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UTSTALLNTNG OM GRYTNAS TILLBAKA TILL ISTIDEN PA AVESTA BIBLIOTEK 

Nar jag ser den har utställningen tycker jag inte att det jag har gjort 

ar mycket att tala om. Har går de tillbaka till istiden medan jag inte 

kommer langre tillbaka an till 1500-talet. Har har de utforskat strand- 

l in jer och Dalalvens sträckning före vår t idraknings början medan jag 
bara har skrivit av vad andra skrivit i gamla böcker. 

Jag har i alla fall blivit ombedd att tala om vad jag funnit i de dar 

böckerna om Grytnas i vad som i det har tidsperpektivet val närmast får 

kallas för modern tid. 

Jag har hål l it på med slaktfoskning i ungefär tjugo år och för tolv år 
sedan började jag intressera mig för domböckerna. 

Anledningen var att i en by i Norberg dar både min morfar och mormor ar 

födda hette nästan allesammans Anders Persson, Per Andersson eller Per 

Persson i den äldsta kyrkboken från 1705. Och ingenting annat an namnen 

var angivna. Jag började då läsa domböckerna, och resultatet blev att 

jag -79 hade ett häfte klart dar jag hade med samt liga bybor från 1500 

och framåt. Jag kunde också redovisa hur de två gårdarna som fanns 1500 

hade blivit åtta vid 1600-talets slut. 

Jag harstammbs8r från praktiskt taget alla gårdarna. Det berodde på att 

de tydligen ansåg äktenskapet så viktigt att det måste hållas inom slak- 

ten. Till ägaren av den ena gården 1500 har jag sexton släktlinjer. 

Nar jag senare tittade igenom det har häftet började jag inse att jag 

missat en vlktig sak. Jag hade redovisat innevånare och jorddelning, men 

ingenting om livet i byn. Av protokollen hade jag bara noterat dessa da- 

ta, men ingenting av allt det andra intressanta som fanns. 

Jag beslutade mig då för att börja om, och då ta med allt och återge 

hela protokollen över de mål som rörde mina förfader. För att få en, 

bättre uppfattning om deras miljö skulle jag också ta med allt om deras 

grannar nar det gällde mindre byar. Jag kallade det "Mina faders byar". 

Jag började på min fars sida i Grytnas och Hedemora. 

Jag skrev ner allt jag fann om de vlktigaste fadernebyarna i de två 

socknarna fram till en bit in på 1700-talet. Sedan blev det för jobbigt 

att ta alla byarna parallellt, protokol len blev f lera och langre, så jag 

beslutade mig för att val ja ut en by och fortsatta med fram till våra 

dagar. Valet föll på Knutsbo, dels därför att både min farfar och min 

farmor härstammar därifrån, och dels därför att det hade hänt så många 

intressanta saker i den byn. Jag härstammar från fyra av de sex gårdarna 

varför jag tidigare agnat byn stort intresse, men de 270 maskinskrivna 

sidor jag fick ihop ur doniböckerna innehöll praktiska taget bara nyheter 

för mig. Ingenting av det fanns med i kyrkböckerna. 
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Någon verklig uppfattning om byarna i Grytnas får man först nar Gustav 

Vasa ordnade så att det blev skattelangder och jordeböcker förda, och en 

del av dem ar bevarade. Jag skall försöka ge en uppfattning om hur en 

del av byarna såg ut i den äldsta tiden. 

Knallasbenning var nog den till arealen största byn i Grytnas på 1500- 

talet. Ti l lsammans med Hornmansbenning hade den hela området me1 lan Dal - 
alven och sockengränserna Hedemora och Norberg fram till Bengtsbo. 

Snickarbo, Nyhyttan och Backa avsöndrades från Knal lasbenning några år 

in på 1600-talet. I Knallasbenning fanns då tre bergsman och liksom 
Djaknehyttan och hyttorna i Hedemora och Folkarna betalade de hyttskatt 

till Norberg. Under 1500-talet blev det endast jordbruk och gårdarna de- 
lades så att det i slutet av århundradet var ett tiotal. d*. @s'G2kf~ 

~ d . $ l  i n k 
Sörnafde och Kyrkbyn var de två folkrikaste byarna i socknen. glrrnfbo 

Sörnafde hade i mitten av 1500-talet sex hemman, som sedan delades så 

det hundra år senare var ett tjugotal. Det ar möjligt att hela Sörnafde 

hade endast en ägare på 1400-talet. Vid ett arvsskifte 1460 erhöll den 

av l idnes två söner sina brodersdelar i fra lse- och skatte jord i Sörnafde 

Dotterns systerdel blev Knutsbo med Askön. Eftersom en brodersdel var 

dubbelt så stor som en systerdel betyder det att sönernas delar i Sör- 

nafde värderades fyra gånger högre an Knutsbo. 

I Knutsbo brukades sedan jorden odelad till i början av 1600-talet då 

byn delades i två hemman. I vardera hemmanet fanns det tre söner som 
delade mellan sig, och därmed uppstod de sex hemman som sedan fanns 

tills det i slutet av 1800-talet skedde en sammanslagning av två gårdar. 

Hyttan hade bara en ägare under 1500-talet. Omkring 1570 gifte Erik 

Perssnn från Djsknehyttan in sig i h?mrnan?t och 1580 blev h2.n Lansrn~n. 

H m  hade många söner som efter faderns död delade på' jorden. En av dem, 

Germand, odlade upp Axelsbo, som i början kallades Germundsbo. Jag vet 

inte nar namnet ändrades till Axelsbo. I ett domboksprotokoll från 1711 
står det "Besvarade sig Johan Olsson i Germunds- eller Axelsbo", så det 

kanske var vid den tiden ändringen skedde. 

En annan son fick ett hemman i Domarvet som möjligen var Erik Perssons 

svärfars arvejord, det förefaller som om aven han var ingift i Hyttan. 

De andra sönerna delade på jorden i Hyttan som i slutet av 1600-talet 

bestod av åtta hemman. 

Gisselbo hade en ägare, Anders Jonsson, fram till 1570-talet, då ersatts 

han i längderna av Per Andersson och Erik Matsson. Under 1600-talet om- 

nämnes Mats Erikssons och Anders Larssons mantal och de har tre hemman 

vardera. Mats Eriksson var son till Erik Matsson men släktförbindelsen 

mellan Anders Larsson och Per Andersson har jag inte kunnat finna. 
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Norrnafde skiljer sig från de andra byarna. Under 1540-talet fanns dar 

fem hemman i längderna, som sedan under 1550-talet minskade till två. 

Orsaken har jag inte kunnat utröna. Om det möjligen var några som för- 

sökte odla upp ett hemman och tröttnade, eller om de slog sig samman för 
i r/uCer( 

att betala-s atten, och sedan delade den inbördes. W 1600-talet var 
O 

det w hemman i byn. 

Stusshyttan följde det vanliga mönstret. Från en gård på 1500-talet blev 

det &m i slutet av 1600-talet. 

I Garphyttan fanns det i slutet av 1600-talet två grupper av halvsyskon 

som delade byn mellan sig. Hur det var i mitten av 1500-talet ar litet 

svårt att saga på grund av de olika uppgifter dessa två grupper lämnade 

om sitt ursprung. Den äldsta kullen sade att deras anfader hette Olof 

Persson som varit gift två gånger. Den yngre kullen sade att han hette 

Olof Larsson som också varit gift två gånger. Efter mycket forskande i 

skrifterna har jag kommit till att fadern till den äldre kullen hette 

Olof Persson, men att han dog 1572 och Olof Larsson gifte om sig med 

ankan och alltså var far till den yngre kul len. 

Olof Persson l i ksom hans f öregångare i Garphyttan, Erik Ersson, beteck- 
nades i jordeboken som bergsman som inte skulle beskattas som bönderna. 

Av ett senare domboksprotokoll framgår det att Olof Persson ägde en bro- 

dersdel i Djäknehyttans hytta och därav kom säkerligen beteckningen 
/' bergsman. ;I 4 -?Y- 

Det var i all korthet var jag fått reda på om de har byarna genom dorn- 

böcker och jordeböcker. Det ar aven n ra byar jag har intresserat mig P i l ,  R e - b o  &J E 
för men inte så grundligt. Jag härstammar från Hembygdsgården genom Må- 

larens syster och det har jag utrett ordentligt. Jag härstammar också 

från den första kyrkoherden i Gr tnas och de anteckningarna hål ler jag 
&. på med att ordna U ~ ~ . ~ & ~ & T T ~ & X ~ S % - $ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Det har med uppdelningen av gårdarna blev så småningom en orsak till 

mycket bråk vid arvsskiftena. Vi har sett att de f lesta byarna bara 
bestod av en eller ett fåtal gårdar under 1500-talet. Det första och det 

andra arvsskiftet gick i allmänhet bra, men sedan blev det kärvare. Or- 

saken var en kunglig förordning i slutet av 1600-talet dar det förbjöds 

att skifta hemman i mindre delar an ett åttondels mantal. Gårdarna var i 

allmänhet på ett mantal vilket betydde att de inte kunde delas i mera an 

åtta delar. -N-ä~&-fvntt. c x . H t m t s ~ - H ~ %  försk skiftades L 

~ ~ n ~ ~ s s s s e d & 1 ~ ~ + $ a ~ - ~ r y ~  -k- 
I domböckerna finns många arvstvister. Många blev också långvariga. En i 

Gisselbo pågick först ett par år i Häradsrätten och därefter i Lagmans- 

ratten i fyra år. Uppskov blev det ofta och det var nog välkommet för 
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nämndemännen som fick en chans till extraknäck genom att vara gode man 

och vardera jorden och andra tillgångar i dödsboet. 

Det var naturligtvis många arvsskiften som klarades i full enighet och 

utan några bråk mellan arvtagarna, man kan nog anta att det var de 

flesta som slutade så lyckligt. Det var ju bara tvisterna som syns i 

domböckerna. 

Men jag har också sett ett parf8a$ det gick till våldsamheter. 

I Knutsbo övertog en av sönerna till den avlidne fadern hemmanet utan 
några stridigheter. Han dog strax därefter barnlös varför hemmanet åter- 

gick till syskonen. Då blev det tvist om vem som sedan skulle ha gården 

och det gick så långt att en av bröderna försökte mörda sin svägerska, 

den avlidnes anka, vilket han tydligen trodde skulle öka hans möjlig- 

heter till att bli ägare av hemmanet. 

I Axelsbo fanns det två söner på ett hemman. Den äldste sonen vdborta i 

tio år, och fadern hemmanet på honom. Den 

yngre sonen ta att han mördade sina föräldrar och 

försökte också mörda brodern vi lket dock miss lyckades. 
I båda fal len blev domen dödsstraff. I Knutsbofal let ändrade Hov- 
rätten detta till tio års fängelse. Mördaren från Axelsbo undergick en 

undersökning och blev förklarad för sinnessjuk. Han intogs på en anstalt 

i Stockholm dar han var till sin död. Brodern ändrade namnet och flyt- 

tade från Grytnas. 

Jag vill inte gå in på några detaljer om dessa fall, jag nämner dem bara 
för att visa hur viktigt detta innehav av jord kunde vara förr i tiden. 

Jorden var också en vjktig del i planerandet av ett äktenskap. Jag har 

ju redan nämnt om förhållandena i Norbergsbyn dar det helst hölls inom 
slakten och därmed blev också jorden kvar inom slakten. 

En skomakare från Skaggebo och en piga från Garphyttan ville gifta sig 

och kom till Haraderatten och omtalade detta samt att de skulle byta 

hennes Arvejord i Garphyttan mot motsvarande i Skaggebo och lagga den 

jorden tillsammans med skomakarens. De undrade dock om de fick gifta sig 

eftersom de var tremänningar. Häradsrätten hänvisade till diverse para- 

grafer i Giftermålsstadga och lag, och förklarade att det fanns inga 

hinder för äktenskapet. Dar emot kunde de inte godkänna sammanslagningen 

av jordbitarna eftersom det tillsammans inte skulle medföra full besitt- 

ningsrätt, d.v.s. det uppgick inte till ett åttondels hemman. Därmed 

blev det inte heller något äktenskap och flickan gifte sig sedan med en 

bättre s i tuerad 38rrnäfde. 
&zA&~' 

Ett bra exempel på hur en god far ordnar för sina barnsfinns-+g&& i 

Knutsbo. Tillsammans med en bybo i Gisselbo köpte han ett hemman dar 

från Kyrkoherden i Grytnas. Han betalade två tredjedelar av köpesumman 

och Gisselbobonden den återstående tredjedelen. Sedan gifte sig Knutsbo- 
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bondens son med Gisselbobondens dotter. Det var val en tillämpning av 

broders- och systerdel. Den äldste sonen var gift i Knutsbo men dog före 

fadern. Den tredje sonen hade han skaffat ett hemman i Norrnafde och den 

yngsta skulle få överta hemmanet i Knutsbo. 

bnshustru hade arvt jord i Gissselbo och i Rensbo i Hedemora. Det var 

därför naturligt att placera den ena dottern i Rensbo dar hon kunde 

utöka en bondes innehav med sin morQjord. Den andra dottern blev gift i 

Gisselbo dar hon kunde hjälpa en bonde att få fullbesittningsratt, som 

han förut inte hade. 

Det var val en förutseende far. 

Ett vanligt förfarande var också att två bönder i olika byar så att saga 

bytte döttrar och gifte sig med söner till bönderna. På så satt kunde 

sedan döttrarnas arvejord också bytas tillbaka så att jorden på båda 

hemmanen förblev intakt. Den son som ingick ett sådant akteskap hade 

också ett övertag över sina bröder eftersom han hade en systerdel mera 

an de andra i hemmanet. Det var en tillräcklig anledning för Häradsrätten 

att tilldöma honom ratten att lösa ut övriga syskon. 

Det finns många f ler exempel på sådan har planering, men det har kan val 

racka för att visa att kärleken spelade en ganska underordnad roll vid 

forna tiders frierier och äktenskap. 

Man kan få en god inblick i forna tiders arvslagar genom dombokslas- 

ningen. Jag har haft tur och fått med f lera o1 ika arvsskiften i häftet 

om Knutsbo. 

En av de Strängaste paragraferna var att ärvd jord inte fick säljas, 

ges eller testamenteras bort. Det finns ett fall från Knutsbo dar en 

sonhustru fick en del av hemmanet i bröl lopsgåva att ti l ltrada efter 
svärfaderns död. De andra arvingarna överklagade detta vid arvsskiftet 

och Häradsrätten gav dem ratt och gåvan återgick till hemmanet. 

I äkte%apet hade inte den ena maken någon andel i eller någon rätt till 

den andra makens ärvda jord. Den gick odelad vidare till barnen. 

Av jord som hade förvärvats under äktenskapet, t.ex. genom utlösning av 

syskon, ägde mannen två tredjedelar och hustrun en tredjedel. Om jord- 

förvärvet hade skett med medel som den i hemmanet ingifta hustrun hade 

arvt, raknades denna del som hennes arvejord, som mannen inte hade någon 

del i eller ratt till. Det blev barnens möderne arv. 

Dessa förordningar medförde stora konsekvenser för en bonde och namnde- 

man i Knutsbo. Han hade gift in sig i hemmanet med enda dottern. Darige- 

nom hade han inte löst in någon jord utan hela hemmanet var hustruns arv 

Under en långvarig tvist med en granne, som redan hade haft ett par upp- 

skov, måste han meddela Häradsrätten att hans hustru hade dött och att 

sonen numera var ägare t i l l hemmanet, v i l ket då betydde ytter l igare ett 
uppskov med det målet. 
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Det betydde att det enda han ägde var två tredjedelar av lösöret. Det 

hade val kunnat gå val om han inte gjort sig till ovan med sonen. Han 

instämde sonen till Häradsrätten och anklagade honom för att han inte 

behand lade honom med ti l lrackl ig aktning. Dessutom begärde han få er- 
sättning för den jord han odlat upp på herrimanet och för att han hjälpt 

t i l l med slöjd, som sedan sålts och sonen tagit pengarna för. 
Det pågick ett par häradsting och slutade med att han fick litet mera an 

lösörena. Men också att han flyttade från gården och gifte om sig med en 

anka. Tillsammans med henne köpte han en annan gård som änkan var bördig 

till. Men därmed var det inte slut. Nar han sedan dog gick sonen till 

ankan och begärde att få halva hemmanet. Motiveringen var att fadern be- 

talat sin halva av hemmanet med de pengar han fått för sin arvslott i 

Folkarna, och att det således var hans arvedel som ankan inte hade någon 

ratt till. Häradsrätten gav sonen ratt och han fick halva hemmanet. 

Det ar ju inte vår sak att se ut någon skyldig i den har historien, men 

jag bör kanske namna att fadern aven stämde sin två övriga söner, som 

var gifta i andra byar, om pengar som han påstod de hade lånat av honom. 

En annan bonde i Knutsbo var i ungefär samma situation, men det löstes 

i samförstånd och utan en anka i ett 

hemman, som själv var löst två delar 

i hemmanet vartill hustruns arv använts till hälften. Hennes andra man 

in löste de två återstående delarna, varför föräldrarna och barnen nog 

hade ratt t i l l halva hemmanet vardera. Medan båda föräldrarna levde 
gjorde de mod de övriga barnens samtycke enöverenskommelse med en av sö- 

nerna att han omedelbart skulle överta hemmanet och i gengäld underhålla 

dem i deras livstid. Det gjordes ett kontrakt dar det specificerades hur 

mycket de skulle ha medan de båda levde, och hur mycket den överlevande 

skulle ha sedan en av dem dött. 

Så lyckligt kunde det alltså sluta, och det var nog det van1 igaste. 

Med de har exemplen hoppas jag att jag kunnat visa hur viktig jorden var 

för forna tiders landsbygdsbefolkning. I domböckerna rör sig de flesta 
mål om jorden. Det ar köp och byten, protester mot grannar som inte skö- 

ter sina gärdesgårdar och darnied orsakar att djuren kommer in och för- 

stör skörden. Det ar mål om att någon kört med kärra eller plöjt in på 

någon annans teg. Skogen ar ofta föremål för behandling i Ratten. Det 

fanns kanske inte så tydliga råmarken och misstag låg kanske därför nara 

ti l 1  hands, kanske både oavsiktliga och avsiktliga. Skatten skulle ju 

b~talas i kol och därför var man naturligtvis rädd om skogen. Det finns 

flera mål om att någon har avverkat milved på grannens skogslott, och 

ofta var det svårt att fastställa vem som hade ratt. 
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Nar jag last allt detta har jag fått det intrycket att hela deras liv 

rörde sig om jorden och hemmanet. Genom att sköta det och förbättra det, 

och om möjligt kanske utöka det, hoppades de att kunna överlämna ett 

bättre hemman till nästa generation. 

Men det förekom givetvis aven andra mål av de mest skiftande slag vid 

t ingen. Sexuel la förbindelser utanför äktenskapet bestraffades på den 

tiden. Om båda parter var gifta, men inte med varandra, eller om de var 

nara släktingar blev domen dödsstraff. Ogifta pigor och drängar klarade 

sig undan med böter, som dock säkerligen var kännbara. 

Länsmännen, åtminstone har i Fol kare, var mycket energiska att väcka 

åtal för dessa förseelser och fram till mitten av 1700-talet förekom mål 

vid praktiskt taget varje ting. Jag har sett ett fall dar länsmannen en- 

gagerade grannhustrur att utröna hur det var med en förbindelse som sex- 

mannen i byn misstänkte. 

Så småningom överflyttade tyd1 igen länsmannen sitt intresse på oti l låten 

brannvinsbränning och -försäljning. Brännvinet fick bara brännas vissa 

tider på året och brott mot detta bestraffades. 

skilsmässa var svår att få förr i tiden. Jas har ett fall från Sörnäfde 

dar hustrun flera gånger visade upp blåmärken och sår som hon fått efter 

efter mannens misshandel. De blev några gånger instämda för Häradsrätten 

och Kyrkorådet dar hustrun begärde skilsrnassa i vilket också mannen in- 

stämde. De fick dock ingen skilsrnassa utan blev bara tillsagda att ha- 

danefter föra en kristlig sammanlevnad. Det var först nar det uppdagades 

att mannen var otrogen med en piga som häradsrätten beviljade dem rät- 

tighet att söka skilsmässa hos domkapitlet. Detta beviljades av domka- 

pitlet utan vidare förhör eller diskussion. 

Må1 om utlånade pengar som kravs tillbaka eller om obetalda auktionsin- 

rop är ganska vanliga. Det rör sig ofta om bara någon eller några daler. 

Vi kan tycka att det ar bagateller, men på den tiden var det nog ont om 
pengar för de flesta. Vid utflyttningen av en gård vid laga skiftet var 

ett dagsverke detsamma som en halv rlksdaler. 

Vad som varit viktigast för mig under den har dombokslasningen ar att 

jag fått se att det fanns en person bakom det namn jag fått i kyrk- 

böckerna. Jag har förut talat hos slaktforskarföreningar om den har 

hobbyn, och jag sammanfattat att vad som förut bara var ett namn i min 

antavla har nu blivit personer som jag ar bekant med och känner till en 

hel del om. 
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