagård tillhöra Södra Ploglaget samt Norra Offa Britte. Herre. och Jönsa-

gård samt 3/8 mantal Åkagård tillhöra norra Ploglaget
88

  

De olika ploglagen turades efter denna delning om att ansvara för att ploga byvägarna så att 

det vartannat år sköttes av det södra ploglaget och vartannat år av det norra ploglaget. Ansva-

rig för att detta sköttes var plogmästaren. Fram till och med år 1902 var åldermannen och 

plogmästaren samma person. Man utsåg under denna tid också en extra plogmästare varje år 

som hade i uppdrag ”’att hålla vägen öppen’ såväl som Ordinarie Plogmästaren”.
89

 Efter år 

1902 förekommer dock val av plogmästare inte lika frekvent och ofta valde man plogmästare 

för en tid av fem år. År 1919 är sista gången som val av plogmästare omnämns i protokollen.  

För att ploglagen skulle kunna röja vägarna från snö behövde byns snöplog vara i gott 

skick. Vid vårstämman den 29 april år 1889 beslutade byamännen att låta göra en ny plog 

enligt följande beskrivning:  
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Beslutades att låta göra en ny Snöplog till Byen den skall göras af plank väl tre tum 

tjokt samt tio tum i förändan samt sätta på en planka Fem alnar lång och 6 tum bred i 

Bakändan så att Plogen Blir 16 tum i Bakändan med klotsar ditsatta i förändan samt 

vid stötsarne [osäker tolkning av ordet] samt fyra stötsar [samma som tidigare] två 

med den bredd som plogen nu har när den har största bredden samt två med kortare 

bredd samt tre alnar längre än den gamla plogen äfven skall den göras med skruf-

haspor samt krokar vid styrstängerna
90

 

Det var alltså noga med hur plogen skulle se ut. Att hålla plogen i ordning var emellertid ett 

uppdrag som inte bara plogmästaren hade utan var ett gemensamt ansvar för hela byn. Dock 

var det sällan tal om några större reparationer av plogen och arbetet delegerades därför ut till 

en av bönderna i utbyte mot en viss ekonomisk ersättning. I protokollet från vårstämman den 

4 maj år 1891 kan man exempelvis läsa: ”Att Tjära Byens Snöplog med trätjära samt göra 

hänge och upphänga densamma på Johan Gabrielssons norra Ladugårdsvägg åtog sig Johan 

Gabrielsson för 4 Kr. 25 öre”.
91

 I utbyte mot en viss summa erbjöd sig alltså Johan Gabriels-

son att se till att snöplogen blev ordentligt tjärad detta år.  

I fråga om vägarna var också ”ruskning” ett åliggande som bönderna hade. Första gången 

som detta förekommer i protokollen är vid höststämman år 1919. Vid detta tillfälle bestämde 

man att ”ruskning af plogvägen skulle utföras hemmansvis” och därefter följer en ordning för 

de sex kommande vintrarna (åren 1919-1925) med vilket hemman som skulle vara ansvarigt 

för ruskningen vilken vinter.
92

 Vad ruskningen mer precist innebar framgår inte i protokollet, 

men enligt Svenska Akademiens Ordbok var ruskning detsamma som att märka ut vägar med 

risknippen och på så sätt visa hur vägen gick.
93

 Som en äldre tiders snöstakar alltså. Sista 

gången som ruskning diskuterades var vid höststämman den 9 november år 1923.
94

 Det var då 

inte tal om någon längre utläggning, utan man påminde bara om vem som var ansvarig för 

ruskningen under den stundande vintern. Efter detta förekommer ruskning inte mer i det un-

dersökta materialet.  

 

5.3.2 ”Byens gator och öar” 

Vi har tidigare konstaterat att en ständigt återkommande ärendepunkt på alla vårstämmor var 

auktion av byns gemensamma gator och öar. Bönderna fick vid dessa tillfällen lägga bud på 

de olika ägorna och den som lade det högsta budet kunde räkna med att tillskansa sig avkast-
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ningen från den inropade gatan eller ön. Gatorna tillföll alltid någon av bönderna inom Benes-

tad by medan öarna vid ett flertal tillfällen arrenderades ut till personer utanför byn.  

Gatorna var, som tidigare nämnts, så kallade drivgator som bönderna använde för att val-

la kreaturen på mellan de olika ägorna. Eftersom drivgatorna var förhållandevis breda slog 

man gräset som växte vid kanterna och använde som hö. Byalaget ägde dessa drivgator 

gemensamt och i protokollen är Öfre gatan, Nedre gatan, Smedjebacken, Sjögatan och Mad-

gatan de vanligast förekommande. Av protokollen framgår inte vilka storlekar det är fråga om 

för respektive gata, men eftersom den Öfre gatan genomgående ropas in för det högsta priset 

torde det rimligtvis varit denna som var längst. För att illustrera de inropade priserna för re-

spektive gata och hur prisförhållandena mellan dem vanligen såg ut följer nedan en tabell över 

de priser som gatorna inbringade under vårstämman den 9 maj 1907:  

Tabell 2. Inropat pris för respektive gata vid 1907 års vårstämma. 

Gata Inropat pris 

Öfre gatan 46,00 kr 

Nedre gatan 30,00 kr 

Smedjebacken 1,25 kr 

Sjögatan 2,00 kr 

Madgatan 1,75 kr 

 Källa: BBA 19070509.  

Som tabellen visar ropades Öfre gatan in för det klart högsta priset. Därefter följde sedan i 

fallande ordning Nedre gatan, Sjögatan, Madgatan och slutligen Smedjebacken. Värt att note-

ra är att Öfre gatan i det här fallet inropades för ungefär 30 gånger så högt pris som Smedje-

backen. Vid en annan stämma var prisförhållandet istället bara tio gånger. Tabellen som hel-

het ger emellertid en god bild av hur skillnaderna mellan de olika gatorna såg ut över hela 

undersökningsperioden.  

Vad gäller öarna handlade det om gemensamt ägda öar i Salen, den stora sjön öster om 

Benestad. Sofieö och Furö är de två öar som omnämns flest gånger i protokollen, men även 

Norrö och Björkeö förekommer. Som beskrevs ovan var öarna speciella på så sätt att de vid 

ett par tillfällen arrenderades ut till personer som inte bodde i Benestad by. Vid höststämman 

år 1911 arrenderades såväl Furö som Sofieö ut. Furö utarrenderades på en tioårsperiod till en 
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”Kommissarie Engnell i Alfvesta” för en arrendeavgift om tio kronor per år.
95

 Kommissarien 

hade själv meddelat byalaget att han var intresserad av att arrendera ön och vid stämman bi-

fölls således hans önskan. Sofieö utarrenderades till en ”Stationsskrifvare Welander i Alfves-

ta” men detta arrende omfattade enbart en femårsperiod.
96

 Den årliga avgiften om tio kronor 

per år var dock densamma som för Furö.  

För att ett arrende skulle verkställas räckte det emellertid inte med att det fanns noterat i 

bystämmoprotokollet. Bönderna i Benestad byalag upprättade därför ett kontrakt med arren-

datorn i fråga. I fallet med Sofieö år 1911 meddelar protokollet att ”Stämman uppdrog åt Per 

Gustafsson att upprätta kontrakt med Kommissarie Engnell”.
97

 Per Gustafsson var ägare till 

Benestad Herrgård och sedermera riksdagsman och fick alltså i uppdrag att formulera de vill-

kor och bestämmelser som gällde för arrendet av ön. Man kan tänka sig att han fick detta 

uppdrag just på grund av sin position. Kontrakt var trots allt viktiga handlingar och konsten 

att formulera den överenskommelse som det var fråga om var inte något man lärde sig i en 

handvändning. Därmed inte sagt att Benestadbönderna var obegåvade på något sätt. Snarare 

visar de utförliga arbetsbeskrivningarna i protokollen att de var måna om att göra saker och 

ting grundligt och med en verklig baktanke.  

 

5.3.3 Djurhållning och odling 

Byordningen gav uttryck för ett flertal bestämmelser vad gäller kor, hästar, grisar och får. 

Bland annat skulle bönderna se till att ängar och gärden inte skulle betas för länge om hösten 

så att de riskerade att bli ”för mycket afgnagen och uttrampad”.
98

 Samtidigt gav byordningen 

bönderna rätt att själva upprätta överenskommelser gällande djurhållningen. Sådana överens-

kommelser gjorde Benestadbönderna och vid vårstämman år 1894 bestämde man exempelvis 

att ”Gatorna få icke betas längre än till den 1 Sept. innev. år”.
99

 Orsaken till att denna be-

stämmelse uppkom eller varför den bara gällde år 1894 avslöjar dock aldrig protokollet, men 

man beslutade alltså att en reglering av betestiden skulle göras.  

Kor, hästar och andra större kreatur var emellertid inte de enda djuren som skulle hållas 

under uppsikt. Vid vårstämman den 4 maj år 1891 beslutade byalaget i Benestad om följande 

regler för byns hönsägare:  
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Dessutom Bestämdes att hvar och en som eger Höns [understruket i protokollet] 

skall hafva dem inhägnade från och med den 1 Maj till och med den 1 Juli samt från 

och med den 1 augusti till den 1 September hvarje år och bestämdes att hvarje hem-

mansegare skall tillsäga sina torpare att noga efterlefva dessa bestämmelser och skall 

den som ej åtlyder dessa bestämmelser böta 25 öre för hvarje höna eller tupp som 

anträffas på annans mark.
100

 

Hädanefter fick hönsen inte vara frigående året runt utan skulle hållas inhägnade under totalt 

tre månader på sommaren. Varje hemmansägare ansvarade dessutom för att de torpare som 

lydde under honom meddelades vilka bestämmelser som gällde. Man kan tänka sig att beslu-

tet hade att göra med att bönderna inte ville ha sin sådd och skörd förstörd av hönsen. 

Djurhållningen var en del av bondelivet, den andra var att odla vall och spannmål. För att 

odlingen skulle kunna ske var man dock beroende av att de diken som fanns i anslutning till 

åkrarna var rensade så att det överflödiga vattnet kunde rinna undan. Enligt byordningen skul-

le diken ”som från åkrarna och ängar afföra wattnet, och ofta behöfwas både stora och långa, 

böra af alla Byemän som deraf någon nytta hafwa gemensamt grafwas och underhållas”.
101

 

Hur det hela skulle gå till, vid vilken tidpunkt man skulle samlas samt vilka redskap man skul-

le ta med sig till dikesrensningen beslutade man dock om på bystämmorna. Precis som i fallet 

med exempelvis grusningen av vägarna var man noga med att fastslå vilka premisser som 

gällde och eftersom alla ansågs ha nytta av dikena kunde ingen undansäga sig sitt uppdrag. 

Vid en extrainsatt stämma den 1 oktober år 1890 bestämde byalaget i Benestad att man den 3 

oktober, två dagar efter stämman, skulle gå en man per varje fjärdedels mantal för att rensa 

diken. Varje man beslutades ”vara skyldig att medfölja så länge deras egor räcka” och skulle 

alltså ta ansvara för de diken som han ägde.
102

 Dessutom fastslog stämman att varje mantal 

skulle ansvara för att ta med en hacka, en lie, en järnräfsa och en spade, så att tillräckligt med 

redskap skulle finnas. Arbetet med att rensa dikena skulle dock komma att ändras för Benes-

tadbönderna under 1930-talet när sjön Salen sänktes.
103

  

 

5.3.4 Mjölkvagn 

Åren 1886-1928 ligger inom tidsramen för när man brukar räkna att föreningslivet började ta 

fart och industrier började växa fram i de lite större orterna. I Alvesta hade ett 30-tal bönder i 

början av år 1909 gått samman och bildat en mejeriförening. Vid flertalet täta styrelsemöten 

beslutade man att köpa en tomt och anlita en byggmästare och den 15 november samma år 
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stod Alvesta mejeri färdigt att ta emot de första mjölkleveranserna. Transporterna till mejeriet 

sköttes genom mjölkvagnar av bönderna själva.
104

 

I bystämmoprotokollen för Benestad byalag nämns mjölkvagn första gången vid vår-

stämman den 2 maj år 1912. Det är i protokollen då tal om ett tillägg omfattande två ärende-

punkter där man dels bestämde vem som skulle smörja hjulen på mjölkvagnen, dels fattade 

beslut om att ordna fram en omgång nya hjul till vagnen.
105

 Mot bakgrunden att Alvesta meje-

riförening grundades år 1909 och vårstämman hölls år 1912 förefaller det troligt att mjölk-

vagnen inköptes någon gång mellan dessa år. I byalagets ekonomiska redovisning som gjor-

des varje höst finns emellertid inte någon utgift noterad för en mjölkvagn och man har tidigare 

under åren inte heller protokollfört något beslut om att köpa, hyra eller bygga en mjölkvagn. 

Hur det gick till när mjölkvagnen blev en gemensam angelägenhet för hela Benestad by för-

blir således obesvarat i protokollen, men det förefaller troligt att mjölkvagnen från början 

köptes av några enstaka bönder i byn. I samband med att fler och fler bönder sedan gick med i 

mejeriföreningen och ville lämna mjölk till mejeriet i Alvesta kom mjölkvagnen att bli betrak-

tad som en gemensam angelägenhet för hela byn.   

Från det att mjölkvagnen omtalades första gången år 1912 var den en ständigt återkom-

mande punkt på dagordningen. Vanligtvis var det fråga om vem som skulle ta på sig ansvaret 

för att smörja vagnhjulen eller att ordna med nya hjul och ibland behövde vagnen också må-

las. Reparationer var emellertid inte de enda frågorna som var kopplade till mjölkvagnen. 

Från och med våren år 1914 hade byalaget också en egen kassa just för mjölkvagnen och till 

att sköta denna utsåg man en kassör.
106

 Varje höst, direkt efter att man hade behandlat den 

ordinarie bykassans räkenskaper, redovisade kassören ställningen för mjölkvagnskassan. Man 

valde därefter en ny kassör för nästkommande år. 

Mjölkvagnen förblev en viktig egendom för bönderna i Benestad. Den mjölk som produ-

cerades samlades varje dag samman i krukor på mjölkvagnen och kördes till mejeriet i Alve-

sta. De bönder inom byn som hade köpt in sig i mjölkvagnen turades om att köra mjölken till 

mejeriet enligt en viss turordning. Beroende på hur mycket mjölk varje bonde lämnade fick 

han också betala olika mycket till mjölkvagnskassan enligt de bestämmelser som byalaget 

kom överens om. Vid vårstämman den 7 maj år 1926 beslutade man exempelvis följande: 
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Beslöts att leverantörer till mejeriet skulle vid tillfällen då de hade öfver 50 liter 

mjölk skulle till mjölkvagnskassan betala 3 kronor pr [per] månad från och med den 

1 Maj 1926 samt därjämte köra sina turer i vanlig ordning.
107

 

Överskred man mängden om 50 liter mjölk fick man alltså betala extra till mjölkvagnskassan. 

Mjölkvagnen upphörde som gemensam resurs i byn några år efter andra världskriget. Vid 

denna tid kom nämligen lastbilar att ta hand om mjölktransporterna. Med hjälp av mindre 

vagnar körde varje bonde sin mjölk i krukor till en särskild plats och därifrån hämtades den 

sedan av en lastbil för fortsatt transport till mejeriet. Några årtionden senare, på 1960- och 70-

talen, började sedan de första tankbilarna att hämta mjölken på gårdarna och de gamla mjölk-

vagnarna försvann helt.
108

  

 

5.3.5 Brandförebyggande insatser 

Rädslan för brand var stor bland bönderna, i synnerhet sedan de ofta tätt liggande husen gjor-

de det enkelt för elden att sprida sig. Enligt byordningen för Kronobergs län var åldermannen 

och hans biträdare ålagda att två gånger om året se till att skorstenarna blev ordentligt sotade 

och att murstockarna var intakta. Dessutom skulle människor i allmänhet vara försiktiga med 

att bära ”bar eld” mellan husen.
109

  

Den 27 februari år 1896 brann en tredjedel av Alvesta tätort ner när en glömd fotogen-

lampa blev omkullvält av två katter och sedan tände eld på ett helt kvarter.
110

 Händelsen ver-

kar synnerligen ha skrämt Benestadbönderna för den 11 november år 1897, alltså året efter 

Alvestabranden, beslutade byalaget att man skulle köpa in en brandspruta till byn. Byalaget 

hade sedan tidigare köpt in en större slangspruta som dessutom hade använts för att bekämpa 

branden i Alvesta, men denna ansågs inte längre räcka till.
111

 Man utsåg därför en kommitté 

om tre personer som fick i uppdrag att ombesörja köpet och i protokollet finns ett intyg om en 

fullmakt som dessa tre personer erhöll:  

Komiterade ega rättighet att inköpa en Brandspruta för omkring tvåhundra kr. samt 

uttaga ett lån i sparbanken å summan hvilket lån skall amorteras på Bystämman 

hvarje höst tills lånet blifvit till fullo guldet.
112

 

Sprutan inköptes av kommittén och vid höststämman året därpå beslutade man att lånet som 

man hade tagit skulle amorteras på en femårsperiod.  
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Efter köpet var Benestadbönderna noga med att se till att brandsprutan underhölls ordent-

ligt. Såväl reparationer av sprutan som beslut om när man skulle hålla sprutmönstringar var 

ärendepunkter som återkom vid ett flertal tillfällen. Vidare uppförde man också ett särskilt 

spruthus där man förvarade brandsprutan. Huset placerades centralt i byn så att man vid en 

eventuell brand skulle kunna hämta sprutan och med hjälp av den bekämpa elden.
113

  

Brandsprutan var emellertid inte den enda brandförebyggande insatsen som gjordes i byn. 

Som nämndes innan var åldermannen och hans biträdare tvungna att syna skorstenarna två 

gånger om året. I Benestad by var det dock en sotare som gjorde detta. Vid en extrainkallad 

stämma den 30 juni år 1888 beslutade nämligen byalaget att man skulle ”antaga skorstensfeja-

ren CS Larsson från Markaryd att sota två gånger årligen i April och October”.
114

 Mot en er-

sättning av 12, 25 eller 50 öre, beroende på skorstenens storlek, skulle han alltså se till att 

minska risken för brand i stugorna.  

 

5.4 Benestad byalag - ett maktforum? 

För att kunna verkställa olika beslut krävdes först och främst att byamännen samarbetade med 

varandra. För det andra behövde man någon som organiserade arbetet och såg till att allting 

fungerade. Genom att tillsätta olika funktionärer delade byalaget upp uppgifterna inom byn. 

Då åldermannen var den person som hade mest makt inom byalaget torde detta ha varit en 

position som de flesta ville komma åt. Hur såg då maktkampen ut i Benestad? Och vem förde 

de maktlösas talan på bystämmorna? 

 

5.4.1 ”Till ålderman för nästkommande år valdes…” 

Inom Benestad byalag florerade ett flertal funktionärsroller. Vid höststämman utsåg man varje 

år plogmästare, tillsyningsmän och mjölkvagnskassör som så att säga utgjorde stommen i bya-

laget. Utöver dessa funktionärer tillkom kommittéer och andra utvalda personer som exem-

pelvis hade i uppdrag att reparera brandsprutan, laga klappbryggan, skriva kontrakt med ar-

rendatorer och ett flertal andra uppgifter. Endast en person i byn kunde emellertid fungera 

som ålderman.
115

  

Av såväl byordningen som av bystämmoprotokollen framgår att åldermannen var den 

person inom byalaget som utan tvekan hade mest makt. Det var han som sammankallade till 
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bystämma, synade arbeten, tog in böter och hade sista ordet i olika tvistefrågor. Samtidigt var 

åldermannen inte någon envåldshärskare som hade tagit makten själv utan en person som ut-

sågs av de andra byamännen vid höststämman varje år. Han var alltså en förtroendevald. Teo-

retiskt sett skulle en och samma person kunna bli omvald flera gånger, men så har inte fallet 

varit i Benestad. Inom Benestad byalag fanns det snarare en uppgjord turordning mellan går-

darna där åldermannens närmaste granne var den som stod på tur att utses till ny ålderman
116

. 

Uppdraget roterade i regel enligt turordningen från gården längst i norr ner till gården längst i 

söder och sedan längst norrut igen. Att det förhöll sig på detta sätt skvallrar exempelvis proto-

kollet från höststämman den 9 november år 1925 om: ”Till Ålderman för nästkommande år 

var Gunnar Engström Benesta Jutagård i tur och valdes han därför”.
117

  

Åldermannens auktoritet blev sällan ifrågasatt i Benestad by, åtminstone inte om man ska 

tro bystämmoprotokollen. Inte någon gång under perioden 1886-1928 framgår nämligen av 

protokollen att en person motsatte sig åldermannen eller dennes beslut. Det förefaller dock 

rimligt att anta att kritik och oenigheter visst förekom, men att dessa inte noterades i protokol-

len av den anledningen att de sällan hade med det diskuterade ärendet att göra.  

Det fanns emellertid tillfällen då åldermannen själv kunde välja att avsäga sig sitt upp-

drag. Så var fallet i Benestad år 1887. Vid höststämman den 3 november hade Johannes An-

dersson utsetts till ny ålderman för byn. Tre veckor efter detta beslut, den 24 november, med-

delade Johannes dock att han inte ansåg sig klara av att sköta befattningen som ålderman. Hur 

byalaget reagerade på detta framgår inte av protokollet från den extrainsatta stämman, men 

man verkar ha respekterat beslutet och till ny ålderman utsågs Olof Pettersson. Om man följer 

gårdsordningen som fanns uppgjord mellan bönderna var det dessutom han som stod på tur 

för åldermansuppdraget.
118

  

 

5.4.2 Klappbryggan - en kvinnofråga 

Byalaget var en männens plats. I egenskap av jordägare och hushållsföreståndare var det 

självklart att det var männen skulle delta vid bystämmorna och kvinnorna hade därför att för-

lita sig på sin husbonde. Undantaget var i de fall då kvinnan var änka och så länge hon lät bli 

att gifta om sig var det istället hon som företrädde hushållet. I protokollen noterade man dock 

aldrig vilka som närvarade vid bystämmorna och om någon kvinna deltog under perioden år 
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1886-1928 förtäljer därför inte protokollen. Det finns emellertid ett undantag där det uttryck-

ligen framgår att en kvinna närvarade.  

Den 14 november år 1902 hade byalaget samlats för att hålla en ordinarie höststämma. 

Redogörelse för byalagets ekonomi, val av funktionärer samt beslut om att lämna ved till de 

fattiga avhandlades därför i vanlig ordning och protokollfördes. Åldermannen signerade sedan 

protokollet, liksom den utvalde justeraren. Det intressanta följer efter detta. Efter det ordinarie 

protokollet finns nämligen ett tillägg om att anlägga en klappbrygga, det vill säga en brygga 

som man använde när man tvättade varje vår och höst. Tvättningen var en typisk kvinnosyssla 

som samlade byns alla kvinnor för att tillsammans hjälpas åt med det tunga arbetet. Frågan 

låg egentligen utanför byamännens intresse, men av någon anledning hade frågan ändå kom-

mit upp och enligt tillägget ”Bestämdes att anlägga en klappbrygga vid Sjögatan och besluta-

des att de som ville anteckna sig att vara med nu skulle anmäla sig”.
119

 I den intresseanmälan 

som följde noterades 15 namn, varav ett av dem var Eva Jonsson.  

Eva Jonsson föddes som Eva Jonsdotter i Hjortsberga den 1 december år 1861.
120

 När 

hon var 25 år gammal gifte hon sig med Aron Johansson, ägare till 1/4 mantal i Benestad Hå-

kansgård, och tillsammans fick de fem barn under åren 1887-1893.
121

 Av okänd anledning 

lämnade Aron emellertid familjen redan år 1892 för att söka lyckan i Amerika. Med en gravid 

Eva bakom sig åkte Aron västerut ”med hustruns Särskilda Tillåtelse af veto”.
122

 Med fyra 

barn och ett femte på väg blev Eva alltså övergiven av sin man och fick själv ta hand om går-

den i Benestad.  

Eva gifte aldrig om sig efter makens övergivande och blev därför betraktad som jordägare 

till gården. Några kontrakt fick hon dock inte skriva på. I protokollet från höststämman den 4 

november år 1898, där man hade diskuterat dikesrensningen av Maderna, har nämligen ål-

dermannen J. P. Engström skrivit under det upprättade kontraktet mellan byns alla jordägare 

”för Eva Jonsdotter”.
123

 Eva har vid detta tillfälle alltså betraktats som jordägare till 1/4 man-

tal i Håkansgård, men fick inte skriva på kontraktet av den anledningen att hon var kvinna. 

Åldermannen fick därför skriva på för hennes räkning.  

Till höststämman den 14 november år 1902, då klappbryggan kom på tal, har Eva Jons-

son fortsatt räknats som jordägare till 1/4 mantal i Håkansgård. Änka blev hon först den 27 
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maj år 1903 efter att Aron hade förklarats död.
124

 Eftersom det inte är tal om något kontrakt är 

det i detta fall inte lika underligt att Evas namn återfinns bland de som anmäler intresse för 

klappbryggan. Kanske var det rentav på initiativ från henne som frågan kom på tal. Det går 

emellertid inte att utesluta att någon annan av byns kvinnor också kan ha framfört önskemålet. 

Enligt gammal sed i Benestad hade kvinnorna nämligen tillåtelse att delta vid just höststäm-

morna.
125

 Bondfruarna var då medbjudna att delta vid det kalas som följde efter att höststäm-

man var avklarad och eftersom frågan är skrivet som ett tillägg efter det ordinarie protokollet 

finns chansen att frågan kom på tal under kalaset. Vem som är upphovsmakare till förslaget är 

emellertid inte det viktigaste. Snarare ligger det intressanta i det faktum att någon - man eller 

kvinna - faktiskt har talat för kvinnornas räkning, eftersom det var de som skötte tvätten.  

Förslaget om att anlägga en klappbrygga vann emellertid fäste också bland byamännen. 

Vid höststämman året efter, det vill säga år 1903, beslutade man om att anlägga klappbryggan 

”med 1 1/2 tums plank 6 alnar i fyrkant med 5/6" sparrar på ytterringen samt fästa i tvänne 

ekstolpar utanför stenbryggan med jernkedjor samt rulle att uppvinda bryggan på”.
126

 Man 

bestämde också att man skulle träffas en dag framöver för att genomföra arbetet. Bryggan 

blev dock aldrig klar det året utan först året därpå. Enligt vårstämmoprotokollet från år 1904 

bestämdes att klappbryggan skulle vara färdig senast den 1 augusti och att åldermannen skulle 

”tillsäga Byfolket när bryggan blifver färdig”.
127

 Man verkar ha lyckats med detta mål och 

klappbrygga användes flitigt av hushållens kvinnor. I protokollen från år 1906 och framåt 

finns nämligen enbart beslut om att reparera och ”försätta klappbryggan vid sjögatan i bättre 

skick”.
128

 När sjön Salen sänktes på 1930-talet upphörde dock användandet av klappbryg-

gan.
129

  

 

5.5 Byalaget och oenigheterna 

Protokollen förnimmer inte om några större konflikter bland Benestadbönderna, snarare kan 

man tala om mindre oenigheter mellan dem. Diskussioner förekom med all säkerhet på by-

stämmorna, men i protokollen har man valt att inte notera detta. Ett undantag är vid en extra-

insatt stämma den 3 december år 1898 där man diskuterade ett förslag om hur man skulle dela 

upp betalningen av dikningen för byns gemensamma gator. Protokollet beskriver då hur ”Föl-
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jande Förslag var uppgjort och blef efter en stunds diskussion [min kursivering] antaget”.
130

 I 

övrigt var det två ärenden som bringade oenighet i byalaget. Det första handlade om ett väg-

stycke som ingen inom byn ville kännas vid och ta ansvar för. Det andra handlade om hur 

man var irriterade över det faktum att bönderna från Blädinge, det vill säga grannbyn i söder, 

inte deltog i underhållet av vägen till Änganäs kvarn.
131

   

 

5.5.1 ”så att vi kan få slut på saken” 

Varje bonde inom Benestad by stod som delägare i den gemensamma byvägen, men det hände 

att man ibland inte var på det klara med vem som var ansvarig för ett visst vägstycke. Så var 

fallet år 1887. Vid en extrainsatt stämma den 7 december detta år kungjordes att man hade 

samlats med ändamålet att ”höra huru göras skulle för att få ett vägstycke Grusat mellan Brit-

tegårds och Norregårds gård som ingen ville hafva af dem samt hvem som stycket skulle till-

höra”.
132

 Varken bönderna i Brittegård eller i Norregård ville alltså kännas vid den väg som 

gick mellan dem och vägstycket hade av den anledningen inte blivit ordentligt grusat. Man 

diskuterade frågan på stämman, men eftersom det fortfarande inte var någon av parterna som 

ville ta ansvar beslutade man att syna vägen för att förvissa sig om vem som egentligen skulle 

grusa vägen. Synen skulle bekostas av byamännen och ombesörjas av åldermannen ”som har 

att ställa om att Saken blir verkställd”.
133

 Efter det skulle man sammankalla till en ny extra-

stämma för att bestämma vidare i ärendet.  

Någon syn ägde aldrig rum under vintern eller våren, varför man inte heller sammankal-

lade till någon extrastämma. På vårstämman den 3 maj år 1888 hade frågan därför fortfarande 

inte blivit löst. Vid detta tillfälle bestämde man emellertid att ”den tappande parten skall beta-

la synen” och ändrade därmed beslutet från höststämman året innan om att byamännen till-

sammans skulle betala för synen.
134

 Man ansåg alltså att den som enligt synen ägde vägstyck-

et skulle få betala och inte belasta de övriga byamännen för den förvirring som hade orsakats. 

Men inte heller under sommaren år 1888 inträffade någon syn av vägen. Bönderna börja-

de dock tröttna på bråket om vem som ägde vägstycket och vid höststämman den 28 novem-

ber samma år fick man nog. Enligt protokollet ”beslöts att taga ut en Landtmätare för att taga 
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ut gatan så att vi kan få slut på saken”.
135

 Man uppdrog också åt en av byamännen att kontakta 

Lantmäteriet och se till att ärendet fick ett slut. De båda parternas taktik om att försöka tiga 

ihjäl saken fungerade alltså inte längre. Vilket utslag mätningen gav förtäljer inte protokollen, 

men eftersom frågan aldrig mer dyker upp efter höststämman år 1888 torde den ha blivit löst 

med lantmätarens hjälp.  

  

5.5.2 Vägen till Änganäs kvarn - en konflikt med Blädingebönderna 

Det ovan beskrivna vägstycket orsakade konflikter inom Benestad by. Men man var också 

oense med bönderna från de kringliggande byarna. Ett sådant fall var bönderna i Blädinge, 

byn belägen söder om Benestad. Konflikten handlade om att Benestadbönderna ansåg det fel 

att det enbart skulle vara de som stod för underhållet av vägen till Änganäs kvarn när också 

Blädingebönderna använde denna väg.
136

 Man ville därför att rättvisa skulle skipas och att 

arbetsbördan skulle fördelas.  

Första gången som ärendet omnämns i protokollen är vid vårstämman den 6 maj år 1911. 

På stämman bestämde man vid detta tillfälle att genom åldermannen meddelade bönderna i 

Blädinge att de skulle ”deltaga i grusning af gatan mot Enganäs”.
137

 Åldermannen tycks ha 

framfört detta meddelande för vid höststämman den 1 november samma år delade man ut 

uppdraget till en av Benestadbönderna ”att påminna [min kursivering] Blädinge Byamän” om 

att de skulle delta i vägunderhållet.
138

 De nästkommande åren efter detta verkar man ha kom-

mit överens med Blädingebönderna.  

Ärendet blev dock inte löst helt i och med detta. Några år senare, närmare bestämt den 2 

maj år 1918, dyker frågan åter upp i protokollen:  

Då det ansågs lämpligt att de hemmansägare från Blädinge som använda kvarnvägen 

till Änganäs äfven deltaga i vägunderhållet å Bygatan, beslöts att tillställa dem an-

modan i sådant afseende, samt att hänvisa dem att broa å Gustafsbergs stycket
139

 

Den här gången verkar Benestadbönderna ha varit mer klara över vad de ville ha hjälp med. 

Samtidigt verkar Blädingebönderna ha genomfört den framförda önskan då frågan efter detta 

inte förekommer fler gånger i protokollen. Efter år 1925 var frågan inte heller aktuell av den 

anledningen att kvarnen i Änganäs lades ner.
140

 Byalaget i Benestad förklarade av denna an-
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ledning den gamla vägdelningen av Änganäsvägen för oriktig och tillsatte en kommitté om sju 

personer som uppdrogs att utarbeta ett förslag till en ny vägdelning.
141

 Några fler tvister med 

Blädingebönderna gällande vägunderhållet förekom inte under den resterande delen av under-

sökningsperioden.  

  

5.6 Byn och de vertikala kommunikationerna 

Byn och byalaget var den instans som fanns direkt ovanför familjen i samhällshierarkin och 

fungerande som en slags mötesplats mellan det privata och det offentliga. Eftersom grunden 

låg i familjen och det hushållsnära fanns mjöligheten för bönderna att genom byalaget framfö-

ra önskemål till offentliga instanserna. Samtidigt var förhållandet det omvända när de offent-

liga instanserna genom byalaget kunde nå den privata nivån. Det hela byggde dock på en 

ständig vertikal kommunikation mellan de olika samhällsnivåerna.  

 

5.6.1 Omhändertagandet av de fattiga 

Om bönderna hade det förhållandevis gott ställt fanns det också dem som hade det sämre. Ett 

stort bekymmer på landsbygden under framför allt 1800-talet var alla de fattiga människor 

som saknade både mat och husrum. Ansvaret för dessa låg i första hand på socknarna, men 

också inom de olika byarna tog man hand om de fattiga.  

I bystämmoprotokollen finns ett flertal ärendepunkter som handlar om fattigvården, bland 

annat de som berör fattighuset. Första gången detta nämns är år 1889. Vid höststämman detta 

år beslutade byalaget i Benestad att man skulle köpa bysmedens gamla stuga ”för 60 å högst 

70 kr”.
142

 Efter reparationer och allmänt iordningsställande av stugan gav denna sedan rum 

för de fattiga i byn. Reparationen omfattade bland annat nytt golv, panel, fönster och dörrar: 

Bortaccorderades arbetet till Carl Engström i Juteg. hvilken skall göra det [repara-

tionen av fattighuset, mitt förtydligande] komplett färdigt med golf panel fönster 

dörrar samt förstugokvist släppa till Glas och spik samt smide. arbetet skall vara fär-

digt till den 1 September samt mottagas med syn af en komite som i dag valts
143

 

Förutom reparationen enligt denna beskrivning täcktes dessutom taket med torv och näver och 

man upprättade en vedbod i anslutning till stugan. Fattighuset revs dock år 1910. Huset var då 
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skadat och i allmänt dåligt skick, bland annat efter en brand år 1902, och något nytt fattighus 

byggdes inte i byn.
144

  

Fattighuset, när det fanns, var emellertid inte den enda insatsen byalaget gjorde för att 

hjälpa de fattiga. En av de ständigt återkommande ärendepunkterna på höststämmorna hand-

lade om att lämna ved. Mot en mindre ekonomisk ersättning åtog någon av byamännen sig 

uppdraget att se till att de fattiga fick den mängd ved, vanligen mätt i antal famnar, som man 

hade beslutat om på stämman. Veden lämnades både till fattighuset och till andra personer. I 

protokollen nämns både Skräddarekallen, Ingrid på Trädan och Blinda Lena. Blinda Lena var 

för övrigt fall för en extrainsatt stämma den 5 maj år 1891. I de tidigare protokollen omnämns 

hon enbart som Lena, men hon hade tydligen förlorat synen och blivit så illa däran att hon var 

i behov av både vård och husrum. Stämman enades om att Cristina på trädan skulle bli ansva-

rig för Lena ”under samma vilkor från byens sida som förut”.
145

 Hur vanligt förekommande 

denna typ av insatser var är omöjligt att säga, men i det undersökta materialet förekommer det 

åtminstone inte fler gånger.   

Ytterligare en insats för de fattiga, som dock inte omnämns i protokollen men som före-

kom i byn, var omhändertagandet av luffare. Luffarna var omkringvandrade människor som 

sökte tillfälligt uppehälle i byarna. De hade inte tillträde till fattigstugan utan vanligtvis var 

åldermannen ansvarig för att luffarna fick husrum och lite mat. I utbyte mot detta tillverkade 

de små vispar, kvastar och andra redskap. Luffarna var fredliga av sig och i Benestad by upp-

skattades de som nyhetskanaler. Eftersom de vandrade från by till by fick luffarna kännedom 

om olika händelser och fungerade således som ett kommunikationsverktyg med de omgivande 

bygderna.
146

  

 

5.6.2 Myndighetskontakter i fråga om landskapsbilden 

Benestadbönderna hade kontakter med flera olika myndigheter. Under den undersökta perio-

den förekom kontakter med såväl Lantmäteriet som med olika juridiska instanser. 

Lantmäteriet var den myndighet som byamännen i Benestad av naturliga skäl hade fliti-

gast kontakt med. Var det inte fråga om laga skifte och verkställandet av detta så kontaktade 

man Lantmäteriet för att avgöra tvistefrågor om var gränserna gick. Så var exempelvis fallet 

med det ovan beskrivna vägstycket som ingen ville kännas vid men som fick ett avgörande 

genom hjälp från Lantmäteriet. Ett annat ärende som gav bönderna anledning att kontakta 
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Lantmäteriet var när man ville ha hjälp med att laga byns gemensamma kartor. Kartorna var 

värdefulla handlingar för byn eftersom de beskrev vilka gränser som gällde för de olika ägor-

na. År 1891 var kartorna så illa däran att man genom en extrainsatt stämma beslutade att 

”sända kartorna till Landtmätare i Wexiö för att låta laga desamma”.
147

  

Benestadbönderna hade kontakt med myndigheterna också i andra ärenden än kartor och 

gränsdragningar. I fallet med sänkningen av sjön Salen blev det en långdragen juridisk pro-

cess med många turer mellan de olika parterna. Sjösänkningen genomfördes förvisso efter 

undersökningsperiodens slut men omnämns i ett bystämmoprotokoll från år 1927. Enligt pro-

tokollet från den 27 augusti hade man inkallat till en extra stämma i syfte att utse en represen-

tant för Benestad by i ett mål som skulle äga rum den 2 september år 1927. Stämman besluta-

de att som representant utse ”Åldermannen Carl Olsson i Benesta eller den han i sitt ställe 

forordrar”.
148

 Bönderna i såväl Benestad som andra byar nära Salen arbetade aktivt för att en 

sjösänkning, men motarbetades av brukspatronen Joseph Stephens vid Huseby bruk.
149

 Järn-

bruket som fanns där var nämligen beroende av den vattenkraft som sjön Salen erbjöd och en 

sänkning skulle således försvåra brukets verksamhet. Förhandlingarna blev långdragna och 

höll på i flera år. Först efter flertalet rättegångar gav Högsta Domstolen slutligen tillstånd att 

sänka sjön. Detta gjordes åren 1932-1936, alltså efter min undersökningsperiod. Sjön sänktes 

då med 1,2 meter och minskade i areal från 20,6 kvadratkilometer till 18 kvadratkilometer.
150

 

 

5.6.3 Benestad och det första världskriget 

Under de år som min undersökning omfattar hände många saker runt om i världen. Den kan-

ske allra största av dessa händelser var det första världskriget åren 1914-1918. Det är emeller-

tid knappast förvånande att detta inte omnämns i de undersökta protokollen. På det explicita 

planet förekommer nämligen inte ett ord om något krig. Detsamma gäller för de implicita ut-

trycken i protokollen - ingenstans nämns något om begränsade resurser byn. Snarare tvärtom. 

År 1915 beslutade byalaget exempelvis enhälligt om att erbjuda ”fri tomt och plan för skol-

hus” om ett sådant skulle komma att bli aktuellt i Benestad.
151

 Frågan återkom dessutom ett 

par år senare sedan man inte hade fått något besked från kyrkostämman i saken.  
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Anledningen till att världskriget inte omnämns i protokollen beror troligtvis på att det helt 

enkelt inte påverkade bönderna i Benestad. Eftersom de själva producerade olika livsmedel 

påverkades de inte av några eventuella ransoneringar. Sverige i sin helhet påverkades dessut-

om inte lika hårt av det första världskriget som av det andra. Det är därför mer troligt att ran-

soneringar etc. förekommer i bystämmoprotokollen från tiden för andra världskriget. Dock 

kan händelserna på det globala planet aldrig ändra på det faktum att böndernas vardag fortsat-

te i ungefär samma takt som innan. Gärdesgårdar, vägar, betesmarker och mjölkvagn behövde 

sitt årliga underhåll och oavsett om det var krig eller ej så fortsatte korna att producera mjölk 

och gräset att växa.  

 

6 Analys och slutsatser 

Med utgångspunkt i de ovan redovisade resultaten följer en analys av hur väl Ostroms design-

principer stämmer in på Benestad byalag. I analysens andra del diskuteras sedan byalagets roll 

genom historien och dess betydelse för den enskilda människan. Avslutningsvis ges förslag 

till hur fortsatt forskning kring byalag kan bedrivas.  

 

6.1 Benestad byalag och Ostroms designprinciper 

I teorikapitlet presenterade jag de åtta designprinciper som Elinor Ostrom menar är gemen-

samma för alla framgångsrika och stabila CPR-institutioner, det vill säga grupper av männi-

skor som tillsammans äger och utnyttjar en resurs. De åtta designprinciperna som Ostrom 

lyfter fram är: 1) klart definierade gränser, 2) kongruens mellan reglerna för appropriering och 

tillhandahållande och de lokala förhållandena, 3) system för kollektiva val, 4) övervakning, 5) 

graderade sanktioner, 6) mekanismer för konfliktlösning, 7) minimalt erkännande av rätten att 

organisera sig och 8) nästlade enheter. Med utgångspunkt från mina resultat kommer jag i det 

följande att ställa designprincip efter designprincip gentemot Benestad byalag och dess orga-

nisation. Syftet med detta är att analysera vilka av Ostroms designprinciper som stämmer in 

på Benestad byalag och vilka som inte gör det och slutligen dra en slutsats om teorins till-

lämpbarhet i detta undersökta fall.  

Ostroms första designprincip handlar om att CPR-institutionen, i det här fallet Benestad 

byalag, ska ha klart definierade gränser för vilka som hade rätt att utnyttja de gemensamma 

resurserna och vilka som inte hade det. Enligt By-Ordning För Kronobergs Län var det byns 

män som hade tillträde att kallas till bystämman och på så sätt vara en del av byalaget. Det var 
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emellertid inte vilka män som helst som skulle kallas, utan ”alla jordbrukare inom Byen”.
152

 

Jordbrukare har enligt Benestad byalag tolkats som varje person som ägde mark och brukade 

denna. Äganderätten var allstå central i sammanhanget och man bör snarare tala om jordägare 

istället för jordbrukare. I bystämmoprotokollen används nämligen inte jordbrukare som be-

grepp utan man talar om jordägare. Byordningen poängterar emellertid att det var jordägarna 

inom byn som kunde sammankallas till bystämma. Det innebär att jordägaren var tvungen att 

vara bofast inom byn. Kraven för att kunna vara en del av byalaget i Benestad och ges tillgång 

att utnyttja de gemensamma resurserna var således två stycken: dels att man ägde jord i byn, 

dels att man faktiskt bodde i Benestad by. Gränserna för vilka som fick ingå i gemenskapen 

var således tydliga och uppfyller kraven för Ostroms första designprincip.  

Bestämmelserna för byalaget bör enligt Ostroms andra designprincip vara utformade på 

ett sådant sätt att de är väl anpassade till just Benestad by och de lokala förhållanden som råd-

de där. Detta krav blev också uppfyllt. Även om Benestadbönderna lydde under en allmän 

byordning som gällde för hela Kronobergs län anpassade de reglerna efter förhållandena i 

byn. Auktionerna av byns gator och öar var exempelvis en sådan anpassning. Genom att bön-

derna fick lägga bud på de olika ägorna fördelade man rättigheterna att tillskansa sig avkast-

ningen av dessa. Bönderna hade mycket väl kunnat dela upp allt slåtter från gatorna sinsemel-

lan beroende på hur mycket jord var och en ägde. Men bönderna i Benestad gjorde ingen 

skillnad på ”rikare” jordägare och ”fattigare” jordägare och någon fördelning var det därför 

aldrig tal om. Enligt byalaget var istället auktionen ett bättre tillvägagångssätt med hänsyn till 

de lokala förhållandena.  

I de fall bönderna i Benestad skulle genomföra olika val och fatta beslut fanns ett visst 

system som gällde. Enligt byordningen krävdes att ”tre fierdedelar af Byemännen” var eniga 

för att ett beslut över huvudtaget skulle kunna fattas.
153

 Dessutom var den som inte närvarade 

vid en bystämma tvungen att ”åtnöja sig med de närvarandes beslut”
154

 och kunde alltså inte i 

efterhand komma och motsäga sig ett gemensamt fattat beslut. Men det var inte bara i olika 

frågor angående byn som man hade val eller röstning. Också när man skulle tillsätta byns oli-

ka funktionärer utlystes val. Åldermannaämbetet var dock speciellt på så sätt att bönderna 

inom Benestad byalag följde en gårdsvis turordning där den närmaste grannen till ålderman-

nen utsågs till ny åldersman. Enligt protokollen valdes åldermannen, men i praktiken förhöll 

det sig alltså annorlunda när man följde en viss turordning. Denna turordning var emellertid 
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också en del av den lokala anpassningen och utgjorde en del av det system för kollektiva val 

som fanns inom byn. Ostroms tredje designprincip stämmer alltså också in på Benestad bya-

lag, även om den inte är riktigt lika självklar som de andra två principerna.  

Den fjärde designprincipen om övervakning var däremot en given del i Benestad byalag. 

Övervakningen var väl organiserad och de personer som främst skötte övervakningen var ål-

dermannen och de valda tillsyningsmännen. Byalaget delegerade på så sätt inte ut övervak-

ningen till någon extern enhet utan skötte det mesta själva. I fallet med vägstycket som ingen 

av bönderna ville kännas vid kallade man dock in Lantmäteriet och lämnade på så sätt över 

övervakningen i just detta fall. I övrigt var det alltså byns egna funktionärer som utförde 

övervakningen enligt sina uppdrag och såg till att de på förhand överenskomna slutdatumen 

för olika arbeten och liknande efterföljdes. Att byamännen var noga med att dessa avtal hölls 

framgår bland annat av att ingen ”utan stort skäl” fick utebli från samlingar där vägarna skulle 

grusas.
155

 Vid bystämmorna var man också noga med att formulera vilka bestämmelser som 

gällde och hur man tänkte sig att ett arbete skulle genomföras. De noggranna byggnadsbe-

skrivningarna av såväl fattighus som klappbrygga är ytterligare exempel på detta. Beskriv-

ningarna hade egentligen tre syften. För det första formulerade man vad som skulle göras, när, 

var och hur. För det andra fungerade de som mallar för åldermannen och tillsyningsmännen 

när de visiterade de olika arbetena. På samma sätt kunde för det tredje bönderna själva titta i 

protokollen och se att allt hade gjorts som bestämts. Inom byn var man nämligen beroende av 

att man hjälptes åt med saker och ting och det förefaller troligt att bönderna av den anledning-

en också övervakade varandra, även om detta inte protokollfördes vid bystämmorna.  

Graderade sanktioner, Ostroms femte designprincip, ingick också som en del i byalagets 

övervakning. Även om det i bystämmoprotokollen inte förekommer särskilt många fall då 

bönderna fick böta så finns flera beskrivningar av vilka böter som skulle utdömas om någon 

inte följde de överenskomna reglerna. När byalaget exempelvis beslutade om att hönor och 

tuppar skulle hållas inhägnade under ett visst antal månader på sommaren så bestämde man 

också att ”hvarje höna eller tupp som anträffas på annans mark” skulle innebära böter om 25 

öre.
156

 Att sanktionerna över huvudtaget fanns har att göra med att man ville avskräcka byns 

invånare från att bryta överenskommelsen. Efterlevde man inte bestämmelserna innebar det i 

första hand problem för den skyldige, men i andra hand kunde det också drabba övriga invå-

nare i byn. Frigående hönor och tuppar kunde exempelvis förstöra för grannen eller grannarna 

och om osämja uppstod mellan några personer påverkade det i slutändan hela byn. Trots att 
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antalet protokollförda fall av böter alltså är få fyllde sanktionerna en viktig avskräckande 

funktion i byn och byalaget.  

Om de övriga av Ostroms designprinciper hittills har varit relativt tydliga i Benestad bya-

lag är den sjätte principen om mekanismer för konfliktlösning desto svårare att analysera. 

Anledningen är nämligen att det sällan förekommer några oenigheter inom byalaget, antagli-

gen för att byalaget saknade någon juridisk legitimitet att avgöra konfliktfrågor. Diskussioner 

och tvister förekom med all säkerhet, men inget av detta protokollfördes. I protokollen finns 

enbart två fall där det framgår att det fanns oenigheter: dels vägstycket som ingen vill kännas 

vid, dels bråket med Blädingebönderna om underhållet av vägen till Änganäs kvarn. Ingen av 

dessa frågor fick sin lösning på bystämmorna, men faktum är att byalaget ändå kan sägas ha 

löst konflikter. Byalagets stora strävan var att undvika konflikter och genom att ge tydliga 

instruktioner om vad som förväntades göras av vem, när, var och hur försökte byalaget före-

bygga konflikterna redan innan de uppstod. Instruktionerna kan på sätt och vis sägas ha syftet 

att förstöra alla de eventuella bortförklaringar som kunde finnas för att inte delta vid gemen-

samma arbeten. Bönderna var nämligen beroende av varandra och osämja om vem som skulle 

göra vad var således något man ville undvika. Sanktionerna och övervakningen var ytterligare 

ett led i denna kedja och skulle avskräcka byinvånarna från att överträda bestämmelserna. 

Konflikthantering förekom alltså i byalaget, men den var av det förebyggande slaget och 

framträder i protokollen först på det implicita planet. Ostroms sjätte designprincip betraktas 

därför som delvis uppfylld.  

Även om protokollen i vissa fall inte beskriver hur alla delar av byalagets verksamhet 

gick till så fanns ett erkännande från övriga samhället, vilket motsvarar Ostroms sjunde de-

signprincip. Det var sällan som andra myndigheter lade sig i byalagens verksamhet utan de 

hade samhällets tillit. Om vi börjar på nationell nivå fanns historiskt sett ett allmänt erkännan-

de för byalagen och dess existens i och med de medeltida landskapslagarna och 1742 års 

mönsterbyordning. På länsnivå befästes detta sedan ytterligare genom att landshövdingen i 

Kronobergs län, framför allt vid 1800-talets början, var mån om att formulera en fungerande 

byordning. Byalaget skulle i huvudsak dock befästa den ordning som sedan tidigare fanns 

naturligt i byarna men fick alltså ändå ett erkännande för sin verksamhet. På sockennivå fanns 

avslutningsvis också ett förtroende för byalagen genom att man exempelvis överlämnade fat-

tigvården till byarna. Legitimiteten och erkännandet för byalagets verksamhet fanns således 

från flera samhällsinstanser och uppfyller därför kraven för Ostroms sjunde designprincip.  

Den åttonde och sista designprincipen som Ostrom presenterar i sin teori handlar om att 

CPR-institutionen, det vill säga Benestad byalag, fungerade som en del i ett nätverk av nästla-
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de enheter. Också denna designprincip uppfylls av Benestad byalag och tar sig främst i ut-

tryck genom de flitiga kontakter som byalaget hade med andra samhällsinstanser. Fattigvår-

den var det första exemplet på detta i avsnitt 5.6. Som tidigare nämnts framgår det i protokol-

len inte om fattigvården var delegerad från socknen, men kommunikationer med denna har 

med all säkerhet funnits. Myndigheter och kontakter med dessa var vidare viktiga för byalaget 

när det gällde landskapsbilden. I fallet med sjösänkningen hade byalaget exempelvis täta kon-

takter med domstolar och olika juridiska instanser och man utsåg inom byalaget ett ombud 

som talade för byns räkning i frågan. Vidare var byalaget som fenomen i största allmänhet en 

plats där invididen och samhället möttes. Byalaget var ett slags mötesforum och kan betraktas 

som en av länkarna i den kedja av instanser som hela samhället byggde på.  

Som analysen visar gör sammanfattningsvis i stort sett alla av Ostroms åtta designprinci-

per sig gällande för Benestad byalag och dess organisation under åren 1886-1928. I tabellen 

nedan visas i hur stor grad Benestad byalag uppfyller Ostroms designprinciper: 

Tabell 3. Benestad byalags uppfyllelse av Ostroms designprinciper för 

stabila och långvariga resurssystem.  

Ostroms designprinciper Grad av uppfyllelse 

1. Klart definierade gränser Helt 

2. Kongruens mellan reglerna för 

appropriering och tillhandahållande 

och de lokala förhållandena 

Helt 

3. System för kollektiva val Helt 

4. Övervakning Helt 

5. Graderade sanktioner Helt 

6. Mekanismer för konfliktlösning Delvis 

7. Minimalt erkännande av rätten att 

organisera sig 
Helt 

8. Nästlade enheter Helt 

 

Som har diskuterats i analysen har byalagets regler, sanktioner, deltagare och verksamhet va-

rit tydligt strukturerat. Den enda av Ostroms designprinciper som inte helt är uppfylld är kon-

flikthanteringen. Av bystämmoprotokollen framgår inte hur tvister löstes inom byalaget, men 

detta har troligtvis att göra med att byalaget inte hade någon laglig auktoritet att lösa oenighe-

ter. I de fall konflikter uppstod hänvisades dessa till andra instanser som exempelvis Lantmä-

teriet. Undantaget konflikthanteringen, som alltså sköttes av en annan instans än byalaget, 
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finns det dock fog att dra slutsatsen att organisationen i Benestad byalag sett utifrån Ostroms 

perspektiv verkar ha varit stabil och långvarig.  

 

6.2 Byalagets betydelse för den enskilda människan 

Byalag är ett månghundraårigt fenomen och har historiskt sett haft en betydande roll för den 

svenska landsbygdsbefolkningen och deras vardagsliv. Detta har bland annat Blom & Moen 

och Thölin visat.
157

 Kulmen nåddes under 1700-talet i samband med att man arbetade fram en 

mönsterbyordning för hela landet. Byalagen erhöll genom denna legitimitet från samhällets 

sida och betraktades i största allmänhet som ett viktigt forum för landets bönder. För Krono-

bergs län var även början av 1800-talet en högst väsentlig period när Carl Stellan Mörner för-

fattade en ny länsbyordning. I denna förstärktes hushållsfaderns makt när det ansågs givet att 

det var mannen som skulle representera hushållet. Bystämmorna var emellertid enbart till för 

jordägarna inom byn och alla män hade således inte rätt att delta. Peter Aronsson har i sin 

avhandling visat att sockenstämmorna var strukturerade på samma sätt och att det enbart var 

de jordägande männen som hade närvarorätt och rösträtt.
158

 Med hustavlan och dess ideologi 

som grund utgjorde byalaget ett exklusivt forum dit bara en minoritet av byns invånare gavs 

tillträde att delta. Övriga invånare fick således hoppas på att de beslut som byamännen fattade 

var för hela byns bästa snarare än för att befästa byamännens position som jordägare.  

För byalaget i Benestad var dock alla byinvånare viktiga. Av undersökningen framgår att 

byalaget har tillvaratagit hela byns intressen och ombesörjt frågor som förhoppningsvis har 

påverkat alla invånares liv till det bättre. Detta märks inte minst i fråga om klappbryggan där 

de kvinnliga intressena i byn var föremål för diskussion och beslut. Om det var tack vare Eva 

Jonsson som klappbryggan kom till eller om det var någon annan som låg bakom förslaget 

förtäljer inte protokollen. Klart är i alla fall att man ville underlätta tvättningen för kvinnorna 

och indirekt kan man tolka det som ett sätt för byamännen att också visa sin uppskattning till 

kvinnorna. Klappbryggan var nämligen inte bara ett ärende som flyktigt behandlades på by-

stämman utan ett projekt som byamännen planerade och genomförde grundligt. Man fortsatte 

dessutom att se om bryggan efter uppförandet och var måna om att behålla den i gott skick.  

Ett annat exempel som visar att byalaget brydde sig om de övriga byinvånarna var fattig-

vården. Även om detta egentligen var en sockenfråga var byamännen i Benestad exempelvis 

måna om att de fattiga fick ved så att de kunde hålla sig varma om vintern. Byalaget låg också 
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bakom byggandet, eller rättare sagt iordningställandet, av en stuga där byns fattiga kunde få 

husrum. Fattighuset skulle byggas ordentligt, det framgår av de utförliga byggbeskrivningarna 

i protokollen, och ved fick de boende tilldelat sig varje vinter. De fattiga skulle mitt i avsak-

naden av försörjningsmöjligheter och det allmänna eländet åtminstone inte behöva frysa.  

Även om byalaget i Benestad agerade till förmån för alla byns invånare i flertalet frågor 

var det först och främst i fråga om de gemensamma resurserna inom byalaget som man beslu-

tade vid bystämmorna. Tidigare forskning har dock visat att byalagens betydelse minskade 

efter genomförandet av laga skifte. Exempelvis Rosén och Bäck har visat att laga skifte gjorde 

att bönderna inte längre hade några gemensamma ägor att bry sig om.
159

 Istället för att vara 

beroende av varandra vid sådd och skörd var bönderna efter laga skifte ”fria” att själva be-

stämma när sådana sysslor skulle göras eftersom de bara hade att ansvara för sina egna ägor. 

För byalaget innebar detta att det inte längre fanns några större anledningar att träffas för att 

bestämma om hur arbetet skulle fördelas och organiseras.  

I Benestad genomfördes laga skifte år 1919 och åren närmast därefter. Skiftningen inföll 

således mot slutet av den undersökta perioden. I bystämmoprotokollen märks dock ingen 

skillnad på ”före” och ”efter” laga skifte. Trots att ett av syftena med laga skifte var att dela 

upp den samfällda marken fanns ett flertal allmänningar kvar i Benestad by.
160

 Auktionen av 

byns gemensamma gator och öar, som man annars skulle kunna tänka sig försvann efter ge-

nomförandet av laga skifte, hölls i vanlig ordning vid varje vårstämma. Dessutom fortsatte 

man att samordna olika arbeten och att underhålla de befintliga resurserna. Laga skifte fick 

således inte de konsekvenser för byalaget i Benestad som Bäck och Rosén menar att det fick 

för många andra byalag runt om i landet.
161

  

Byalagets roll har genom historien varit att fungera som en mötesplats för byns jordägare 

där man genom diskussioner och omröstningar har beslutat i frågor som har berört hela byn. 

Som institution var Benestad byalag exklusivt av den anledningen att vem som helst inte kun-

de delta. En fråga som undersökningen väcker i anslutning till detta är om man ska betrakta 

byalaget och i synnerhet bystämmorna som demokratiska forum eller om man ska se dem som 

ett slags ”jordägarnas diktatur”. Det senare handlar i så fall om att man betraktar jordägarna 

som en elit som ansåg sig bättre lämpade än andra invånare att fatta beslut i frågor som berör-

de byn. Det demokratiska synsättet handlar istället om att man ser bystämmorna som ett ut-

                                                 
159

 Rosén 1994 och Bäck 1992.  
160

 Enligt muntlig uppgift från Kjell Jansson finns det än idag en del skiften i byn som jordägarna inom byalaget 

äger gemensamt. Mot slutet av 1900-talet dök det emellertid upp problem när elnät och annan infrastruktur drogs 

fram på byns marker. För att underlätta arbetet beslutade man därför om att dela upp en del av den samfällda 

marken på ett färre antal ägare.  
161

 Bäck 1992 och Rosén 1994. 



 

58 

 

tryck för beslutsfattande genom diskussioner och noga överväganden där alla som berördes av 

besluten fick yttra sig. Analysen av bystämmoprotokollen har inte indikerat att byalaget har 

uppfattat sig själva som en elit utan har snarare befäst den demokratiska uppfattningen om att 

alla berörda parter har fått delta i beslutsprocessen.  

Benestad byalags verksamhet har i huvudsak fokuserat på frågor som har berört byn och 

är i och med det ett uttryck för vad Lars-Inge Ström kallar ”den lilla demokratin”.
162

 I denna 

demokratiform är det de närliggande frågorna som är högst prioriterade och det hela handlar 

enligt Ström om frågor ”som engagerar för tillfället, något som är så viktigt att det måste få en 

konkret lösning”.
163

 För bönderna i Benestad fanns flera frågor som väckte engagemang och 

vid den kategorisering som jag gjorde fann jag inte mindre än nio olika typer av ärenden som 

berörde de gemensamma resurserna. Även om det fanns ett visst tvång från samhället i och 

med byordningen gjorde byn och dess gemensamma resurser att Benestadbönderna engagera-

de sig i dessa frågor. Man agerade och beslutade för att gynna byn och just detta faktum be-

kräftar Ströms resonemang om att ”[K]änslan för det gemensamma och vikten av att visa so-

lidaritet med sin bygd” är avgörande för att människor ska vilja engagera sig.
164

  

Dagens byalag, i den mån de fortfarande finns kvar, väcker emellertid inte alls det enga-

gemang som fanns för ett par hundra år sedan. Förklaringen ligger dels i att genomförandet av 

laga skifte medförde ett minskat behov av mötesplatser för jordägarna, dels i att byalagen som 

forum förlorade mark gentemot kommunerna. Om bystämmorna och sockenstämmorna tidi-

gare hade varit de demokratiska institutioner som direkt påverkade byinvånarnas liv har 

kommunerna under de senaste årtiondena kommit att ta över denna roll. I dagens samhälle är 

det på kommunal nivå som de flesta individnära beslut fattas och praktiseras och byalagens 

funktion som länk mellan individ och samhälle har därmed blivit ersatt.  

Som invånare i en kommun kan vi idag lämna medborgarförslag och på så sätt försöka 

påverka besluten, men frågan är om vi i övrigt kan tala om en nivå ovanför familjen och hus-

hållet? Den givna följdfrågan blir hur detta har påverkat den enskilde individen. Även om 

antalet stadsbor idag är fler än antalet landsbygdsbor så är man mån om familjen och de beslut 

som påverkar denna. Men känner människor i dagens samhälle, framför allt landsbygdsborna, 

att de orkar engagera sig på kommunal nivå? Räcker det med att kunna lämna medborgarför-

slag och delta i debatter eller saknar man kanske ”den lilla demokratin” som fanns i och med 

byalagen? Jag tror personligen, precis som Lars-Inge Ström, att människor är villiga att enga-
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gera sig i sådana frågor som ligger dem varmt om hjärtat om de finner en arena för detta. Men 

i de fall när en närliggande arena inte finns tillgänglig är det lätt att förlora intresset och driv-

kraften och istället förlika sig med de beslut som andra fattar åt en - även om man är av en 

annan uppfattning.  

I Benestad har byalaget trots allt levt kvar och är verksamt än idag. Byns jordägare sam-

las fortfarande varje vår och höst för att besluta i olika frågor som angår byn. Många av de 

ärenden som behandlades under perioden 1886-1928 har dock fördelats till andra institutioner 

att ansvara för och står därför inte längre på byalagets dagordning. Några av dåtidens frågor är 

emellertid aktuella än idag och skapar fortfarande engagemang bland Benestadborna. En del 

av dem som är aktiva i dagens byalag är dessutom ättlingar till de personer som figurerar i det 

undersökta materialet och har således följt i sina förfäders fotspår. Viljan att skapa de bästa 

förutsättningarna för bygden är fortsatt den stora drivkraften och förhoppningsvis bidrar det 

till att Benestad byalag lever kvar i många år framöver.  

 

6.3 Uppslag till fortsatt forskning 

Min undersökning om Benestad byalag visar att detta individnära fenomen har betytt mycket 

för invånarna i byn. Bystämmorna var en plats där man samlades för att fatta beslut om de 

gemensamma resurserna och om sådant som berörde byn i största allmänhet. Byalaget var 

dock en plats som var särskilt vigd för jordägarna och de andra samhällsgrupperna inom byn 

gavs således inte möjlighet att delta. Hur försökte dessa människor ändå göra för att påverka 

sin levnadssituation? Fick de så småningom tillträde till bystämman eller hade de bara att föl-

ja de bestämmelser som byalaget gjorde upp? Vidare omfattar perioden år 1886-1928 en tid 

då industrialiseringen hade skjutit fart i landet men ännu inte hade fått fullt genomslag. Hur 

påverkades emellertid byalaget när fabrikerna tog över arbetsmarknaden och allt fler männi-

skor flyttade in till städerna? Såg byalagets organisation annorlunda ut under andra tidperio-

der? Hur påverkade exempelvis det andra världskriget hur man fördelade de gemensamma 

resurserna inom byn?  

Frågorna som väcks gäller dock inte enbart för Benestad. Hur andra byalag organiserade 

sig och om det finns några faktorer som är likartade eller särskiljande från hur det såg ut i 

Benestad är också intressanta frågor. En annan infallsvinkel är att fokusera på byalagets bety-

delse för individen. Var byn fortsatt den gemensamma nivån för byinvånarna också efter det 

att man började tala om de stora kommunsammanslagningarna som gjordes under 1800- och 
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1900-talen eller kom sockennämnder och kommuner att ta över byalagets roll som mötesplats 

mellan individ och samhälle?  

För att kunna svara på alla dessa frågor krävs emellertid en mer omfattande forskning. 

Som beskrevs redan inledningsvis har syftet med min undersökning varit att utgöra ett led i en 

forskningskedja och innan några större slutsatser om byalagens funktion kan dras behöver fler 

länkar läggas till kedjan. De framtida angreppspunkterna inom byalagsforskningen går dock 

att variera i all oändlighet och som någon klok människa en gång sa är det bara vår fantasi 

som bestämmer gränserna.  

 

7 Sammanfattning 

I den här undersökningen har jag studerat byalaget i Benestad under perioden 1886-1928 och 

fokuserat på hur man beslutade och agerade i frågor som rörde byns gemensamma resurser. 

Syftet har varit att pröva Elinor Ostroms teori om åtta designprinciper för gemensamma re-

surssystem och denna teoris tillämpbarhet för Benestad byalag. Materialet har bestått av den 

för byn och perioden gällande byordningen samt 104 stycken bystämmoprotokoll. Genom en 

innehållslig textanalys har jag studerat de olika ärendena på bystämmorna och kategoriserat 

dem som handlar om de gemensamma resurserna i nio olika kategorier. Detta har gjorts med 

utgångspunkt i studiens frågor om vilka gemensamma resurser som diskuterades på bystäm-

morna, om och hur makt befästes inom byalaget, hur eventuella konflikter löstes samt vilka 

indikationer som fanns för att byn har haft vertikala kontakter med andra samhällsinstanser.  

Analysen av bystämmoprotokollen visar att det fanns ett flertal gemensamma resurser 

inom Benestad byalag och såväl vägar och vägunderhåll som betesmarker, odling och krea-

turshållning, mjölkvagn och fattigvård diskuterades på bystämmorna. Arbetet med att hålla de 

gemensamma resurserna i gott skick var en fråga som alla berördes av och byalaget var noga 

med att utforma tydliga instruktioner för vad som förväntades göras samt vilka bestämmelser 

som gällde. Man ville med detta förebygga konflikter, men i de fall det ändå uppstod oenighe-

ter vände man sig i regel till andra samhällsinstitutioner, exempelvis Lantmäteriet, för att nå 

en lösning.  

Byalaget var en exklusiv sammanslutning och för att få delta vid bystämmorna var man 

tvungen att vara jordägare inom Benestad by. Detta var det bara män som kunde vara, med 

undantag för änkorna. I övrigt hade kvinnor, barn och tjänstefolk att förlita sig på att hushål-

lets företrädare talade också för deras intressen. Byalaget i Benestad verkar dock ha varit 

måna om alla byns invånare och någon skillnad mellan rika och fattiga jordägare gjordes inte. 
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Vidare beslutade byalaget i frågor som berörde de kvinnliga intressena, bland annat när man 

bestämde att man skulle anlägga en klappbrygga. Någon annan maktfördelning inom byalaget 

fanns i övrigt inte mer än genom tillsättandet av olika funktionärer. Dessa utsågs vid varje 

höststämma genom röstning. Åldermannaämbetet skilde sig dock från de övriga genom att det 

inom byn fanns en uppgjord turordning mellan gårdarna där grannen till åldermannen stod på 

tur att bli utsedd till ny ålderman. Funktionärerna hade viktiga uppdrag inom byalaget genom 

att de synade arbeten och såg till att bestämmelser och beslut efterföljdes. De kunde också ha i 

uppdrag att föra byalagets talan i kommunikationer med andra samhällsnivåer, exempelvis vid 

kontakter med sockennämnden, Lantmäteriet och juridiska instanser. 

Sett till Ostroms designprinciper har byalaget i Benestad varit en stabil institution med 

flera gemensamma resurser. Med hjälp av tydliga regler, en fungerande organisation och goda 

kontakter med det omgivande samhället har byalaget fördelat sina resurser och verkat för alla 

Benestadbors bästa. Faktum är att byalaget finns kvar än idag. Varje vår och höst samlas fort-

farande byns jordägare för att diskutera och besluta i frågor som handlar om livet i byn. Trots 

att man inte längre har några mjölkvagnshjul som ska smörjas eller några klappbryggor som 

ska repareras finns det ändå frågor som är av intresse för hela byn. Och för dessa ärenden är 

bystämman fortfarande den givna mötesplatsen.  

 

8 En didaktisk reflektion 

Byalagen har utgjort ett viktigt led i utvecklingen mot det demokratiska samhälle som vi idag 

lever i. Som en framtida gymnasielärare bör jag vara medveten om detta och förmedla kun-

skaper om byalagen i min undervisning. I skolans värdegrund, som återfinns i läroplanen för 

gymnasieskolan, Gy 11, betonas att skolan vilar på demokratiska värderingar och kunskaper 

om hur dessa värderingar har kommit till och skapats är viktiga för att elever ska kunna förstå 

varför dagens samhälle ser ut som det gör. De historiska kunskaperna framhålls således som 

viktiga och i Gy 11 betonas att det historiska perspektivet ska återfinnas i all undervisning för 

att ”utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap för framtiden”.
165

 Det är inte 

bara de stora och omtalade händelserna som har format världen utan också de enskilda männi-

skorna som tillsammans har utvecklat det samhälle som vi lever i. Den demokrati som vi idag 

praktiserar har inte enbart sitt ursprung i det antika Grekland utan har även rötter på svensk 

mark, vilket min undersökning visar.  
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De kunskaper om byalag som jag har erhållit genom min undersökning kan jag förmedla i 

min undervisning inom ramen för flera olika teman. Demokratins framväxt, ett av historieäm-

nets mest centrala innehåll, är ett sådant.
166

 Genom att ge eleverna kunskaper om hur demo-

kratin har utvecklats i olika länder under olika epoker skapas en förståelse för att förutsätt-

ningarna inte alltid har sett likadana ut. Enligt Gy 11 ska eleverna ”utveckla förståelse för 

olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar” och det fak-

tum att de svenska bönderna under 1700-talet drev igenom en mönsterbyordning visar att man 

ville se en förändring.
167

 Genom att lära eleverna mer om denna mönsterbyordning, hur man 

arbetade fram den och befäste den ute i byarna kan jag visa att flera samhällsgrupper bidrog 

till förändringen. Vidare var byalagen viktiga forum för bönderna och spelade en viktig roll 

för hur man organiserade sig ute i byarna. Kunskaper om detta bidrar till elevernas insikt i att 

”varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar” och kan i sin tur ge 

förståelse för att olika samhällsförändringar påverkade byalagens verksamhet.
168

 

Ett annat tema där undersökningens resultat kan användas är när man talar om identitet. 

Historien har länge använts som ett medel för att skapa identitet och exempelvis nationer har 

ofta enats genom en gemensam historia. Genom historien har det också funnits olika sätt att 

skapa identiteter. Byalagen var exklusiva forum som samlade en viss grupp människor. Ele-

verna kan med all säkerhet känna igen sig i detta om de funderar över hur de själva organise-

rar sig i olika grupper. Vilket kompisgäng man tillhör och vilken idrottsförening man är aktiv 

i är två exempel på nutida sammanslutningar som skapar identiteter. Byalagen fungerade lika-

dant och skapade en gemenskap bland de människor som ingick i byalaget. Samtidigt fanns 

flera grupper i samhället som uteslöts från byalagen och detta är också något som eleverna 

kan känna igen sig i. Att ständigt jämföra sin egen nutid med förhållandena för byalagen i 

dåtiden handlar om att skapa insikt om att det som har hänt i det förflutna i många fall inte alls 

skiljer sig från dagens samhälle. Snarare upprepas historien och min undersökning om byala-

gen är ett exempel som visar eleverna att historien kan användas ”som en referensram för att 

förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden”.
169

  

Avslutningsvis kan kunskaper om byalagen och deras organisation visa eleverna att de-

mokrati och beslutsfattande inte enbart sker på nationell eller kommunal nivå. Också på de 

mer individnära nivåerna har det genom historien fattats beslut i olika frågor och kanske kan 

eleverna genom kunskaper om byalagen dra paralleller till idrottsföreningen eller bostadsrätts-
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föreningen. Ett av skolans primära mål är att skapa aktiva och engagerade samhällsmedborga-

re. Kanske kan kunskaper om byalagen visa eleverna att engagemang faktiskt kan förändra?  
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