
Från ”By-utflykten 4/6 1998”. 

 
Artikel skriven av Hebykännaren Kenth Hansson 

Lite om vad man kan finna om gamla byar, denna från Västerlövsta: 

 
En av de årliga By-utflykter som Västerlövsta Hembygdsförening samordnar var den här nämnda. 

Till denna togs följande uppgifter fram av skrivaren. Lite är dock ändrat sedan dess. De som var med och 

gårdarna i By fick kopior. 

 

1509   är den äldsta uppgift jag har och då fanns en Eric Hindersson här. Han 

 var nämndeman vid Lagmanstinget i häradet. 

 Men BY är troligen mycket äldre. På kartor kan man se att byn ligger 

 ovanför det magiska 60-meterssträcket. Det brukar indikera en gammal 

 bebyggelse. 

1595  omnämns två brukare av gårdar i By i tiondelängden. 

1611  föddes Anna Matsdotter här. Hon dog 1696 och är det äldsta kända och 

 säkra födelseåret för någon från By. 

1615  var Olof Hansson och Mats Zachrisson i By med och skänkte pengar till 

 kyrkans klockgjutning och klockstapeln. 

1620-1626 års boskapsmantalslängd nämner Olof Hansson och Mats Ersson 

 som så kallade skyttar i det äldre indelningsverket. 

 På byns mark bodde också Jöns och Mats. 

1631  var Olof Hans By nr 1 och Mats Ers By nr 2. 

1652  blev kartan över Westra Löfvestadh gjord av lantmätaren Johan Åkesson. 

 Utdrag från denna gjordes ofta för de olika byarna i socknen. 

1659  nämns tre gårdar i By och år 1661 var de fyra. Från 

1663  och till mitten av 1700-talet var det fem gårdar i olika mantalslängder. 

1679-1682 rustade By för sin enda militära ryttare, Anders Andersson Blom. 

1681  kallades två av gårdarna i By nr 1 för frälsegårdar. 

1683  antogs soldaten Anders Matsson Fast med nr 81 för 13:e roten av första 

 Capitainens Companie av Westmanlands Regemente. Han var Bys första 

 indelta soldat och hade 1685-1690 nr 1090 i sjunde roten, 1692 nr 61 i 

elfte roten och nr 59 år 1694. Det sista numret var gällande till 1901. 1685 var det påbjudet att 

soldattorp skulle byggas av rotarna och 

1687  fanns det soldattorp på By ägor. 

1713  inträffade den största branden i Bys historia. Den andra advent tackade 

 Erich Olsson, Olof Matsson och Mats Persson Gud/Kyrkan med penningar 

 som brukligt var på den tiden för att man undsluppit vådelden. 

1755  startades Molnebo Manufacturwerk vilket kom att påverka bygden och 

 By i stor utsträckning. 

1759  blev den första egentliga Bykartan upprättad med storskiftet å åker och 

 äng. Idag kallad för akt 37 för Västerlövsta hos Lantmäterimyndigheten i 

 Västmanland. Vid Lantmäteriverket i Gävle har den ett annat nummer. 

 Till kartan finns en beskrivning på 13 skrivna sidor. 

1789  under kriget i Finland, begärde Jan Gustafsson Fast att få byta sitt soldat- namn till Norling vilket sedan 

blev Bys soldatnamn fram till dess att indelningsverket upphörde i början av 

1900 

 

 

 

 

 


