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FÖRORD xt 

INLEDNING 1 
Kort redogörelse för centrala åtgärder angående 
byordningar 3 
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Källor och litteratur 17 
Förkortningar 17 

DET KUNGLIGA BREVET 1742 19 
Det kungliga brevet till samtliga landshövdingar 

ang landskulturens upphjälpande och 
förbättrande 19 

Byordning (=MBO) 20 

STOCKHOLMS LÄN 26 
Bro o Vätö skeppslag 26 

Bro socken (Roslags-Bro): Billinge 1805 26, 
Tillägg 1808 Billinge 27, Röksta 1817 27, 
Utlunda 1818 29, Vitesförbud Ösby o Ekeby 
1802 30, Överenskommelse om ordning o 
sedlighet i Ösby o Ekeby byar 1837 30. 
Vätö socken med Björkö Arholma. Stadf 
Bergsvik 1763 31, Bergsvik 1779 31, Dyvik 
1793 32, Hargs by 1653 36, Hargs by 1773 38, 
Hargs by 1792 42, Förnyad stadf 1810 Hargs by 
1792 47, Marum 1817 47, Vitesförbud Simpnäs 
1801 48, Skeppsmyra 1777 48, Uppveda 
1801 49, Vitesförbud Uppveda 1801 51. 

Frösåkers härad 51 
Börstils socken: Aspö 1839 51, Bolka 1812 53, 
Eds by 1762 54, Vitesförbud Eds by 1757 59, 
Långalma 1782 59, Mälby 1786 61, Nolsterby 
1783 62, Vitesförbud Nolsterby 1783 63, 
Raggarö 1782 63, Överenskommelse Snesslinge 

Snesslingeberg 1742 63, Snesslinge, 
Snesslingekulla o Snesslinge säteri 1767 64, 
Svartnö 1757 66, Tuskö 1758 67, Tuskö 
1778 67, Ytternuttö 1758 70, se även Hargs  

socken, Ytternuttö 1807 71, Yttersby 1784 71, 
Östhammars stad o Gammelby by 1778 72. 
Edebo socken: Edebo församling 1775 72. 
Gräsö socken: Västerby 17860 1843 73, Stadf 
Västermörtarö 1776 75. 
Hargs socken: Björsta 1759 75, stadf 
Löhammar o Stockby o Ytternuttö (Börstils sn) 
1776 76, Marka 1833 76, Sandika 1758 82, 
Sandika o Boda 1778 82, Stadf Söderharg, 
Svinnö o Braxenbol 1776 85. 
Hökhuvuds socken: Borggårde 1775 85, Stadf 
Däcksta 1766 86, Fors 1796 86, Uppskedika 
1761 86, Vattensta o Långsunda 1753 87, Örsta 
1796 91. 
Valö socken: Annö 1837 92, Bol 1825 93, Lund 

Lundsvedja 1819 94, Rovsätra 1754 96, 
Förnyad stadf 1775 Rovsätra 1754 98, Vamsta 
1823 99. 

Frötuna o Länna skeppslag 99 
Blidö socken: Alsvik 1787 99, Alsvik 1824 102, 
Kolsvik 1819 103, Norröra 1822 104, Oxhalsö o 
Västerö 1817 106, Ändring 1819 Oxhalsö o 
Västerö 1817 107, Svartlöga 1830 108, 
Svartlöga 1866 110, Söderöra 1783 111, 
Överenskommelse mellan Yxlö o Kolsviks åbor 
1748 112. 
Frötuna socken: Hammarby 1763 113, 
Mutsunda 1801 114, Mutsunda 1818 114, 
Nodsta 1762 115, Tillägg 1767 Nodsta 1762 116, 
Förening Nordrona 1759 116, Nordrona 
1824 117, Spillersboda 1817 118, Väsby 
1772 118, Väsby 1830 119. 
Länna socken: Bergshamra, Utanbro o 
Punskog 1764 120, Bergshamra, Utanbro o 
Punskog 1800 121, Dyvassö 1811 124, Grovsta 
1769 125, Grovsta 1846 126, Hammarby 
1778 127, Hammarby 1830 128, Issjö 1760 m 
tillägg 1774 129, Issjö o Tuvängen 1803 130, 
Stadf Lagboda 1826 131, Landsboda 1816 132, 
Löparö 1787 133, Mora 1757 m tillägg 1776 134, 
Mora 1826 135, Svartnö 1782 138, Vik 
1800 139, Västerlisa 1763 140, Österlisa 
1785 141. 
Rådmansö socken: Gillberga 1787 141, 
Fiskebyo Gillberga, Västanvik o Stortorp 
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1789 142, Fiskebyo för Gillberga, Västanvik o 
Stortorp 1846 144, Gräddö 1837 144, 
Rådmansby 1798 146, Rävsnäs 1970 148, 
Rävsnäs 1824 150, Sidö 1798 151, Sidö o 
Riddersholm 1838 151, Tjockö 1802 153, 
Vitesförbud för Tjockö 1802 154, Tjockö 
1844 154, Västernäs 1795 156, Åkerö 1763 157, 
Åkerö o Nyby 1789 158, Fiskebyo Åkerö 
1800 160, Östernäs 1839 160. 

Lyhundra härad 162 
Estuna socken: Fingarne 1784 162, Förening 
om vitesförbud Färsna 1773 163, Göringe 
1817 163, Överenskommelse mellan Haggårds 
och Norrnånös jordägare 1800 164, Hårdnacka 
1764 165, Norrnånö 1763 166, 
Betesöverenskommelse Norrnånö 1790 167, 
Svanberga 1772 168, Förnyad stadf 1815 
Svanberga 1772 169, Vitesförbud Svanberga 
1815 169, Svinninge 1765 170, Södernånö 
1765 171, Södernånö 1826 172, Västereka 
1818 174, Åsby 1776 175, Östereka 1823 175, 
Tillägg Östereka 1824 176. 
Husby-Lyhundra socken (Husby-Sjuhundra): 
Dillingby, Husby, Torvalla o Vantunge 
1803 176, Penningby 1763 177, Penningby 
1794 178, Rimsjö 1776 181, Tillägg Rimsjö 
1825 181, Rösa 1764 182, Simlom 1778 183, 
Tillägg Simlom 1781 185, Torslunda 1816 186, 
Torvalla 1799 186, Täby 1762 187. 
Lohärads socken: Himmine 1772 188, Hållsta 
1761 189, Hållsta 1807 m tillägg 1812 190, 
Hållsta 1834 191, Kragsta 1762 194, Kragsta 
1789 195, Kragsta 1828 195, Loskälva 1789 197, 
Loskälva 1825 199, Tillägg Loskälva 200, 
Nyckelby 1800 200, Råby o Gribby 1761 200, 
Råby o Gribby 1794 201, Söderby 1781 202, 
Söderby 1832 204. 
Malsta socken: Ekeby 1801 206, Malsta 
by1780 207, Malsta by 1827 208. 
Söderbykarls socken: Ekeby 1804 209, 
Norrmarjum 1829 218, Odenslund 1836 219, 
Södermarjum 1830, 1831 o 1863 220, Stadf 
Södermarjum 1830 223, Vik 17660 1779 223, 
Åby 1753 224, Åby 1779 225. 

Långhundra härad 227 
Närtuna socken: Närtuna by 1824 227. 

Långhundra o Seminghundra härader 228 
Kårsta o Frösunda socknar 1775 228. 

Närdinghundra härad 230 
Almunge socken: Stadf Lövsta 1803 230. 
Edsbro socken: Rekinde 1852 230, Skänninge 

1789 231, Sättra 1796 234, Åsby o Lund 
1762 238. 
Faringe socken: Bärby 1798 242, Solvalla 
1789 243. 
Knutby socken: Burvik o Såtter 1789 245, Stadf 
Rickeby 1802 247, Rickeby 1832 248. 
Ununge socken: Alby 1773 249, Vitesförbud 
Alby 1773 250, Bloka 1772 250, Bloka 1799 251, 
Norrhenninge 1775 252, Ytternäs 1771 253, 
Ytternäs 1827 255, Vitesförbud Ytternäs 
1827 257. 

Seminghundra härad 258 
Lunda o Skepptuna socknar: Lunda o 
Skepptuna socknar 1775 258. 
Skånella socken: Skånella församling 1776 258. 

Sjuhundra härad 259 
Fasterna socken: Österängby 1828 259. 
Rimbo socken: Finnby 1790 261, Stadf Finnby 
1791 263, Kundby 1836 264, Vallby 1768 269. 
Rö socken: Eke 1777 270, Gullbergby 1798 271. 
Skederids socken: Darsgärde, Gammelbyn o 
Nybyn 1762 273, Darsgärde o Nybyn 1829 273, 
Österledinge 1814 275. 

Vallentuna härad 277 
Össeby-Garnssocken: Ösby 1783 277. 

Väddö o Häverö skeppslag 277 
Häverö o Singö socknar: Häverö o Singö 
församlingar 1776 277. 
Väddö socken: Vitesförbud f Edeby 1730 279, 
Vitesförbud Ortala 1730 279, Senneby 
1769 280, Vitesförbud Västernäs 1729 280. 

Värmdö skeppslag 281 
Värmdö socken: Ramsö 1816 281, Rindö 
1814 282. 

Åkers skeppslag 284 
Ljusterö socken: Siarö 1809 284, Förnyad stadf 
1839 Siarö 1809 med tillägg 1814 287, Östra 
Lagnö 1801 287. 
Riala socken: Ekeby 1807 289, Rumsätra, 
Okvista o Snåret 1827 291. 
Österåkers socken: Runö by 1806 293, Ytterby 
på Resarö 1821 295, Stadf Överby 1786 296. 

Ärlinghundra härad 297 
Husby-Ärlinghundra o Odensala socknar: 
Husby-Ärlinghundra o Odensala församlingar 
1782 297. 
Vassunda socken: Tibble 1826 297. 

SÖDERMANLANDS LÄN 300 
Daga härad 300 

Frustuna socken: Yttervalla 1826 300. 
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Oppunda härad 301 
Sköldinge socken: Ramsta 1745 301. 

Torshälla stad 302 
Torshälla norra jordägare 1847 302. 

Västerrekarne härad 305 
Torshälla socken: Hällby 1818 305. 

Åkers härad 307 
Helgarö socken: Helgarö församling 1788 307. 
Vansö socken: Elma o Brännårby 1824 309, 
Hyvena 1824 310. 

Öster- o Västerrekarne härader 312 
Öster- o Västerrekarne 1764 312. 

Österrekarne härad 318 
Barva socken: Komplement Barva socken 
1745 318. 
Jäders socken: Jäders församling 1825 319. 
Sundby socken: Sundby församling 1824 321. 

UPPSALA LÄN 322 
Uppsala län 1820 322, Förteckning på 
förseelser 339. 

Bälinge härad 340 
Bälinge, Skuttunge, Åkerby o Jumkils socknar: 
Bälinge, Skuttunge, Åkerby o halva Jumkils 
socknar 1775 340. 
Bälinge socken: Stadf Forkarby 1742 342. 
Uppgifter om tillämpning Forkarby 1742 343, 
Forkarby 1755 343, Tuna 1767 345. 
Skuttunge socken: Skuttunge by 1745 346, 
Vitesförbud och tjudra hästar i Skuttunge bys 
gärde 1711 350. Vitesförbud att uppköra renar i 
Skuttungeby 1722 350, Vitesförbud f åverkan 
på Skuttunge bys skog 1753 350. 

Hagunda härad 251 
Balingsta socken: Balingsta socken 1761 351. 
Stadf Balingsta socken 1761 357. 
Dalby socken: Dalby församling 1788 357. 
Gryta socken: Salnecke, Husby, Eningböle, 
Gryta by, Säby 1770 358, Ölsta, Säby, Ransta 
o Säva 1771 359. 
Hagby socken: Hagby socken 1789 361, 
Stadf delägare i Brunna, Torsätra, Skornome 
byar 1761 362. 
Skogs-Tibble socken: Skogs-Tibble socken 
1763 363, Stadf Skogs-Tibble socken 
1763 363. 

Håbo och Bro härader 364 
Häggeby socken: Stadf Häggeby gård m fl 
1764 364. 

Lagunda härad 364 

Biskopskulla socken. Garn 1776 364. 
Överenskommelse om betet i Garns bys 
kohage 1753 366. Homsta 1776 366, 
Vitesförbud Homsta 1761 367, Kälksta, 
Viggeby, Berg m fl 1760 367, Villsberga, 
Högstena o Söderby 1766 368, 
Överenskommelse om betet i Villsberga 
1776 369, Byo f betet i Torsängen 1783 370. 
Fröslunda socken: Överenskommelse om 
betet i Härvesta 1766 371, Nopsgärde o 
Skrällinge 1768 371, Torslunda, Norrgården, 
Kvek mfl 1764 372. 
Giresta socken: Giresta, Mälby, Bärsta m fl 
byar 1779 373. 
Hjälsta socken: Brunnsta o Vängsta 
1789 375, Bälsunda 1766 376, Tuna 1756 377, 
Överenskommelse om betet i Örs by 1812 377. 
Kulla, Fittja och Holms socknar: Kulla, 
Fittja o Holms socknar 1793 378. 
Kulla socken: Kulla församling 1759 382, 
Kulla socken 1793 382, Rävsta 1779 383, 
Överenskommelse om betet i Valsta 
1753 384. 
Långtora socken: Vitesförbud f Ekeby samt 
Bårskär o Malma 1747 (Härkeberga sn) 384, 
Jädra 1759 384, Långtora by 1754 385, 
Förändring 1757 av bötesbelopp i Långtora 
by 1754 387. Stadf Långtora by 1782 388, 
Vitesförbud Långtora by 1761 388, Nyby 
1816 389. 
Nysätra socken: Nysätra by 1761 390. 

Norunda härad 391 
Björklinge socken: Björklinge församling 
1775 391. 
Tensta socken: Tensta församling 1777 396. 
Ärentuna socken: Ärentuna socken 1776 403. 

Olands härad 406 
Alunda, Dannemora, Ekeby, Films, 
Morkarla, Stavby o Tuna (Upplands-Tuna) 
socknar: Alunda, Dannemora, Ekeby, Films, 
Morkarla, Stavby o Tuna socknar 1775 406. 
Alunda socken: Vitesförbud Spångby 
1764 412. 
Dannemora socken: Ändringar 1827 av 
»Byordning i Uppsala län 1820» 413. 
Films socken: Films kyrkby 1764 413. 
Hållnäs socken: Stadf Griggebo 1759 416, 
Stadf Göksnåre 1748 416, Stadf Hållen 
1759 416, Stadf Slada 1755 416. 
Tegelsmora socken: Tegelsmora socken 
1776 417. 
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Tuna socken: Stadf Vittja 1759 423. 
Österlövsta socken: Stadf Valnäs 1760 423, 
Valnäs 1798 423, Valparbo 1755 424, Åkerby 
1841 425. 

Rasbo härad 425 
Funbo, Rasbo o Rasbokils socknar: Funbo, 
Rasbo o Rasbokils socknar 1775 425. 
Rasbokils socken: Vitesförbud Kölinge 
1746 427. 

Trögds härad.428 
Boglösa o Lillkyrka socknar: Blacksta, 
Hemsta, Kärrby m fl byar 1768 428. Stadf 
Kärrby, Svallby, Blacksta m fl 1769 429. 
Boglösa socken: Stadf Gåde 1763 429, 
Hemsta o Rickeby 1768 429, Rickeby 
1827 430, Ytter- o Stadsgånsta 1773 435. 
Hacksta o Löts socknar: Hacksta församling 
1794 o Löts socken 436. 
Kungs-Husby socken: Stadf Solkesta 
1775 441. 
Lillkyrka socken: Hässlinge, Hävlinge, 
Lillkyrka prästgård m fl 1768 441. Stadf o 
tillägg Hässlinge 1813 443, Vitesförbud 
Hässlinge 1813 443, Mösa 1757 444. 
Litslena socken samt Villberga o Husby-
Sjutolfts socknar: Delägarna i Hammars äng 
1783 444. 
Litslena socken: Källsta 1807 446, Sneby 
1823 448. 
Löts socken: Stadf Hummelsta 1779 451. 
Vallby socken: Stadf Lidingby o Sycklinge 
1779 451. 
Veckholms socken: Säby 1787 451. 
Villberga socken: Stadf Långarnö 1823 453, 
Stadf Villberga by, Grillby m fl 1771 453. 

Ulleråkers härad 453 
Bondkyrko socken: Bondkyrko socken 
1776 453. 
Börje socken: Börje socken 1759 o halva 
Jumkils socken 1778 456. 
Läby socken: Läby socken 1765 461. 
Vänge socken: Vänge socken 1798 467, 
Förening om betet i ängen Rämban 1779 469. 

Vaksala härad 470 
Danmarks socken: Danmarks församling 
1775 470, Berga 1769 472, Stadf Nåntuna o 
Sävja 1768 473, Säby 1768 474. 
Gamla Uppsala socken: Gamla Uppsala by 
1762 474, Stadf 1782 Gamla Uppsala by 
1762 477. 
Vaksala socken: Vaksala församling  

1775 477, Bihang 1803 till Vaksala församling 
1775 482, Tillägg f Gränby 483, Råby, 
Trälösa o Lunda 1771 483. 

Årsunda härad 485 
Tillinge socken: Kilo Torgesta 1816 485. 
Vårfrukyrka socken: Överenskommelse om 
betet i Tjursåker 1759 486. 

Örbyhus härad 487 
Tierps socken: Ändringar 1822 i »Byordning i 
Upsala län 1820» 487. Stadf Backgården, 
Kovälle, Löten o Tuva 1800 487, Bäggeby 
1753 488, Stadf Bäggeby 1800 489, Frebro 
1757 489, Stadf Gryttjom 1745 489, 
Muskarbo 1765 490, Sör-Munga 1759 490, 
Förnyad stadf 1765 Sör-Munga 490. 
Ändringar 1822 i »Byordning i Upsala län 
1920» f Yvre 491. 
Toffla o Västlands socknar: Stadf Västlands 
o Tolfta socknar 1778 491. 
Tolfta socken: Bro 1816 491. Kolordning 
Domarbo o Hemmingsbo 1775 492, Dorkarby 
1785 493, Dorkarby 1814 493, 
Vallgångsordning Dorkarby 1770 494, Ersta 
1817 495, Gillberga 1809 496, Stadf Norrby 
1777 497, Norrby 1808 497, Norrsjukarby 
17690 1771 498, Rocknö 1814 498, 
Vallgångsordning f Ström sbergs bruksfolk 
1778 500. 
Vendels socken: Ändringar i o tillägg 1832 till 
»Byordning i Upsala län 1820» 501. Stadf f 
Skarp-Ekeby 1799 501. 
Västlands socken: Stadf Finnerånger 
1779 502, Gällbo 1792 502, Kårbo 1814 503, 
Sandby 1745 504, Stadf Sandby 1745 504, 
Snatra 1751 504, Stadf Väla 1745 505, Väla 
1800 505, Västervad 18040 1817 506, 
Kolordning Västervad 1775 508, Sågordning f 
Öster- o Västervads byar 1786 509. 
Älvkarleby socken: Hårsta, Näsboda, 
Idbäcken m fl 1772 510, Östanå 1752 511. 

VÄSTMANLANDS LAN 512 
Arboga stad 512 

Åkerordning för Arboga stad 1659 512, 
Arboga stad 1760 513. 

Norrbo härad 515 
Fläckebo socken: Asplund 1816 515, Gussjö 
1786 516, Stadf Gussjö 1786 520, Hassmyra 
1806 521, Näs 1795 523, Sätra 1813 525. 
Harakers socken: Hagby 1828 526, 



Innehåll IX 

Överenskommelse f Hagby o Gräna 
1803 528, Skråmsta 1803 528. 
Romfartuna socken. Hallsta 1838 529, Äs 
1794 531. 
Skerike socken: Skerike socken 1798 m tillägg 
1812 533. Stadf Skerike 1798 535. 

Siende härad 535 
Badelunda socken: Hamre 1823 535. Hälla 
1820 537. 

Simtuna härad 538 
Altuna, Frö sthults o Simtuna socknar: Stadf 
Altuna, Frösthults o Simtuna socknar 
1751 538. 
Frösthults socken: Mälby 1818 538, Måtteby 
1763 539, Skensta 1782 539. 
Norrby socken: Isätra 1768 541, Stadf 
Kyllinge 1802 542, Stadf Norrbäck 1800 542. 
Simtuna socken: Gölja 1802 542. 
Tärna socken: Stadf Aldersbo 1803 542, 
Vitesförbud Norra Hovberga 1802 543. 
Västerlövsta socken: Al 1762 543. 

Snevringe härad 544 
Munktorps socken: Byöverenskommelse 
Gårdesta 1792 544. 
Rytterne socken: Rytterne församling 
1819 545. 
Säby socken: Hällby 1829 550. 

Torstuna härad 551 
Härnevi socken: Stadf Lilla Härnevi 
1749 551, Överenskommelse om betet på 
Sundet 1795 552, Stadf Stora Härnevi 
1764 552. 
Torstuna socken: Grinda 1765 552, 
Högstena, Jädra o Kävlinge 1812 553, Kylsta 
o Hyvlinge 1810 553, Myrsjö 1797 554, 
Skensta 1765 o Forsby 1771 (Simtuna 
socken) 555. Stadf Tibble 1768 556. 
Vittinge socken: Gillberga 1819 556, 
Nässelsta 1817o 1824 558. 

Tuhundra härad 562 
Barkarö socken: Barkarö församling 
1827 562. 
Dingtuna socken: Fälvi 1799 567, Näsby 
1833 569. 

Vangsbro härad 570 
Västerfärnebo socken: Berg 1821 570, Hebo 
1815 571, Muren 1834 575, Södersalbo 
1829 576, Norrål 1828 578. 

Våla härad 583 
Harbo socken: By 1821 583.  

Nora socken: Holm 1761 583, Högsbo 
1762 585, Stalbo 1800 586. 
Östervåla socken: Gräsbo 1832 587, Stadf 
Skogbo 1799 588, Sterte 1793 589, Östra o 
Västra Åby 1789 592. 

Yttertjurbo härad 594 
Sevalla socken: Kinsta 1794 594, Korgesta o 
Nibble 1805 595. 
Tortuna socken: Nortuna 1796 597. 

Åkerbo härad 599 
Medåkers socken: Smedby 1804 599. 
Odensvi socken: Busta 1794 601, Stora 
Rocklunda 1818 602. 
Torpa socken: Himmelsberga 1772 604. 

Övertjurbo härad 606 
Kumla socken: Väsby 1782 606. 
Möklinta socken: Stadf Nässelbo 1797 609, 
Stadf Valsätra 1780 609. 
Sala landsförsamling: Stadf Norrkivsta 
1813 609, Sörkivsta 1802 609. 

NAMN-, ORD- OCH SAKREGISTER 613 
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Förord 

Under mina studier i ämnet nordisk och jämför-
ande folklivsforskning under professor Dag 
Strömbäcks ledning kom jag att intressera mig sär-
skilt för uppländsk byorganisation och uppländska 
byordningar. Efter att ha skrivit en uppsats om 
några byordningar för Hargs by i Vätö socken 
undersökte jag hur den byordning tillkommit som 
landshövdingen i Uppsala län B W Fock lät ut-
arbeta och utge för hela länet år 1820. I anslutning 
härtill hade Fock insamlat en mängd äldre by-
ordningar från länet som utgör en av de största 
samtida samlingar av byordningar som kunnat 
redovisas från mellersta Sverige. Under vår-
terminen 1967 ventilerades min licentiatavhand-
ling om tillkomsten av 1820 års byordning i Dag 
Strömbäcks seminarium. Samma termin för-
svarade Olov Isaksson sin betydelsefulla dok-
torsavhandling "Bystämma och bystadga". 

Detta intresse för byordningar inom seminariet 
i folklivsforskning väckte hos Dag Strömbäck 
tanken att försöka fullfölja den publicering av 
byordningar som Sigurd Erixon och Sven Ljung 
påbörjat och som resulterat i en utgåva av byord-
ningar för V Göinge härad. Dessa båda forskare 
hade även insamlat byordningstexter från andra 
delar av landet med tanke att publicera dem. 

För det återupptagna publiceringsarbetet bil-
dades under Dag Strömbäcks ordförandeskap en 
kommitté för utgivande av Sveriges byordningar, 
vilken bestod av professorerna Dag Strömbäck, 
Gösta Berg och Nils-Arvid BrinOus, museidirek-
tören Olov Isaksson, sekreterare, samt under-
tecknad. Snart överlämnade Dag Strömbäck ord-
förandeposten till Gösta Berg. Kommitténs 
ledamöter och särskilt dess båda ordförande, 
som under sammanträden och enskilda samtal 
delat med sig av sin stora kunskap, är jag tack 
skyldig för det stora intresse som visats mitt pub-
liceringsarbete. Tyvärr kan min avhållne lärare 
Dag Strömbäck inte längre nås av detta tack. 

Kommitténs första uppgift var att söka medel 
från dåvarande Statens humanistiska forsknings-
råd som beviljade ett anslag med vars hjälp en 
inventering av byordningar kunde påbörjas. Jag 
fick själv i uppgift att inventera förekomsten av  

byordningar i Uppland. Med hänsyn till att by-
ordningarnas tillkomst i så hög grad hängde sam-
man med landshövdingeorganisationen, lands-
hövdingarna och deras initiativ syntes det natur-
ligt att vidga inventeringsuppgiften till att gälla 
även södermanlandsdelen av Stockholms län, 
hela Södermanlands län och Västmanlands län. 
Inventeringsarbetet kunde till stor del utföras med 
de medel som Humanistiska forskningsrådet ställt 
tillförfogande. När byordningsmaterialet var 
sammanställt för tryckning, visade det sig att kom-
pletteringar var nödvändiga såväl ur domboks-
materialet som ur de inom byalagen förvarade 
byhandlingarna. Detta senare tidsödande inslag i 
inventeringen har jag utfört inom tjänsten vid 
Dialekt- och folkminnesarkivet och på egen tid. 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet har lämnat tryckningsanslag. 

Det inledande inventeringsarbetet underlättades 
genom att dåvarande chefen för Dialekt- och folk-
minnesarkivet Folke Hedblom beviljade mig 
tjänstledighet för denna speciella uppgift. 

Inventeringen av byordningar har bestått i ge-
nomgång av bibliotek, museer och offentliga ar-
kiv (häradsrättsarkiv, kyrkoarkiv, kronofogde-
arkiv, häradsskrivararkiv, länsstyrelsearkiv och 
stadsarkiv) men även av enskilda arkiv såsom 
byalagens samlingar av handlingar. 

Till den mest fängslande delen av min inven-
tering har hört att söka efter byordningar bland 
de handlingar som ännu bevaras i byarna. Dessa 
kan finnas väl ordnade i bykistor vari byordning 
och vitesförbud återfinns. Men några gånger fin-
ner man byordningen och andra byhandlingar 
bland privata papper. 

Byordning, by stämmoprotokoll och liknande 
handlingar i bykistan har inte längre samma ak-
tualitet som byns kartor och skifteshandlingar 
och har därför ofta fallit i glömska. Men där by-
organisationen lever kvar i någon form eller det 
inom byalaget finns intresse för byns handlingar 
kan även byordningen återfinnas. 

Den största delen av inventeringsarbetet har 
bestått i genomgång av häradsrätternas original-
domböcker och vissa serier i kyrkoarkiven. Dessa 
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arkivalier förvaras i Landsarkivet i Uppsala, dit 
en stor del av mitt arbete under lång tid varit för- 
lagd. Ända sedan denna inventering tog sin början 
har tjänstemännen vid Landsarkivet i Uppsala 
visat mig stor välvilja och hjälpsamhet. Det är där- 
för på sin plats att jag tackar dem alla. Landsarkiv- 
arierna Birger Lundberg och Lars-Otto Berg har 
väsentligt underlättat arbetet genom att låta mig 
på ett arbetsbesparande sätt få ta del av samling- 
arna. De har dessutom givit mig anvisningar om 
byordningar. Landsarkivets övriga personal har 
varit tillmötesgående och visat stort tålamod vid 
mitt sökande bland arkivalierna och inte minst 
i samband med kopieringen av texter. För be-
tydelsefull hjälp under arkivarbetet, bl a med an- 
visande av för mig obekanta byordningstexter, 
tackar jag Karin Bendixen, Karl Gustaf Anders-
son, Åke Jansson, Lars-Erik Larsson och Gunilla 
Lundberg. I övrigt har Å Jansson och L-E Lars-
son samt Håkan Larsson och Bertil Jansson varit 
de som försörjt mig med arkivalier. 

En viktig del av inventeringsarbetet har varit 
att gå igenom småtryckssamlingarna i Kungliga 
biblioteket och Uppsala universitets bibliotek. 

Genom Nordiska museets arkiv och dess före-
ståndare Rut Liedgren har jag tacksamt fått taga 
del av de avskriftssamlingar som Sigurd Erixon 
och Sven Ljung sammanfört för publiceringen 
av de svenska byordningarna. 

Många andra har haft vänligheten att dela med 
sig av sina kunskaper. Detta gäller i hög grad 
Per-Ola Räf som med stor välvilja och energi för 
min skull noterat byordningar och uppgifter om 
sådana vid sina genomgångar av arkivalier och 
vetenskaplig litteratur. För god hjälp och givande 
samtal vill jag tacka mina gamla vänner Sigvard 
Cederroth och Ragnar Oldberg. 

Åke Söderman i Länna socken i Uppland visa-
de på ett tidigt stadium intresse för mitt arbete 
med byordningar och han har gjort de möjligt 
för mig att skriva av roslagsbyordningar, som jag 
annars inte skulle ha påträffat. 

Anmärkningsvärt är att två kommunarkiv i sina 
samlingar äger byordningar och andra handlingar 
som belyser byorganisationen. Detta beror på 
det intresse stadsarkivarien i Eskilstuna Bror-
Erik Ohlsson och stadsarkivarien i Norrtälje 
Urban Johansson visat detta speciella ämnes-
område. 

Jag vill vidare tacka Karl-Arvid Grandin i Norr-
tälje, Ove Larsson i Tierps socken, Christer Pers- 

son i Överlövsta socken, Ingvar Eriksson i Väst-
lands socken, Matts Josefsson från Hållnäs sock- 
en och Kjell Tofters i Östervåla socken för viktiga 
bidrag. Ett särskilt tack bör också gå till de före-
trädare för byalagen som låtit mjg--tå del av by-
handlingarna. 

För god hjälp med att renskriva byordnings-
texterna har jag att tacka mina kollegor Inga-Lill 
Druvaskalns, Barbro Israelsson, Gun Wallström, 
Eva Åhker och min hustru Marianne Ehn. 
Marianne har även i övrigt understött arbetet med 
byordningarna liksom mina barn Helena, Anna 
och Ulrika. 

För god hjälp med att upprätta registret vill jag 
tacka Marianne Ehn, Lotta Hedlund, Barbro Is- 
raelsson, Agneta Lilja, Marie-Louise Pettersson, 
Gun Wallström och Irene Wiberg. Barbro Israels-
son och Gun Wallström har även biträtt med 
korrekturläsning. 

Under många resor i Uppland i Dialekt- och 
folkminnesarkivets insamlings- och inspelnings- 
arbete har min kollega Torsten Ordeus bidragit 
med intresse och anvisat mig byordningar jag 
tidigare ej känt till. 

En stor del av det dryga bearbetnings- och redi-
geringsarbetet har kunnat utföras på Dialekt- och 
folkminnesarkivet. Detta har skett genom att 
chefen för Dialekt- och folkminnesarkivet Erik 
Olof Bergfors gett mig möjlighet att utge dessa 
byordningar i arkivets egen skriftserie. Erik Olof 
Bergfors har i övrigt tagit betydelsefull del i pub-
liceringsarbetet. Hans intresse för publiceringen 
har varit av avgörande betydelse. Med stor väl-
vilja har även föreståndaren för folkminnesav-
delningen Åsa Nyman följt mitt arbete. 

Till faktor 011e Andersson vid Almqvist & Wik-
sell tryckeri AB ber jag få framföra mitt tack för 
stor välvilja och iver vid arbetet med detta ar-
bete. 

Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala, i juli 
1981. 

Wo/ter Ehn 



INLEDNING 

Föreliggande utgåva av byordningar från mälar-
länen är resultatet av ett insamlingsarbete som tog 
sin början i slutet av 1960-talet. Avsikten med 
insamlingsarbetet var att söka få en så fullständig 
samling byordningar som möjligt från Stockholms, 
Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län. 

Domböckerna i häradsrätternas arkiv — förvarade 
i Landsarkivet i Uppsala — har utgjort den väsent-
ligaste källan. En text som svarar mot häradsdom-
bokens har regelmässigt införts i den s k renovera-
de domboken, som förvaras i Svea hovrätts arkiv i 
Riksarkivet, Stockholm. Undantag finns dock. 

Kungl Majts resolution 1 sept 1741 på allmogens 
besvär § 13 föreskrev att byordningarna skulle 
stadfästas av vederbörande domare samt vara gäl-
lande som lag i byalagen. I samband med stadfäs-
telsen inskrevs byordningen i domboken. 

Dessutom finns andra viktiga källor innehållan-
de byordningar som utnyttjats för denna utgåva. 
En stor samling byordningar sammanfördes till 
Uppsala länsstyrelse mellan 1816 och 1820 på 
landshövdingen B W Focks initiativ. Den utgör en 
del av förarbetena till Byordning i Upsala län som 
Fock publicerade 1820. Ett antal byordningar hop-
bragtes till Västmanlands landskansli 1833. 

I Eskilstuna stads arkiv återfinns byordningar 
för Eskilstuna och Torshälla städer. I Norrtälje 
stads arkiv har bl a byordningar i original eller 
kopior samlats. I länsmuseerna i Uppsala och 
Västerås finns byordningar i original och i avskrift 
liksom i Enköpings museum. 

I Nordiska museet förvaras betydande samling-
ar av byordningar, bl a byordningen för Hargs by i 
Vätö socken från 1653, den äldsta kända inom 
mälardalslänen, och folkskolläraren Assar Jans-
sons samlingar av byordningar från Salatrakten. 

Sigurd Erixon och Sven Ljung förberedde under 
lång tid för serien Sveriges byordningar även en 
publicering av byordningar från mälarlänen. För-
arbetena till denna serie med svenska byordningar 
bestående av avskrifter förvaras i Nordiska mu-
seets samlingar. I denna serie medhann de båda 
utgivarna endast byordningar för ett skånskt 
härad. 

I många bykistor och bland byalagens många 
handlingar kan ännu byns exemplar av byordning-
en påträffas. Om denna har blivit fastställd vid 
häradsrätten och därvid erhållit påskrift om stad-
fästelse eller förekommer som utdrag ur dombo-
ken, har på byordningen antecknats att det är bya-
lagets eller byamännens exemplar. Detta bör be-
traktas som huvudexemplaret av en byordning, 
och de gånger det varit tillgängligt, har det utgjort 
förlaga. 

Det måste också framhållas att man förmodligen 
ännu kan återfinna ytterligare byordningar både i 
domboksmaterialet och i byalagens handlingar. 
Främst när det gäller Västmanlands län är fler 
byordningar påträffade än som kunnat redovisas 
här. Av utrymmesskäl har alla dessa ej kunnat 
återges, då de också visat stor likhet med varan-
dra. Föreliggande samling byordningar skall be-
traktas som ett urval och ej som en fullständig 
samling byordningar från berörda län. 

En byordning innehåller en samling regler, van-
ligen gällande ett byalags gemensamma angelägen-
heter och intressen. Byordningens regler gäller 
dem som bor inom byns gränser. För brott mot 
byordningens regler utdöms böter — ibland kallat 
vite — som tillfaller bykassan, angivaren, byns 
tjänstemän — ålderman och bisittare — och/eller 
socknens fattiga. De flesta byordningar föreskri-
ver att byålderman eller byfogde och bisittare 
skall utses. En byordnings viktigaste uppgift tycks 
ha varit att förmå byalaget att lösa de vanligaste 
tvisterna på byplanet — inom byn — och ej genom 
häradsrättens ingripande. 

Vid sidan av de vanliga byordningar som anta-
gits för byalag och hela socknar har några exem-
plar på ordningar av speciell karaktär medtagits. 
Det gäller vallgångs- eller vallhjonsordningar, kol-
ordningar, betesordningar eller betesöverenskom-
melser och fiskeordningar. 

Som ett komplement till den inom byns gränser 
gällande byordningen har många byar anhållit hos 
häradsrätten om sk vites- eller tingsförbud att gäl-
la för brott begångna på byns mark av utbys folk. 
Några sådana förbud har även bifogats. 

Det har under förberedelserna till utgivningsar- 



2 	Inledning 

betet blivit tydligt, att författarna till byordnin-
garna eller de som sammanställt dessa i olika ut-
sträckning använt sig av redan befintliga byord-
ningar som förlagor. Självfallet utgör byordnings-
förslaget i brevet till samtliga landshövdingar 20 
febr 1742 (mönsterbyordningen = MBO), den vik-
tigaste förlagan såväl i fråga om innehåll som dis-
position. Detta förslag har i många fall utgjort den 
enda förlagan och då följts ordagrant. Både ur-
sprungliga tryck och yngre tryck förekommer. Av 
byordningsexemplaren utgörs många helt enkelt 
av ett tryckt eller exakt avskrivet exemplar av 
texten i MBO. När så varit fallet har i denna 
utgåva endast hänvisning till texten i MBO och det 
införda bötesbeloppet återgivits. Det har därför 
ansetts lämpligt att i sin helhet återge hela det 
kungliga brevet av 20 febr 1742 till samtliga lands-
hövdingar jämte byordningsförslaget. Flera by-
ordningar utgörs också av mer eller mindre om-
fattande bearbetningar av MBO. Det har därför 
visat sig önskvärt att avstå från att publicera alla 
byordningar i sin helhet inom ett härad eller en 
socken när byordningarna varit snarlika. 

Med undantag av den enstaka byordningen för 
Hargs by i Vätö socken från 1653 och åkerord-
ningen för åkermännen i Arboga 1659 har alla här 
återgivna byordningar tillkommit efter 1742 års 
brev med byordningsförslaget. Detta brev kom 
sålunda att få en helt avgörande betydelse för till-
komsten av byordningarna i mälarlänen. 

Byordningarna har ordnats länsvis, inom länet 
efter härads- och skeppslagsindelningen, inom 
häradet sockenvis, inom socknarna byvis. Om fle-
ra byordningar finns för samma by, återges de 
kronologiskt. Om en byordning gäller för ett 
härad, står den först bland byordningarna i hära-
det. Om en byordning gäller för en församling eller 
socken, har den placerats främst i socknen. 

Om en eller flera paragrafer i en byordning över-
ensstämmer med motsvarande paragrafer i en an-
nan, har hänvisning vanligen gjorts till denna. Där-
vid har i allmänhet den äldre versionen av två eller 
flera liknande texter utnyttjats. Vissa skillnader i 
fråga om stavning och interpunktion kan därvid 
förekomma, men dessa skillnader har ej särskilt 
markerats. Direkta olikheter anmärkes med dock: 
varpå de ifrågavarande olikheterna anförs. Med 
detta hänvisningssystem har stort utrymme kun-
nat sparas. 

Vid återgivningen har texterna följts bokstavs-
troget, även i fråga om stora och små bokstäver 
och interpunktionen. I några sammanhang kan det 
ha varit svårt att avgöra vad som varit stor eller 
liten bokstav eller om ett ord varit sammanskrivet 
eller ej. Textkritiska noteringar förekommer spar-
samt. De har, liksom tillägg och vissa observanda, 
anförts inom klammer [1. 

De flesta byordningarna har nedskrivits av kun-
niga skrivare och har en strikt språklig form utan 
antydningar till ett lokalt utformat språk. Undan-
tag finns likväl. Exempel härpå utgör byordningen 
för Grovsta i Länna socken 1846 med ord som å/ 
för hål och oäng för ohägn samt byordningen för 
Gillberga i Rådmansö socken 1846 där man finner 
drag som huprättade för upprättade, hämelan för 
emellan och hudde för udde. 

Vid varje byordning och vitesförbud anges käl-
lan i texten. Vanligast är att texterna har hämtats 
ur originalböckerna i häradsrättsarkivet. När så-
väl originaldomboken som byalagets exemplar av 
byordningen saknas, har den renoverade dombo-
kens text kommit till användning. 

Byordningarna återfinns alltså främst i dom-
böckerna, och när ämnesrubricering av ärendena 
förekommer i dessa, har byordningarna angivits 
som inskrivna handlingar. Endast någon gång fö-
rekommer byordningar i andra serier i häradsrät-
ternas arkiv än i domboken. I serien inneliggande 
handlingar har endast en enstaka byordning på-
träffats. 

Källan vari handlingen påträffats anges enligt föl-
jande princip: 

1. institution vari handlingen förvaras (t ex 
ULA = Landsarkivet i Uppsala), 2. myndighet till 
vilken handlingen hör (t ex Vaksala häradsrätt 
som markeras med Vaksala härad), 3. volymens 
signum (t ex Al: 41), 4. datum för tingsbehandling-
en av byordningen och i förekommande fall även 
paragrafnummer. Vid några texter har både käll-
stället i häradsrättens dombok och i hovrättens 
renoverade domboksexemplar angivits. 

I en kommande avhandling skall mera ingående 
kommentarer kring byordningarnas innehåll och 
tillkomst lämnas. 
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Kort redogörelse för centrala åtgärder 
angående byordningar 
Under 1700-talet vidtogs från statsmaktens sida 
många åtgärder för att förändra förutsättningarna 
för det jordbruk och den boskapsskötsel som be-
drevs i vårt land. Vid riksdagarna under 1730- och 
början av 1740-talet diskuterades sk byordningar 
som ett medel för jordbrukets förbättrande. Som 
en följd av dessa diskussioner tillkom det kungliga 
brevet, daterat 20 febr 1742, till samtliga landshöv-
dingar angående landskulturens upphjälpande och 
förbättrande. Till brevet hade fogats ett förslag till 
byordning — en mönsterbyordning (MBO). Till-
komsten av och diskussionerna kring denna har 
närmare undersökts av Gerd Enequist (1935), 
Sven Ljung (1952) och Olov Isaksson (1967). 
Byordningen var ett av de medel som skulle skapa 
ändrade förutsättningar för jordbruket. Andra me-
del, som borde prövas — vid sidan av byordningen 
— för jordbrukets upphjälpande, diskuterades vid 
riksdagarna: Det gällde frågor kring hemmans-
klyvning, husesynsordning, storskifte, tjänste-
hjonstadga, utdikningar och ändring av håll-
skjutsbestämmelserna. 

För att nå ut i landet med bl a mönsterbyord-
ningen använde Kungl Majt länsförvaltningarna. 
Brevet var riktat till samtliga landshövdingar i lan-
det. Landshövdingen skulle enligt landshövdinge-
instruktionen 1734 § 23 övervaka lanthushållning-
en i länet (C G Styffe 1852). Det framgår tydligt 
att flera landshövdingar i mälarlänen visat ett ak-
tivt intresse för byordningar och för lantbrukets 
förbättrande. Visserligen skapades en stor mängd 
byordningar i byalag utan landshövdingarnas di-
rekta eller synliga ingripande, men påfallande 
många har tillkommit genom landshövdingarnas 
direkta insatser. Landshövdingarna har för sina 
initiativ varit direkt beroende av statsmaktens 
önskemål för sina åtgärder, men de har kunnat ta 
egna initiativ och därvid kunnat hänvisa till be-
stämmelser i landshövdingeinstruktionen. Det är 
ofta mycket svårt att följa tillkomsten av och få 
bakgrunden för varje byalags enskilda byordning. 
Därtill är källäget sällan tillräckligt gott. Undantag 
finns dock. 

Betydligt lättare är då att följa landshövdingar-
nas åtgärder för att förse sina län med byordning-
ar. Länsstyrelsernas och kronofogdarnas arkiv 
samt kyrkoarkiven — helt eller delvis bevarade —  

utgör den viktiga utgångspunkten när man vill föl-
ja statsmaktens eller landshövdingarnas initiativ. 

Det kungliga brevet 1742 distribuerades genom 
landshövdingens åtgärd via fögderiförvaltningen 
till prästerna i socknarna. Skrivelsen med tillhö-
rande byordningsförslag tillfördes på så sätt kyr-
kornas bibliotek. I likhet med andra kungl förord-
ningar och cirkulär samlades dessa — vanligen 
genom att bindas in — för framtida bruk. Att så 
verkligen skedde framgår bl a av visitationsproto-
koll som noterar kyrkornas bestånd och vård av 
tryck och arkivalier, men det framgår även av 
inventarielistor. Hur detta kungliga brev mottogs i 
socknarna och av sockenmenigheten är svårt att 
helt följa. Det fick i varje fall på flera håll i landet 
omedelbar effekt. Under 1740-talet tillkom och 
stadfästes även genom beslut i sockenstämmor 
och vid häradsrätter några byordningar inom Upp-
sala län. För den stora byn Forkarby i Bälinge 
socken stadfästes en byordning 1742, och samma 
år antogs en byordning för Börje socken. Texterna 
är dock obekanta. 

Byordningar förekommer även i fortsättningen i 
diskussionerna kring lantbrukets upphjälpande i 
riksdagen. Kammarkollegiet vidarebefordrar i 
brev till landshövdingarna 14 april 1750 avskrift av 
det betänkande Kammar-, ekonomi- och kom-
mersdeputationen avgivit 11 mars 1747 angående 
lantbrukets upphjälpande i gemen (ULA. Söder-
manlands länsstyrelse kansli. D 1:53). Beträffande 
byordningar sägs däri följande i direkt anslutning 
till frågan om lantbrukets rätta ans och skötsel: 
» Till hwilcken ända nödigt wore, at som Kongl. 
Utslaget på Allmogens beswär 1741 § 13 biuder, at 
den Föreslagne Byordningen må lämpas efter 
hwarje Landsort och af Byamännen i anledning 
deraf bör hwar i sin ort sluta Föreningar om skick 
och rättelse i Byarne sig emellan, hwilcket på 
många ställen ännu icke skiedt, det altså en wiss 
tid eller ett år förelades, innom hwilcket hwar by, 
som det eij redan giordt, bör wid Tinget upwisa sin 
Förening uti det som till ordning tienar i byen, och 
hwarom Lagen uttryckeligen icke förmäler » 
(ULA. Södermanlands länsstyrelses kansli D 
1:53). 

I sina svar till Kammarkollegiet behandlar några 
landshövdingar och i några fall kronofogdar 
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byordningarna. I svaret från Södermanlands län 
nämns dock ingenting om dessa. I svaret från 
Stockholms län, som är undertecknat av Carl Bro-
man 12 okt 1750, sägs att, om den i kungliga brevet 
föreslagna byordningen med vissa tillägg anpas-
sades till de lokala förhållandena, skulle inte heller 
hjälpmedel saknas till lantbrukets upphjälpande. 
Till svaret har Carl Broman lagt ett förslag på tolv 
paragrafer att tilläggas MBO (Kammarkollegiets 
arkiv, 1:a provinskontoret vol 123: 1). Carl Bro-
man visade med detta sitt intresse för byordning-
en. Ytterligare ett bevis för detta är att han i ett 
brev till kronobefallningsman Gahm 12 jan 1754 
kräver att det kungliga brevet av 20 febr 1742 ånyo 
kungöres (ULA. Kronofogdens i Svartsjö fögderi 
arkiv vol 72). 

I sitt svar 17 okt 1750 på samma betänkande 
till Kammarkollegiet svarade landshövding von 
Grooth i Uppsala » at then åhr 1742 utfärdade 
Byordningen på the ställen thär thet ännu eij 
skedt, måtte bli til nyttiande och efterlefnad anta-
gen » (ULA. Uppsala länstyrelse, kansli. Koncept 
1750 nr 1536). 

Vad gäller Västmanlands läns svar på detta be-
tänkande kan hänvisas till några svar från krono-
fogdar i länet. Från Västerås norra fögderi och 
Strömsholms län uttalar man sig positivt för 
byordningar och att sådana skall komma att under 
det följande året stadfästas vid häradsrätten och 
att byfogdar skall utses (ULA. Västmanlands 
länsstyrelses kansli. D 1:85). 

Byordningar förekommer även i fortsättningen 
då och då i diskussionerna. 1758 stadfäste Kungl 
Majt en byordning för allmogen i Gästrikland, 
Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. 

Ett avgörande initiativ för den fortsatta utveck-
lingen av byordningar i Sverige togs genom Gustaf 
III:s brev 22 mars 1775 till landshövdingarna. I 
brevet krävdes att byordningsförslaget från 1742 
(MBO) åter skulle aktualiseras. Brevet var följden 
av upprepade frågor som landshövdingen i Uppsa-
la län J. Funck ställt till Kungl Majt, bl a 18 april 
1766 (B A Persson. 1960 och ULA. Uppsala läns-
styrelses kansli D I: 104 nr 10 och 13). 

Det kungliga brevet av 22 mars 1775, som vill 
påminna om det kungliga brevet från 1742 om 
lanthushållningen och byordningen, ankom till 
länsstyrelsen i Uppsala 19 maj samma år. Det 
lyder — bortsett från de allmänna fraserna: — — 
» Hos Oss är under öfwerwägande kommit, huru-
ledes, oaktadt genom Kongl. Brefwet af d. 20 Feb- 

ruarii 1742 till samtelige Landshöfdingarne, an-
gående Landsculturen, omständeligen blifwit 
stadgadt, rörande bästa sättet, at fortplanta 
Kundskap hos Allmogen om Landtbruksskjötseln, 
samt at befordra wärkställigheten af nödige Hus-
hålls förbättringar, ibland annat genom tjenlige 
Byordningars uprättande. För handhafwandet 
hwaraf så wäl som ock underrättelsers meddelan-
de till Landshöfdingarne jemte nödige rådpläg-
ningar om Landthushållningen, i hwarje Sokn 
skulle utses wissa förståndige och uti denne Hus-
hållsgren kunnige Män med mera; Har dock denne 
hälsosamma författning, medelst saknad efterlef-
nad på många ställen icke kunnat medföra all den 
goda wärkan, som dermed warit påsyftad; Hwar-
före Wi härmed i Nåder wele hafwa Eder anbefall, 
at tillse huru meranämde Förordnande hwilket så-
ledes nu mera synes hafwa kommit uti förgäten-
het, må uti det Eder i nåder anförtrodde Länet åter 
så mycket möjeligit är, blijfwa befordradt till efter-
följd så wida sådant med Inwånarnes fria wilja 
utan alt slags twång kan i wärket ställas: Ankom-
mandes til den ändan på Eder försigtiga omtanka, 
at efter samråd med Länets Inwånare lämpa denne 
med flere i samma ämne utkomne Förordningar 
efter hwarje orts särskildte beskaffenhet, på det de 
Hushålls fel och missbruk som derstädes kunna 
wara rådande, måge efter hand blifwa afskaffade 
och en riktig Hushållning införd » (ULA. Uppsala 
länsstyrelses kansli D I: 104 nr 10). 

När MBO publicerades 1742 var ännu inga 
storskiften genomförda. Ursprungligen gäller 
MBO för oskiftade byar med ägoblandning och för 
byar med gemensamt hägnade åkrar och ängar. 
Med genomförandet av skiften enligt storskiftes-
förordningen ändrades delvis förutsättningarna för 
många av byordningarnas bestämmelser. Genom-
förda storskiften innebar dock inte att grunden för 
en byordnings giltighet och tillämpning rycktes 
undan utan torde i stället ha haft en motsatt ver-
kan. Med storskiftet markerades byn eller byala-
get skarpare än tidigare som en enhet. De för flera 
byalag gemensamma hägnaderna och betena för-
svann sålunda. Inom Mälarlänen genomfördes 
storskiftet med stor konsekvens, i stora områden 
redan före 1772. Detta betydde att byordningarna i 
dessa områden kom att gälla i storskiftade byar, 
där de mellan flera byar fungerande gärde slagen i 
de flesta fall upphört (S Hehnfrid 1962). 

Det tycks ha varit en allmän regel att byordning-
ar, som stadfästs för en by eller ett byalag, gällde 
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inom byns gränser. MBO har visserligen en be-
stämmelse (§ 35) som säger, att byar som möts i 
öppet fält — dvs ej har hägnad upprest i den mö-
tande gränsen — skall hålla ordning och fred med 
varandra enligt byordningarna. Denna bestämmel-
se tycks dock inte ha kunnat upprätthållas, och i 
stadfästelsen för Läby sockens byordning 1765 
sägs särskilt att denna paragraf ej skall gälla. 

När den för byn antagna byordningens bestäm-
melser inte kan brukas för att hindra åverkan som 
åstadkommes av utombys folk, har byalaget, lik-
som enskild jordägare, möjlighet att begära sk 
vitesförbud. Detta innebär att ett byalag vid hä-
radsrätten begär att en bestämd plikt eller ett vite 
utsätts för den som gör åverkan på byns mark. 
Vitet utdöms utöver de böter som lagen föreskri-
ver. Det förekommer inte sällan att ett byalag som 
begär stadfästelse på en byordning vid häradsrät-
ten samtidigt begär och får ett vitesförbud fast-
ställt för att gälla mot utbys folks åverkan inom 
bygränsen — som ett komplement till byordning-
en. För att belysa detta har några vitesförbud åter-
givits, bl a ett i anslutning till byordningen för 
Skuttunge by 1745. 

Det är alldeles tydligt att många byar nöjde sig 
med att begära vitesförbud mot åverkan på byns 
mark. Förbudet utformades då så, att det kunde 
gälla mot både utombys och hembys överträdare. 
I några fall har sådana vitesförbud utformats med 
paragrafindelning och med ett innehåll motsvaran-
de byordningarnas bestämmelser. Det kan då vara 
svårt att avgöra om ett vitesförbud skall betraktas 
som förbud eller byordning. vitesförbudet finns 
det karaktäristiska draget, att det skall publiceras i 
en eller flera kyrkor vart eller vartannat år för att 
kunna åberopas vid tvister och för att ha rättslig 
giltighet. 

Här nedan lämnas en kort översikt över de cen-
tralt styrda åtgärder för antagande av byordningar 
som vidtogs från länsförvaltningens — främst från 
landshövdingens — sida i Stockholms, Söderman-
lands, Uppsala och Västmanlands län. 

Stockholms län. De åtgärder som landshövding-
arna, kronofogdarna, länsmännen och prästerna 
vidtog med anledning av de kungliga breven 1742 
och 1775 kan delvis följas. Källäget är i allmänhet 
gott. För Stockholms länsstyrelses kansli gäller 
dock att stora delar av dess arkiv saknas för tiden 
före 1820. Därför är förutsättningarna inte så goda 
att följa på vad sätt landshövdingarna i länet iakt-
tog de kungliga breven 1742 och 1775 angående 

byordningarna. Med all säkerhet hade det kung-
liga brevet av 1742 ringa effekt i Stockholms län. 
Kronofogden i Svartsjö län, dvs Färentuna härad, 
berättar i sin 1746 avgivna riksdagsberättelse på 
fråga om verkställigheten av den utfärdade byord-
ningen: »En del invånare söka väl till någon del 
handha byordningen, men kunde bli mer efterle-
vad » (ULA. Kronofogden i Svartsjö län vol 72). 
Dock kan ett initiativ vid sidan av de två ylämnda 
skönjas. Som tidigare nämnts gäller det lalndshöv-
dingen Carl Broman, som i brev av 12 jan 1754 via 
fögderiförvaltningen krävde att det kungliga bre-
vet 1742 på nytt skulle kungöras (ULA. Kronofog-
den i Svartsjö län vol 72). 

Som härovan visats hade Broman ett visst in-
tresse för byordningar. I sitt svar 12 okt 1751 på 
Kammar-, ekonomi- och kommersdeputationens 
brev av 22 mars 1751 angående lantbrukets upp-
hjälpande bifogade han sina » tankar om den 
tillökning, som efter detta länets beskaffenhet sy-
nes uti byordning böra tilläggas ». Carl Bromans 
tillägg till MBO, som var anpassat till jordbruks-
förhållandena i länet, omfattar tolv punkter som 
främst innehåller jordbrukstekniska råd, men som 
även innehåller krav att en dräng eller piga ej — 
utan åldermans samtycke — skulle få flytta till 
städerna (Kammarkollegiets arkiv, 1:a provins-
kontoret vol 123: 1). 

Från flera socknar i Stockholms län omtalas i 
början av 1754 i sockenstämmoprotokoll att lands-
hövdingen Carl Broman krävt att det kungliga bre-
vet om lanthushållningen på nytt skulle uppläsas. 
Carl Broman kan också ha tagit intryck av ett 
kungligt brev av 2 febr 1753 angående invånarnas 
uppmuntran till lantbrukets förbättrande, som in-
nehöll Kammar-, ekonomi- och kommersdeputa-
tionens betänkande från 6 maj 1752 (ULA. Uppsa-
la länsstyrelses kansli D 1:82 No 3). Vid socken-
stämmorna tog man främst fasta på landshövding-
ens uppmaning att utse s k lanthushållare, som 
skulle bistå med hjälp att förbättra lantbruket. 
Byordningar diskuterades. Den närmaste effekten 
av detta brev blev dock inte några nya byordning- 
ar. Man tycks i stället ha utsett de i brevet omta- 
lade lanthushållarna och även utsett byåldermän, 
utan att därför anta någon byordning. Byålder- 
männens uppgifter skulle vara att hålla uppsikt 
över den sedliga ordningen i byn, vilket närmast 
motsvarade några av sexmannens tidigare upp- 
gifter. Det var dock lantbrukets upphjälpande man 
främst avsåg. Vid sockenstämman i Adelsö deltog 
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10 aug 1755 Jan Brauner såsom ägare av Stenby 
gård i socknen. Han lovade att med nödig under-
visning vägleda de utsedda lanthushållarna (ULA. 
Adelsö kya K I: 1). Två bevarade byordningar från 
1754 visar att resultatet blev ringa. Först från 1758 
och fram till 1763 antas 28 byordningar, ingen av 
dessa antogs inom Södermanlandsdelen av Stock-
holms län. 

Av flertalet bevarade sockenstämmoprotokoll 
framgår att sockenborna och prästerna var främ-
mande för byordningar och deras innehåll. Vid 
sockenstämma i Vidbo 3 febr 1754 anmärkte man 
att i socknen inte fanns så stora byar att en ålder-
man för varje byalag var nödvändig. Behov av 
byordning och ålderman syntes inte heller förelig-
ga annat än i de byar som hade sin åker och äng 
inom ett och samma stängsel, dvs bildade ett vär-
nalag (ULA. Vidbo kya K I: 1). 

Som en följd av det kungl. brevet 22 mars 1775 
angående lanthushållningen utsände landshöv-
dingen Jacob Johan Gyllenborg en kungörelse 23 
maj samma år (ULA. Roslags-Bro kya K 1:2). 
Landshövdingens kungörelse, vars lydelse är för-
lorad, nådde kronofogdarna och prästerna samma 
år. Under 1775 och följande år diskuterades det 
kungliga brevet från 1742 vid sockenstämmor, och 
därvid framhölls värdet av råden för lantbrukets 
upphjälpande. Liksom i C Bromans brev 1754 
framhölls vikten av att sk lanthushållare utsågs i 
socknen. Frågan om byordning i socknen var ej 
framträdande även om den diskuterades. I många 
socknar hänvisades till att byarna var små och att 
det fanns många säterier samt att bönderna var 
arrendatorer. Byordningar tillkom dock i några 
socknar som en följd av detta brev. Exempel här-
på är byordningarna för Häverö och Singö sock-
nar och för Skånella socken. Båda följer texten i 
MBO helt och antogs vid sockenstämmor 1776 
och trycktes. I några sockenstämmoprotokoll 
framhåller man svårigheterna att få tjänstefolk 
som ett svårt hinder i lanthushållningen. Ett annat 
svårt hinder uppges skjutsskyldigheten vara som 
borttog mycken arbetskraft från gårdarna. För 
inget av dessa hinder kunde byordningen tjäna 
som ett hjälpmedel (ULA. Adelsö kya Kl: 1 m fl). 

Härefter saknas uppgifter om ytterligare initia-
tiv från landshövdingarna i Stockholms län till att 
låta antaga byordningar. För de många byordning-
ar som tillkom inom den uppländska Roslagen 
måste man hänvisa till andra orsaker. 

I ett svar 16 sept 1778 på frågor om lanthushåll- 

ningens upphjälpande från kronofogden i Stock-
holms läns 2:a fögderi — Långhundra, Seming-
hundra och Ärlinghundra härader — säger sig 
kronofogden ej veta någon säkrare plan för hus-
hållningen än att inrätta byordningar anpassade 
efter varje härads, sockens och bys särskilda be-
skaffenhet. Kronofogden menar att ingen skulle 
kunna göra detta bättre än varje sockens egen 
präst (ULA. Kronofogden i Stockholms län västra 
fögderi bunt 7). 

Södermanlands län. I det bevarade arkivmateria-
let i länsstyrelsens och kronofogdarnas arkiv samt 
i kyrkoarkiven har det varit möjligt att följa de 
åtgärder som landshövdingarna — framförallt Nils 
Bielke — vidtog för att få länsborna att antaga 
byordningar. Från Södermanlands län och likaså 
från den södermanländska delen av Stockholms 
län är påfallande få byordningar påträffade. Det 
kungliga brevet om lanthushållningens upphjäl-
pande med byordningsförslaget (= MBO) nådde 
dock — liksom övriga län — Södermanlands län 
och dess många kyrkor. Redan samma år åbero-
pas detta brev. Vid jordrannsakning i Forssa, 
Gryts och Flens socknar i juni 1742 efterfrågades 
om några lanthushållare var utsedda och var när-
varande vid jordrannsakningen i enlighet med det-
ta Kungl Majts brev till samtliga landshövdingar 
1742. Vid samma tillfälle uppmanades deltagarna 
att ställa sig den publicerade byordningen till rät-
telse och efterlevnad, men inget sägs om att 
byordningen antogs (ULA. Södermanlands läns-
styrelses kontor G Hd: 1). Från 1745 är två byord-
ningar bevarade från detta län, den ena för Ramsta 
by i Sköldinge socken och den andra för Barva 
socken. Den senare byordningen har antagits vid 
jordrannsakning med Österrekarne härad 21 okt 
1745 och är den enda byordning som nämns här-
vid. Jordrannsakningarna ägde rum sockenvis, 
och därvid upplästes för sockenallmogen det 
kungliga brevet om landskulturens upphjälpande 
från år 1742. Byordningen för Barva socken är helt 
enkelt MBO med däri insatta bötesbelopp (ULA. 
Södermanlands länsstyrelses kontor. G Hd: 1). På 
detta sätt löstes byordningsproblemen på flera håll 
i Mälardalens län under följande år, dvs genom att 
man helt och hållet antog MBO med däri insatta 
bötesbelopp. 

Vid jordrannsakningar hösten 1764 i socknarna i 
Öster- och Västerrekarne härader antogs socken-
vis en byordning som landshövdingen Nils Bielke 
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förde med sig i manuskript och läste upp för den 
församlade sockenmenigheten, vari bl a socken-
prästen ingick. I samtliga socknar inom dessa hä-
rader upplästes byordningen, och landshövdingen 
utlovade tryckta exemplar av den. Jordrannsak-
ningar skulle hållas för att undersöka hur det för-
höll sig med kronans gods, rättigheter och räntor 
inför arbetet med jordeboken och förändringar i 
denna samt undersöka säteriernas byggnad och 
hävd. (L G Rabenius 1825). 

Bielke utnyttjade detta tillfälle att vid jordrann-
sakningarna få sin byordning antagen. Av jord-
rannsakningsprotokollen att döma förekom ingen 
motsägelse. Det är av intresse att konstatera att 
landshövdingens personliga närvaro vid jordrann-
sakningarna var ett viktigt och som det visade sig 
effektivt påtryckningsmedel. 

Inom Öster- och Västerrekarne blev den Biel-
keska byordningen alltså antagen i alla socknar 
med undantag av Barva socken, som antagit MBO 
redan 1745 men förlorat den. Protokollen från 
jordrannsakningarna är mycket belysande för 
landshövdingens arbetsuppgifter inom länet. Jord-
rannsakningarna föreskrevs ju i landshövdingein-
struktionen av år 1734, och i det kungliga brevet 
1742 föreslås att allmogen skall infinna sig vid 
jordrannsakningar. Detta skedde alltså. 

Proceduren vid jordrannsakningarna är överallt 
densamma, och i alla Rekarne häraders socknar 
upprepas tretton frågor eller punkter att besvaras 
eller kommenteras av allmogen, kronobetjäningen 
och prästerskapet. Dessutom tycks det kungliga 
brevet 1742 ha lästs upp. Sammankomsten i sam-
band med jordrannsakningen i Jäders socken 10 
okt 1764 får utgöra ett exempel. Protokollet där-
ifrån lyder punkt 13: » Uplästes för Allmogen de tul 
Lands-Culturens uphielpande utkomne Kongl. 
Stadgar och påbuder, såsom Kongl. Brefwet af. d. 
20 febr. 1742, tillika med den i anledning deraf 
författade och nu upläste Byordningen, som friwil-
ligt samtycktes, och til efterlefnad enhälligt an-
togs » (RA. Kammararkivet. Jordeböcker 1770. 
Södermanlands län). Byordningen kan ha varit 
den av Bielke författade och inte MBO som ovan-
stående citat kan föranleda en att tro. 

N Bielke utlovar i varje socken att en tryckt 
byordning skall tillställas socknarna i ett eller flera 
exemplar. I jordrannsakningsprotokollet från Öja 
socken 29 okt heter det: » Sedermera uplästes den 
upsatte och af de flere Socknar redan samtyckte 
Byaordning, hwilken enhälligt med godt nöije och 

erkjänsla antogs och faststäldes, hwarefter Allmo-
gen tilsades et tryckt exemplar deraf undfå at hos 
kyrckjoherden eller Ålderman förwaras och efter-
lefwas » (RA. Kammararkivet. Jordeböcker 1770. 
Södermanlands län 1770 och ULA. Häradsskri-
varens i Rekarne arkiv. Vol. 121). Tryckta exem-
plar av byordningen spreds inte enbart till kyr-
korna utan också till byalagen i länet. Vid socken-
stämman i Öja socken 13 maj 1781 erbjöd sig kyr-
koherden att låta uppläsa byordningen, men för-
samlingen undanbad sig detta, eftersom denna 
byordning fanns i var by och ingen var okunnig om 
dess innehåll (ULA. Öja kya Kl: 1). 

Strax efter dessa jordrannsakningar förelåg 
tryck av byordningen. Ett exemplar av ett sådant 
tryck återfinnes i den riksdagsrelation för Söder-
manlands län som N Bielke avgav i dec 1764. N 
Bielke står här som författare. Detta är en av de få 
gånger författare är angiven på en byordning. Den 
har också kallats den Bielkeska byordningen. Ti-
telsidan på den första tryckta byordningsver-
sionen lyder med sparat utrymme för den aktuella 
socknens namn: By-Ordning För 	Sochn, Öf- 
werenskommen och fast-stäld på Jord—Ransak-
ningen, hollen med Öster- och Wester-Rekarla 
Härader af Nils Bielke år 1764. Tryckt i Strengnäs 
(RA. R 3402). 

I riksdagsrelationen redogör han under rubriken 
Rest- och jordrannsakningar för sina åtgärder för 
hushållningens förbättrande. Härvid åberopar han 
1742 och 1753 års förordningar och avser därmed 
det kungliga brevet 20 febr 1742 om byordningen 
och det kungliga brevet 2 febr 1753 angående in-
vånarnas uppmuntran till lantbrukets förbättrande 
jämte kammar-, ekonomi- och kommersdeputa-
tionens betänkande 6 maj 1752. 

I riksdagsberättelsen säger han: » Jag underlät 
derföre icke, att min Embetesplikt och skyldighet 
likmätigt, i anledning af Eders Kongl. Maijts ut-
komna hälsosamma författningar samt 1742 och 
1753 Åhrens Förordnande, giöra Inwånarne i syn-
nerhet af Allmogen, behörige föreställningar och 
upmuntringar i desse och flere ämnen, såsom 
stängningssättet kring Ägorne och Fårskiötselen 
med mera. Och på det jag så mycket mera måtte 
om wärkställigheten såwäl theraf, som ock annan 
god ordning sochneboerne emellan blifwa försäk-
rad, faststältes med theras godwilliga begifwande 
och otwungna samtycke en sådan Byordning » 
(RA. R. 3402 s. 454 ff och 456 ff och ULA. Söder-
manlands länsstyrelses kansli DVII: 1). 
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J A Almquist har 1914 återgivit den Bielkeska 
byordningstexten från 1764 i Södermanlands läns 
kungl hushållningssällskap 1814-1914 I, Stock-
holm 1914, efter exemplaret i riksdagsberättelsen 
1764 i Riksarkivet. 

Landshövding Bielke vidtog vidare åtgärder för 
att hans byordning skulle få en fortsatt effektivitet 
och för att åldermän och uppsyningsmän verkligen 
skulle utses i varje socken. Han vänder sig 7 nov 
1765 i en skrivelse till Strängnäs domkapitel med 
en begäran om att biskopen skulle uppmana präs-
terskapet att sammankalla sockenmännen och 
därvid biträda att välja åldermän och att årligen 
uppläsa byordningen (ULA. Strängnäs domkapi-
tel Eli: 78. 9 jan 1766). I domkapitlets tryckta cir-
kulär till stiftets präster 23 dec 1765 uppmanar 
biskopen — med anledning av landshövdingens 
brev — prästerskapet i de socknar där landshöv-
dingens byordning blivit antagen att ge åldermän 
och uppsyningsmän villigt biträde. Effekten av 
Domkapitlets cirkulär kan avläsas i sockenstäm-
moprotokollen från socknarna inom Rekarne hä-
rader. I Husby-Rekarne socken sägs det vid soc-
kenstämman 1 maj 1765 att man läste upp byord-
ningen. Val av åldermän och biträdare kunde där-
emot inte ske förrän herrskaperna kommit hem. 
Den 16 juni samma år upplästes — enligt socken-
stämmoprotokollet — ånyo den byordning som 
landshövdingen vid jordrannsakningen sistlidne år 
författat och låtit trycka och därav till församling-
en i tillräckligt antal exemplar överlämnat. På till-
frågan svarades att säterierna icke ville inbegripas 
under byordningen, men väl alla övriga hemman 
(ULA. Husby-Rekarne kya Kl: 2). Herrskapens 
tveksamma inställning till byordning kan avläsas 
även i andra socknar (ULA. Näshulta kya Kl: 1. 9 
juni 1765). Med herrskap menade man de stånds-
personer som var ägare till herrgårdar och säterier 
eller brukare av större kronogods. 

Till sin skrivelse till Strängnäs domkapitel fo-
gade Bielke ett exemplar av sin byordning men 
med en avvikande titelsida. Detta exemplar har 
dock försetts med ett annat titelblad än det först 
och i Strängnäs tryckta 1764. Det nya titelbladet, 
som klistrats över det tidigare, saknar uppgiften 
att byordningen skulle vara för Rekarne härader, 
och texten lyder: By = Ordning för 	Sochn 
Uppå Samtelige Sochne Mänens Begiäran fast-
stäld och utgifwen af Nils Bielke. Tryckt i Nyköp-
ing. 1765. 

Med den ändrade titeln avsåg Bielke troligen att  

kunna sprida sin byordning även till andra socknar 
än Rekarne häraders. I ett brev till Kungl Majt 8 
maj 1767, där han önskar kunglig stadfästelse på 
byordningen, berättar Bielke om de stora fram-
gångar hans byordning medfört i Öster- och Väs-
ter-Rekarne härader. Där har på två års tid i enlig-
het med byordningens bestämmelser 4 000 famnar 
stengärdsgårdar byggts, 10 000 träd planterats och 
370 alnar bindtak på skånskt vis lagts. Kungl Majt 
finner att denna berömliga författning lände både 
till lantbrukets förbättrande och god ordnings vin-
nande invånarna emellan. Byordningen gillades 
och stadfästes av konungen (ULA. Söderman-
lands länsstyrelses kontor D 1:23 No 513). 

Även Kammarkollegiet uttalade sig i frågan om 
denna byordning (ULA. Södermanlands länsty-
relses kontor DI: 23 No 554). Detta är en av de få 
gånger Kungl. Majt stadfäster en byordning. Det 
hände en andra gång, då byordningen för Skånella 
socken i Uppland fick kunglig stadfästelse 1 mars 
1779 (ULA. Skånella kya PI: 2). 

Byordningen var ett av Bielkes bidrag i arbetet 
med att upphjälpa lanthushållningen. Under sin 
levnad författade han även skrifter i lantbrukstek-
niska frågor (SBL). 

Landshövdingen sökte få byordningen antagen i 
andra socknar än Rekarnes. Han riktade 3 juni 
1768, sedan han påpekat att byordningen gillats av 
konungen, i en kungörelse angående byordningen 
uppmaning till invånarna i Öster- och Väster-Re-
karne, Villåttinge och Selebo härader att ofelbart 
efterkomma och verkställa byordningen (ULA. 
Södermanlands länsstyrelse kansli Al: 44). Kro-
nofogden CG Stare berättar 9 mars 1769 i 
riksdagsrelationen för Selebo härad, att alla sock-
nar utom en del av Ytterselö socken antagit den 
efter ekonomiska regler inrättade byordning-
en (ULA. Södermanlands länstyrelses kansli 
DVII: 1). Under 1767 diskuterade man i olika 
sockenstugor Bielkes projekterade byordning som 
nu utvidgats med ett bihang. Exemplar av denna 
föreligger i några av länets kyrkoarkiv. Denna ut-
sända byordning består av ett nytt tryck, utfört i 
Nyköping 1767 med titelbladet: By-Ordning, För- 

Sochn, Öfwerenskommen och faststäld på 
Jord-Ransakningen, hållen med Öster- och Wes- 
ter-Redkarla Härader Af Nils Bielke, Landshöf- 
dinge i Södermanland, År 1764. Ånyo uplagd i 
Nyköping 1767. Tr. af Fact. E. Hasselrot. Med 
undantag av bihanget och några ortografiska skill-
nader överenstämmer de äldre och yngre byord- 
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ningstexterna med varandra. För texten i denna 
utgåva av byordningar ligger exemplaret av byord-
ningen i Taxinge kyrkoarkiv till grund. Ett lika 
tryck finns även i Eskilstuna kyrkoarkiv (0: 1). 
Jämförd med den år 1764 tryckta byordningen har 
sålunda ett tillägg gjorts 1767, kallat Bihang, som 
innehåller ämnen om sedlighet, en rätt kristen-
doms befrämjande, barns uppfostran, förbud mot 
att tappa sav från träd under vallning m. m. Inom 
Rekarne häraders socknar förekom få diskussio-
ner kring Bielkes byordning. Sockenstämman stod 
inför fullbordat faktum sedan allmogen i varje soc-
ken var och en för sig antagit byordningen i sam-
band med jordrannsakningarna under hösten 1764. 

I andra socknar dit Bielkes byordning sändes 
uppstod diskussioner om innehållet i denna vid 
sockenstämmor. Diskussionsprotokoll från så-
dana sammankomster finns från Mariefred-
Kärnbo (ULA. Mariefred-Kärnbo kya Kl: 4), 
Taxinge (ULA. Taxinge kya KL 1) och Toresunds 
socknar (ULA. Toresund kya Kl: 1). Under två 
sockenstämmor i Mariefred-Kärnbo 21 juni och 5 
juli 1767 behandlades byordningen. Tveksamhet 
förekom på vissa punkter, och frågor ställdes till 
Bielke, som i brev 23 sept 1767 punkt för punkt 
besvarade dessa (ULA. Mariefred-Kärnbo kya 
Kl: 4). Vid sockenstämmor i Taxinge församling 
17 maj och 10 juni behandlades byordningen, var-
vid några tillägg gjordes och församlingens leda-
möter sade sig enhälligt vilja antaga byordningen 
såsom en » orubbad » lag sinsemellan (ULA. Tax-
inge kya Kl: 1). Vid sockenstämma i Toresunds 
församling 31 maj 1767 rådgjordes om byordning-
en, som översänts genom kronobefallningsman-
nen CG Stare. Särskilt anmärkningsvärt därvid 
var ett brev från baron J G Lillienberg, ägare bl. a. 
till Herrestads gård i denna socken. Han hade 
åtminstone två gånger tidigare — såsom landshöv-
ding i Åbo län och i Uppsala län — aktivt verkat 
för byordningars antagande. Lillienberg var för sin 
del inte emot byordningen, fastän hans hemman 
var enstaka. Han lämnade i brevet även förslag till 
flera förbättringar i hushållningen och tillägg till 
byordningen, t ex om grannars förenande om en 
bakugn till besparande av ved och om ett förnufti-
gare byggnadssätt (ULA. Toresunds kya Kl: 1 
och Kronofogdens i Gripsholms fögderi bunt 59). 
I Uppsala län hade Lillienberg avgivit ett projekt 
till en byggnadsordning för lantmannen, vari 
virkesbesparande åtgärder framhållits (ULA. 
Uppsala länstyrelses kansli. Koncept 1760 nr 80). 

Från Toresunds socken omtalar man 1770 i be-
rättelsen om lanthushållningen att sättet att rätt 
sköta åkern hade allmogen inhämtat vid Herre-
stads sätesgård och Rävsnäs kungsgård, som dis-
ponerades av baron J G Lillienberg (ULA. Söder-
manlands länsstyrelses kansli DVII: le). 

En genomgång av sockenstämmoprotokoll visar 
att byordningen formellt följdes inom socknarna 
många år framåt i tiden. Ålderman — en för varje 
socken — och uppsyningsmän utsågs vanligen var-
je år och byordningen upplästes. Rapporter med 
förteckningar över byggda stengärdsgårdar, plan-
terade träd, lagda bindtak av halm eller rörvass 
och odlad areal potatis inlämnades i enlighet med 
bestämmelserna i Bielkes byordning till länsstyrel-
sen. Formulären till förteckningarna var vanligen 
tryckta (ULA. Södermanlands länsstyrelses kans-
li DVII: 1). 

Troligen som en följd av den aktiva insatsen 
Bielke gjorde för byordningen 1764 och följande år 
tycks det kungliga brevet av 1775 om lanthushåll-
ningen ha kommit i skymundan och inte avsatt 
några spår inom Södermanlands län. Enskilda ini-
tiativ uteblev. Om det funnits behov av nya byord-
ningar var detta redan täckt. Samma effekt hade 
troligen Uppsala läns byordning 1820. Intresset 
för nya byordningar var då ännu ej ute. Det visar 
tillkomsten av byordningar i Stockholms och 
Västmanlands län under hela förra hälften av 
1800-talet. 

Särskilt anmärkningsvärt är också att inga 
byordningar antogs i fögderierna vid Nyköping 
under Bielkes tid som landshövding. Bielke under-
lät att sända brev eller kungörelser därom till 
kronofogdarna där. 

Uppgifter om byordningar eller bevarade exem-
plar av sådana är sparsamma i Södermanlands län. 
Det är säkerligen ingen tillfällighet att så få 
byordningar påträffats, men naturligtivs kan man 
räkna med att fler byordningar funnits och att 
dessa så småningom kan komma i dagen. En tänk-
bar förklaring kan vara att Södermanland har rela-
tivt få byar och många säterier och därmed mindre 
behov av samordnande byordningar. Största 
mängden byar finns i trakten av Eskilstuna, och 
det var just här i Rekarne härader Bielke drev 
igenom antagandet av sin byordning. 

De tidigast kända byordningarna i Söderman-
lands län är från 1745 och gäller för Ramsta by i 
Sköldinge socken och för Barva socken. Närmast 
därefter följer landshövding Bielkes byordning 
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1764 och 1767. Från återstående delen av 1700-
talet är byordningen för Tuna by i Ytterselö stad-
fäst av häradsrätten 16 nov 1772. Denna byord-
ning har haft MBO:s karaktär men omfattat 32 
paragrafer, varav några haft lokal karaktär, t ex 
med förbud mot bete på några holmar i Mälaren (G 
Hultberg 1935). Från Åkers härad föreligger 
byordningen för Helgarö församling 1788. Genom 
Bielkes omtalade insats 1764 och senare var beho-
vet av sådana bylagar täckt inom stora delar av 
landskapet. När det kungliga brevet om lanthus-
hållningen publicerades 1775 i detta län fick detta 
sålunda ringa effekt. 

Det skulle dröja ett halvt sekel innan man åter 
tog upp utarbetandet av byordningar. År 1818 an-
tar man en byordning i sexton punkter för Hällby 
by i Torshälla socken. Genom sockenstämmobe-
slut 1824 tillkommer en byordning för Sundby för-
samling som stadfästs av häradsrätten 5 sept 1824. 
Jäders församling övertar denna byordnings for-
muleringar ordagrant året därefter. 1824 tillkom-
mer byordningarna för Elma och Brännårby byar 
och för Hyvena by i Vansö socken. 1 dec 1826 har 
Yttervalla byamän antagit en byordning, som sak-
nar paragrafindelning. Från Torshälla stad förelig-
ger en byordning 1847 för delar av stadsjorden 
under rubriken: Torshälla stads norra Jordägares 
Byordning upprättad år 1847. Bland paragraferna 
finns föreskrifter för ängsvaktarens arbetsuppgif-
ter. 

Uppsala län. Det kungliga brevet av år 1742 fick 
omedelbar effekt i Uppsala län. Från detta år finns 
uppgifter om att byordningar antagits och stad-
fästs för den stora byn Forkarby i Bälinge socken 
och för Börje socken, dvs för ett byalag och för en 
socken. År 1745 stadfästes byordningar för Grytt-
joms by i Tierps socken, Sandby och Vela byar i 
Västlands socken och Skuttunge by i Skuttunge 
socken. Några enstaka byordningar antogs sedan 
under 1740- och 1750-talen. 

1759 och följande år kan ed nytt intresse för 
byordningar avläsas. Enbart 1759 stadfästes nio 
nu kända byordningar, och under de därpå föl-
jande åren antogs åtminstone 22 byordningar för 
socknar eller för byalag. Denna anmärkningsvärda 
mängd kan ses mot bakgrunden av ett initiativ från 
landshövdingen Johan Georg Lillienberg (1757-
1762). Han var, innan han kom till Uppsala län, 
landshövding i Åbo län (1749-1757). 

Av bevarade brev från tiden i Åbo framgår att  

Lillienberg 12 mars 1751 utsände ett stort antal 
byordningar både på svenska och finska till sina 
kronofogdar. Kronofogden i Loimaa mottog då 96 
svenska och 87 finska byordningar, som skulle 
utdelas i alla större byar, » till nytta uti allmänna 
hushållningen samt åkerbrukets förbättring » (Åbo 
landsarkiv. Loimaa kronofogdearkiv Ea: 1). 

När Lillienberg kom till Uppsala län hade han 
alltså redan tidigare i sin ämbetsutövning haft 
kontakt med byordningar som ett nyttigt medel till 
den allmänna hushållningens och åkerbrukets för-
bättrande. I ett brev till Kanslikollegium 12 okt 
1758 anför han att han vid sina resor på jordrann-
sakningar och andra ämbetsförrättningar i länet 
varit noga med att ge allmogen begrepp om de 
ordningar och medel, som leder till lanthushåll-
ningens förbättrande, samt låtit den förstå att så-
dant kunde inhämtas av den byordning som blivit 
författad och tryckt, dvs MBO. Av bevarade pro-
tokoll framgår att Lillienberg vid jordrannsakning-
arna kungjorde det kungliga brevet år 1742 vari 
byordningen ingick. I detta brev påpekas ju också 
att hushållarna, dvs lantbrukarna, skulle infinna 
sig vid jordrannsakningarna. 

Hos Kanslikollegiet begärde han att få 200 ex-
emplar av MBO för att utdelas i minst två exem-
plar i varje socken och resten till kronobetjäning-
en (ULA. Uppsala länsstyrelses, kansli. Koncept 
1758 nr 934). Med anledning av detta brev vände 
sig Kanslikollegium till Kungl Majt i en skrivelse, 
som föredrogs i rådet 9 nov 1758 och vari det 
påpekas att till länet redan 1742 utsänts 127 exem-
plar av MBO, vilka ännu borde finnas vid kyr-
korna (RA. Kanslikollegii arkiv. Brev till Kungl 
Majt juli—dec 1758 vol 58). 

Lillienberg fick de begärda 200 byordningarna 
med brev från Kanslikollegium daterat 8 dec 1758. 
Den 3 jan 1759 utsände han en kungörelse till 
länets sex kronofogdar angående byordningar och 
bifogade 194 exemplar av MBO. I denna kungörel-
se upprepar han vad han sagt om jordrannsakning-
arna i brevet till Kanslikollegium. I kungörelsen 
säger han vidare: » Och som alle tider om året för 
Landtmannen äro angelägne til at wetta, huru 
LandtBruks skiötselln, i hela des widd tagen, rät-
teligen wårdas skall: Så har iag genast welat låta 
berörde By-Ordning til efterfölljande öfwer hela 
länet utkomma. Til hwilken ända härmedelst all-
männeligen gifwit, at iag så månge exemplar, som 
iag funnit behofwet kräfwa, hwarje Crono Befall-
ningsman tilsänt, at theraf utdelas et exemplar til 



Inledning 11 

hwar och en af de större byelagen, hwaräst by-
ordningen icke til förene til efterlefnad införd blif-
wit, hwarifrån the sedan til the mindre byarne 
skiftewis kunna utlånas, dock så at samme exem-
plar blifwer åter infordrat af then större Byens 
åldermän och af them ibland andre byens 
allmänna handlingar förwaras til at altid kunna 
tilgå, när så behöfwes; Hafwandes iag ei allenast 
det goda förtroende til Wäl Ehrewyrdige och wyr-
dige Prästerskapet, at hwar och en af them i sin 
församling benägit söker wägleda och gifwa allmo-
gen gode råd, på hwad sätt denne nyttige och 
fördelaktige förbättring i Landsculturen, hwartil 
mer bend. By-ordning banar wägen, må kunna 
åstadkommas» (ULA. Uppsala länsstyrelses 
kansli. Koncept 1759 nr 9 och Kronofogden i 
Olands fögderi bunt 48). 

Byordningen för Kulla församling i Lagunda 
härad 1759 är ett exempel på att Lillienbergs kun-
görelse verkligen gav resultat. I ingressen till den-
na byordning heter det sålunda: » Som samtelige 
Kulla Församlings innewånare sig förenat, om en 
Byeordnings inrättande sig emellan; Altså blef 
then samma skrifteligen författad, nu till Rättens 
gillan- och fastställande inlämnad, så lydande: Åhr 
1759. d. 8 Maji, efter tidig skedd kunngiörelse 
infunno sig samtelige Kulla församlings Soknemän 
och Hemansåboer uti Soknestufwan therstädes, 
at, til underdånigst föllje, så wäl af Kongl. Brefwet 
till samteliga Herrar Landshöfdingarne af d. 20 
Februarii 1742., som ock, af Högwälborne H. 
Landshöfdingens och Riddaren Lillienbergs sig 
therå grundade Kunngiörelse och upmuntran af d. 
9 näst förwikne Januarii, förena sig uti the 
puncter; Hwartill then af Riksens Högl. Ständer 
projecterade, och nu ånyo, med hwarje sokn com-
municerade Byordning, till Lands-Culturens 
uphielpande och förbättrande, anledning gifwer, 
tå, efter pröfwat samråd och öfwerens kommelse, 
fölljande till efterlefnad, af samtelige Bye- och 
Soknemän faststäldtes — » (ULA. Lagunda härad 
AI: 19. 21 sept. 1761). I sin berättelse till riksdagen 
som Lillienberg avgav 1760 intar han en uppgift 
om sitt arbete med att få byordningar antagna i 
länet: »1 öfrigt är nu mera mäst öfweralt (uppå 
ofta gjorde föreställningar), den så ganska nyttige 
Byordningen wedertagen worden, och behörige 
Exemplar utdelte (åt Landets Inwånare), den Ed. 
K.Mt. uppå min underd. requisition täckts Inwå-
narne skiäncka och försäkra» (ULA. Uppsala 
Länsstyrelse kansli. Koncept 1760 nr 1030). 1 det  

» Project til en Byggningsordning För Landtman-
nen i Upsala Län » som Lillienberg författat på 
kungliga kollegiets anmodan och som han avsände 
21 jan 1760 förutsatte han att ålderman fanns i var 
by (ULA. Uppsala länsstyrelses kansli. Koncept 
1760 nr 80). 

Landshövdingen J G Lillienbergs åtgärd kan 
vara ett eget initiativ, men grundar sig på den 
samtida uppfattningen att jordbruket var dåligt 
och borde förbättras samt att han i enlighet med 
landshövdingeinstruktionen skulle vidtaga åtgär-
der för jordbrukets förkovran. 

När det kungliga brevet av 22 mars 1775 om 
landskulturen och byordningars upprättande 
nådde Uppsala län, var Thure Gustaf Rudbeck 
landshövding där (1773-1782). Samtidigt med det-
ta brev kom också svar av 5 april på det brev som 
landshövdingen Funck avsänt redan 18 april 1766 
med fråga om hägnadssättet på skoglösa orter och 
som efter behandling i Lanthushållskommissionen 
gav upphov till det kungliga brevet 22 mars 1775 
(B A Persson 1960). I brevet heter bl a » Och som 
Wi wid öfwerwägande häraf funnit ej någon säk-
rare utwäg härutinnan kunna widtagas, än at 1742 
Års Förordnande om serskildte Byordningars 
uprättande, likmätigt Wår nådige skrifwelse till 
Eder af d. 22 sidstledne Mars, för hwarje ort åter 
warder uplifwad » (Uppsala länstyrelses kansli 
DI: 104 nr 13). 

Landshövding Th G Rudbeck tog intryck av 
dessa båda brev, och i en länskungörelse 19 aug 
1775 efterkom han det kungliga brevets innehåll 
och redogjorde för sina överväganden med anled-
ning härav. Kungörelsen är innehållsrik och be-
lyser landshövdingens syn på vad en byordning 
skulle innebära och påbjöd att man i socken-
stämma skulle samråda om byordningar. Det är 
alltså värt att lägga märke till att socknen och 
sockenstämman får en viktig funktion i samband 
med att byordningar skall antagas och att 
kronobetjäningen skall deltaga i överläggningarna 
härom. Påfallande många sockenbyordningar 
stadfästes just i Uppsala län under de följande 
åren. Landshövding Rudbecks tryckta kungörel-
se är den direkta förklaringen till att byordning-
arna som tillkom 1775 och åren därefter antogs vid 
sockenstämmor och därmed blev sockenbyord-
ningar. Vid sockenstämmorna konstruerades bya-
lag, dvs mindre byar sammanfördes till ett byalag, 
och vid sockenstämmorna under kommande år 
utsågs åldermän och bisittare för varje byalag 
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(ULA. Vaksala kya KL 2 m fl). Förteckningar 
över sådana konstruerade byalag finns antecknade 
i början av några byordningar. Som exempel kan 
nämnas byordningen för Helga Trefaldighets för-
samling 1776. 

I den nämnda av T G Rudbeck 19 aug 1775 
underskrivna kungörelsen heter det bl a att » hans 
Kong!. nåd och mildhet welat lämna på Innewå-
narnes egen frihet, at utwälja de, för hwarje ort, 
bäst lämpelige hushålls sätt, ordningar och inrätt-
ningar, det böra derföre dem tillfällen lämnas, at 
derom med hwarannan öfwerlägga och samrådas; 
til hwilken ända jag funnit godt härmed stadga och 
förordna, det uti Krono Betjentes närwaro, efter 
14 dagar förut skedd pålysning, och ärendets till-
kännagifwande., Sochne Stämmor uti hwarje För-
samling böra hållas och derutinnan, i anledning af 
det Project, hwilket år 1742 af Trycket utkommit 
och wid Kyrkorne finnas bör, öfwerwägas och 
med wänlig samdräcktighet stadgas, en lämpelig 
Byordning, hwilken bör innefatta alt, hwad för en 
Landtman, är angelägit, at iackttaga, och således 
intet allenast hwad til ordning och skick hörer utan 
äfwen nödiga underrättelser i sjelfwa hushållning-
en, hwadan en sådan Ordning och underrättelse, 
äfwen til Enstaka hemman kan lämpelig blifwa 
och på hwarje ställe för sig, bättre kan utfinnas, än 
i allmänhet föreskrifwas. 

Sedan, antingen hwarje Sochn för sig, eller 
wisse Bylag, alt som omständigheterne medgifwa, 
således om en sådan Byordning ense blifwit, bör 
den i Sochne Stämmo upläsas och underskrifwas, 
samt et Exemplar deraf til Krono Befallningsman-
nen i orten, afgifwas, som det til mig inlämnar, at, 
efter omständigheterne blifwa faststält, wid de 
sammankomster, som jag, til den ändan, fram-
deles i orten warder hållande; men, på det den 
således öfwerenskomne ordningen, imedlertid, ej 
må komma at hwila, så må den tjena wederbö-
rande til efterrättelse, så snart den i Sochnestäm-
man, är gillad och underskrifwen. 

De Byordningar, som redan i wisse Sochnar, 
kunna widtagne wara, böra på förenämnde sätt å 
nyo granskas och aflämnas, til winnande af nyttige 
och nödige tilläggningar; tilförseende jag mig af 
Respectiwe Inwånare, som äga insickt uti hwad tu 
hushållningen hörer, det de, ej lära undandraga 
sig, dermed tillhanda gå och så medelst gagna sin 
ort, samt befordra det ändamål, hwilket en nådig 
Konung behagat påsyfta, till allmän och enskilt 
förmån; skolande dens namn icke blifwa förtegat, 

som med patriotiskt förhållande, wid detta tillfäl-
le, sig behagar utmärka » (ULA. Uppsala länssty-
relses kansli. Koncept 1775 nr 1866, även tryckt 
som allmän länskungörelse). 

I ett följebrev 22 aug 1775 till kronofogdarna 
lämnar landshövdingen ytterligare information 
kring den utsända kungörelsen och betonar beträf-
fande denna att den skulle publiceras på predik-
stolarna i fögderiet och att kronofogdarna i möjli-
gaste mån skulle deltaga vid överläggningarna 
(ULA. Kronofogden i Olands fögderi bunt 50). 

Kronofogden And Hamffil i Olands fögderi 
lämnade i ett memorial 13 nov 1775 redogörelse till 
landshövdingen för sina åtgärder. Han hade 
snabbt sammanställt en byordningstext som 
vidarebefordrats till fögderiets socknar för att an-
tagas vid sockenstämmorna. HamrUs brev är det 
enda exemplet på hur en kronofogde då gick till 
väga för att genomföra vad som föreskrevs i den 
nämnda kungörelsen. I memorialet bifogar han sitt 
förslag till byordning. Detta antages sedan i de 
flesta av fögderiets socknar (ULA. Uppsala läns-
styrelses kansli D III C8a:60). Det är av intresse 
att ta del av HamrMs redogörelse för hur han 
sammanställt byordningen. Han skriver i sitt me-
morial som är daterat 13 nov 1775: » Men emedan 
allmogen icke kunde något i ämnet sammanfatta, 
eller någon annan förspordes wara hugad at sådant 
arbete sig företaga; Så befant jag mig i den belä-
genheten at antingen låta derwid bero, eller an-
wända några stunder af den lilla tid andra giöromål 
kunde tillstädja min nit at något söka bidraga till 
det anbefalte nyttiga ändamåls winnande i den 
måhn, som igenom min ringa insicht i så wid-
sträckt ämne, nu i början stode at åstadkommas.» 
Därefter nämner HamrM exempel på oförrätter 
som' begås inom i byalagen och fortsätter: » Till at 
förqwäfja något af detta onda, och söka at be-
främja enighet samt god hushållning och Landt-
bgrkets fredsamma skiötsel, har jag, efter hämtad 

,,anledning af allmänna Lagen, flere gamla By-ord-
ningar i detta och andra Län, samt efter omstän-
digheterne i detta fögderie, sammanfattadt ett Pro-
ject till en kortt Byordning, hwarwid Ohlands Hä-
radsboer icke haft något at tillägga, eller fråntaga, 
utan efter föregången öfwerläggning, i allmänna 
Sochnestämmor Sochne-wis enhälligt antagit i alla 
Sex Sochnarne och med behörige underskrifter 
stadfäst, samt anmodat mig at besörja om dess 
Tryckande till åtminstone ett Exemplar för hwarje 
By.» 
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Som avslutning på sitt långa memorial till lands-
hövdingen meddelar Hamr6n att socknarna i Dan-
nemora och Lövsta tingslag, dvs Dannemora, 
Hållnäs och Österlövsta socknar, ej velat under-
skriva Hamr6ns byordningsförslag. Dessa sorterar 
under Österby bruk och Lövsta bruk och rättar sig 
helst efter bruksinspektorens vilja. I stället vill 
dessa socknar enligt sockenstämmoprotokoll an-
vända sig av 1742 års tryckta byordning (ULA. 
Uppsala länsstyrelses kansli D III C 8 A: 60). 

De byordningar som tillkom i form av socken-
byordningar stadfästes inte som vanligast var ge-
nom resolution i häradsrätten utan genom lands-
hövdingens och landssekreterarens underskrifter. 
I samband därmed lät Rudbeck också foga några 
regler om snöskottning och trädplantering vari det 
heter att grannarna på skoglösa orter bör komma 
överens om att samfällt inhägna ett område för att 
där så frö av björk, tall och gran. För stora delar 
av länet var virkestillgången begränsad. Många 
byar fanns, som helt saknade skog till gärdsel-
virke. Denna brist kom särskilt till synes när stor-
skiftena skulle genomföras i byalagen och många 
nya hägnader skulle byggas. För Rudebecks del 
var frågan om trädplantering aktuell också därige-
nom att han 23 juni 1774 besvarat en skrivelse från 
Skogs- och jägerikommissionen (Kommitterade 
ang. skogarna i riket) och däri bl a föreslagit att 
grannar borde utse tjänliga platser för trädplante-
ring om ett halft eller helt tunnland (RA. Skogs-
och jägerikommissionen 1773. Från landshövding-
arna inkomna handlingar). Liknande tankar fram-
förde landshövdingen i en tryckt länskungörelse 
25 juni 1774 strax efter det han besvarat skrivelsen 
till Skogskommissionen. Sockenbyordningarna 
fick också en något annorlunda karaktär än de 
byordningar som gällde enbart byar genom de til-
lägg, som prästerskapet hade intresse av att infö-
ra. Det var frågor om nykterhet, svordomar, sab-
batsbrott, staffanssångens sjungande samt frågor i 
anslutning till överflödsförordningarna. 

Efter 1775 blir det i Uppsala län vanligare att 
byordningar trycks, och det gäller då främst sock-
enbyordningar. 

Under 1790-talet kan nya, men inte lika distink- 
ta, initiativ från länets landshövding spåras. Detta 
leder till att redan fastställda men glömda byord- 
ningar åter aktualiseras eller att nya byordningar 
antas. Så sker bl a i en tryckt länskungörelse av 26 
mars 1792, som manar till åtgärder mot vådeld och 
brandskador på landsbygden. Enligt kungörelsen 

borde tillsatta uppsyningsmän i enlighet med 
byordningarnas föreskrifter utföra sina brand-
skyddsskyldigheter. Härvid åberopar landshöv-
dingen i sin kungörelse den paragraf om varsam-
het med bar eld och om brandsyn, som förekom-
mer i MBO och som sedan i varierande utformning 
återkommer i flertalet av länets byordningar. Ge-
nom ett memorial 9 jan 1793 (No 207) från domka-
pitlet i ärkestiftet inskärptes ytterligare behovet av 
sådana åtgärder. Det framgår även av socken-
stämmoprotokoll från Ölands fögderi för 1792 och 
1793, att brandsyner och brandskyddsåtgärder 
borde anförtros en byaman i var by, dvs byålder-
mannen eller sexmannen (ULA. Uppsala länssty-
relses kansli. Skrivelser från kronofogdar 1793). I 
något fall formuleras i dessa sockenstämmoproto-
koll särskilda bestämmelser för byfogden och 
byns brandskydd. 

1792 aktualiserades på nytt frågorna om lant-
hushållningens förbättrande genom att lands-
hövdingarna i ett kungligt brev ges i uppdrag 
att sammankalla vissa kunniga lanthushållare av 
ridderskap, ståndspersoner och allmoge till över-
läggning i länsstyrelsen. Dessa skulle sedan avge 
ett underdånigt betänkande angående medel och 
utvägar till lantbrukets och lanthushållningens 
upphjälpande (Tryckt allmän länskungörelse 24 
okt 1792). I protokollet från de överläggningar 
som sålunda fördes påpekas dock att » byordning-
arna äro ofullständiga» (Uppsala länsstyrelses 
kansli E XVII: 2). 

En anonym och kritisk skrivelse, som inlämnats 
till denna överläggning 28 nov 1792, ger i en punkt 
den troliga förklaringen till vad som avses med 
uppgiften att byordningarna var ofullständiga: 
» Byordningar, hwilkas förnämsta ändamål borde 
wara at förekomma ohägn, genom en färmare 
wärkställighet än at gå till Domstolen äro så ojämt 
antagne, och så olika och oftast illa författade, at 
deraf föga nytta winnes. Wisserligen tarfwar 
Landthushållningen i denna wäg en mer uplyst 
författning » (Uppsala länsstyrelses kansli E 
XVII:2). 

Landshövdingen E Schröderheim aktualiserar i 
en tryckt allmän länskungörelse 18 dec 1793 beho- 
vet av att byordningarna i länet efterlevs. Han 
hänvisar till en bestämmelse i byggningabalken 11 
kap. 4 § om att svin skall vara ringade, dvs för-
sedda med ring i trynet, under den tid då tjäle ej är 
i jorden. Eftersom de sk brofogdarna — vars upp-
gift bl a varit att ha uppsikt över att svinen ring- 
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ades — vid denna tid avskaffats, så skulle ålder-
männen vara skyldiga att utöva motsvarande upp-
gift. I nämnda, tryckta kungörelse från 1793 sägs: 
» — till handhafvande af hwad Byordningarne 
föreskrifwa, böra å de ställen, där det ej redan 
skedt, Ålder- och Byamän uti Byalagen tillsättes, 
samt i Sochnestämmo-Protocollet antecknas; 
hwilka den dem åliggande skyldighet, wid en R:d 
32 ss. wite, som härmed utsättes, oförsumligen 
böra i akttaga, så wäl i alt öfrigt, Byordninganie 
innehålla, som ock hwad ofwan angående Swin-
Kreatur stadgat är; efter som i annor händelse, 
bemälte Ålder- och Byamän, hos Länsmannen i 
orten böra angifwas; hwilken det åligger dem till 
Domstolen instämma, med påstående, att wara 
förfallne, ej mindre till förberörde wite, än Böter 
efter Lag och Byordning» 

1812 blev Berndt Wilhelm Fock landshövding i 
länet, och under 1816 tog han första steget till den 
byordning för Uppsala län, som blev färdig och 
trycktes 1820. 12 okt 1816 infordrade han genom 
kronofogdarna uppgifter om var och vilka byord-
ningar som efterlevdes inom länet. Kronofogdarna 
uppmanades att ange orsakerna till att byordning-
arna » råkat i förgätenhet » (ULA. Uppsala läns-
styrelses kansli. Koncept 1816 nr 2729). Bland de 
uppgifter, som inkom till landskansliet som svar 
på landshövdingens brev, finns förteckningar över 
byordningar som då efterlevdes. Förteckningarna 
är synnerligen värdefulla för forskningen då de ger 
en bild — om än ungefärlig — av i vilken omfatt-
ning byordningar efterlevdes vid denna tid. Man 
får härigenom en annan bild av byordningarnas 
förekomst än vad de återfunna och bevarade 
byordningarna ger. 

Som exempel på en sådan rapportering från en 
kronofogde i Uppsala län kan anföras den förteck- 
ning med uppgifter om 23 byordningar som An- 
ders Lychou upprättade för första fögderiet, som 
då omfattade Håbo och Bro härader med fyra 
socknar i Trögds härad. De flesta av de i förteck- 
ningen anförda byordningarna är idag okända, och 
det sägs heller inget om vad slags karaktär byord- 
ningarna hade och hur gamla de var. Förteckning- 
en inleds med ett förbehåll om att flera byordning-
ar sannolikt har varit antagna, men att dessa med 
tiden råkat i glömska. Några byordningar är inte 
antecknade för Bro härad, medan i Håbo och 
Trögds härader byordningar uppges finnas för: 

Byordning 
Håbo härad, Kalmar socken: 
Bista, Fånäset och Dyane 	 1 
Frösunda, Prästgården, Torresta 

och Viby 	 1 
Övergrans socken: 
Nyckelby, Pållesta och Skäcklinge, 
Apalle, Högsta och Lundby 
Brunnsta, Alby, Ekilla och Vi 
Gran, Eneby, Katrinedal, Säby, 

Muranbo och Nibbelbacka 	 1 
Åby, Kivinge, Jädra, Dankumla 

och Lillkumla 	 1 
Yttergrans socken: 
Bålsta, Yttergrans by och Brunna 	 1 
Häggeby socken: 
Finstaholm, Bodarna, Prästgården 

och Häggeby by 
Viksjö by 
Rölunda 
Åkerby, Värsta, Kolsta och Vreta 
Håtuna socken: 
Kvanmibble, Tjusta och Killinge 
Råby, Norränge och Skälsta 
Håbo-Tibble socken: 
Kyrkbyn, Bälby, Önsta, Helgesta 

och Ålsta 	 1 
Hållunda, Vallby och Svarsta 	 1 
Trä gds härad, Hacksta socken: 
hela socknen äger fastställd 

Byordning 	 1 
Läts socken: 
ävenså, utom Vreta, Vallby 

och Lötsberga byar 	 1 
Veckholms socken: 
Amnö, Dalby, Säby 

och Östra Väppeby byar 
vardera om en byordning 	 4 

Kungshusby socken: 
Kungshusby by 	 1 
(ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII:1) 

Denna uppställning visar bl a att byordningar 
funnits antagna för många fler byar, än vad beva-
rade byordningar visar. 

För B W Fock var uppgifterna om befintliga 
byordningar alltför negativa. Han säger i ett brev 
som utsändes från landskansliet 17 dec 1816 att 
han av de underrättelserna rörande byordningarna 
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fått veta, att de ställen där fordom antagne byord-
ningar gälla, är ganska få i jämförelse med dem där 
de råkat i fullkomlig glömska. Han finner därför 
att byordningarna bör återupplivas, men samtidigt 
anpassas till moderna förhållanden. I sju punkter 
redogör han för hur sådana bylagar skulle vara 
utformade enligt hans önskan. I verkligheten är 
det ett program för den kommande byordningens 
innehåll, och programmet skulle ligga till grund för 
de förslag till byordningar, som han väntade sig att 
kronobetjäning och präster skulle författa. I stället 
för hela denna intressanta programförklaring med-
delas här endast de inledande partierna i varje 
paragraf av hans sjupunktsprogram. De föreskrif-
ter han givit skulle: » 1° åsyfta att trygga hwar 
enskild byamans lagliga frihet och säkerhet —, 
2° trygga sedligheten, warna för och näpsa så-
dana, utswäfningar, som äro utom kretsen för All-
männa Lagarnes Bestraffningsrätt-, 3° Om sed-
lighet skall kunna winnas och wördnad för La-
game skall förvandlas i en orubblig välgörande 
vana; så måste ingen Lagstridig eller brottslig 
handling innom samhället nedtystas eller öfver-
ses —, 40  De böra syfta på direct nytta för Landt-
Culturen i Allmänhet —, 5° Då den redbara välmå-
gan minskas och försvinner i samma mohn som 
böjelse för granlåt och yppighet i kläder och föda 
tillväxter, så vore det högst önskeligt att Byord-
ningarne jemväl innefattade en förening om afläg-
gande af de mäst umbärliga och kostsamma Öfver-
flöds Articklar —, 6° För ändamålets vinnande 
synes nödigt att de Cassor, som genom böter in-
samlas, fördelas vid hvarje års slut — och 7° En 
Byordnings hufvud egenskap bör vara att äga tyd-
lighet och korthet uti den största möjliga fullstän-
dighet. Den bör vara i bestämda puncter affattad 
och för ingen del stridande emot Lag och Laga 
stadgar —. » Landshövding Fock sammanfattar: 
»Desse äro grunddragen till de By- och Sockne-
förordningar jag högeligen önskar måtte i Länet 
till allmänn efterföljd antagas, så fort sig möjeligen 
göra låter och hvartill Krono Fogden härmed an-
befalles att nitfullt medverka.» 

Genom detta cirkulär kräver han att kronobetjä-
ning och präster lämnar in förslag till byordningar. 
Sådana inkom även och blev till vissa delar av 
betydelse vid avfattandet av den slutliga byord-
ningen när denna trycktes 1820. Dessa förslag för-
varas i Uppsala länsstyrelses kanslis arkiv i en 
volym med handlingar om byordning i Uppsala län 
1820 (E XVII:1). 

Ett stort antal byordningar i original eller i av-
skrift inlämnades till landskansliet genom krono-
fogdarna på landshövdingens order och utgör nu 
en viktig källa för kännedomen om byordningar i 
Uppsala län (ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E 
XVII:!). 

När nu arbetet med byordningen var igång ville 
landshövdingen 1817 veta hur stor upplaga han 
skulle låta trycka av den nya byordningen. Natur-
ligtvis inkom svar från prästerna och kronofog-
darna om hur många exemplar av byordningen 
som kunde tänkas åtgå i varje socken. I flera svar 
heter det att man är ointresserad av en ny då man i 
socknen redan har en fungerande byordning. Den 
20 nov 1820, när byordningen låg tryckt, upprepa- 
des samma fråga i en länskungörelse som krävde 
att sockenstämmor i varje socken skulle hållas för 
att besluta om byordningens antagande och hur 
många exemplar av den nya byordningen varje 
socken kunde behöva. De svar som inkom var 
både positiva och negativa till den nya byordning- 
en. I de fall svaren var negativa hänvisades till att 
man i socknen redan hade en fungerande byord-
ning eller att denna nya » länsbyordning » var allt- 
för omfattande. I det första trycket saknades re- 
gister helt, men efter ett påpekande bl a i ett sock-
enstämmoprotokoll från Viksta socken 26 dec 
1820 om behovet av en förteckning med summa-
riskt innehåll av fel och plikter i byordningen 
trycktes ett register. 

Under de kommande åren görs flera ansatser att 
få länsbyordningen antagen inom flera socknar än 
vad som dittills varit fallet. 

Detta sker bl a med hjälp av domkapitlet i Upp-
sala som i sitt cirkulär 2 sept 1826 vänder sig till 
prästerskapet med landshövdingens vädjan att 
byordningar borde ytterligare antagas (Uppsala 
Domcapitels circulaire 1826 N° 6 § 4). I detta cir-
kulär inkrävs uppgifter om de åtgärder socken- 
stämmorna vidtagit, och dessa finns delvis bevara-
de i Uppsala länsstyrelses kanslis arkiv bland 
Handlingar angående byordning i Uppsala län 
1820 (E XVII:1). 

Det tycks ha varit angeläget för landshövding 
Fock och hans landssekreterare JA Carlsson att 
kunna följa effekten av den nya länsbyordningen. 
Danmarks socken utses att lämna utdrag av de 
bystämmoprotokoll som förs inom de tio byala- 
gen. Ett stort antal av dessa protokoll för åren 
1821-1840 finns ännu bevarade i Uppsala länssty-
relses kanslis arkiv (E XVII:!). 
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För denna länsbyordnings tillkomst och bak-
grund finns redogjort i en opublicerad avhandling, 
» Byordning i Upsala län 1820», av Wolter Ehn 
1967. 

Västmanlands län. I likhet med vad som ägde rum 
i landets övriga län mottog landshövdingen det 
kungliga brevet 1742 tillsammans med mönster-
byordningen i tillräckligt många exemplar för att 
kunna sända ett exemplar därav till varje socken. 
Det råder tveksamhet om socknarna redan 1742 
fick sina exemplar av det kungliga brevet eller om 
detta sändes ut senare. I varje fall meddelar lands-
hövdingen i sin riksdagsrelation till 1751 års riks-
dag om hemmanens hävdande, att den 1742 ut- 
komna byordningen var för lanthushållningen 
mycket lämplig. Byordningar var i detta län då 
ännu inte antagna mer än i några socknar i Väsby 
fögderi och i Norrbo härad. För säkerhets skull 
hade landshövdingen låtit utdela några extra ex-
emplar av byordningen till » förekommande af ny 
glömsko » (ULA. Västmanlands länsstyrelses 
kansli E 111:3). I ett brev som landshövding F 
Friesendorff sände 7 juni 1751 till två av sina kro- 
nofogdar (Löthman och Bolien) bifogade han näm- 
ligen åtta exemplar av byordningen, dvs MBO. 
Landshövdingen önskade att byordningarna skul- 
le användas till nödig förbättring uti lanthushåll- 
ningen och att man vid häradsrätterna skulle låta 
anteckna och inprotokollera de socknar och byar 
som antog byordningar. Skulle fler exemplar av 
MBO behövas, kunde sådana — menade lands-
hövdingen — köpas från det kungliga tryckeriet 
(ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli A Ia:49 
s 843). Den 10 okt 1750 var en samling personer 
från Västerås norra fögderi, förfarna i lantbrukets 
rätta skötsel, samlade för att rådgöra om fögderi-
ets svar till landshövdingen på Kammar-, ekono-
mi- och kommersdeputationens betänkande an-
gående lantbrukets upphjälpande. Av det svar 
som avgavs framgår att ingen byordning ännu var 
antagen inom fögderiet, men att en sådan skulle 
stadfästas vid kommande vinterting. För ett till-
tänkt utdikningsföretag föreslogs uppsyningsmän 
och byfogdar att leda arbetet (ULA. Västman-
lands länsstyrelses kansli D 1:85). 

I huvudsak var det under en relativt kort tid som 
byordningar tillkom inom de undersökta länen. 
För Uppsala läns del antages den första byord-
ningen 1742 och den sista 1826. För Stockholms  

län och Västmanlands del fortsatte enstaka byord-
ningar att tillkomma ytterligare några årtionden. 
Bielkes byordning 1764 och Focks byordning 1820 
täcker inom sina län för lång tid framåt behovet av 
byordningar i länen. 

Det är inte bara landshövdingar som i kraft av 
sitt ämbete försöker få byordningar till stånd. Man 
kan spåra intresse för byordningar hos såväl en-
skilda innevånare som kronofogdar, häradsskri-
vare, präster, militärer och herrgårdsägare. Bak-
grunden till detta intresse var bl a ett förbättrat 
jordbruk. En anledning till att detta intresse för 
byordningar var starkt just under 1700-talets sena-
re hälft och under 1800-talets början kan även 
förklaras av att storskiftet då genomfördes och att 
med detta följde nya hägnadssystem, som aktuali-
serade nya regler. Även rågångsstängningar mel-
lan byar krävde regler som skulle gälla inom 
byarna. 

F Friesendorff tycks i sin riksdagsrelation date-
rad dec 1760 mena, att storskiften ej tjänade till 
lanthushållningens förbättrande. Han är tveksam 
med tanke på den stora virkesåtgången för nya 
gärdsgårdar. Däremot menade han att §112 och 20 
i MBO tillsammans med § 4 i kapitel 5 av bygg-
ningabalken kunde skydda ängen och därmed vara 
ett stöd för upphjälpande av den försummade 
ängsskötseln (RA. R 3212 s 476). 

Landshövdingen C Carlschiöld mottog 20 maj 
Gustav III:s brev av 22 mars 1775 om att befordra 
verkställigheten av nödiga hushållsförbättringar 
med hjälp bl a av byordningar (Västmanlands läns-
styrelses kansli D I:110 nr 15). Någon omedelbar 
åtgärd föranledde inte brevet. I landskansliets 
diarium över inkomna ämbetsbrev står antecknat 
att landshövdingen fått brevet för att besinna ären-
det (ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli B 
1:13). Av bevarade byordningar från detta län 
finns endast en antagen 1775 och en annan 1776. 

En insändare i Westerås Stads och Läns Tid-
ning N:o 49, 22 dec 1815 efterlyser bland mycket 
annat landshövdingens åtgärder för en passande 
byordning. Insändaren fick i samma tidning veta 
att landshövdingen Drufva länge varit betänkt att 
befordra förbättrandet och verkställigheten av re-
dan stadgade byordningar. Under de närmaste 
fem åren tom 1819 tillkom såvitt känt är tolv 
byordningar. 24 jan 1819 undertecknades av sock-
enborna den omfattande byordningen för Rytterne 
församling omfattande 32 paragrafer. Denna 
byordning utgör mönster för de lika omfattande 
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byordningarna för Barkarö församling 1827 och 
för Björkskogs församling 1832. 

En av de viktigaste källorna till kännedom om 
byordningarna i Västmanlands län är den samling 
byordningar som genom kronofogdarna insamla-
des och översändes till landskansliet under år 1833 
och nu förvaras i landskansliets arkiv i ULA. In-
samlingen var föranledd av ett brev från landshöv- 

dingen 8 febr 1833, i vilket denne inkrävde ett 
exemplar av befintliga byordningar. Man kan för-
moda att detta var början till en sammanställning 
av en byordning som skulle gälla för hela länet. 
Alltså på samma sätt som B W Fock arbetat i 
Uppsala län. Efter 1833 finns fem nytillkomna 
byordningar, den yngsta av dem antagen 1851. 

Källor och litteratur 
De i Riksarkivet och Kammarkollegiets arkiv i Stock-
holm och i Landsarkiven i Uppsala och Åbo använda 
källorna anges vid varje beläggställe med resp signum. 

Almqvist, J A, 1914. Södermanlands Läns Kungl. Hus-
hållningssällskap 1—II. Stockholm. 

Enequist, G, 1935. Något om byordningsprojektet 1742. 
Historisk Tidskrift. årg 1935. 

Helinfrid, S, 1962. The storskifte, enskifte and laga 
skifte in Sweden — general features. Geografiska an-
naler 1961: 1-2. 

Hultberg, G, 1935. Tuna by på Selaön. Bidrag till Söder-
manlands äldre kulturhistoria 28. Strängnäs. 

Isaksson, 0, 1967. Bystämma och bystadga. Skyt-
teanska samfundets handlingar 5. Umeå. 

Ljung, S, 1952. Kring tillkomsten av 1742 års byord-
ningsprojekt. Festskrift till G Carlsson. Lund. 

Persson, B A, 1960. Tillkomsten av byordningar i Skåne 
under senare hälften av 1700-talet. Folkliv 24-25. 
Stockholm. 

Rabenius, L G, 1825. Lärobok i svenska kameral-lagfar-
enheten 1—II. Upsala. 

Styffe, C G, 1852. Samling af Instructioner för högre och 
lägre tjenstemän vid Landt-regeringen i Sverige och 
Finland. Stockholm. 

Svenskt biografiskt lexikon. 1918 —. Stockholm. 

Förkortningar 
Inledande kommentar 
De förkortningar som förekommer i byordningar-
nas originaltexter har bibehållits och inte lösts upp 
vid utredigeringen av texterna. Det har därför va-
rit lämpligt att för tolkningen återge en förkort-
ningslista. De enda undantagen från denna redi-
geringsprincip gäller de sk nasalförkortningarna 
vid dubbelteckning av m och n och förkortnings-
tecknet för öre = ./.. Upplösningen av ett dubbel-
tecknat » m » markeras med ett kursivt m. 
Förkortningstecknet för öre, dvs ./. osv, ges en 
förklaring första gången det förekommer i en 
byordning och markeras med klammer [1. För-
kortningarna förekommer främst vid angivandet 
av myntsorter för bötesbeloppen. I originaldom-
böckerna — dvs härads- och tingslagsrätternas ex- 

emplar av domböckerna — förekommer förkort-
ningar för orden häradsrätt eller tingsrätt (H. R. 
HdsRn osv). I domböckerna inleds varje mål med 
S.D., som betyder Samma Dag. I samtliga fall har 
denna förkortning uteslutits, eftersom stadfästel-
sedatum alltid finns med vid källangivelsen. Så-
dana förkortningar som berde = berörde, förlt = 
förledit, och nem/ = nemligen har ej upplösts. De 
ord som i texterna är understrukna markeras i 
utgåvan med kursiverad stil. 

De allra flesta byordningarna har undertecknats 
med bomärken. När bomärken finns i underskrif-
terna, har dessa ej avbildats i utgåvan, utan före-
komsten anges med ett b. I domböckernas exem-
plar av byordningarna har ofta endast angetts att 
byordningen undertecknats med bomärke. I så- 



18 Inledning 

dana fall står ordet bomärke eller någon förkort-
ning för detta i bomärkets ställe (bmk o s v). När 
så är fallet, har jag markerat detta med B intill 
namnet. 

Förkortningslista 
Adj = adjunct 
angde = angående 
Art = artikel 
anno = år 
B = bomärke, anger att ordet bomärke eller förkortning 

därför förekommer i originalet 
b = bomärke, anger att ett bomärke finns ritat i originalet 
B.B., Byggn.Balk. = byggningabalken 
berde, brde = berörde 
besv. = besvär 
bost = boställe 

Cap. = capitel 
d. = den 
DBn = domboken 

Dr, Dal., Dahlr = daler 
ef = efter 
dr = eller 
enteln = enteligen 
f = famn 
fj, fjr = fjärding, -ar 
förlt = förledit 
g, gl, gla, gle = gamla, -e 
H.R., HdsRn= häradsrätt, -en 
Högäde = högtärade 
ibid, ibm = ibidem 
K, Kongl = konglig 
kderne = käranderne 
koppmt, kpmt, kmt = kopparmynt 
KB = Kungliga biblioteket, Stockholm 
kya = kyrkoarkiv 
lofl. = loflig 
Majst, Majt. = majestät 
MBO = mönsterbyordningen, dvs byordningsförslaget i 

det kungliga brevet till samtliga landshövdingar 20 
febr 1742 

mrk = marker 
mt = mynt 
mtl = mantal 
neml., nembl. = nemligen 
p = punkt 
P.L. = pastor loci 
P. & P. = pastor et praepositus 
pgld = penningland 
prne = parterne 
R = Riksdagens arkiv i RA 
RA = Riksarkivet, Stockholm 
rdr., Rdr = riksdaler 

renov = renoverad 
res = resolution 
resolv. = resolverades 
r, rst, -n = runstycke, -n 
S.D. = samma dag 
samtele = samtelige 
sde = svaranderne 
s., sr, ss, ssr, sch, schr, sk., skr= skilling, -ar 
sken, sn = socken 
smt, srmt, Silfmt = silfwermynt 
SBL = Svenskt biografiskt lexikon. 1918 —. Stockholm. 
sp = specie 
TsRn = TingsRätten 
u = unge 
ULA = Landsarkivet i Uppsala 
ut supra = som ovan 
UUB = Uppsala universitets bibliotek 
VDM = verbi divini minister 
vol = volym 
wällofi. = wälloflig 
ö. = öre 
./., :/, :/:, = öre, kan någon gång även beteckna 

runstycke 
[1= suppleringar, rättelser och annat som ej återfinnes i 

originaltexten markeras med klammer 



DET KUNGLIGA BREVET 1742 

DET KUNGLIGA BREVET TILL 
SAMTLIGA LANDSHÖVDINGAR 
ANGÅENDE LANDSKULTURENS 
UPPHJÄLPANDE OCH FÖRBÄTTRANDE 
MED BIFOGAT FÖRSLAG TILL 
BYORDNING 1742 

Det kungliga brevet med byordningsförslaget åter-
ges här efter samtida tryck, men finns även tryckt 
i Reinh. Gust. Mo&e, Utdrag ur Publique Hand-
lingar III. Stockholm 1749. 

Byordningsförslaget citeras med MBO dvs 
Mönsterbyordningen. 

Kong!. Maj:ts Nådige Bref Til Samtelige lands-
höfdingame, Angående Lands-Culturens uphiel-
pande och förbättrande. Gifwit Stockholm i Råd-
Cammaren then 20. Februarii 1742. 

FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes 
och Wendes Konung etc. etc. etc. Landt-Grefwe 
til Hessen etc. etc. etc. 

Wår Ynnest och Nådiga benägenhet med Gud 
Alsmäktig, Tro-Man, etc. etc. etc. Oss hafwa Rik-
sens, wid sidsta Riksdag, församlade Ständer un-
der then 22. Augusti 1741. i underdånighet wid 
handen gifwit, huru som the want omtänkte, på 
hwad sätt Landthushålningen i Riket ännu mera 
måtte kunna förbättras, samt att the så mycket 
mera funnit nödwändigheten theraf, som thet 
ibland Riksens största och förnämsta angelägen-
heter räknas bör, at igenom Lands-Culturens up-
hielpande, et så ymnigt Förråd på Spannemål och 
Brödkorn för Inwånarne i Landet winnes, at man 
kan undgå förskaffa sådant ifrån Utrikes och främ-
mande Orter; Men at thetta icke kunnat erhållas, 
har förnämligast härrört af okunnoghet om Lan-
dets och Åkrens rätta brukande, och ehuruväl 
många hälsosamma och nyttige Författningar om 
Lands-Culturen tid efter annan blifwit giorde, har 
dock wärkställigheten theraf, ibland annat, för 
then orsaken skul, ej kunnat fortsättias, at Wåre 
Embetsmän, så wäl som Cronobetienterne, ej 
kunnat för theras öfrige mångfaldige Embetessyss-
lor, theröfwer hafwa et obehörigt inseende. 

Riksens Ständer förmäla härjemte, sig hafwa  

want betänkte theruppå, huru något medel til 
hielp häruti skulle kunna upfinnas; samt at the fal-
lit på then tankan, thet uti hwarje Sokn kunde ut-
ses och wäljas en eller flere förnuftige och bepröf-
wade Landthushållare, som kunde råda och styrka 
the öfrige Soknens Inwånare uti thet, som bäst 
och nyttigast pröfwes til Lands-Culturens uphiel-
pande och förbättrande, hwilka Landthushållare, 
efter egit godtyckio, kunna Årligen ombytas, alt 
som Soknemännen therom öfwerenskomma. Och 
som thet hwar och en undersåte lärer högst om 
hiertat wara, at bidraga thertil, thet fäderneslandet 
måtte bringas til then förmon, at Oeconomien och 
Landt-Culturen alt mer och mer tilwäxer och be-
fordras; Så förmodes, at the, som äro gode Hus-
hållare, ej lära sig undandraga, at antaga en sådan 
syssla, enär the therom blifwa anmodade, och å 
andra sidan, at hwar och en söker wärkställa och 
utöfwa, alt hwad thesse Hushållare kunna styrka 
och förmana them til, efter som sådant länder i 
synnerhet them sjelfwe til förmon och nytta: 
Warandes nogsamt bekant, at intet kraftigare me-
del kan wara, at bringa Almogen ifrån sine För-
fäders Gamle wane, än at någon med godt Exem-
pel them föregår, samt sedan wägleder och gifwer 
them gode råd, på hwad sätt man både nyttigast 
och lindrigast kan thenne fördelaktige förbätt-
ringen åstadkomma. Thesse Hushållare böra, se-
dan the thertil äro utwalde af Soknemännen, efter 
skedd Publication, antingen sielfwe, eller igenom 
en eller flere Deputerade af hwarie Härad, på en 
wiss dag, hos Eder i orten sig inställa, och ther 
widare under sig utwälja fyra eller flere Personer, 
som the af erfarenhet funnit wara the bästa Landt-
män och Hushållare wid sine egne Gårdar och 
Hemman, och när thet skedt, kunna thesse senare 
Oeconomi eller Hushållare, sedan the så wäl af 
egen erfarenhet, som igenom underrättelsers in-
hämtande af Hushållarne i Länet och uti Sokname 
fått efterrättelse om beskaffenheten och tillstån-
det med Åkerbruket, och huru Ängarne med me-
ra, äro skötte och handterade, hos Eder gifwa så-
dant tilkänna, samt tillika sig utlåta och gifwa wid 
handen, hwad the förmena wara bäst, nyttigast 
och drägeligast för Landtmannen, at, efter hand 
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kunna upodla och förbättra sine Hemman, både i 
Åker och Äng: Hwarigenom I ej allenast kunnen 
få kunskap om länets tilstånd, utan ock tilfålle at 
föranstalta om the til Förbättringen i wägen wa-
rande hinders undanrödjande, samt taga the mått 
och steg, som, efter hwarje orts beskaffenhet, 
kunna pröfwas wara the bäste och tienligaste. Och 
sedan thesse Hushållare således öfwerlagt, kunna 
the i Soknestugun i Kyrkoherdens, så wäl som 
andre Ståndspersoners närwaro, discourera och 
tala med Soknemännen om theras Åkerbruk, och i 
hwad stånd thet nu är, samt huru thet lättast efter 
hand kan förbättras, til hela landets och i synner-
het theras egen nytta och förmon, och sedan så 
mycket som giörligit är, sielfwe efterse eller säker 
underrättelse inhämta, huru hwar och en efter-
lefwat och wärkstält, hwad honom ålegat. Men 
ther något hinder wore i wägen, bör, så wida thet 
ej eljest kan förekommas och rättas, sådant af 
Hushållarne hos Eder skrifteligen anmälas, på thet 
hielp och bot härutinnan må kunna skaffas. 

Ibland the giöromål, som thesse Hushållare 
böra i akt taga, är Åkrarnes rätta brukande och 
omtagande, til hwilken ända the och wid Jord-
Ransakningarne hafwa sig at inställa, och wid han-
den gifwa, hwad the til Lands-Culturens förbätt-
ring funnit eller finna wara rådeligit och nyttigt. 
Så är ock nödigt, at af them giöres then Inrättning, 
at HandSkäror brukas til Sädens upskärande af 
Åkren, ther thet sig giöra låter, emedan igenom 
then brukelige mejningen, alt för mycken Säd spil-
les och blifwer liggande på Åkren. The böra jem-
wäl hafwa inseende öfwer Ängiar, theras rödiande 
med hwad mera, som til theras förbättrande län-
der. Theras upsikt är äfwen nödig och angelägen 
öfwer Skogarnes wårdande samt Löfträns plan-
tering, Stengårdars och Jord-wallars anläggande 
samt Häckars planterande, Boskaps-skötsel och 
Schäfferier, med mera, som ej så noga kan upräk-
nas, utan mera wid öfningen af en god Hushållare 
kan erindras och wärkställas. Hwaribland ej bör 
förgätas, at öfwertala och lära Landtmännen täcka 
bindtak af halm, på thet sätt, som i Skåne sker, 
och på åtskillige andra orter brukas, emedan the 
äro mycket waraktige, och thessutan spares myc-
ken halm för Creaturen, som eljest til stor myc-
kenhet fåfängt på taken upruttnar. Och när thesse 
Hushållare, som bemält är, finna nödwändigt, at 
någon ting skrift- eller munteligen hos Eder an-
draga; Så böra the, utan uppehåld expedieras: 
Kommandes äfwen wid alla sådane tilfållen och  

ansökningar, protocoll at hållas, på thet I mågen 
så mycket bättre och säkrare kunna wisa, med 
hwad flit och åhoga I sökt at befrämja Lands-Cul-
turens upkomst och tiltagande, och at theraf jem-
wäl kan inhämtas beskaffenheten och tillståndet 
av hwarje Province samt hwar och en Orts bruk, 
plägsed och wana, tå Riksens Ständer therutaf, 
wid theras nästa Sammankomst, kunna så mycket 
mer få klarare hus och kunskap om hela Landets 
tilstånd i gemen, och hwar efter tå kunna tagas the 
mått och steg, som tienligast och nyttigast pröf-
was. För öfrigit hafwa Riksens Ständer i anled-
ning af thetta föregående, så wäl som af 13. §. 
utaf Bonde-Ståndets Almänna Beswär wid sidst-
ledne Riksdag låtit författa et Project til en så kal-
lad By-Ordning, hwarutinnan äfwen et och annat 
gifwes wid handen som ännu torde wara obekant, 
men för en Landtman är nödigt at weta. Och 
ehuruwäl samma By-Ordning, ej kan i alla mål 
och omständigheter wara lämpelig för hwarje 
Landsort; Så är dock merendels theruti anfört alt 
hwad som för en uti Byelag boende Landtman är 
angelägit at i akt taga och efterse: Kunnandes el-
jest samma By-Ordning uti thet som finnes nödigt, 
efter hwarie orts beskaffenhet, samt Grannarnes i 
Byelagen öfwerenskommande jemkas och inrät-
tas. 

Af alt thetta, som Riksens Ständer funnit nödigt 
wara, til Lands-Culturens förbättrande, hos Oss i 
underdånighet at andraga, gifwe Wi Eder härmed 
ej allenast Nådig del, utan ock sände Eder härhos 
tilhanda så många Exemplar af förenämde genom 
trycket utkomne By-Ordning, at hwar Sokn och 
Församling et theraf må undfå, jemte Nådig wilja 
och befalning at om wärkställigheten häraf draga 
behörig och skyndesam försorg. Hwarmed Wi be-
falle Eder Gud Alsmäktig Nådeligen. 

Stockholm i Råd-Cammaren then 20. Februarii 
1742. 

Friedrich / Gustaf Boneauschiöld. 

(Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, hos 
Directeuren Pet. Momma.) 

BY-ORDNING 

1. På thet så mycket bättre ordning må uti Byelag 
kunna hållas, så skal i hwar By en Ålderman til-
sättas, på et eller flere År, alt som Byemännen sig 
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therom förena, och bör then, som the fläste rös-
terne fallit på, sig therifrån icke undandraga. Ål-
dermannen äger makt, när han antingen sielf, pröf-
war nödigt, eller warder af någon annan tilsagd 
och påmint, at sammankalla Grannarne och Bye-
männen, til at gemensamt med hwarandra öfwer-
lägga om thet arbete the tå wilja företaga, eller 
hwad hälst thet wara må, som til hemmanens bätt-
re bruk, häfdande och förmon lända kan. Thetta 
sammankallande sker genom en Budkafle, hwil-
ken hos Åldermannen förwares, men när Byemän-
nen skola komma tilsammans bör then af Ålder-
mannen skickas omkring Byelaget, tå then, som 
en sådan Budkafle, efter ordningen, emottaga bör, 
är förpliktad then samma straxt och utan ringaste 
uppehåld til sin Granne fortskaffa, försummar nå-
gon thetta, eller wisar härwid någon motwilja 
plikte första gången 	öre Silfwermynt, och an- 
dra gången dubbelt. Byemännens sammankallan-
de kan ock ske genom blåsning utur en Lur eller 
Horn, eller och med Trumslag af en Pinna, alt som 
the sielfwa beqwämligast finna, och sig förena 
kunna. När Budkaflen således omlupit, eller tekn. 
på förenämde sätt, til grannarnes sammankomst, 
är gifwit, bör åboen sielf ifrån hwarje hushåld, på 
then thertil utsatte sammelplatsen sig straxt in-
ställa och afhöra hwad som af Åldermannen kan 
blifwa förestält: Blifwer någon utan laga förfall 
borta, och sig tå icke infinner, böte then thet giör 

öre Silfwermynt: Sker thet oftare, af tredsko 
eller wårdslöshet, böte hwarje gång dubbelt. Är 
Byelaget stort, böra twänne Bisittiare af Ålder-
mannen tilsättias, hwilka äga at afgiöra the före-
fallande Disputer samt utexequera böterne, hwar-
til the tröge och motwillige, efter thenne By-Ord-
ning giort sig förfalne. Skulle någon af Byemän-
nen, wara så obetänkt, at wid sammankomsten 
med oanständiga ord öfwerfalla Åldermannen, el-
ler någon annan af Grannarne, eller ock utbrista 
i Eder och Swordom, böte 	Daler Silfwermynt 
eller mera efter omständigheterna, som brottet är 
til. 

2. På thet hwar och en må njuta fred och hägn, 
böra alla Gärdes gårdar, the ware sig af Sten eller 
Gärdsle, så wäl som jordwallar, omkring gärden, 
ängar och hagar hållas i fullkommeligit godt stånd; 
til hwilken ända nödigt är, thet Gärdesgårds Syn 
warder höst ock wår, eller och flere gånger om 
Året, ther så nödigt pröfwes, af samtelige Gran-
name förrätad, hwarwid noga bör efterses alla fel-
aktigheter, och thet som tå finnes ogilt, skal sedan  

sättas i fullkomligit stånd innom en wiss förelagd 
tid, eller plikte then sådant försummar 	öre 
Silfwermynt för hwar famn och gälde thes utan 
skadan dubbelt åter som theraf timat. Ålderman-
nen bör och noga tilse, thet ingen sker förnär, utan 
at hwar håller Gärdesgård efter Hemmantal och 
Stångfall. 

Enär någon Gärdesgård omkring åker, äng, 
hagar eller betesmark blåser neder, eller eljest 
finnes odugelig, bör then straxt utan drögsmål för-
swarsgod upsättias; försummar någon thet sedan 
han antingen sielf fådt therom kunskap, eller blif-
wit af Åldermannen, eller och någon annan af 
grannarne härom tilsagd, böte 	öre Silfwer- 
mynt för hwart Creatur som therigenom inkom-
mer, och fylle therjemte skadan, efter Byelagets 
bepröfwande. 

Likaledes böra alla Grindar, hwarest the be-
höfwas, hållas i godt stånd, så at therigenom inga 
Creatur inkomma, warder thet försummat, plikte 

öre Silfwermynt och ersättie skadan. Wid 
samma plikt böra äfwen alla led och öpningar på 
winterwägar, straxt om wåren upfedas: Och på 
thet Byemännen måge så mycket bättre härwid 
kunna taga theras skyldighet i akt; ty komma hä-
danefter alla Grindar them emellan så at fördelas, 
som thet för hwar och en kan falla beqwämligast. 

På thet Diken ther ortens belägenhet sådant 
fordrar, må med thesto större nytta anläggas och 
wid makt hållas, är nödigt thet Dikes Syn hålles 
åtminstone twänne gånger om året; then första om 
wårtiden när Kålen går utur jorden, på thet man 
bäst och säkrast må se, hwarest watnet på Åkrar-
ne stadnar, och hwarest thet beqwämligast låter 
sig afieda; och then andra om hösten, tå noga ef-
terses bör, huru hwar och en, så til sin egen, som 
sine Grannars nytta och fördel, fullgiort thet ho-
nom ålegat. 

The Aflops- och Floddiken hwilka Dikes Sy-
nen finner nödige, böra ständigt hållas wid makt, 
på thet watnet må therutur få sit fria och obe-
hindrade aflopp; men ther så hända skulle, at 
Någrannars ägor möta och dämma samma watn, 
äro the förpliktade at thet igenom sine ägor, utan 
drögsmål genomgräfwa och utsläppa; försummar 
eller eftersätter någon thet, sedan han therom blif- 
wit tilsagd, plikte 	öre Silfwermynt för hwarje 
famn och betale thess utan Dikare lön särskilt. 

På thet Åkerbruket må så mycket förr och 
säkrare komma uti fullkomligit godt stånd, är nö-
digt at en wiss trackt af Åker årligen til om-ans- 

3-782454 Ehn 



22 	Det kungliga brevet 1742 

ning och dikning företages; hwarförutan Skår-
diken som fmnas nödige emellan Åkrarne, böra af 
Grannarne så goda och fullkommeliga updikas, 
som nödwändigheten fordrar, samt diken på the 
ställen, som Dikes Synen förordnat, tilbörligen 
uprensas och wid makt hållas, jemwäl och alla 
höga dikes renar upgräfwas; Åliggandes Ålder-
mannen at noga tilse thet torfwen af Renarne, så 
wäl som dikes mullen blifwer på åkrarne utförd på 
the ställen, ther thet bäst behöfwes. Skulle någon 
härutinnan wisa tredsko och motwilja, hafwe 
grannarne frihet at taga dikare, och sedan låta af 
then tredska utmäta dikare lön, jemte 	öre 
Silfwermynts böter för hwarje famn, the således 
för honom updika låtit. 

Til förekommande af then skada och olägen-
het, som ofta theraf förorsakas, at then ena gran- 
nen uppå then andras sådde åkrar, förderfwar och 
nedtrampar hans säd, böra samtelige grannarne, 
efter giörligheten, göda sina åkrar på en tract och 
skifte, så at the ther kunna utså enahanda säd om 
höst och wår; Och emedan Råg-sädet bäst och 
säkrast utöder then skadelige Landt- eller Flyg- 
hafran; ty är högst angeläget at thetta sädet mäst 
idkas, på the orter ther then samma sig inrotat. 

Enär Byemännen således om wåren kommit 
öfwerens, hwarest the wilja så sin wintersäd, böra 
alla gärdes gårdar i rättan tid upfredas, så at när 
Sädes tiden om hösten infaller och grannarne war-
da af Åldermannen therom tilsagde, bör sädes gär- 
det innom et dygn wid 	daler Silfwermynts 
plikt wara upfredat. Skulle någon sedan sådt är, 
insläppa sine Kreatur, böte för hwartera, jemte 
skadans ersättiande, 	öre Silfwermynt, och 
ware wid samma straff förbudit at uprifwa sin gär-
des gård omkring trädes gården, så framt icke alla 
grannarne therom öfwerens kommit. 

Ej må någon om höst eller winter insläppa 
lösa Kreatur på rågen at beta innan Åldermannen 
sammankallat grannarne, och the tå pröfwa at thet 
utan skada ske må; giör thet någon eljest, plikte 
hwarje gång 	öre Silfwermynt för hwart Krea- 
tur, han således insläpt. 

Såsom thet ej ringa skada förorsakar, at 
hästar och andra kreatur warda om wåren, sedan 
kålen är utur jorden, insläpte uti ängarne til bete; 
Altså warder thet, utan högsta nöden och öfwer-
enskommelse, aldeles förbudit: Bryter någon här- 
emot, plikte för hwart kreatur 	öre Silfwer- 
mynt. 

På thet Ängarne ej, måge warda alt för myc- 

ket utgnagne och nedtrampade, hwaraf ganska 
stor skada, och afsaknad på nästa Års gröda för-
orsakas; Förthenskul är högstnödigt, at the om 
hösten, sedan the blifwit lagom betade, warda, på 
the orter, ther thet sig giöra låter, strax upfredade. 
Giör någon häremot, sedan grannarne om ängar- 
nes hägn sig förenat, plikte 	öre Silfwermynt, 
och ware äntå förbunden kreaturen straxt uttaga. 

Enär Åldermannen antingen sielf pröfwar 
nödigt, eller blifwer af någon annan påmint, at låta 
ifrån Åkrarne och i synnerhet Sädes gärden ut-
släppa thet öfwerflödige watnet, bör en karl ifrån 
hwart matlag på föresattan stund och tid sig in-
finna, samma arbete at förrätta; försummar någon 
thet, eller går bort innan alt är fullgiort, 	öre 
Silfwermynt, och betale thes utan, efter Byemän-
nens bepröfwande, them som arbetet för honom 
förrättat. 

Wid then uti nästföregående § utsatte plikt, 
böra Byemännen om wår och höst, så snart tilsådt 
är, uppå Åldermannens kallelse sig inställa, at 
emellan Åkrarne upköra och rätta fororne, samt 
flere watuforor anlägga, ther så nödigt pröfwas; 
wid hwilket tilfälle Åldermannen med samtelige 
grannarne hafwa noga at tilse, thet alla skiften 
blifwa rätt håldne efter Stångfall och upsatte Rå-
märken, hwilka nödwändigt böra wara af Sten, 
emedan Pålar både rutna och kunna af wårdslöst 
folk snarare bortköras. 

Någre dagar innan Slåtter tiden om Som-
maren infaller, skal Åldermannen kalla grannarne 
tilsammans, at med them öfwerlägga, när the wilja 
begynna at slå sine samfälte ängar, börandes nöd-
wändigt skiften och tegarne, en eller flere dagar 
förut, utstakas och utwadas; Försummar någon 
thetta, plikte 	Öre Silfwermynt första och 
andra gången dubbelt. Och skal thet åligga Ålder-
mannen med the öfrige Byemännen at noga tilse, 
thet ingen härwid sker förnär, utan at en riktig och 
rätt utwadning blifwer skiften emellan förrättad, 
och Sten i stället för Pålar til råmärken uti ängarne 
nedsatt; hwarefter alla böra på en gång begynna 
at slå, så at then ena icke trampar och nedkörer 
then andras gräs; Slår någon, sedan sålunda skift 
är, öfwer rätta Lineen, uppå sin grannes äng, be-
tale höet eller gräset dubbelt tilbaka, och plikte 
thes utan 	Daler Silfwermynt. 

Ingen må afslå sine Åker renar i Sädes gär-
det innan samtelige grannarne sig therom förent 
och Bytes renarne först blifwit delte, wid 	daler 
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Silfwermynts böter, och gälde thes utan skadan 
för thet gräs han för sine grannar nedtrampat. 

Alla nödiga wägar innom ägorne samt til 
och ifrån By, böra grannarne emellan fördelas; se- 
dan hålle hwar sit wäge stycke förswarligen wid 
makt; Försummar någor at bättra then bro eller 
wäge stycke, som honom tildelt är, sedan honom 
är witterligit, at then är ogild, eller han af Ålder- 
mannen therom tilsagd blifwer, böte 	daler Silf- 
wermynt; Skulle han äntå widare tredskas, hafwe 
Åldermannen med Bisittarne makt at för lego låta 
laga thet som ogilt är, och sedan af then tredska, 
efter godt finnande legan jemte böterne uttaga. 
Och på thet Byemännen måge så mycket beqwäm-
ligare kunna köra öfwer diken, hwarest the hälst 
åstunda, samt slippa at hålla renar och biwägar på 
åtskillige ställen; Altså skola, til dikens conserva-
tion, som the eljest nedköra och igentrampa, lösa 
Flyttie-Broar i hwarje By hållas; och kunna 2 eller 
flere Åboar sättia sig tilsammans, och sig om 
Broens byggande och wid makt hållande förena. 
Hwilken som en sådan Bro af wårdslöshet sönder 
körer eller eljest förderfwar, ware pliktig then 
samma straxt laga och i sit förra stånd sättia. Then 
som af samma Bro, sidst om hösten, wid sädens 
inbergande sig betient, skal ock wara skyldig then 
at hemföra, och öfwer winteren i förwar hålla, 
hwilken som häremot bryter, plikte efter omstän-
digheterna, som Byemännen skäligt pröfwa. 

Ingen ware efterlåtit, at, utom samtelige 
fgannarnes öfwerenskommelse, beta eller tiudra 
sine Kreatur uti Äng eller Sädes-gärde, änskönt 
thet skedde på hans egna ägor; giör någon thet, 
plikte hwarje gång, för hwart Kreatur 	öre Silf- 
wermynt. 

Sedan ängame äro afbergade böra om hös-
ten inga kreatur theruti insläppas, innan Ålder-
mannen sammankallat grannarne och the sig för-
ent, så wäl om tiden när sådant ske må, som och 
om antalet, och hwad slags kreatur the wilja ther 
insläppa. Likaledes bör thet förhållas när sädes 
gärdet om hösten blifwit ledigt, och Säden inber- 
gat. Hwar som häremot bryter, plikte 	öre Silf- 
wermynt. 

På thet Ängswallen ej må för mycket up-
trampas och skadas, skal, uti the ängar, ther ej 
almän farwäg är, ingen wara tillåtit at köra wår 
eller höst när kälen är utur jorden; och så framt 
Gärdes gårdarne omkring sådane ängar, böra lagas 
eller omgärdas, bör gärdslet thertil utköras medan 
kälen är i Jorden. Ej heller må någon uti the ängar,  

ther farwäg är, köra utom rätta wägen. Giör någon 
annorlunda, plikte hwarje gång 	Dal.Silfwer- 
mynt. 

Uppå the orter, hwarest thet brukeligit är, 
at grannarne samfålt uppå en wiss tract eller in-
taga så sine ärter eller rofwor, bör ingen tillåta sine 
barn eller andra gå at plocka ärter eller uptaga 
rofwor til kokning, utan om sådant må tillåtas, 
böra samtelige grannarne therom tilsägas, på thet 
ingen må therwid giöra then andra förnär, eller 
sine grannars Åkrar nedtrampa, eller böte hwarje 
gång 	öre Silfwermynt. 

Skulle en eller flere af Åboerne i Byen, hälst 
ther ~fält Skog är, wilja upsättia Stengårdar 
eller Jordwallar, ther thet lägligit är, och Sten fin-
nes at tilgå, böra the öfrige grannarne therifrån sig 
icke undandraga, utan ware the alla efter hem-
mantal och Stångfall, pliktige, thet samma äfwen at 
efterkomma, och fullgiöra; Giöra the thet ej, bör 
Byemarken straxt skiftas och delas, på thet then 
flitigas och willigas Skog, ej må igenom then trö-
gas motwilja och lättia blifwa uthuggen och mi-
nerad. 

På the orter, ther wallgång hållas, böra sam-
telige Byemännen sig therom förena, som the för 
sig drägeligast och bäst finna; och bör ingen som 
hafwer kreatur på samma mark och bete, sig ther-
ifrån undandraga, wid then plikt som grannarne 
åsämjas. 

Til Skogens och Utmarkens thesto bättre 
skötsel och conservation, böra Grannarne och 
Byemännen, hälst på the orter, ther ej tilräckelig 
och öfwerflödig Skog är, hwart år komma öfwer-
ens om theras hyggen, som ske på samfålt Bye- 
mark, såsom, på hwilken plats eller ställe sådant 
ske må, samt hurumycket hwar och en må tillåtas 
at hugga. Är Skogen så tilräckelig at swedjande 
kan tålas, bör en wiss trackt thertil, för hwar Åboe 
utmärkas, på thet then ena ej må then andra på 
något sätt förfördela. På thet ris och qwistar ej må 
kastas omkring i Skogen, betet til stort hinder och 
men, så böra, på the platser, ther timmer wed, 
stör och gärdsel fålles alla toppar qwistas och riset 
til en, af Byemännen utsedd tienlig plats, samman- 
föras, til at ther til någon nytta förbrännas. För 
öfrigit måge Byemännen om Skogens rödning, 
skötsel samt conservation för framtiden, sielfwa 
förordna som the, efter hwarje orts beskaffenhet, 
finna bäst och tienligast wara. 

Om Fiske och Fiske vatn, kunna Grannarne 
och Byemännen sig sielfwa förena, alt som the, 
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efter omständigheterne i hwar By pröfwa bäst och 
nyttigast wara. 

Skulle någon af Byemännen upfinna något, 
som ej allenast wore tienligit, utan ock nödwän-
digt til Byens och hemmanens förbättring, bör Ål-
dermannen sammankalla samtelige grannarne, 
och therom öfwerlägga: Men ther så hända skulle, 
at the andre tå stadnade i thet slut, at the icke 
wilja thenna förbättring sig åtaga, hwarigenom 
then rättsintes och wälmenandes goda upsåt blef-
we hindrat, hafwe han frihet, at af Utbyamän och 
grannar, som äro förståndige och goda hushållare, 
jemte någon Lands betient, om så nödigt pröfwas, 
kalla Syn och Besiktning; Och therest tå befinnes, 
at grannarne i Byen oskäligen satt sig emot thet, 
som wärkeligen want til Byens nytta och förbätt- 
ring, plikte då hwartera som thet giort 	daler 
Silfwermynt och ware thessutan skyldige at betala 
them, som Synen och besiktningen förrättat, samt 
fortsättje äntå straxt och så snart giörligit är, thet 
arbete som then wälmenande föreslagit. 

Skulle sedan Åldermannen sammankallat 
grannarne, och the sig förent om thet arbete the 
tå wilja begynna, thet ware sig antingen Slåtter, 
Sädes bergning, eller hwad hälst thet wara må, 
någon i Byelaget theruti finnas efterlåten, tredsk 
och försummelig, hwarigenom the öfrige uti sit 
giöremål blefwo hindrade, waren the då icke skyl-
dige at wänta på then tröge, utan hafwe frihet sit 
arbete fullända, och han skylle sig sielf för then 
skada han therigenom lider. Men ther någon för 
åkommen nöd och fattigdom, eller annan oför-
mögenhet, ej hunne med at fullborda sit arbete, 
såsom Byens nytta och angelägenhet fordrar, 
niute han då i Sädes och bergnings tiden, med 
mera, hielp af grannarne; hwaremot han, antingen 
med annat arbete, eller skälig betalning, efter Ål-
dermannens och Bisittarnes bepröfwande, bör 
them theras beswär ersättia, wägrar han thet, böte 
tå efter Byelagets godtfinnande. 

Uti the Byar, ther Boställen belägne äro, 
skal Innehafwaren eller Åboen theruppå wara för-
pliktat, at giöra alt samfält arbete med sine gran-
nar, uti alt thet, som kan lända Byen och hemma-
nen til fördel och nytta, och må han på intet sätt 
sig therifrån undandraga. Sätter han sig theremot, 
äge Åldermannen och grannarne makt at leja för 
hans arbete, och sedan af honom uttaga legan för 
arbetet, jemte böterne, efter omständigheterne 
och Byemännens bepröfwande. 

Skulle någon af Byemännen wara borto, när  

the af Äldermannen warda sammankallade, bör 
then samma wid sin hemkomst, hos Åldermannen 
sig underrätta, om hwad tå beslutit blifwit, eller 
eljest kan wara befalt, och ware han sedan skyldig 
thet samma i alla delar at efterlefwa, lika som han 
sielf want wid sammankomsten närvarande. 

Ingen må Inhyses hion, eller annat folk af 
mindre frägd, på sine ägor intaga; innan grannarne 
gifwit thertil sit bifall; giör thet någon, plikte 
daler Silfwermynt och ware ändå förbunden slike 
Personer straxt bortskaffa, ther Byemännen så-
dant begära och påstå. 

Alt ifrån kälen går utur Jorden, til thes hon 
åter kälad warder, böra Swinen wara ringade, och 
skola the äntå, när Säden införes wara instängde 
eller utur wägen, hwar som häremot bryter, plikte 
för hwart Swin. 

Bar eld må ej bäras hemmanen emellan, ej 
eller i Stall, Fähus, lada eller annat uthus, och skal 
jemwäl i thesse rum alt Tobaks rökande wara för-
budit: Ej må Eld lemnas osläkt eller owårdad i 
Kölna, Pörten, Badstuga eller Smedia, eller plikte 
then annorlunda härmed förfar 	Silfwermynt. 
Åldermannen med Besittiarne böra twänne gånger 
om året nemligen höst och wår besiktiga alla Eld-
städer i hela Byelaget, och the som tå finnas så 
bofällige, at eldswåda ther igenom tima kan, böra 
besiktnings männerne låta nederslå, och ägaren 
böte 

Alla Byar böra med watn wäl försedde 
wara, och skola til then ändan alla Brunnar, Källor 
eller andra samfålte watuställen för kreaturen, 
ständigt hållas wid makt, och när nödigt är, at the 
böra rensas eller upgrafwas, får ingen sig therifrån 
undandraga wid 	daler Silfwermynts plikt, giör 
thet någon, hafwe Åldermannen och Byemännen 
makt, at låta för then motwillige leja arbetare, 
samt sedan Arbets lönen jemte böterne af honom 
uttaga. 

På thet thenna By-Ordning som åtminstone 
en gång om Året för samtelige grannarne bör up-
läsas, må til alla delar så mycket strängare blifwa 
efterlefwad, ty skal ingen til ursäkt tiena at hans 
barn, legofolk eller torpare, honom owetande, sig 
emot By-Ordningen förgripit, utan ware han, som 
i gården husbonde är, pliktig at swara til alt thet, 
som hans husfolk häremot bryta; til följe hwaraf 
husbonden är förbunden, at, efter Åldermannens 
och Byemännens bepröfwande, böterne straxt ut-
lägga, och må han therföre taga sin ersättning igen 
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af tienstehionets lön, och arbete eller penningar af 
sine husmän och Torpare. 

Ther flere Byar gränsa tilsammans i Åker, 
äng och betesmark, antingen the mötas i öpet fält, 
eller hafwa Åker och tege skifte med hwarannan, 
eller ock äro med gärdesgård och stängsel skilde, 
böra the i alla delar wara förpliktade, at hålla then 
ordning och fred emot sina grannar som By-Ord-
ningarne innehålla och stadga wid samma böter. 

Alla Böter, som efter thenne By-Ordning 
blifwa utsatte, äga Bisittiarne, efter Åldermannens 
och Byemännens godtfinnande(a(then brottslige 
at uttaga; Och ther then, som til böter förfallen är, 
skulle wägra at them straxt betala, hafwen the då 
makt at af then gensträfwige taga pant, och läg-
gen honom sedan wiss tid före, innom hwilken han 
then inlösa må, försummar han thet, warder pan-
ten til then mästbiudande försåld, och öfwerskot-
tet, sedan böterne guldne äro, honom återstäld. 
Skulle någon wara så obetänkt, at under en sådan 
förrättning, med hugg och slag, eller oanständiga 
ord öfwerfalla them, som thenna utmätning för-
rätta, plikte då han efter Åldermannens och Bye-
männens godtfmnande. 

Huru the uti By-Ordningen utsatta böter 
måge fördelas, lemnas wäl til hwar och en Bys 
egit godtfinnande, dock på thet Åldermannen må 
kunna hålla så mycket bättre hand och'upseende 
theröfwer at By-Ordningen tu alla delar noga efter-
lefwas, ty är billigt at han för sit omak och beswär 
niuter en del theraf, och at en del lerrmas til Sok-
nens fattige, eller ock anwändas til något nyttigt 
samfålt arbete för hela Byen: Men at anwända 
them til Dricka och Brännewin, eller wid utsatte 
samqwäm them gemensamt förtära, ware aldeles 
förbudit. På hwad sätt thesse penningar må bäst 
och säkrast förwaras, samt huru för them redo 
och räkning giöras bör, måge Byemännen sig 
sielfwe förena. 

För öfrigit och som thet icke är giörligit, at pro-
jectera alt thet, som til hwarje ort lämpeligit är; så 
förmodas at Byemännen uti hwar och en By lära 
sielfwa efter hwarje orts särskilte beskaffenhet, så 
inrätta sin By-Ordning, som the til Byens och hem-
manens nytta och förmon, finna bäst och lämpeli-
gast wara; Dock så at thet, som uti thenna By-
Ordning stadgas, och til samma ort lämpeligit är, 
icke må theruti utslutas, utan fast häldre tilläggas 
thet, som theruti icke är omrört och likwäl til then 
Byens förmon tienar. Och på thet samma By-Ord-
ning må sedan komma til så mycken bättre och  

kraftigare efterlefnad, ty skal hwar By, om så 
åstundas, äga frihet at låta sin By-Ordning wid hä-
rads Tinget upläsas och stadfästas. 

[Tryckår och tryckort saknas.] 
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Byordning för Billinge 1805. 

ULA. Bro och Vätö skeppslag AIa:8. 19 febr 
1805. 

Förekom Bonden Matts Pehrsson i Billinge samt å 
egne wägnar och såsom ombud för de öfrige Hem-
mans innehafwarne Bönderne Eric Jansson, Olof 
Pehrsson, Pehr Jansson, Pehr Pehrsson, Jan Jans-
son, Lars Mattsson och Eric Ericsson derstädes, 
til TingsRätten ingaf en samtelige desse grannar 
emellan, i wittnens öfwerwaro, den 28de sistledne 
Januarii skrifteligen uprättad öfwerenskommelse; 
med anhållan at den samma til Laglikmätig säker-
het i Domboken kunde warda intagen samt bewis 
deröfwer genom Utdrag af Protocollet, meddelas; 
Berörde öfwerenskommelse war wid upläsandet 
så lydande: 

» Wi undertecknade Byamän i Billinge By, 
hafwer oss sålunda förenat och öfwerenskommit 
at uprätta en Byaordning til kraftig rättelse oss 
emellan sålunda: 

lmo Hwad tjudring och wallning beträffar 
hafwa wi Byamännen oss emellan sålunda förenat 
och öfwerenskommit, at hwar och en på sitt man-
tal äger den rättigheten att tjudra och walla efter 
behof. 

2do Och förbehålles at de allmänna wägar ge-
nom Byens ägor må ej förtagas hwarken på diks-
renar eller andre enskilte ställen. 

3° Den som tilgriper sig någon obehörig wäg 
öfwer andras åkerskifte, måtte den efter sig låta 
ordentligt upköra. 

4° Ej må någon frikallas ifrån afloppsdikens 
rensning, samt Broarne som fordras öfwer de före-
nämde afloppsdiken. 

5° Höste och Wåhrtiden då Gärdesgårdarne be-
sigtigas, åligger det samtelige Byamän at ej wara 
emotwillige, samt Grindar och Led wid magt hål-
lande. 

6to Då wallkörning sker, må ej någon skicka 

något Barn eller ogiltigt hjon, utan deremot ford-
ras et fullkomligit hjon, så ej någon åwärkan sker 
hwarken på Sädesåkrar eller hwad det hälst wara 
må; Äfwen åligger det hwar och en at ej köra sine 
kreatur lösa, utan i tåg framleder dem til rätta 
bete. 

7° Ärtåkern frikallas äfwen för Barn och andra 
obehöriga personers nedtrampande utan då 
sjelfwa Husbonden ger et sådant tilstånd då är han 
answarig. 

8° Då slåttan begynnes åligger det den utsatta 
ålderman at sådant samtelige Byamän tillkänna-
gifwa. 

9° Ängarne betes efter öretal och betes en Ko 
för Hästen. 

10° Ej må någon upsläppa någor ägor til betes 
utom åldermans tillika med Byamännens samråd. 

11° Allmänna wägarne öfwer Byens ägor eller 
gärdar, förbättras af samtelige Byamän då ålder-
man sådant anmanar eller påfordrar. 

12° I den händelse någon af Byens inhyses folk, 
betar något af Byens inhägnade ägor, eller i något 
måtto gör åwärkan på gärdesgårdar, Led och grin-
dar eller hwad det wara må, utpantas böterne ge-
nast af Ålderman efter Byordningens faststälda 
wite. 

13° Den af oss som ålderman då han i sine 
skyldigheter utföra will honom med oqwädesord 
eller i annor måtto ofredar eller öfwerfaller, för-
dubblas böterne efter de i Byaordningen faststälte. 

Efter wänlig öfwerenskommelse hafwe wi utsatt et 
wite af Tjugufyra skillingar Riksgälds eller Sexton 
skillingar Banco. 

Til mera wisso hafwe wi detta med wåra namns 
och egenhändige Bomärkes underskrift bekräfta 
låtit. 

Bro den 28de Januarii 1805 
Erik Jansson B, Pehr Jansson B, Matts Pehrsson 
B ålderman, Olof Pehrsson B, Jan Jansson B, Pehr 
Nilsson B, Lars Mattsson B, Eric Ericsson B. 
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Öfwerenskommelsen är oss emellan at ålderman 
flyttas år från år. 

Till wittnes Eric Brovall E.B.V. Pehr Olofsson i 
Billingeby B. 
Och Resolverades at öfwerenskommelsen warder, 
til den säkerhet kraft och werkan Lag förmår i 
Domboken antagen samt bewis deröfwer genom ej 
mindre påskrift å samma öfwerenskommelse, än 
utdrag af Protocollet meddelt. 

Tillägg 1808 till byordning 
för Billinge 1805. 
ULA. Bro och Vätö skeppslag AIa:9. 17 febr 1808 
§ 35. 

Uti det, af orsak domboken för den 2dre Decem-
ber nästledit år wisar, til detta Ting upskutne mål, 
emellan Bönderne Olof Persson, Per Persson, 
Lars Mattsson, Matts Persson, och gamla Erik 
Eriksson i Billinge, å ena, samt Bönderne Erik 
Jansson, Per Jansson och unga Erik Eriksson der-
städes, deras Hustrur Anna Persdotter, Maria 
Jansdotter och Margareta Eriksdotter jemte be-
mälte Per Janssons dotter Greta, å andra sidan, 
hwaremot annan kärande och swarande, angående 
kreaturs betande å wisse Billinge Bys ägor, in-
stälte sig samtelige desse Parter, utom Margareta 
Eriksdotter, som anmältes wara af sjukdom hind-
rad nu tilstädeskomma och hwars härunder bero-
ende rätt derföre skulle af hennes Man unga Erik 
Eriksson bewakas. 
Sedan härefter å Kärandernes sida inlemnats en så 
lydande skrift: » Ödmjuk ansökning til protocollet. 
Som den inom Billinge By upprättade och fast-
ställe Byordning af den 28de Januarii 1805 me-
ningarne deruti ej blef efter wår tanke tydligen 
utsatt altså och til Hämmande af flere oordningar 
så har wi welat göra följande anmärkningar och 
tilläggningar, nemligen hwad första puncten angår 
skal tjudring och wallning med Hästar i Sädesgär- 
dena ej få nyttjas längre tid än til den 18de Julii 
hwarje år. Åttonde puncten hwar slåttan widkom-
mer så skola de flesta äge röster at utsätta dagen 
dertil och hwar slåttan skal börjas. 

Nionde och Tionde puncten om ängarnes be-
tande sedan de äro slagne och afbärgade så får 
betet deruti sedan nyttjas med hästar och fäkrea-
tur så länge til dess derom hålles samråd och hwad 

de fleste rösterne afsluta så skal de mindre under-
gå men med det förbehåll likwäl at Söderängen 
allenast får betas med hästar såsom den af ålder 
warit betad. Den eller de som emot förenämde 
utsatte puncter ej hörsammeligen fullföljer och ef-
terlefwer skal med ett förhöyt wite böta En Riks-
daler Banco til Byens samfälta behof, som ålder-
mannen skall genom samråd och de flestes tilhjelp 
uttaga. Sålunda är afslutadt och öfwerenskommit. 

Kappsta den 30de Nowember 1807. 

Olof Persson B, Per Persson B, Lars Mattsson B, 
Gamla Erik Eriksson B, Matts Persson B, Olof 
Eriksson B, i Billinge. 
Närwarande/wittnen Er. Larsson i Kappsta och 
Jan Nilsson i Bränström B.» 

Så blefwo Parterne, efter någon öfwerläggning 
med hwarannan sålunda förente, at jemte det 
deras å ömse sidor instemde påståenden skulle 
förfallne anses, borde den emellan Billinge Hem-
mans Innehafware den 28de Januari 1805 uprät-
tade och i TingsRättens dombok den 19de Feb-
ruarii samma år intagne Byordning, med de deruti, 
på sätt ofwanstående skrift innehåller, sedermera 
gorde tillägg och rättelser, til ofelbar efterlefnad af 
Parterne tjena, dock så at der någon af dem icke 
skulle äga så många hästar, som han, enligt Byord-
ningen är berättigad, i jämförelse mot de öfrige 
grannarne, låta uti Söderängen beta, wore honom 
obehindrat der, emot lego intaga andras sådane 
kreatur. 

Och pröfwade TingsRätten skäligt denne förening, 
som utur protocollet upläst å ömse sidor wid-
kändes wara rätteligen inskrifwen at fastställa, så 
widt de rörer Parternes rätt inbördes. 

Byordning för Röksta 1817 

ULA. Bro och Vätö skeppslag AIa:10. 28 maj 
1817. 

Hos TingsRätten läto Röksta Byemän förete en så 
lydande ByOrdning: 

» By-Ordning uti Röcksta gästgifwaregård, Upp-
rättad, framtiden till efterlefnad underskrifwen d. 
1 maji 1813. 

1mo Skall en ålderman och en bisittjare, hwarje 
Årstid efter tour i Byen tillsättas, som kan tjena så 
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länge Byalaget för godt fmner, deras skyldighet 
skall wara, att noga tillse, det alla puncter i denna 
Byordning efterlefwas, äfwensom de ock äga att 
pröfwa och wärdera alt skadestånd, som af ohägn 
och åwärkan härstädes händer; och skall ålder-
mannen böta så mycket, som den Bråttslige af 
grannarne skyldig finnes, om undersökning och 
utmätning försummas. 

2do Wid alla Byastämmor åligger hwarje granne 
och Jordägare efter undfånget Bud af åldermannen 
att gjenast tillstädes komma, den sådant utan laga 
förfall försummar skall Böta ifrån 4 till 16 sk. och 
åtnöijas med de öfrigas beslut. 

3tio All snöskåttning och plogning om wintren 
samt wattnets ledande om wåren från alla åkrar 
såwäl i wrätar och Järden såsom och där gemen-
samma ägor äro, skall med samfält arbete räknat 
efter öretalet, förrättas, den som detta försummar 
skall böta ifrån 4 till 8 sk. alt efter wäderleken, 
arbetet och åldermans godtfinnande. 

4to Alla led och grindar samt gärdesgårdar, 
hwilka öfwer wintren ståt öpna eller kullfallit, 
såwäl som all annor Bofällig stengsel, för Järden, 
ängor [n, samfälte wretar, och den till Eng upod-
lade Blötmyran, bör genast om wåren uprättas och 
förswarligen stängas, den sådant försummar skall 
böta 32 sk utom all skada som genom försummelse 
däraf hända kan; Och komma dessa böter att för-
dubblas, om någon därmed flera resor beträdes, 
eller annnor stängsell nedrifwer. 

So Äger någon okynneskreatur, som flöijer eller 
förswarlig stängsel nedbryter, och det ej efter till--
sägelse fängslar eller afskaffar; Böte för större 24 
sk och för mindre 12 sk, utom all skada, samt äger 
då bewisas kan, det kreaturen äro okynnes, hwar 
och en, att det samma uptaga, då det finnes hafwa 
in flöijat uti åker eller äng — potatisland eller and-
ra enskilta Beteshagar, då ägaren får det utlösa, 
mot utsatt ärsättning af Ålderman och Bisittjare. 

6o Alt lönligt Betande i samfälta gärden och 
ängar, samt skogs huggande å annars teg, tillika 
med löfs brytande — ware förbudit wid 16 skrs 
wite äfwensom wid lika wite förbudes, att utom 
allas råd upsläppa gärden och ängor — samt inköra 
kreatur i sånings gärdet om hösten då någon sått, 
äfwen skall wid lika wite, hwar och en igensätta 
alla led och grindar, såwäl för sådda, som osådda 
gärden och samfälta wretar. 

7o Wid 12 skrs wite hware både stor och liten 
förbudit att uti gemensamma ärtland, rofland, po-
tatisland, trägårdar, något taga förändra eller  

trampa och skada göra; — samt Böte föräldrarna 
för sina barn, som äro under 15 år. 

8o Den som sin skogsmark inhägnat njute derå 
fred, samt, finnes där några andra kreatur, plikte 
den som kreaturet äger 4 sk för hwarje — då han 
icke kan upgifwa hwilken som kreaturet ditkört; 
hwarjämte en hwar wid lika wite förbjudes, att då 
han äger sin skogsmark inhängnad sina kreatur 
stora som små å andras oinstängda skog köra, 
utan äger blott begagne sin ägen; jämte trädesgjär-
det; äfwensom wid lika wite förbjudes att köra 
öfwer andras höbrädor, och insläppa kreatur när 
höet bärjas. 

90 Och aldenstund Öretalet innom By är denn 
rätta lagliga grund hwarefter alt bör delas; så ford-
rar billigheten att alt gemensamt sjöfoder och fiske 
efter Notdrägten derefter delas. 

10o Sådant arbete, som till Byens gemensamma 
nytto länder får sig ingen undandraga, wid 8 sks 
wite, samt dessutom 10 sk 8 rst för hwart drenge-
dagswärke gälda. 

110 Wid alla tillfällen, och i synnerhet wid stäm-
morna af Åldermänn påbjudes, ware all otidighet 
förbjuden wid 16 skrs wite samt dubbla böter om 
någon hädar ålderman eller bisittare för deras 
göromål, domar, och pantning efter denna Ord-
ning samt fyra dubbelt om någon nekar utpantning 
af hwad med rätta beslutit är. 

De i denna Byordning stadgade böter, som i 
Bancomynt beräknas, skola så fördelas, att ena 
hälften tillfalla Ålderman och Bisittjare som Lön, 
och den 2dra hälften delas emellan alla grannar 
efter 9de punkten; wid hwarje års slut. 

Skulle en Protocolls Bok inrättas, hwaruti 
alla de yppade twister i Bylaget skola tydligen 
uptecknas, samt de deröfwer af Ålderman och 
Bisittjare fattade Besluten intagas; Och äger den, 
som tror sig twärt emot denna Byordning wara 
dömd och pantad, att lösa protocoll, jämte afskrift 
af Byordningen, med hwilket försedt, han äger 
Rättighet, att hos Domstolen genom stämning näs-
ta ting därpå, sig anmäla, och om Rättelse söka, 
Skulle då den wördade Domstolen finna honom 
wara orätt, och icke rätt dömd efter denna 
Byordning, äger den samma tillstånd att uti utsla-
get göra ändring, och öfwer hwilket beswär, eller 
wädjomål till Högre Rätt gälla skall; protocollet 
som löses af Ålderman skall kåsta 8 sk för hwarje 
ark; Afskriften likaså jämte 4 sk iwad pengar som 
till faller ålderman eller dess Notarie. 
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Denna till Ordnings bibehållande antagna Byalag, 
anhålla wi måtte blifwa till alla delar af den Högt 
ärade Bro och Wätö Skepslags TingsRätt stad-
fästad, samt protocoll däröfwer meddelat. 
År och dag som åfwan! 

Olof Ersson, Anders Ersson B, Matts Larsson B, 
Jan Ersson B, Matts Persson B, Carl Jansson B, 
Anders Mattsson B, Jan Andersson B, Lars 
Ersson B, N. Insulin, Per Ersson B 
Witnar Pehr Larsson uti bredsettra, Anders 
Mattsson i Välenda 

På första sammanträdet antogs Anders Ersson till 
ålderman och Olof Ersson till Bisittjare och No-
tarie I Borell. 
Jan Ersson antages till ålderman och Anders 
Mattsson till Bisittjare; Intygar N. Insulin. 
Insulin antages till ålderman och Carl Jansson till 
Bisittjare. 

Efter upläsning hwaraf TingsRätten agtade skälligt 
att denna Byordning, till den säkerhet, kraft och 
werkan lag förmår i Domboken intaga; Hwaröfwer 
bewis ej allenast genom berörde Byordnings på-
skrift utan ock genom Utdrag af protocollet med-
delas skulle, hwilket afsades. 

Byordning för Utlunda 1818 

ULA. Bro och Vätö skeppslag AI:11. 9 juni 1818. 

Läto Utlunda Byamän med anhållan at den samma 
til laglikmätig säkerhet i Domboken intagas måtte, 
upwisa en dem emellan träffad Byordning af den-
na lydelse: 

»Byordning uti Utlunda Bro sockn, uprättad, 
framtiden till efterlefnad underskrifwen den 1 Maij 
1818. 

lmo Skall en ÅlderMan, och En Bisittjare 
hwarje år, efter ordning i Byen tillsättas, som kan 
tjena så länge Byalaget för godt finner, deras skyl-
dighet skall wara att noga tillse, det alla puncter i 
denna Byordning efterlefwas, äfwen som de ock 
äga att pröfwa och wärdera all skadestånd, som af 
ohägn och åwärkan härstädes händer, och skall 
Ålderman böta dubbelt, som den brottslige af 
grannarna skyldig finnes, om undersökning och 
utmätning försummas. 

2do Wid alla Bystämmor åligger hwarje Granne 
och jordägare efter undfånget bud af Ålderman,  

att gjenast tillstädes komma, den sådant utan laga 
förfall försummar, skall Böta sex skillingar, och 
åtnöijas med de öfrigas beslut. 

3110 Wattnets ledande om wåren från alla åkrar, 
i gärden, med mera där samfälta ägor äro, skall 
med samfält arbete, efter ägande rätten, förrättas, 
den som sådant försummar Böte åtta skilling, och 
ärsatte arbetet, efter Åldermans godtfinnande. 

4de Alla led och grindar, samt gärdesgårdar 
whilka öfwer wintren stått öpna, eller kullfallit, 
som wäl som all annor bofällig stångfall, där sam-
fälla ägor äro bör gjenast om wåren uprättas och 
för förswarligen stängas, den sådant försummar, 
böte Trettio twå skillingar, och ärsätta skadan. 

5te Den som annors stängsell nedbryter, eller 
fördärfwar, samt hafwer okynnes fäkreatur, som 
flöijer, eller förswarlig stängsell nedbryter, och 
det ej efter tillsägelse fängslar, eller afskaffar böte 
en RDr för större, och hälften för mindre kreatur, 
samt uptages kreaturen då Ägaren mot skadans 
ärsättning, får dem igenlösa. 

6de Alt lönligt betande i samfälta gärden och 
ängor, m. m. samt samfält och enskildt skogs-
hygge i annars teg, tillika med löfs Brytande, ware 
förbudit med En Rd 16 sk samt skade ärsättning, 
wid halfwa detta wite, förbjudes, att utan allas råd 
uppsläppa gärden och ängar m. m. samfälta ägor, 
samt köra kreatur i såningsgärdet, då rågen är 
sådd, samt lika wite utsätas på den som icke igen 
låter, samfälta sådda eller osådda gärden, m. m. 
samt kör öfwer andras med brådd wäxta åkr. 

7de Wid 16 sk wite hware både stor och liten 
förbudit, att uti gemensamma eller enskilta ärt-
land, rofland, Potatisland, och trägårdar, något 
tramp och skada göra, samt böte föräldrarna för 
sina Barn. 

8de Wid 32 sk wite förbjudes, att då Anwägs 
trädet begyns Jnköra, annat änn får och Swin uti 
trädesgärdet, samt wid slottertiden köra öfwer 
andras höbrädor, eller insläppa kreatur, när höet 
bärjas. 

9de Då sarnfällighets ägor bärgas, eller samfält 
fiske förrättas, skall delningen skje efter hwars 
och ens Ägande rätt. 

10de Sådant arbete som till Byens gemesamma 
nytta länder, får sig ingen undandraga, wid en 
Rdrs wite, och arbetets ärsättande, efter Ålder-
mans bepröfwande, wid lika wite åligger hwar och 
en att gjenast wid wårens början, låta ringa sina 
swin och grisar, samt ärsätta skadan, om sådan 
händer genom bökning. 
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lite Wid alla tillfällen och i synnerhet wid 
stämmorna som af Ålderman påbjudes, jämwäl 
wid utpantningen af böter war wid laga äfwentyr 
all otidighet förbjuden. 

12te De uti denna Byordning stadgade Böter 
som uti Banco mynt beräknas, skola så fördelas, 
att ena hälften tillfalla Ålderman och Bisittjare 
som lön, och den andra hälften delas emillan alla 
grannar wid hwarje års slut. 

13 Den som med Åldermans od besittjares wär-
dering och beslut är missnögd, må innom 3ne da-
gar hålla ny syn med Nämndemän eller andra goda 
Män, samt vid wederbörlig Domstol, om rättelse 
wid nästa Ting söka, försummas det, gör Ålder-
mans beslut uti wärkställighet. 
Denna Byordning äro wi nu alla ense och som med 
wittnen bekräftas År och dag som före[ 

Lars Olofsson, Jan Andersson, Anders Persson B, 
Matts Persson B och Anders Ersson B. 
Wittnar N. Insulin. E. Jansson i Anderswedja» 

Wid samma tillfälle lottades med slutna sedlar om 
ÅlderMan och Besittjare, då Anders Persson wart 
ÅlderMan, och Jan Andersson Bisittjare, hwilka 
äga att jämlikt Byordningen handhafwa; 
Intygar N. Insulin, E. Jansson i Anderswedja » 

Efter upläsning häraf beslöts. Byordningen, som 
warder till den säkerhet kraft och werkan Lag 
förmår i Domboken intagen, skal med bewis där-
om påskrifwas, Hwilket afsades. 

Vitesförbud för Ösby och Ekeby 1802 

ULA. Bro och Vätö skeppslag AIa:8. 30 nov 1802. 

I anledning af ej mindre Ösby och Ekeby Byars 
Hemmans-Innehafwares och Ägares genom Kro-
noLänsmannen Wälagtad Johan Fredric Norelius 
samt Nämndemannen Lars Jansson i Ekeby hos 
TingsRätten therom gjorde ansökning, än härwid 
förekomne omständigheter, fann TingsRätten skä-
ligt utsätta ett wite af Tre Riksdahler Sexton Skil-
lingar, hwartill jemte böter efter Lag samt skadans 
ersättande then af In- och Utbyamän, som å Ösby 
och Ekeby Byars Ägor, medelst olaglige gång- och 
kjörwägars inrättande, Gärdesgårdars nederrif-
wande, Grindars och Leds öpne lämnande, olofli-
git Skogshygge samt Löf- och Näfwer-tägt, otillå-
teligit betande och Jagts anställande, samt otill- 

börligt Fiskande, eller af hwad annat namn thet 
wara må, någon slags åwerkan föröfwar, sig förfal-
len gjör. 

Dock bör thetta Förbud, så framt thet gälla skall, 
en gång hwarje åhr å angräntsande kyrkors Predi-
kestolar wederbörligen kungjöras. 

Överenskommelse om ordning och sedlighet 
i Ösby och Ekeby byar 

ULA. Bro och Vätö skeppslag. A Ia:14. 9 nov 
1837. Intecknade handlingar. 

Blef till den säkerhet, kraft och werkan Lag för-
mår i domboken intecknad och med bewis därom 
påskrifwen: 
6° en handling, som KronoLänsmannen Lagren 
företedde, så lydande: 

» För beredande af ordning och sedlighet bland 
Tjenstehjonen och Ungdomen uti Ösby och Ekeby 
Byar har undertecknade Husfäder och Husmödrar 
beslutat för så wäl nu som framtiden. 

1° Att icke tillåta dans i uthus wid wite af 3 Rdr 
16 Skr Banco och wid enahanda wite icke längre 
än till kl. 9 på aftonen uti Boningsrum. 

2° i den händelse att tjenstehjonen såsom Mid-
sommar eller Jul eller annat tillfälle önskar dansa 
sednare på dygnet än föreskrefne tid skall derom 
bland Byamännen rådgöras och gälla då det till 
slut hwarom de fleste sig förenat; Sker annorlunda 
pliktar den, som dansrum lämnar 3 Rdr 16 skr 
Banco. 

Hwad wi sålunda beslutat anhålla wi ödmjukast 
måtte wid Bro och Vätö Skeppslags Tings Rätt 
winna fastställelse. 

J.E. Lagren, Anders Pehrsson, Anders Jansson B, 
Eric Jansson, Jan Ersson B, Ad. Carlsson, alla i 
Ösby. 
Per Persson B, Gl. Carl Persson, unga C. Pson, 
Olof Persson, Catharina Mattsdotter B, Eric 
Mattsson B, Anna Mattsdotter B, Jan Persson B, 
Catharina Ersdotter B, J. Jansson, Eric Jacobsson 
i Ekeby. 
Wittnar Joh. Bromark. » 
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VÄTÖ SOCKEN MED BJÖRKÖ-ARHOLMA 

Stadfästelse av byordning för Bergsvik 1763. 

ULA. Bro och Vätö skeppslag AIa:3. 27 jan 1763. 

Uppå Bönderne gamle Anders Ericksson unga 
Anders Ericksson gamla Erick Ericksson och 
Matts Johansson i Bergswik hafwe deras grannar i 
berörde By Erick Johansson, Olof Ericksson gam-
le Per Ericksson ock Johan Johansson stemning 
uttagit angående att öfwerenskomma om Byord-
ningens antagande ock efterlefwande i Bergswik, 
samt åldermans och bisittjares tillsättjande. Par-
terne inställte sig wid uprop ock öfwerenskommo 
om Byordningens efterlefwande samt til then ut-
satte wissa böter på the förbrytelser Byordningen 
omförmäler hwarförutan then som knipptals tager 
löf skulle böta 8./.[= öre] Smt för hwarje gång han 
där med beträdes. Till ålderman för första året 
utsågo Byamännen Erik Johansson och till bisitt-
jare unga Anders Eriksson. 

Ock emedan Bergswiks Byemänn inför Rätten in-
gådt förening om Byordningens hållande ock ef-
terlefwande på sätt som här ofwanföre är förmält 
och thet Exemplar the med Rättens påskrift om 
händer hafwa, närmare utwisar så fant Rätten 
skiäligt en sådan förening att fastställa. 

Byordning för Bergsvik 1779 

ULA. Bro och Vätö skeppslag AIa:4. 17 mars 
1779 § 39. 

Sedan Nämndemannen Erik Johansson, Bönderne 
Olof Eriksson, unga Anders Eriksson, Johan Pers-
son och Nils Andersson tillika Molnaren Eric Wi-
man, i Bergswik, til thetta Ting, låtit instemma 
theras Granne, Bonden Per Eriksson thersamma-
städes, at samtycka och underskrifwa then för 
Bergswiks Byalag uprättade och antagne 
Byaordning; efter thet stemningen blifwit honom 
tilstäld, then samma äfwen underskrifwit; så in-
gafs nu Byordning, med anhållan thet kunde then-
samma til theras efterrättelse för framtiden warda 
uti Tings Rättens protocoll intagen samt til efter-
lefnad gillad och faststäld. 

Berörde Byordning uplästes therpå, ord ifrån ord, 
så lydande Följande Puncter äro til efterlefnad i 
Bergswiks By antagne. 

1° Åhrligen bör en ålderman och Bisittare af 
Byamännen antingen wäljas eller efter ordning el-
ler sjelfskrifwen Och äger then, som någon ohägn 
lidit, hos åldermannen eller Bisittare sådant anmä-
la hwilka genast böra then brotsliga til tala och 
thet af honom öfwer trädda witet infordra, Tå 
thetta af ålder mannen försummas plickte han 
dubbelt och Bisittare lika mycket med den Brotts-
lige. 

2° Öfwerfaller någon Åldermannen med skam-
lösa ord eller wisar honom och Bisittare olydnad 
och förakt, uti hwad thenne Bys Ordnings befräm-
jande angår, en sådan skal therföre böta åtta 
Schilling. 

3° Så snart Tjälen ur jorden är, bör hwar och en 
i byen genast efterse sina gärdes gårdar samt led 
och grindar; Skolandes then, igenom hwars efter- 
låtenhet ohägn skjer för hwart kreatur böta Tre 
schilling, och skadan, efter åldermannens bepröf- 
wande ersätta; händer en slik ohägn om Somma- 
ren, sedan Säd och gräs kommit til wäxt, skall 
then brotslige, böta dubbelt jemte skadeersät- 
ningen. Samma wite skall ock then gälda, som går 
eller kjör igenom led eller grind, samt gärdesgård 
nedrifwer, och then icke genast igensätter. 

4° Alla aflopps- och flod-diken böra ständigt 
wara i det stånd, at wattnet har sitt fria utlopp och 
bör then sin andel i et sådant dike icke upränsa, 
för hwarje famn böta twå schilling och låte ålder-
mannen sådant dike, emot lego förbättra, hwilket 
af den tredskande betalas, En slik utwäg stående 
åldermannen fritt, äfwen i andre fall widtaga, om 
någon sin skyldighet på något sätt underlåter, se-
dar han therom blifwit tilsagd. 

St° Swinkreaturen böra alt ifrån Wå' hren intill 
hösten, hållas ringade then sådant icke fullgör, 
plikte för hwart Swin Sex Schilling. 

6° Inga okynnes kreatur, eller sådane, som 
ohägn göra och inget stängsel akta, böra i Byen få 
förblifwa, så framt ägaren icke ständigt håller 
them fängslade. Gör han thet ej, böte fyra Schil-
ling för hwart fåår, och dubbelt för häst eller 
Swinkreatur samt ersätta skadeståndet, efter Ål-
dermannens oc Byamännernes bepröfwande. 

7° Alt betande i Byens sarnfälta Gärden och 
ängar ware, utan Byamännernes råd oc tilstånd, 
förbudit; then sådant ofwerträder böte, som i näst 
föregående sjette punct för hwart kreatur utsatt är; 
Icke eller hafwa någon lof, at utbeta sina enskifte 
hagar och skiften i åker eller äng, förr än ägorna 
allmänt upsläppas, wid hälften af samma bot. 
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8° Skulle någon slå eller knia gräs, i annans teg, 
plickte första gången fyra schilling och sedan twå 
Schilling högre hwarje gång, han thermed be-
trädes, samt ersätta thesutom skadan. Utom 
trängande nöd hafwe ej eller någon tilstånd, mera 
än til hwilfoder, at, i otid, slå eller knia af gräset i 
sine skiften til förekommande af alt underslef. 

9° för hwarje knippe löf, som någon å annans 
mark i byen olofligen bryter, skal böta sex skilling 
och åter ställa ägaren hwad således tagit är. 

10° finnes någon så wanartig at han ifrån sin 
grannes ärt- eller rofåker, tager mer eller mindre, 
böte första gången fyra Schilling och sedan dub-
belt om han thermed förfara skulle samt gifwa 
åter, så mycket han tagit. 

11° All slags åwerkan hwarunder i synnerhet 
begripes Bandstakars huggande, med mera slickt 
wara förbudit wid Sex Schillingars bot, utom ska-
deståndet. 

12° Utan trängande nöd hafwe ingen lof, at 
köra öfwer sin grannes sådda åker och oslagne 
ängsteg; finnes någon sådant af owilja gord, böte 
fyra skiling och uprätta skadan; Härunder böra 
jemwäl alle owanlig och skadelige gång- och kör 
wägar inbegripas; 

13° Då legohjon i någon måtto öfwerträder, 
hwad således af Byamännen som ofwanberördt är, 
stadgadt finnes ware husbonden eller matmodern 
skyldig at böterna för legohjonet erlägga och räk-
nar thet sedan af lönen, Föräldrar ware ock på lika 
sätt answarige för sine barn. 

14° Alle i desse puncter utsatte böter skola i 
treskifte delas, theraf åldermannen njuter en, Bi-
sittarna then andra, och målsägaren tredje delen. 
Finnes någon så rättsinnad, at han åtalar och til 
plickt befordrar, hwad han under ägarens från-
waro, för kan til hans skada hända, njute måls-
ägar-rätten, gjör han thet icke, böte hälften emot 
then, som brutit. 

15° Då åldermannen från warande är åligger det 
Bisittarna hans skyldighet allena fullgöra, och så 
tvärt om: Äro the bägge tillika sjuka eller frånwa-
rande, bör then, som siste åhr förut slik syssla i 
byen bestridt, ware som ålderman att anse; i hän-
delse målet är angelägit oc genast behöfwes at 
afgiöras. 

16o Alle til Byens gemensamma bästa stun-
dande arbeten och inrättningar, böra med samte-
lige grannars tilhjelp werkställas, finnas the icke 
alla ense, gälla dock the flästas mening och hafwa 
sedan, då sådant skall werkställas ingen lof, slika  

nödwändigheter sig undandraga. Gjör thet någon, 
låte åldermannen hans skyldighet emot lego full-
göra, som af den brottslige oc tredskande äfwen 
utmätas bör; hwartil Åldermannen jemte Bisit-
taren rätt äger, lika som böter at uttaga. 

Til föregående Byordning samtycka underteck-
nade til alla delar nögde. Bergswik, den 20de Fe-
bruarii 1779. 

Eric Wiman, Eric Jansson, Olof Ersson, u. 
Anders Ersson, Nils Andersson, Jan Persson och 
Per Ersson i Bergswik, alle med Bomärken. 

Såsom Witnen underskrifwer Matts Persson i 
Sundalen, Jan Mattsson i Dywik B. 

Och althenstund ofwanberörde Byordning fans 
lända til ordnings winnande inom Bergswiks Bya-
lag och Jordägare therstädes om stadfästelse therå 
låtit anhålla, förthenskull pröfwade ock Skjeps-
lagz Tings-Rätten skäligt, then samma til Jord-
ägarnes och Åboernes efterrättelse och obrottslige 
efterlefnad härigenom at gilla och fastställa. 

Byordning för Dyvik 1793 

ULA. Bro och Vätö skeppslag AIa:6, 27 febr 
1793. 

Igenom utwärkad skriftelig stämning hade Bön-
derne Matts Persson och Nils Ersson i Dywik til 
thetta Ting låtit inkalla theras Grannar, Bönderne 
Anders Jansson, Per Persson och Jan Jansson 
thersammastädes, med påstående thet måtte them 
warda ålagdt samtycka til en i Dywiks By nödig 
Byordning och att then til Parternes gemensamma 
efterlefnad kunde warda gillad och faststäld: Ford-
randes therjämte ersättning för rättegångsomkost-
naden. 
Enär anledning häraf thetta måhl til företagande 
upropades, instälte sig samtelige Parterne, utom 
Matts Ersson, som i sitt ställe behörigen befull-
mägtigat Bonden Anders Persson i Håknäs: Då 
käranderne upwiste then föreslagne Byordningen 
som uplästes och war ord ifrån ord så lydande: 

» Som enligit Kongl. Förordningen om LandsCul-
turen af åhr 1742 d. 20 Februarii åboer och grannar 
så wäl i större som mindre Byar äga frihet och 
tillstånd, att uprätta en lämpelig Byordning, tjä-
nande till ordnings bibehållande samt förekom-
mande af ohägn åwärkan och flera skadeliga till- 
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grep af försummelige Åboer och Jordägare uti 
Dywiks By och Wätö Sochn sig förenat om ef-
terskrefne Byordning, som the antagit, med un-
derskrift fästat, och sig förbundit till nogaste efter-
lefnad. 

1 §. På det så mycket bättre ordning må uti 
Byalag kunna hållas, så skall en Ålderman tillsät-
tas, på ett eller flere åhr, alt som Byamännen sig 
therom förena och bör then, som the fläste rös-
term fallit på, sig therifrån wid böter af 4 skil. icke 
undandraga. 

§ Åldermannen äger magt, när han antingen 
sjelf pröfwar nödigt, eller warder af någon annan 
tillsagd och påmint, att sammankalla Grannarne 
och Byamännen till att hålla en gemensam råd-
plägning, rörande såwäl förbrytelser emot thenne 
Byordning såsom ock alt annat, som till Hemma-
nens bättre bruk häfdande och förmån lända kan. 

§. Åldermannens skyldighet är att noga tillse 
och behörigen om allehanda Byens angelägenhe-
ter och pådrifwa, att thenna Byordning i alt 
blifwer efterlefwad. Försummar han thet, och åsi-
dosätter sin syslas handhafwande plikte 8 ssr. Han 
äger förthenskull rättighet, att medelst en Budkaf-
les kringsändande, som bäres gård ifrån gård sam-
mankalla Byamännen, hwilka straxt antingen hos 
honom eller någon annan, som Åldermannen sjelf 
utsätter wid 2 ssr böter sig ofördröijeligen infinna: 
Blifwer någon utan laga förfall borta, sedan Bya-
stämma på detta sätt af Åldermannen kundgjort 
blifwit; ware till 4 ssrs böter förfallen. Sker thet, 
att någon granne af motwilja, trädsko och wårds-
löshet därifrån uteblifwer: Han böte, för hwarje 
gång dubbelt, samt förblifwe wid the rådslager och 
öfwerläggningar, som Byamännerne på Byarådet 
öfwerenskommit; wisar han ock theremot tredsko 
böte 3ne dubbelt. 

§. Skulle någon antingen nedlägga eller långt 
på tiden dröija med Bykaflans fortskaffande bör 
utan skonsmål böta 1 skil. Skulle och någon af 
Byamännen wara så obetänkt att wid samman- 
komsten med oanständiga ord eller andra owettiga 
tillmälen öfwerfalla åldermannen eller grannarne 
eller ock utbrista i Eder och swordom böte 8 ssr 
eller och mera, alt som brottet är till och de fläste 
af Byamännen therom öfwerenskomma. 

§. Om wid thesse sammankomster och råd-
plägningar, som röra allmänt arbete, ängars 
slående, Betes nyttjande och upsläppande med 
mera twist yppas, så må det förekommande mål 
afgiöras genom omröstning, hwarwid de flesta rös- 

ter gälla, och äger hwar och en i sådan händelse 
wotera efter sitt innehafwande Öretal. Hwilken 
sedermera tredskas, att fullgiöra hwad beslutit och 
afgiordt blifwit böte 4 skillingar. 

§. På det hwar och en må njuta fred och 
hägn, böra alla gärdesgårdar, omkring gärden, än-
gar, hagar med hwad mera hållas i fullkommeligit 
godt stånd, till hwilken ända nödigt är, att ålder-
mannen sammankallar grannarne, och i deras när-
waro håller gärdesgårdssyn öfwer alla gärdesgår-
dar, (hwilket bör ske höst och wåhr) hwarwid 
noga bör efterses alla bristfälligheter, och thet som 
tå finnes ogilt, skall sedan inom wiss förelagd tid i 
fullkomligit stånd sättas; försummar någon thet 
plikte för hwar famn 4 ssr och gälde thessutom 
skadan dubbelt åter, som theraf timat. Går någon 
af grannarne bort, för än gärdesgårdsSynen är full-
ändad böte 8 ssr. Äfwen bör ock wid denna Syn 
Led och Grindar besigtigas, finnas the äfwen wäl 
ware bofällige, bättre ägaren till dem innom före-
lagd til; gjör han thet ej böte 4 skil. 

§. Enär någon gärdesgård omkring åker och 
äng hagar eller betesmark blåser neder, bör then 
straxt utan drögsmåhl af ägaren förswarsgod up-
sättjas; försummar någon thet, sedan han antingen 
sjelf fådt therom kundskap, eller blifwit af ålder-
mannen, eller ock någon annan af grannarne här-
om tillsagd, böte 6 ssr. Inkommer kreatur theri-
genom upfylle skadan efter Byalagets bepröf-
wande. 

§. De som wid Byaråd, på resor kunna wara 
frånwarande eller hindrade hafwer Åldermannen 
och grannarne ej tillstädjelse att tilltala. Imedlertid 
och tå en sådan ärnar företaga sig en resa förordar 
han medan han hemma wistas någon som wid 
inträffande sammankomst för honom närwarande 
är; försitter han thet böte 2 ssr. 

§. The aflops och floddiken, hwilka finnes 
wara nödige, böra ständigt wid magt hållas, på 
thet wattnet må therutur få sitt fria lopp; Men ther 
så hända skulle, att någon af försummelighet samt 
motsträfwoghet wid befallning af åldermannen ej 
wille sin skyldighet, medelst upränsning fullgiöra. 
Han plickte 6 ssr samt ersätte then skada som 
therutaf flyta kan. Likaledes bör han ersätta dika-
relön åt then som för hans motsträfwoghet aflops-
diket updikat. 

§. Till följde så wäl af allmänna Lagen, som 
wällofl LandsHöfdinge Embetets kundgiörelse 
och Befallning, skola Swin så snart käle är utur 
jorden ringas, hwaröfwer wederbörande åligger 
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hafwa tillsyn; Dock är härjemte åldermannens 
skyldighet, att noga detta efterse, Finnas Swin, 
wåhr, sommar och höstetid oringade må de i för-
war tagas, till dess ägaren dem igenkänner; Ringas 
de då icke straxt, utan brukar ändå sin frihet och 
sturskhet, böte ägaren för hwart oringat Swinkrea-
tur 2 ss. 

§. Ej må någon Höst eller Winter insläppa 
lösa kreatur på rågen att beta innan åldermannen 
sammankallat Grannarne, och the tå pröfwe att 
thet utan skada ske må, giör thet någon eljest 
plikte hwarje gång 4 ssr för hwart kreatur han 
således insläpt. 

§. W'åhrtiden wid slutet af April eller början 
af Maij skall Storängen stå i hägn. Åldermannen 
kalle tillhopa grannarne, då wiss dag utsättes, när 
Hästar Fäboskap och Får skola tagas utur 
Storängen. Den som det underlåter, eller låter sine 
kreatur gå längre qwar, böte för hwarje stor bo-
skap 2 ssr och hwarje Swin 1 ssn samt för hwarje 
Får 6 rst och sedan Höbärgningen är förbi då alla 
hemkjördt sitt Hö, må denne äng ej förr till bete 
upsläppas, än grannarne å Byaråd therom öfwer-
enskommit och dag af åldermannen thertil utsatt 
blifwit; bryter någon theremot böte 8 ssr och Bo-
skapen utköras. 

§. De hagar och åkerwretar, som i Storäng-
en äro belägne, hwars ägare wilja deruti insläppa 
kreatur, måge then förse med förswarlig stängsel; 
Giöra the thet ej utan komma kreatur uti ängen 
böte för hwarthera 8 ssr. 

§. Byens bästa äng Maren kallad, skall icke 
till bete, hwarken höst eller wåhr upsläppas. Skul-
le någon wara så obetänkt, och kreatur deruti in-
släppa böte 1 Rd. 16 sk. Men Rudorne och the 
öfrige samfälte ägarne måge efter åldermannens 
förordnande till bete upsläppas. Giör någon annor-
lunda, han böte 16 ssr. 

§. På det ängarne, som i slutet af 14 § stad-
gat är, ej måge alt för mycket utgnagne och ned-
trampade warda, hwaraf ganska stor skada, och 
afsaknad på nästa ärs gröda förordsakas; För-
thenskull, är högst nödigt att the om Hösten, se-
dan the blifwit lagom betade, warda straxt upfre-
dade. Giör någon häremot sedan grannarne om 
ängarnes hägn sig förenat, plikte 6 ssr och ware 
äntå förbunden kreaturen 'straxt uttaga. Släpper 
äntå någon dit och ej aktar hwad som här är för-
ordnat han plikte dubbelt. 

§. Inge må afslå sine åkerrenar i Sädesgär-
det innan samtelige grannarne sig therom förent  

wid 8 ssr böter och gälde thessutan skadan för thet 
gräs han för sine grannar nedtrampat. 

§. Dom som hafwa Hästar som hafwa den 
wanarten att flöija, måste så snart de utsläppas på 
betet fängsla dem med tillräckeliga långa och star-
ka krokar med pinnar uti och hafwa inseende 
derpå att kroken icke bortkommer. Finnes sådane 
okynnesHästar utan krok, och dess pinne afbni-
ten, och ägaren icke straxt lagar tå han det sjelf 
blifwer warse eller af andre derom tillsagd böte 8 
SSP'. 

§. Ingen ware efterlåtit att utom samtelige 
Grannars öfwerenskommelse beta eller tjudra sine 
kreatur uti Äng eller Sädesgärde, änskjönt thet på 
hans egna ägor, giör någon thet plikte hwarje gång 
för hwart kreatur 6 ssr. Likaledes bör ej häldre 
Sädesgärdet om Hösten till bete upsläppas, förr än 
Säden är inbärgat, och Åldermannen therom till-
sagt, och Byamännen om tiden öfwerenskommit. 
Hwar som häremot bryter plikte 5 ssr. 

§. På thet ängswallen ej må för mycket up-
trampas och skadas, skall uti the ängar ther ej 
allmän farwäg är ingen wara tillåtit att köra wår 
eller höst när kälen är utur jorden. Ej heller må 
någon uti the ängar ther farwägar [bör vara: far-
wäg är], köra utom rätta wägar. Gör någon annor-
lunda plikte hwarje gång 12 ssr. 

§. Ärte och Rofåkrar, belägne antingen in-
nom allmän eller särskilt stängsel i Åkergärdet 
eller i Åkerwretar, skola wara fredade, så att ung-
dom, drängar, pigor eller Barn hälst Söndagsefter-
middagarne icke hafwa frihet att derpå trampa, 
uprycka eller göra någon skada. De som dermed 
beträdes böte 4 ssr och kunna Föräldrar icke und-
gå att erlägga böter för sina barn. 

§. Grässkärning, löfbrott, näfwers tagande 
samt Bandstakars huggande på andras ägor ware 
aldeles förbudne; De som tagit näfwer och huggit 
bandstakar, äro förbundne, att utwisa ställen 
hwaräst de dem tagit. Blifwer någon öfwertygad, 
att han sådant tagit på andras ägor böte utan 
skonsm'ål 24 ssr. 

§. Betet på den så kallade Holmen, hwaruti 
alla hemman i Byen äga del, nyttjas på det sätt, att 
Ålderman uti September Månad, sammankallar 
samtelige Grannar, då af dem beslutes, huru 
många kreatur en hwar efter sitt ägande Öretal har 
rättighet att dit insläppa, då ock wiss dag dertil 
förordnas; Hwilken som förut wågar släppa krea-
tur på denna Holme, eller ditskaffar flera än han 
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efter sitt Öretal har rättighet, plikte med 8 ssr och 
tage sitt kreatur derifrån. 

§. Alla onödiga gångwägar öfwer Ängar 
samt åkrar, ehwad the äro sådde, eller ligga i träde 
förbjudes, wid 4 ss för den som sådane nyttjar. 
Äfwenledes förbjudes att kjöra i oträngt mål öfwer 
andras åkrar, eller nedkjöra och förtrampa de åk-
rar, som wid de allmänna Byawägar äro belägne 
wid 8 ssrs böter. 

§. Alla nödige Wägar innom ägorne, samt 
till och ifrån By, böra Grannarne emellan fördelas; 
Sedan hålle hwar sitt wägstycke förswarligen wid 
magt; Försummar någor att bättra den bro eller 
wägstycke, som honom tilldelt är böte 16 ss. Skul- 
le han äntå widare tredskas hafwer åldermannen 
magt att för lego laga thet ogilt är, samt sedan 
legan jemte böterne af den treskande uttaga. 

§. Beträffande Byens fiskewattn, må det 
tills widare, och till dess någon annan författning 
och fördelning blifwer gjord, nyttjas efter wanlig- 
beten med Strömmings och Bonotar Lyngtnings-
fisket idkas jemwäl efter wanligheten dock ware 
ingen tillåtit, att Höstetiden sättja Ryssjor uti eller 
nära intill Lyngtningswikarne. Äfwenledes för-
bjudes, att efter then 16de Nowember lägga nät 
draga Not, eller fara med Ljuster, hwarigenom 
Lyngtningsflsket icke litet skadas. Hwilken här-
emot bryter plikte med 16 ss och miste fiskered-
skapen. 

§. Samtelige Grannar och deras Folk böra 
noga efterse, om utbya Folk giöra någon åwärkan 
på deras Gärdesgårdar och Fiske wattn, hwilket 
om thet så hända skulle, hafwa the magt att från-
taga sådane åwärkare deras Fiskeredskap. 

§. På thet thenna Byordning, som åtminsto-
ne en gång om åhret för samtelige grannarne bör 
upläsas, må till alla delar så mycket strängare 
blifwa efterlefwad, ty skall ingen till ursägt tjäna 
att hans Barn, legofolk eller Torpare, honom owe-
tande sig emot Byordningen föregripit, utan ware 
han, som i gården Husbonde är, plicktig att swara 
till alt thet, som hans Husfolk häremot bryta. Til 
följe hwaraf Husbonden är förbunden, att efter 
Åldermannens bepröfwande, böterna straxt ut-
lägga, och må han therföre taga sin ersättning igen 
af tjänstehjonets lön, och arbete eller penningar af 
sine Husmän och Torpare. 

§. Till förekommande af then skada och olä-
genhet som theraf förordsakas, att then ena Gran- 
nen betar Ängarne med flera kreatur än then and-
ra, så må ej någon hwarken Höst eller Wåhr, som 

hafwer flera kreatur, taga sig före, att insläppa uti 
de samfälte ängarne flera, än han efter sitt hem-
man uti dessa ängar äger. Dock äga Byamännen 
frihet, att på ByaRåd therom särskilt öfwerens-
komma. Åldermannen hafwe thessutom then magt 
om the ej öfwerenskomma, att wid domstohlen 
anmäla, om icke hwar och en efter sitt Öretal uti 
thessa samfälta ängar böra beta. Winnes therå se-
dan laga dom, och någon emot then samma bryter 
eller att flera kreatur uti ängarne insläpper, än som 
the på Byarådet öfwerenskommit och beslutit Han 
plickte 4 ssr. 

§. [b] Skulle thet hända uti en framtid, att 
Byamännen skulle öfwerenskomma att en ny wäg 
uti Maren skulle upptagas äga the thertil frihet. 
Dock ware thet likwäl förbehållit, att om thet icke 
sker, äger ingen rätt, att ängen med owanliga körs-
lor ofreda. Giör någor annorlunda han plickte 4 
ssr. 

§. De som hafwa Swin, som hafwa den 
wanarten att undergräfwa och nederbryta gärdes- 
gårdar; De böra med brädkafle om halsen förses. 
Åsidosätter någon sin skyldighet sedan han för-
märkt Swinkreaturets wanart och thessutom 
therom blifwit tillsagd, att ej thet samma klafwa 
han böte 6 ssr. 

§. Ej må någon taga lös häst med sig på 
ängar och åkergärden, som samfälte äro då Hö 
och Säd skola inbärgas, hwilken häremot bryter 
han plickte 4 ssr. 

§. Alla böter som efter thenna Byordning 
blifwa utsatte äger Åldermannen, efter hållen råd- 
plägning genast af then brottslige uttaga; Och ther 
then som till böter förfallen är, skulle wägra them 
utgifwa, han plikte 6 ssr, och tage äntå ålderman-
nen pant af honom, och lägge så sedan en wiss dag 
före panten igenlösa; Försummar han thet böte 
4ra skil. och gånge ej thess mindre panten till 
Auctions då öfwerskottet på panten honom åter-
ställes. Skulle någon wara så obetänkt, att under 
sådan förrättning, som åldermannen har att fullföl-
ja, med hugg och slag, samt oanständiga ord ho-
nom öfwerfalla han plickte 16 ssr. 

§. Huru the uti Byordningen utsatte böter 
måge fördelas, lämnas till hwars och ens Byamans 
godffinnande; Dock på det Åldermannen må 
hafwa någon upmuntran för sin möda, bör han 
hafwa 1/3 del, och then andra delen till nyttigt, 
~fält arbete uti Byen anwändas; Men att an-
wända them till dricka och Brännwin, ware aldeles 
förbudit. Åldermannen skall thessutom hafwa bö- 
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terne om hand, för hwilkten [ !] han wid påfordran 
bör göra redo; Giör han thet ej plikte 4 ssr. 

Med thenne Byordning förklarade sig samtelige 
Parterne nögde och anhöllo allenast, thet kunde 
them tillåtas nu inför TingsRätten med hwarannan 
öfwerenskomma, om thet antal kreatur en hwar af 
Grannarne efter sitt Öretal må äga rättighet uti the 
samfälte ängarne till betande inläppa. 

Och aldenstund Parterne efter någon öfwerlägg-
ning med hwarannan, härutinnan således förentes, 
thet böra Nils Ersson, Fyra Hästar och Elofwa 
Kor, Matts Ersson Twå Hästar och Fem Kor, 
Anders Jansson Twå Hästar och Nije Kor, Jan 
Jansson Twå Hästar och Nije Kor samt Per Pers-
son Twå Hästar och Fem Kor till betande uti 
berörde samfälte Ängar få insläppa: Men ther 
ingenthera af Grannarne skulle wid sin Lada och 
Loge til äfwentyrs kunna flera Hästar och kreatur 
än ofwan utsatt är framföda, ankommer på särskilt 
öfwerenskommelse Byamännen emellan, emot 
hwad ersättning sådane öfwerskjutande Hästar 
och kreatur må få samfälte betet nyttja. Äfwen 
som och den af Byamännen som i stället för Häs-
tar will sine kor beta thertil äger rättighet, tå 
twänne Kor emot en Häst beräknas; Fördenskull 
och emedan thenne Parternes förening, tå then för 
them uplästes å alla sidor erkändes. Ty fann och 
TingsRätten skähligt ej mindre ofwan intagne 
Byordning än hwad Parterne nu inför TingsRät-
ten, i anseende till samfälte betets nyttjande med 
hwar annan öfwerenskommit till wederbörlig ef-
terlefnad gilla och fastställa. 

Efter någon stunds förlopp, förekommo åter Par-
terne, tå Anders och Jan Janssöner anförde, att 
the funno sig genom then om betet ingångne För-
likningen lidande, hälst the hwarthera skulle äga 
dubbelt så stort hemman, som Per Persson och 
Matts Ersson hwar för sig. 1 anseende hwartil 
Anders och Jan Janssöner anhöllo om then tillök-
ning i Betesrättigheten, att the hwarthera i stället 
för Nije måtte få Tije kor insläppa, tå the med 
föreningen i öfrigit wille wara nögde. 

Emot thetta Anders och Jan Janssöners före-
slående hade Nils Ersson och Per Persson ej något 
att påminna, utan thermed sig ense förklarade; 
Men Matts Erssons Ombud Anders Persson, sade 
sig ej kunna uti någon förändring af then ingångne 
och faststälte föreningen, utan sin Hufwudmans 
Matts Erssons samtycke ingå. Hwarföre Anders 

och Jan Janssöner förklarade sig sinnade then fö-
reslagne billige öfwerenskommelsen med Matts 
Ersson sjelf söka. 

Byordning för Hargs by 1653 

Byordningen för Hargs by 1653 har tidigare 
tryckts. Första gången genom P G Wistrand i 
Meddelanden från Nordiska Museet årgång 1897, 
tryckt 1898 och andra gången genom S Lampa i 
Upplands Fornminnesförenings tidskrift häfte 26, 
1910. Originalet, som förvaras i Nordiska Museets 
arkiv med nummer 44,845, är en gåva till museet 
av Hargs byalag. 

Ordo Vicinalis. Eller Byy- och Granne ordhningh 
Hwilken af oss vndertecknadhe samptlige som 

byggie och boo i Hargboobyyn vthi Wätöö sochn 
skall flijteligen och grannerligen observeradt och i 
acht tagen blifua, effter alle sine puncters inne- 
håld, Som fölia. 

Att alle som boo i be:te byy, skole wara 
förplichtadhe hwar medh annan hålla effter Swe- 
riges Lagh hägn och stägn; Hwar som finnes för- 
sumelig här vthinnan, sedan han een och annan 
gång är tilsagd, och låter så ther igenom skee 
skadha, på ett eller annat som hanss granne til-
hörer. Han skal förste reessan vpfylla skadhan, 
och ther ofuan vppå bötha 6 mk hwitt mynt til 
kyrkian. 

Annan gången dubbelt, och så alt bortåht. 
Skeer skadan igenom hanss egna gårdar, och 

Creatuur, böthe dubbelt så mycket, och vpfylle 
skadhan. 

Hwar som finnes effter Walborgzmesso 
dagh, sedan alla ängiar, hägnar, öijar och holmar 
äro frijkallade vndan beethen, in till dhess höet 
dher af bergat är, insleppa sijna öker, fää, fåår, 
getter, kalfuar, bockar, killingar, gumsar, lamb 
eller föll, inom grannarnas hägn och stägn them 
oåhtspordt, hafue förwerkat samme Creatuur till 
Danwijken etc. Och skola the andre grannarna 
dhem vthan någon skons- och drögzmåhl vptaga, 
och dijt förskicka. 

NB. Will eganden dhem igenlössa, stånde ho-
nom fritt, för så många penningar the tå kunna 
kosta. 

Finnes någon i byyn, som vpsläpper ängh, 
gierde, öö, holma, wreet eller Teppa, för än alt- 
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sammans af hwario granne är laghligen heember-
gat, Skall han betala skadhan och tagas ifrån ho-
nom hanss bätsta koo eller oxe, och gifuas them 
fattigom. 

Är ock någon så geenwördigh, att när han 
hörer en äng, gierde öö holma, wreet eller Teppa 
warda frijkallat intil yttersta hösten att beethas, 
han tå inslepper något Creatuur sitt eller annarss, 
Skall han bötha till kyrkian 1 Rdr in Spec. 

Skeer någon skadha medh tiufnat på ens an-
narss fisketygh, såsom är Noot, Näät, Ryssia, 
Katza, Kassa, och tiufuen warder eij gripen medh 
ferskan gerningh och fullom wittnom; Tå skola 
alla grannarne komma tilsammans, läggia hen- 
derna på Laghbokena och medh Edh befrija sigh, 
sin hustro, sonn, dotter, drengh och pijgha, gitter 
han eij Lagh gånga, skall han hafuas till tinget, 
dher ståå een tiufua rätt, och sedan drifuas af byy. 
Icke allenast för sådan tiufnat, som skeer på fiske-
tolom; Vthan jemvel för aller annor tiufnat som i 
byyn skeer, Thet ware sigh medh sädh af Åker 
eller qwarn, höö af annarss teegar, lijn, hampa, 
kåhl, ärter, Rofwor, böhnor eller hwadh thet helst 
wara må, ware Lagh sammu. Men kan någor bli- 
fua misstänkt, och then samma will eij förekom-
ma, och wäria sigh medh Edhe som för ähr sagdt, 
Skall han blifua fulkombligen derföre hållen, till 
dhess han sig för tinget medh sex manna Edhe 
effter Sweriges Lagh frij göhr. 

Böhra alla grannarna som i byy boo samse 
wara i Idhebadh, tå the wenta honom om Pinges- 
dagz tijdh, så att ingen dristar sigh eenskijlt bruka 
medh någon noot emoot honom, för än alla gran-
narna hafua samsatt sigh, och ther om rådhgiordt; 
Vthan så är att man honom oförwarandes öfuer- 
kommer, tå må then som honom funnet hafuer 
försökia sin Lycka: Doch medh desse wilkor, att 
han en deel och lått effter hwarss proportion sina 
grannar meddelar. Och dhessföruthan, kyrkioher-
den sin tijonde lått. Hwilken här emot handlar, 
och han öfuertygat warder medh skiäl och witt-
nom, hafwe förwerkat bådhe noot, bååt och fiskar 
etc. 

Såsom vprichtigheet och enigheet wäll allom 
menniskiom prydher och anståå'r, besynnerligha 
när grannar som tilhopa boo vthi byy kunna för- 
lijka sigh; Så skole och wij inbördes oss påminna, 
taga oss till wara för alla tilfellen till Splijt och 
Oenigheet, såsom är baaktaal på wår nästa, skiels 
och oqwedins ordh, och Christna them widh annat 
Nampn. Eller hwadh mehra sådant. 

Then ther medh warder bahr åtaken och skälika 
til bunden, plichte först effter Lagh, böthe sedhan 
ther ofuan vppå till kyrkian en kanna wijn. 

Hwar som finnes så obilligh, att han in-
menger sigh vthi enss annarss Strömminge warp, 
den natten hanss granne bordhe, och ordningen 
honom pålöper, i hanss nähr- eller frånwahru, och 
warder ther medh Lagligen öfuertygat, hafue för-
werkat sin noot eller bååt. 

Kan ock wäl finnas några så kargha, som 
färdas medh stödninge Eld i wikarne om hösten 
effter helgonmesso, sketzlafiske, och således för-
derfua Lyntninge fiske; Men hwilken effter denne 
dagh dher medh warder beslagen, hafue förlist 
bådhe bååt och jern, gånge ther ofuan oppå qwitt 
Lyntningen om winteren ther effter. 

Låfuar een af grannarna vthom the andres 
wetskap, någon vhtbyes eller fremmande hugga på 
heela byssens egor, Timber, Weedh, bååtwerke 
elle hwadh thet kan heeta, bööte een Rdr til kyr-
kian, ther ofuan vppå, dhen, yxen som hugger. 

Kan ock någor finnas som heemligen practi; 
cerar medh någon vhtbyes, och lofuar honom hug-
ga, säger sedan neij för grannarna, och blifuer ther 
medh öfuertygat; Skall han bötha 2 Rdr till kyr-
kian. 

Ingen fördriste sigh heller hugga någon för-
deels wedh, eller Swidiar på bysens skogh, vthan 
heele bynss iackordh och minne; dhen detta gör, 
han skall hafua förlist sitt arbete, betala skadhan, 
och bötha 1 Rdr. 

Finnes och någon som annarss gårdar eller 
hagh af afwundh och medh wåldh nederrijfuer el-
ler hugger; Han skall först plichta effter Lagh, och 
bötha een Rdr till kyrkian. 

Sedan alla grannarna hafua nu Laghligen 
hägnadt och stängdt, kan någor finnas i byy, som 
så okyndige hästar hafuer, att them ingen stängzle 
vthe håller. Hwarföre skall eganden wara förplich-
tat, honom fängzla så att han icke kan flyia; Försu-
mar någon thet af Tresko, sedan han är ena och 
andra reesso förmanadt, skall hanss häst eller öök 
vptagas, och eganden för olydhno plichta en Rdr 
till kyrkian. Komber han andra ressone igen, 
hafwe förlorat hästen till Hospitalet. 

Skole och alle grannarna wara påminte att 
förwara sina poikar och flickor, the ther ännu 
öfuermagar ähro, att the ingalunda tilfoga sinom 
nästa några skalkestycken på ett eller annat, eh-
wadh thet tå wara må, blifua the ther medh gripne; 
Skola först barnen mista ryghuden, af them the 
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hafue skada tilfogat, och sedan föräldrarna bötha 
til kyrkian 2 dr kopparmynt. 

17. Hwadh mehra är til achtandes af them som 
godh gransämio willa hafua, finnes thet nogh-
sampt klaart vthi Sweriges tryckta Laghbook. 
Hwar före låte wij här medh beståå, och skiuta oss 
i thet öfriga vnder henne. 

Att detta ofuan skrefna alt af oss godhwilleligen 
samtyckt, och oryggeligen hållet warda skall, 
Stadhfäste wij medh wåra Nampn och wahnlige 
bomerken här nedan vnder. 

Actum Wätöö Prestegårdh den 15 April: Åhr 1653. 

Andreas Joannis Hjelm Wäthöö past. [sigill] 
Nielss Ehrsson i Hargh b, Waste Ehrsson ibidem 
b, Pedher Hansson ibidem b, Johan Frantzon ibid: 
b, Erich Frantzon ibid: b, Anderss Ehrsson 
ibidem b, Anderss Matzon ibid. b, Erich Ehrsson 
ibid: b, Erich Matzon ibidem. b, Oluff Matzon 
ibid. b, Oluff Ehrsson ibid. b, Pedher Wastesson 
ibidem b, Erich Ehrsson ibid. b, Anders 
Andersson ibid. 

Byordning för Hargs by 1773, 
på nytt fastställd 1797 och upphävd 1810 

Den i domboken och här återgivna byordningstex-
ten för 1773 skall — såsom det säges i § 36 — 
betraktas som ett tillägg till den tryckta byord-
ningen dvs MBO 1742 med däri införda bötesbe-
lopp. Den tryckta byordningens text har ej införts 
i domboken varför bötesbeloppen är obekanta. 
Denna byordning uppgavs 1792 vara försvunnen. 
En annan byordning antogs då av Hargs byamän. 
1796 återfanns den byordning som antagits 1773 
och fick då förnyad giltighet genom beslut i hä-
radsrätten 1797. Byordningen blev upphävd 1810 
genom beslut i häradsrätten och genom samma 
beslut fick byordningen från 1792 åter giltighet. 

ULA. Bro och Vätö skeppslag Ma: 7. 8 juni 1797. 

Bönderne Erik Johansson och Johan Eriksson i 
Harg hade, å egne och de öfrige Jord- och del-
ägarnes i Hargs By wägnar, enligt thertil erhållen 
behörig skriftelig fullmagt til thetta Ting låtit in-
stemma theras Granne, Bonden Nils Mattsson och 
hans Son Bonden Anders Nilsson therstädes, med 
påstående, at them kunde åläggas, til ordnings 
bibehållande wid hushållningen inom Byen, un- 

derskrifwa och til efterlefnad antaga den af samte-
lige Jordägare i Byen den 1 sta Martii 1773 un-
derskrifne Byordning samt then genom motsägel-
se härutinnan käranderne medelst thenne lagsök-
ning förorsakade omkostnad ersätta. 
Enär, i anledning häraf, thetta mål til företagande 
upropades instälde sig Käranderne personligen, 
och för Swaranderne efter thertil företedd skrifte-
lig fullmagt, theras Måg och Swåger Anders Ers-
son i Harg; Hwarwid Käranderne, til närmare 
utredande af målets sammanhang tilkjännagåfwo 
at ofwanberörde den 1 Martii 1773 uprättade och 
af TingsRätten den 9de i samma månad och åhr til 
efterlefnad faststälde Byordning för Byamännen 
så aldeles bortkomit, at the föranlåtits d. 24 sept. 
1792 en annan, i thess ställe, nödfallewis låta för-
fatta, hwilken jemwäl, uppå theras anhållan blifwit 
then 23de Nowember 1792 af TingsRätten gillad 
och faststäld. Men som then nämde Byordningen 
nu mera til rätta komit och Byamännen then-
samma, såsom i alla afseenden bättre och lämpeli-
gare, å nyo til efterlefnad enhälligt antagit och 
underskrifwit, men Swaranderne ensame sådant 
wägrat. Så wore ock deras påstående at Nils 
Mattsson och Anders Nilsson nu måtte åläggas en 
sådan sin skyldighet fullgöra, samt at i öfrigt then 
senare Byordningen af den 24 Nowember 1792 
måtte dödas och uphäfwas, och then första å nyo 
stadfästas, hwilken til then ändan nu ingafs och 
war af följande ordalydelse: 

» Hargs ByOrdning. 
Till underdånigste efterlefnad af Kongl. Mayts nå-
diga Förklaring uppå Allmogens Allmänna beswär 
af d: 1 September 1741, 13§, samt Kongl. Mayts 
nådiga Bref till samtelige LandsHöfdingr an-
gående Landsculturens uphjelpande och förbätt-
rande, af den 20 Februari 1742, hafwa samtelige 
Hargs Byamän i Wätö sockn antagit det af Kongl. 
Mayt utfärdade och tryckta project till en Byord-
ning, och vid åtskillige derefter hållne Bystäm-
mor, förbundit sig att den samma efterlefwa och 
handhafwa, med utsatt wite för dem som sig dere-
mot förbryta. Men alldenstund i de senare åren 
mycken ohägn och åwärkan tagit öfwerhanden, så 
hafwa wi, efterskrefne grannar och Byamän, uppå 
Bystämma, d: 1 Martii 1773, till förekommande af 
sådant sielfswåld och oskick, oss förenat, och föl-
jande mål fastställt, neml. 

1° Then som icke infinner sig till samråd, sedan 
Byens Budkafla blifwit omkring sänd, böte de ut- 
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satte 5 öre silfwermynt. Skulle husbonden icke 
sjelf wara hemma, bör hans hustru, dräng eller 
piga komma tillstädes. Äro alle i huset borta ware 
då för böter fri, samma bot ware för den, som 
försummar budkaflas kringbärande, eller den sam-
ma nederlägger. 

2° När någon, antingen wid gjärdesgårdsSyn, 
eller eljes af Åldermannen eller någon annan 
blifwer tillsagd om fel på dess gjärdesgård och det 
samma icke bättrar samma dag, om det skje kan, 
och stor skada befaras, eller åtminstone dagen 
därefter, böte icke allenast det i 2§ utsatte ett öre 
silfwermynts wite för hwarje famn, och skadan 
dubbelt, utan ock plickta för sin tredsko med en 
Dr silfmt. Äfwenledes när något fel på led och 
grindar befinnes, och ägaren icke genast bättrar, 
plickte den samma så wäl de uti 3§ utsatte 3 öre 
silfmt:, för hwart kreatur, som derigenom inkom-
mer som ock för tredsko och försummelse sexton 
öre silfwermynt. Far någon genom led och grindar 
och de samma icke tillstänger, böte enligt Bygg. 
Balk. 9 Cap: 5§ En daler silfwermynt, äntå at 
ingen skada sker, eller något kreatur inkommer. 

3° Enligt 5.6 §.§. Byordningen skall ålderman-
nen med grannar så ofta det behöfwes, hålla dikes 
syn, samt förena sig hwarest så wäl Back- som 
djupare flod- och aflopsdiken skola upgräfwas och 
ränsas, hwarwid wiss tid utsättes, innom hwilken 
hwar och en bör hafwa sin andel i dikningen färdig 
och uparbetad. Den som innom förlagd tid icke 
dikar, böte en daler silfwermynt. 

4° Hwilken, antingen höst eller wår far öfwer 
broddåkrar med harf eller ålder Bärare, eller om 
wintern kjör gödsel öfwer sådda åkrar, hwari-
genom skada sker, är förfallen till sexton öre silf-
wermynts böter. 

5° Eho som öfwer sädesgärden på hwad tid thet 
hälst må ske, förän de till bete blifwa upgifne, 
drifwer någon boskap, eller ther fram far med lösa 
hästar, samt wid körsslor i sädesgärden låter unga 
hästar gå lösa, plickte med en daler silfmt. 

6° Enär af åldermannen, efter Byamännens be-
slut och samråd uppå Bystämma, blifwer tillsagdt, 
at den så kallade Storängen om wåren skall stå i 
hägn, och någon innom den förelagde tiden icke 
uttager sine Kreatur, böte för hwartera tio öre 
silfwermynt, Och emedan want wanligt, det så 
kallade Bröllopsnöt fått gå i storängen i bete; så är 
det icke tillåtit för andra än de som midsommarsti-
den tänka hålla Bröllopp, äfwensom icke mer än 
ett kreatur då får dit släppas, wid samma wite. 

7° Släpper någon, utan samtelige grannarnes 
tillstånd och samråd något kreatur, litet eller stort, 
uti Öster- och Hundsängarne, samt Fjellarne, eh-
wad de äro oslagne eller slagne emedan de icke få 
betas, böte sexton öre silfmt för hwart kreatur. 

8° De som hafwa trädeswretar, eller andra in-
hägnader uti Storängen, ega wäl frihet, att dem 
beta och nyttja; dock med förbehåll, att hwarken 
dagar eller nätter walla kreaturen utom stängslen, 
uppå allmänna marken eller slottan, wid tre Dr 
silfmts wite för hwart kreatur, antingen det blifwit 
utsläpt, eller genom ogildt hag och gärdesgård ut-
kommit. 

9° Åldermannens skyldighet är at tillse och på-
drifwa, det almänna Byens wägar blifWa byggde, 
och i stånd satte, hwilken sådan wägröjning, sedan 
den, genom de flesta röster blifwit samtyckt och 
bewiljad, försummar, eller bortgår, för än det sam-
fälte arbetet är slutat, böte sexton öre silfwermynt 
och ersätta de öfrige grannarne deras för hans 
andel gjorde arbete. 

10° Intet löst folck, såsom drängar, pigor, 
Barn, Båtsmans folck, Backstufwu eller inhyses 
hjon ware tillåtit, at uppå Sön- och helgedagar 
eller de andre dagar i veckan gå, eller onödigtwis 
taga sig wägar öfwer Byens ärte- och Rofweland 
wid wite af en daler silfmt, som för andra gången 
fördubblas, dock jordägare och husbönder obeta-
git, att bese ärte- och rofwe-landet, och att ränsa 
linåkrar, som ther innom äro belägne, samt genom 
någon Piga hämta hwad till hushållet är af nöden, 
dock, at den samma då ingen åwärkan gjör å and-
ras åker. Wid samma wite förbjudes alla här 
nämnde personer, at bära hos sig på wägar ärtski-
dor och rofwor, på hwad ställe som hälst de före-
gifwa dem wara tagne. 

110  Jngen af grannarne hafwa lof eller frihet, at 
åt sine Båtsmän innom ärte och rofwolandet, så 
ärter och rofwor utan i dess ställe må den, som så 
will, sedan han sine egna ärter och rofwor uptagit 
och afhämtat, lämna qwar så mycket han will 
gifwa sin Båtsman. 

12° All grässkärning på alla ställen, förän äng-
arne blifwit till fullo inbergade, förbjudes wid en 
daler silfwermynts wite. Äfwenledes och wid sam- 
ma wite wara förbudit, at i sädesgärden skära gräs 
till Hästar och andra behof, jämwäl at slå renarne i 
sädesgärden, då rågen ännu är oskuren, hwari-
genom säd skadas och gräs nedertrampas, undan-
tagne at slå wid den åker, som wid wäg ligger, och 
utom grannarnas skada ske kan. Äfwenledes ho- 



40 	Stockholms län 

nom obetagit, at af egne gärdesrenar taga gräs till 
sine Hästar, wid förekommande körsslor, som 
inga enskilta grästäppor hafwer, at taga gräs uti. 

13° Alt otidigt löfbrott, under hwad namn the 
ske må, såsom notlöf, midsommarslöf, Brudelöf 
för utbyes Brudar när det å andras ägor blifwer 
tagit, förbjudes, emot sexton öre silfwermynt, för 
hwarje löfknippa. 

14° At antingen å byens odelta mark eller nå-
gons enskilte ägor hugga bandstakar taga näfwer 
eller gjöra annan åwärkan, ware förbudit wid 10 
daler silfwermynts wite. 

15° Så snart snön om wå'ren gått bort skola alla 
swin ringa på den dagen som af åldermannen 
blifwer utnemd; Försummas denna dagen, bötes 
16 öre silfwermynt. Går ringen bort, och någon det 
tillkännagifwer, ware egaren skyldig, at samma 
dag eller dagen derefter å nyo ringa sitt swin, 
försummar han det, böte nio daler silfwermynt. 
Har eller får swin osed at gjöra ohägn bör det af 
ägaren träas, wid samma bot. 

16° Eho som uti Storängen, ändock höet wore 
inbärgat, och uti sädesgärden, ehuru all säd kunde 
wara införd, något kreatur insläppa, för än ålder-
mannen genom Budkaflans kringsändande thertill 
lof gifwit, plickte en daler silwermynt. 

17° Gjäss och höns skola grannerligen aktas at 
de ingen skada gjöra, wid tre öre silfmt wite för 
hwarthera. Men om det befinnes at de inkomma 
genom annans gärdesgård, som söndrig och hålig 
är, eller om de klifwa öfwer annans gärdesgård, 
som lutar, ware kreaturens ägare saklös; men bö-
terne utgifwe den, som gärdesgården äger, och 
den samma icke straxt efter tilsägelse lagar och 
förbättrar. 

18° Hwilken som hafwer eller få kan sådane 
Hästar, som hafwa osed at flöija, ändock gärdes-
gården är gild och förswarlig, ehwad thet sker uti 
Allmänna ängar och sädesgärden, eller uti någons 
enskilta äng och wret, ware skyldig, at första da-
gen, då en sådan häst om wåren utsläppes i bete, 
fängsla och förse honom med så lång och stark 
krok som behöfwes, wid en daler silfms wite. Tap-
pas kroken eller är dess pinne afbruten, och 
ägaren därom tilsäges, och låter icke straxt bättra, 
ware till samma wite förfallen. All skada som så-
dan okynnes häst gjör, gäldes dessutom af dess 
ägare. Krok och fängsle må icke af okynnes häst 
tagas, för än Storängen blifwer upgifwen. Äfwen 
bör en sådan häst om hösten krokas, på det icke  

skada må ske i broddgärdet och de ängar som då 
skola stå i hägn. 

19° På holmen Edsgarn får intet kreatur litet 
eller stort släppas, så länge oslaget är in till Mi-
chelsmässo dag, eller den dagen, som Byamännen 
dertill sjelfwe förordna, då deras hästar få dit-
komma. Hwilken häremot bryter, plikte med twå 
daler silfwermynt. Samma wite ware om någon af 
grannarne, utan samfällt råd och tillstånd, antager 
i bete på Edsgarn utbyamäns hästar. Dock 
åboerne i Gropgården obetagit, at, till fylnad i 
theras ägande öretahl, jemte deras egna dit släppa 
antingen 2ne främmande hästar eller 2ne Bo-
skapskreatur. 

20° J stället för en daler silfwermynt, som är 
insatt i Byordningens 32 § till wite för den som 
wå'rdslöst med eld umgår, ökades det nu till fem 
daler silfmt ändock ingen skada sker. 

21° Till befrämjande af lyntnings-fisket får ing-
en wid tio daler silfwermynts white, efter den sex- 
tonde Nowember, draga not eller fara med eld och 
hjuster, miste jemwäl båt, not och fiskeredskap. 
Så skola jemwäl wid lyntning de så kallade Bö-_, 
mans lotter efter Öre- och gårdatalet, samt 2ne 
fullwuxne Personer för hwarje lott till arbete ut-
sändas; Och hwart nät wara af 12 famnar. Om 
någons not wid Torrwederlek, finnes efter den 16 
Novemb: wåt, äger det witsord, at en sådan gjordt 
emot förbud. Äfwenledes om någon misstänkes 
hafwa i förbuden tid dragit not, får han icke wägra 
Byamännen, at inkomma i dess båthus och sjö-
bod, at efterse, om någon wåt not der finnes eller 
andre bewis äro. 

22° Den som tager sig obehörige gångwägar 
öfwer andras åker och äng, eller körer öfwer and-
ras oskurne åker och oslagne ängstegar, plickte 
u om skadans ersättning med en daler silfwermynt 
Mr hwarje teg. 

23° Emedan samtelige Byamän till skick och 
ordnings erhållande i denne stora och widlöftige 
By icke allenast förbundit sig å nyo, att till alla 
delar lyda och följa, hwa den tryckte Byordningen 
innehåller, utan ock funnit nödigt tillägga de of-
wanstående 22 puncter, Fördenskull och till myc-
ken nogare efterlefnad häraf, åligger en hwar, eh-
wad thet är husbonde och matmoder, eller deras 
barn och tjenstefolck- noga efterse, och hos ålder-
mannen angifwa dem, som emot Byordningen sig 
förbryta, då den samma njuter tredjedelen af bö-
terne. 

Skulle åter någon befinnas hafwa kunskap om 
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något, som strider emot Byordningen och det sam-
ma förtiger, ware förfallen till den plickt, som för 
den brotslige är utsatt. 

24° Då någon blifwer angifwen för det han bru-
tit emot Byordningen, och blifwit tillsagd, at wid 
Bystämma, till undersökning och förklaring sig 
inställa, men af tredsko uteblifwer, plickte sexton 
öre silfwermynt, som andra gången fördubblas. 

25 The böter, som efter Byordningen blifwer 
uttagne, hwilket aldrasist efter en weckas förlopp 
bör ske, fördelas således En tredjedel tillfalle an-
gifwaren, en tredjedel åldermannen och besittia-
rena, samt en tredjedel användes till Allmänna 
utgifter. 

26° När Åldermannen och Besittjare hafwa nö-
digt resa bort förordne andre af grannarne i sine 
ställen, som under theras bortowaro bewaka 
Byens bästa. Slutligen och aldenstund den tryckte 
Byordningen wid slutet innehåller, at Byamän må 
om the så åstunda, låta sin Byordning upläsas wid 
Härads Tinget och stadfästas; Fördenskull hos 
Bro och Wätö Skepslags Wällofl. Tings-Rätt i 
största ödmjukhet anhålla wi, den wällofl. Tings-
Rätten täcktes uti rättwist ompröfvande taga, och 
med dess Embetes åtgärd stadfästa och Confir-
mera så wäl den af oss antagne Tryckte Byord-
ningen, som ock whad wi här ofwanföre, i anseen-
de till de här i byen förekommande omständighe-
ter funnit nödigt att tillägga. Hwarförutan, och 
emedan Båtsmän samt Backstufwu och Inhyses-
folck med Löfbrott gjöra stor skada och åwärkan 
särdeles uppå holmar om Sommaren och berg-
ningstiden, då hushållare icke hinna med, at se om 
sina ägor. Altså uti den Wällofl. Tings Rättens 
ompröfwande uti lika ödmiukhet underställe wi, 
om icke emot sådane innom Byen boende Perso-
ners tiltagsenhet ett wite af Twå dahler silfermynt 
kunde få utsättas. Att wi samtelige grannar och 
Byamän härmed förbiuda oss till efterlefnad så 
wäl af den tryckte Byordningen, som ock, hwad 
här ofwanföre är anfördt, warder med wåra namns 
och egenhändiga Bomärkens underskrift försäk-
rat. Harg d: 1 Martii 1773. 

Joh. Norelius, And. Agerberg, u. Eric Ersson 
B, gl. Eric Ersson B, Nils Ersson B, Johan Ersson 
B, Pehr Jansson B, Jan Andersson B, Anders 
Jansson B, Erik Andersson B, Nils Mattsson B, 
Matts Mattsson B, Pehr Pehrsson B, Jan Jansson 
B, Matts Olsson B, Olof Ersson B, Olof 
Andersson B, Anders Andersson B, Matts 

Jansson B, Eric Jansson B, Eric Mattsson B, 
Anders Ersson B, Anders Mattsson B. Alla ifrån 
Harg. Såsom wittnen underskrifwa Petter 
Lagerström, Erik Jansson. 

Åhr 1773, then 9de Martii, uppå Bro och Wätö 
skepslags laga Winter Ting, är thenne Byordning 
till TingsRätten ingifwen och upläst, samt, eme-
dan then samma fanns t tjena till god ordnings 
bibehållande, emellan samtelige Jord- och deläga-
re uti Hargs By, uppå therom gjord anhållan, till 
alla delar, gillad och faststäld Betygar 
På TingsRättens wägnar Joach. Steen 

Sedan thenne Byordning hwilken want flere år 
bortkommen, i anledning hwaraf Hargs Byamän 
warit föranlåtne å nyo författa, en annan i nödfall 
daterad d. 24 November 1792, whilken nu, till all 
dess kraft och wärkan uphäfwes, i följe hwaraf 
thenne Byordning såsom then rätta, af d. 1 Martii 
1773, hädanefter kommo till hela dess innehåll nu 
och framdeles till obrottslig efterlefnad at fölljas 
och det desto säkrare som Bro- och Wätö lofl. 
Skepslags TingsRätt then gillat och faststält, whil-
ken fastställelse icke på lagligit sätt blifwit uphäf-
wen, det försäkras uti nedan tilkallade wittnens 
öfwerwaro. 
Harg d. 18 Junii 1796. 

M.R. Norelius, And. Agerberg, Bonden Erik 
Ersson B, u. Erik Ersson B, gl. Erik Ersson B, gl. 
Jan Ersson, Per Jansson B, Jan Andersson B, 
Anders Jansson B, Anders Persson B, Matts 
Mattsson B, Olof Andersson B, Matts Andersson 
B, u. Anders Andersson B, Jan Ersson B, Matts 
Jansson B, Jan Jansson B, Erik Jansson B, u. Erik 
Mattsson B, gl. Erik Mattsson B, Anders Ersson 
B, yngsta Matts Andersson B, gl. Matts 
Andersson B alla med bomärken. 
Såsom wittnen Olof Persson och Erik Andersson i 
Håknäs » 

Efter upläsandet häraf förklarade Swarande 
Ombudet at hans hufwudmän undandrogo sig 
ifrågawarande underskrift, Nils Mattsson på den 
grund af han hälst önskade få bibehålla then sidst 
uprättade Byordningen, såsom i hans tycke bäst 
och Anders Nilsson åter för thet han ännu icke 
hunnit at på hemmansdel erhålla TingsRättens 
Fastedom. Och som wid efterseende fanns at Nils 
Mattsson, tillika med sine öfrige grannar den 1 
Martii 1773, then sedermera förkomne och nu åter 
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igenfundne Byordningen tu l efterfölgd godwilligt 
underskrifwit. 

Alltså Resolwerades Thet TingsRätten, utan af-
seende å Swarandernes Nils Mattssons och An-
ders Nilssons wägrande, profwar skjaligt at, me-
delst dödande och uphäfwande af then nödfallswis 
af then 24 september 1792 uprättade Byordning 
then först antagne och nu mera åter tilrätta komne 
Byordningen, af then 1 Martii 1773, såsom af Bya-
männen i öfrigt enhälleligen godkjänd, 61 obrotts-
lig efterlefnad för samtelige Jord- och delägare i 
Hargs By utan undantag härigenom å nyo gilla och 
fastställa. Hwilket utslag mundteligen afsades. 

Byordning för Hargs by 1792-1797 
på nytt fastställd 1810 

Denna byordning antogs av byamännen 1792 och 
fastställdes av häradsrätten som ersättning för en 
äldre byordning fastställd 9 mars 1773, som upp-
gavs vara förkommen. När denna åter påträffades 
1797 dödades och upphävdes, genom beslut i hä-
radsrätten, byordningen för 1792 och den gamla 
från 1773 fick samtidigt förnyad giltighet. 7 juni 
1810 anhöll Hargs byamän att med vissa föränd-
ringar på nytt få antaga den 1792 antagne, men 
1797 upphävda byordningen. Häradsrätten sam-
tyckte och byordningen för 1773 upphävdes. 

ULA. Vätö kyrkoarkiv P 1:2 och Bro och Vätö 
skeppslag Ala: 6. 28 nov 1792. 

Utdrag af Domboken, hållen å Lagtima Höste 
Tinget, med Bro och Wätö Skepslag, uti Röksta 
Gästgifwaregård, then 28 de Nowember Åhr 1792. 

S.D.: Läto samtelige Jord- och delägarne i 
Hargs By till Skepslags Tings Rätten ingifwa en 
them emellan öfwerenskommen och skrifteligen 
författad Byordning: Med anhållan, att then-
samma kunde i Domboken warda antagen samt till 
behörig efterlefnad fastställas, och bewis ther-
öfwer genom Utdrag af protocollet meddelas: Ly-
dande berörde By ordning ord ifrån ord sålunda: 

Förnyad Byordning uti Hargs By och Wätö 
sochn, uprättad och antagen Åhr 1792. 

Som enligt Kongl. Förordningen om Lands Cul-
turen af Åhr 1742 den 20de Februarii åboer och 
grannar, hälst i större och widlyftigare Byar äga 
frihet och tillstånd att uorätta en lämpelig By- 

ordning, tjenande till skick och ordnings bibehål-
lande samt förekommande af ohägn, åwärkan och 
flere skadeliga tillgrep af försummelige och illa 
sinnade grannar med mera: Så hafwa samtelige 
åboer och jordägare uti Hargs By och Wätö sochn 
som bestå af Tijo och ett halft oförmedlade man-
tal, och nu för tiden till större och mindre hem-
mans delar bebos och brukas, bägge Prästegår-
darne inbegripne, af Tjugutwå åboer, sig förenat 
om efterskrefne Byordning som the antagit med 
underskrift fästat och sig förbundit till nogaste 
efterlefnad. 

11. Uti Hargs By skall ständigt af grannarne 
wara och antagas en Ålderman, som wid sitt till-
träde utnämner Twenne andra, sig till hielp och 
beträdande. En sådan ålderman och de bägge Be-
sittjare utnämnes och förordnas om wåhren, 
hwarje åhr, sedan ärtelands stängsel blifwit utmätt 
och wärkstäld. Wid åldermannens utnämnande i 
agt tages behörig Tour och ordning grannarne 
emellan, så att en af hwarje mantal årligen an-
tages, och på det må blifwa kunnigt hwilkens skyl-
dighet är att åtaga sig åldermans beswäret, skall 
den afgående åldermannen på särskilt papper up-
sättja för hwilket åhr han åldermans sysslan före-
stått, der flere åboer äro på mantalet, må de lotta 
sig emellan hwilken till ålderman den gången skall 
antagas, så wida de icke annorlunda komma öf-
werens Ordningen och Tour mantalen emellan till 
åldermannens antagande utsättjas wid först här-
efter hållande By stämma och på ett Papper up-
skrifwas. Skulle sedan någon som i rätt Tour bör 
åtaga sig åldermans sysslan det samma förwägra, 
ware förfallen till åtta skillingar böter, och måste 
äntå åtaga sig åldermans sysslan. 

21. Åldermannens skyldighet är, att noga tillse 
och besörja om allehanda Byens angelägenheter 
och pådrifwa att denna Byordning i alt blifwer 
efter lefwad. Han äger fördenskull rättighet att 
sammankalla samtelige grannarne antingen hos sig 
eller på annat utmärkt beqwämligit ställe till ge-
mensam rådlägning. Detta sker genom en så kallad 
Bykafle som kringbäres gård ifrån gård, och wid 
sammankomsten återlämnas till åldermannen. 

3.1. Skulle någon antingen nedlägga eller långt 
på tiden dröija med Bykaflens fortskaffande bör 
utan skonsmål böta En skilling. Skulle och någon 
uppå desse sammankomster, då Byens allmänna 
angelägenheter förehafwas föra ohöfwiskt och 
oanständigt tal eller öfwerfaller åldermannen eller 
de andra med owettiga tilmälen böte en sådan Tolf 
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skillingar. Om wid dessa sammankomster och råd-
plägningar som röra allmänt arbete ängars slående 
Betes nyttjande och upsläppande med mera twist 
yppas, så må det förekommande mål afgöras ge-
nom omröstning, hwarwid de fläste rösterne gälla, 
och äger hwar och en i sådan händelse wotera 
efter sitt innehafwande Öretal. Hwilken sederme-
ra tredskas att fullgöra hwad beslutit och afgjordt 
blifwit böte fyra skillingar. 

4§. Så snart ärtelands stängsel om wårtiden 
blifwit giord, eller ock förr om så behöfwes, är 
åldermannens skyldighet att sammankalla gran-
name, och i deras närwaro, hålla gärdesgårdssyn, 
öfwer alla gärdesgårdar omkring bägge åkergär-
den, och de gemensamma ängar, neml. Storängen, 
Fjällarne, Öster-ängen, Husängen, Mjölnarängen 
och Sjöängen, då af åldermannen utsättes wiss dag 
till hwilken alla bristfälligheter skola wara förbätt-
rade, hwilken det försummar böte sex skillingar. 
Skulle wid denna gärdesgårds syn någon gärdes 
gård finnas så gammal och förfallen att den utan 
ny upstängning icke kan bättras hafwer 'ålderman-
nen med grannarne magt nedtrampa en sådan usel 
gärdesgård, på det ägaren måtte den samma å nyo 
upstänga. Försummar ägaren det innom förelagd 
tid sware för derigenom åstadkommen skada och 
böte sex skillingar. Går någon af grannarne bort 
förr än gärdesgårds synen är fulländad böte åtta 
skillingar. Äfwen bör wid denna syn, skola led och 
grindar besigtigas. Ägare till dem som icke bättra 
innom förelagd tid böte Fyra skillingar. 

5§. Uteblifwer någon wid Bystämman sedan 
Bykaflen blifwit kringsänd böte Twå skillingar. De 
som derwid på sina resor kunna wara frånwarande 
eller hindrade, förordne någon af sitt husfolck el-
ler annan Fullmägtig som sammankomsten i dess 
ställe bewistar. 

g. Till följe så wäl af allmänna Lagen, som 
Landshöfdinge Embetets kundgiörelse och Be-
fallning skola Swin, så snart käle är utur Jord 
ringas. Hwaröfwer wederbörande åligger hafwa 
tillsyn, dock är härjämte åldermannens Besittjares 
skyldighet, att noga detta efterse: Finnes swin om 
wår- sommar- och Höste-tid oringade, må de i 
förwar tagas till dess ägaren dem igenkänner. 
Ringas de då icke straxt böte då för whart oringat 
kreatur Twänne skillingar. 

7§. Wåhrtiden wid slutet af April, eller början 
af Maijmånad skall Storängen stängas och stå i 
hägn, åldermannen kalla tillhopa grannarne då 
wiss dag utsättes då Hästar, FäBoskap och Får 

skola tagas utur Storängen. Den som det under-
låter eller låter sina kreatur gå längre qwar böte för 
hwarje Häst Fyra skillingar, för hwarje Fä Boskap 
Twå skillingar och hwarje swin En skilling, samt 
för hwarje Får sex runstycken. 

8§. Denna Storäng upsläppes icke förr till bete 
än alla grannar hafwa inbärgat sina andelar och 
hemkört Hö, hwilket genom Bykaflans kringsän-
dande tillkänna gifwes. Släpper någon förr in, ett 
eller flera kreatur böte åtta skillingar. 

9§. De som i å' kerwretar och Hagar i Storängen 
belägne, insläppa någre kreatur måste förse så-
dana hagar och wretar med förswarlig stängsel, 
kommer kreatur uti Ängen, böte för hwarthera 
åtta skillingar. 

H». Fem Byens samfälta ängar neml: Öster-
ängen, Hus-ängen, Fjällarne, Sjö-ängen och Mjöl-
nar-ängen, skola icke betas, hwarken höst eller 
wåhr, skulle någon wara så obetänkt och i dessa 
ängar insläppa hästar eller andra kreatur, böte för 
hwarthera Tre riksd sexton skil. 

11§. De som hafwa hästar och får som hafwa 
den wanarten att flöija måste så snart de utsläppas 
på betet fängsla dem med tillräckeliga långa och 
starka krokar med pinnar uti och hafwa inseende 
derpå, att kroken icke bortkommer. Lämnas så-
dane okynnes hästar utan krok och dess pinna 
afbruten, och ägaren icke straxt lagar då han sjelf 
det blifwer warse eller af andre derom blifwer 
tillsagd böte åtta skillingar. 

12§. Åldermannen åligger, att en eller flera 
gånger om sommaren med samtelige grannarne 
hålla dikes syn och då efterse och föranstalta att 
de allmänna aflops diken i åkergärden jemwäl ge-
nom Hus och Öster ängarne blifwer upränsade 
och wid magt hållne, den som åsido sätter sådan 
dikning skall beläggas med Fyra skillingars böter. 

13§. Holmen Edskara rar icke till bete nyttjas, 
förr än dag till dess upsläppande i början af Oc-
tober månad på Bystämma blifwit utsatt till fre-
dande af Betet på denna Holme är nödigt att en 
gärdesgård wid den så kallade Warg Holmen af 
samtelige grannarne ofördröijeligen upföres och 
framgent wid magt hållas, söm hindrar hästar att i 
förtid simma öfwer Edkarssundet de som ifrån 
detta arbete uteblifwer ware förfallen till fyra skil-
lingars böter, hwarjemte och emedan på Edskaren 
de förflutna åhren, mycken ohägnad skedt, deraf 
att kreatur blifwit insläpte, dels på den afstängda 
södra udden dels på den norra, eller så kallade 
Ramsen, som sedan inkommit uti sjelwa Slotter- 
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holmen och där gådt hela Sommaren och Hösten, 
så skola ägare till dessa afstängda uddar, förse 
dem med så höga och täta gärdesgårdar, samt 
förswarliga wattu gårdar, att icke kreatur större 
eller mindre kan öfwer eller genom komma. Fin- 
nas kreatur på Edskaren inkomma ifrån dessa af-
stängda uddar böte ägare för hwarthera åtta skil-
lingar. 

14§. Ärte och Rofåkrar belägne, antingen in-
nom allmän eller särskilt stängsel i åkergärdet eller 
åker wretar, skola wara fredade, så att ungdom 
drängar, Pigor eller Barn, hällst söndags eftermid-
dagarne icke hafwa frihet att därpå trampa 
uprycka eller giöra någon skada, de som därmed 
beträdes böte Fyra skillingar, och kunna Föräld-
rarne icke undgå att erlägga böter för sina Barn. 

15§. Gräs skärning, Löfbrott, näfwers tagande 
samt Bandstakars huggande på andras ägor tillika 
med tallris tagande ware aldeles förbudne, de som 
tagit näfwer och huggit Bandstakar, äro förbundne 
att utwisa ställen hwaräst de dem tagit, blifwer 
någon öfwertygad att han sådant tagit på andras 
ägor böte utan skonsmål Trettijo twå skillingar. 
Dock njuter kyrkoherde Bordet sitt förbud till 
godo. 

16§. Betet på den så kallade Långholmen hwar-
uti alla hemman uti Byen, förutan kyrkoherde 
Bordet äga del, nyttjas på det sätt, att ålderman- 
nen uti September månad sammankallar samtelige 
grannar, då af dem beslutes huru många kretur en 
hwar efter sitt ägande öretal har rättighet att dit 
insläppa, då och wiss dag dertill förordnas. Hwil-
ken som förut wågar släppa på denna Holme krea- 
tur, eller ditskaffas flere, än han efter sitt öretal 
har rättighet, pligte med åtta skillingar och taga 
sitt kreatur därifrån, giöre han det eij böte dubbelt. 

17§. Åldermannen bör föranstalta och på-
drifwa, att Byens allmänna wägar, särdeles till och 
genom bägge åkergärden, det södra och wästra, 
samt till Mjölnarängen, måtte blifwa förbättrade, 
till hwilken ända grannarne sammankallas, då alla 
eller större delen äro hemma wistande hälst för 
midsommar, och innan Bärgningstiden infaller, att 
rådpläga därom, hwarwid är bäst, att detta sker 
genom omröstning, och gälla de fläste rösterne, 
enligt 3 §: när en sådan wägrödning företages får 
ingen sig efter dess öretal undandraga eller går 
ifrån arbetet i otid. Eho det giör, är förfallen till 
åtta skillingar. 

18§. Efter gammal plägsed hafwa de af Bya-
männen som midsommarstiden hålla Bröllop fri- 

het och tillstånd, att uti Storängen till bete förut 
hafwa Ett, men icke flere, så kallade Bröllopsnöt, 
hwaremot de som om Hösten eller Jul tiden kom-
ma att hålla Bröllopp, icke få begagna sig af denna 
frihet. 

§. Alla onödiga gångwägar öfwer ängar samt 
åkrar ehwad the äro sådde eller ligga i träde, för-
bjudes wid Fyra skillingars böter för them som 
sådane nyttjar. Äfwenledes förbiudas att köra i 
oträngt mål öfwer andras åkrar eller nedköra och 
förtrampa de åkrar som wid de allmänna Byawä-
gar äro belägne wid åtta skillingars böter. 

§. Emedan det befinnes att en del drängar 
och Bondesöner årligen förskaffa sig mindre kohl-
milor, hwarigenom åwärkan på skog, särdeles 
dem som wid Sjöstranden äro belägne, föröfwas, 
så böra sådane kohlmilor icke tillåtas, the som 
häremot bryta, miste kohl wirket och böte som i 
8 §: stadgat är. Dock med undantag, att enär en 
sådan dräng eller Bonde-son, gitter med fulla 
skähl bestyrka på hwilket ställe han thet tagit 
hafwer neml. om  thet är på hans egit eller på hans 
Husbondes lott, behålle tå therföre sitt och slippa 
pligta. 

§. Som gärdesgå'rsdelning uppå enskilta åker 
wretar och skogs ängar, sedan desse ägor af 
Landtmätare för detta blifwit delta, icke ännu är 
företagen och förrättad, så hafwa Innehafware af 
dessa enskilta ägor, att omkring sina ängar och 
wretar hägna och stänga förswarligen, så att ohägn 
icke måtte ske, härwid i agttages, att där ängar och 
wretar stöta tillsammans håller ägaren till ängen 
Twå Tredje delar, och ägaren till åkren En tredje-
del af gärdesgården, såsom af ålder enligit Lands 
sed want brukeligit, däräst och flere hemman uti 
en wret eller skogsäng fått sine andelar böra de 
stänga däromkring efter ägande öretal och till 
mera redighets winnande skola sådane hittillswa-
rande samfälta gärdesgårdar, efter öretal särdelas 
ofördröijeligen mantalen och åboerne emellan. 
Den som delningen påstår, äger wittsord, den som 
derefter försummar att stänga och wid magt hålla 
sin undfångna andel i dessa gärdes gårdar aflägge 
böter likasom i 4 §. 

§. Beträffande Byens fiske wattn må det tills 
widare och till dess någon annan författning och 
fördelning blifwer gjord, nyttjas efter wanligheten 
med Strömmings och Bonotar. Lyngtnings-Fisket 
idkas jemwäl efter wanligheten; Dock ware ingen 
tillåtet, att Höste tiden sättja Ryssjor uti eller nära 
intil lyngtningswikarne. Äfwen förbjudes samte- 
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lige grannarne, att efter den 16de Nowember lägga 
nät, draga not eller fara med Ljuster, hwarigenom 
lyngtnings Fisket icke litet skadas. Hwilken här-
emot bryter pligte med sexton skillingar och miste 
fiskeredskapen. 

§. Samteliga grannar och deras folk böra 
noga efterse och spana om utbya folk, på hwad tid 
om åhret thet ske må, med något fiskande ofreda 
Byens fiske wattn; I hwilken händelse de enligit 
allmänna Lagen kunna och bör från taga sådane 
åwärkare deras fiske redskap, som sedan der full-
giltiga bewis finnas komma hos Domstolen i orten 
att ställas till answar, och ware icke olämpeligit att 
grannarne samfält giorde ansökning hos domsto-
len om förbud emot sådan åwärkan. 

§. Enligit Författningarne äger hwar och en 
hemmans åbo fri och rättighet, att å sina enskilta 
ägor anlägga och upbygga dagswärks Torp eller 
andre Backstufwor, dock där sådane Torp och 
stufwor redan blifwit anlagde, eller hädanefter 
skulle komma att anläggas, så är Jordägarens och 
åboens skyldighet, att genom alfwarsammaste 
Contract förbjuda sådane Torpare Och Back- 
stufwu folk, att på något sätt ofreda och åwärka 
grannars ägor med löfbrott, grässkärning, wed-
brand eller några träns nedfallande och bortta- 
gande i synnerhet äro sådane personer, som wis-
tas och bo wid Sjöstranden förbudne, att på Byens 
allmänna Fiskwattn bruka Fiskeredskap. 

§. Åldermannens skyldighet är tillse och för-
anstalta att allmänna Lagen Bygg. Bal. 24de Cap. 
1 §. blifwer efterlefwad och där någon bryter där- 
emot bör åldermannen till näpst och answar wid 
Domstolen framskaffa, hwarjemte och till före- 
kommande af Eldswåda, åldermannen med någre 
af grannarne åligger, att en eller flere gånger om 
åhret hålla Brandsyn öfwer hela Byen och noga 
efterse huru Eldstäder, Bakugnar och Skorstenar 
äro beskaffade, finnes någon brist, äro skorstenar 
för låge, finnas halmtak för nära intill skorstenar, 
Tå måste alt sådant och bättras, alla bristfällig- 
heter i stå' ndsättjas. Skorstenar till längd ökas, 
närliggande Hus med Halmtak bortflyttas. Ingen 
må bygga för nära andras Halmtak. Badstugor 
skola icke lidas för när till gårdarne. Finnas stora 
bristfälligheter på murar, ugnar eller skorstenar, 
hafwa åldermannen med grannarne frihet att så- 
dane nedrifwa på det ägaren måtte föranlåtas den-
samma upmura. De mindre bristfälligheter skola 
bättras innom förelagd kort tid, å sido sättes detta 
pligte ägaren med åtta ssr. 

§. Winter tiden då snöfall och uhrwäder in-
faller, äro alla grannarne pligtige att med snö 
plogning och snö skottning hålla wägarne öpne 
och i förswarligit stånd, genom gator, grindar, led 
och ängar samt sjöar, som höra Byen till, och 
åligger åldermannen, wid sådane snö fall genom 
Bykaflens kringsändande sammankalla grannarne 
och därom föranstalta Blifwer någon borta eller 
bortgår, förr än arbetet är fullgiordt, pligte med 
åtta skillingars böter. 

§. De som winter tiden för sine winter och 
skogs kjörslor hafwa af nöden att taga sig wäg 
fram genom andras gärdesgård, gifwe thet först 
gärdesgårdsägaren tillkänna; Och ware förbunden 
sådant uprätta och i förswarligit stånd sättja, så 
snart snön om Wåhren bortsmälter wid Fyra ssrs 
böter. 

§. De winter och skogswägar öfwer Hagar 
och skogsängar som af ålder want wanlige, och 
man dem förutan eij kan till skogen framkomma, 
få icke winter tiden då snö är på marken igenstäng-
as. 

§. Broar öfwer aflops diken och Knärrwiks 
strömen som för detta äro mantalen emellan för-
delte, skola owägerligen wid magt hållas; Flyter 
Bro bort eller går sönder, bättre och lage ägaren, 
ofördröijeligen innan förelagd tid wid Fyra skil-
lingars böter. Åldermannen hafwe häröfwer in-
seende och drifwer på Broars förbättrande. Sker 
skada på kreatur genom någons ogilda Bro, an-
sware therföre Ägaren. 

§. Skulle wara någon så obetänkt och anting-
en körande eller gångande framfara genom grindar 
och Led wid the ägor, som skola stå i hägn och 
icke efter sig igenstänger pligte med åtta skillingar. 

§. Hwilken thera af grannar och Folk i Byen, 
Husbönder, matmödrar, söner, mågar, döttrar, 
drängar och Pigor, samt Barn, som blifwa warse 
någon bristfällighet på gärdesgårdar något ohägn 
skje af kreatur, någon åwärkan på åkrar, ängar 
och skog, eller hwad annat hälst wara må som är 
stridande emot denna Byordning är förbunden att 
sådant, med derwid sig företeende omständighe-
ter, hos åldermannen wid handen gifwa, som oför-
dröijeligen måste därpå bot skaffa, åsidosätter nå-
gor sådant angifwande och warder därmed be-
trädd pligte med Fyra skilling. 

§. När åldermannen har af nöden att resa 
bort, förordnar han en annan af grannarne som i 
hans ställe och under hans frånwaro bewakar 
Byens angelägenheter. 



46 Stockholms län i  

§. Då en eller flere giordt sig förfallne till 
'böters erläggande efter thenna Byordning, skola 
genom Bykaflans kringsändande all åboer och 
Jordägare sammankallas, åldermannen föredrager 
då, hwad och af hwilka emot Byordningen blifwit 
brutit, och öfwerlämnas hwilka till böter böra fäl-
las. Härwid är bäst att omröstning sker, efter 
hwars och ens öretal, hwarwid de flästa röster 
gälla, de som då blifwit pligt fälda, må icke för-
wägra utgifwa böterne, gör någor thet, eller då 
böterne uttagas, antingen ställer sig till motwärn 
eller brukar hårda och ohöfwiska ord, swordom 
och bannor, böte dessutom sexton skillingar. 

§. Böterne skola så snart därom på By-
stämma blifwit beslutit af bägge Bisittjarne prompt 
uttagas, peningarne taga de hwad de finna, som 
sedan försäljas på auction och öfwerskottet åter-
ställes ägaren. 

§. Som ålderman och Bisittjare wid handhaf-
wande af denna Byordning måste widkännas myc-
ket answar, så hafwa de att undfå och sig emellan 
Böterne dela; dock på det sätt, och med det förbe-
håll, att enär någon eho han hälst wara må, utom 
ålderman och Besittjare angifwer någon som emot 
thenne Byordning brutit; så skall böterne emellan 
angifware, Ålderman och Bisittjare uti Trenne lika 
delar dem emellan delas, hwarwid thesse Ålder-
mannen och Besittjare ålägges, att wid sexton skil-
lingar af den brottslige uttaga. 

§. Skulle ålderman med besittjare försumma 
efterse att denna Byordning till alt blifwer efterlef-
wad och han dess utom ey efter hwad omförmält 
är, wille fullgiöra sina åliggande skyldigheter 
hafwa de öfrige grannarne rättighet att på By-
stämma dem tillåta och med sexton skillingars 
böter belägga. 

§. Skulle någon wara så obetänkt och tilltag-
sen, att han sjelf wiljandes insläpper hästar eller 
andra kreatur till bete antingen i Byens sarnfälta 
ängar, som icke betas, eller å någon skogs äng, 
hwaruti flera hafwa del, böte som i föregående §. 
handlat är. 

§. De som fara med sina Hästar öfwer åker-
gärden då säd wäxer eller brodd är upkommen, 
men låter någon Häst större eller mindre gå lös, 
hwarigenom säd och brodd förtrampas böte åtta 
ss. 

§. De som åstunda att hafwa skjuhlkrakor 
omkring sine kohlmihlor, skola wid sexton sldl- 
lingars böter wara förbundna, att utwisa det rum 
och ställe, som the them tagit hafwa, gitte thet eij 

böte som i föregående §. förmält är, härwid an-
märkes äfwen, om någon blifwer beträdd med 
thet, att han upgifwit annat ställe än ther han them 
tagit hafwer, ligge tå i tweböte målsägandes egen 
sak. 

§. På thet okunnighet om denne Byordnings 
innehåll icke må förebäras, bör den samma genom 
åldermannens föranstaltande 3ne gånger om åhret, 
wåhr tiden, midsommars tiden för anbärgningen 
börjas, samt emot Hösten, då bärgningen till det 
mästa är slutad, uppå allmän Byastämma för sam-
teliga grannarne, som då blifwit genom Bykaflans 
kringsändande sammankallade föreläsas och 
kundgiöras. Hos Bro och Wätö skepslags wällof-
liga Tingsrätt, fördrista efterskrefne åboer skatte-
jord ägare i Harg inkomma med ödmiuk anhållan 
att föreskrefne Byordning om hwilken wy oss för-
enat, som wij antagit, samt uti närwarande witt-
nens närwaro, med egenhändiga namns och Bo-
märkens underskrift fästat, måtte till obrottslig ef-
terlefnad fastställas. 

Harg den 24de Nowember 1792. 

Matth. Rud. Norelius, And. Agerberg, gl. Erik 
Ersson B, u. Erik Ersson B, Johan Andersson B, 
Jan Mattsson B, Jan Ersson B, Per Johansson B, 
u. Anders Andersson B, u. Anders Ersson B, Nils 
Mattsson B, Per Persson B, Per Mattsson B, 
Johan Jansson B, Erik Jansson B, u. Erik 
Mattsson B, Olof Andersson B, gl. Anders 
Andersson B, u. Jan Ersson B, Matts Jansson B, 
gl. Erik Mattsson B, g. Anders Ersson B, Matts 
Andersson B. 

Wid föreslcrefne Byordnings antagande hafwa un-
dertecknade want närwarande, och att samteliga 
åboer och grannar i Harg den samma egenhändigt 
underskrifwit, warder härmed bewittnat. Harg 
den 24de Nowember 1792. 

Matts Persson i Sundalen, Anders Ersson i Håk-
näs, Nämndemän, och resolverades att thenne ord 
ifrån ord i Domboken intagne Byordning warder 
till obrottslig efterlefnad härigenom faststäld, 
Hwaröfwer bewis genom utdrag af protocollet 
meddelas skall. Åhr och Dag, som förr skrifwit 
står På Tings Rättens Wägnar S:Sebenius. 

Åhr 1797 then 8de Junii uppå Lagtima sommar 
Tinget med Bro och Wätö skjepslag är förestående 
Byordning dödad och uphäfwen, ut in prot: Bety-
gar På Tings Rättens wägnar. S. Sebenius. 
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Förnyad stadfästelse 1810 av byordning 
för Hargs by 1792 jämte förändring 

ULA. Bro och Vätö skeppslag AIa:9. 7 juni 1810. 
§ 36. 

Uppstod utur Rätten Nämndeman Anders Jansson 
i Harg sam å egne och öfrige Hargs Byamäns 
wägnar hos Tings-Rätten anhöll att den ByOrd-
ning för Hargs By, som År 1792 blifwit antagen 
och faststäld, men den 8de Junii 1797, dödad och 
uphäfwen, kunde, med den förändring, som wid 
slutet af densamma utaf nuwarande Byamännen 
blifwit gjord, åter uplifwas och til efterrättelse 
fastställas; Ingifwandes Anders Jansson i sådant 
afseende, berörde Byordning som uplästes och 
lydde sålunda 

[Här följer en fullständig avskrift av byordning 
för Hargs by 1792 tom § 39] 

Warandes denne Byordning, som den 24de No-
vember 1792 blifwit uprättad och av samtelige 
dåwarande hemmansägarne underskrifwen, för-
sedd med påskrifter att densamma den 28de sam-
ma månad är worden faststäld, samt den 8de Junii 
1797 dödad och uphäfwen. 

Hwarjämte å berörde ByOrdning fanns tecknadt 
följande: Uti allmänt Byråd och i anseende til de 
stora oordningar, allmän skade och förfång, som i 
denne wid löftige By, allsedan Byordningens åter-
kallande underskrifter den 8de Junii 1797, hafwa å 
nedanstående dag, samtelige underskrefne Bya-
män i Hargs by, sig förenat och beslutit, att åter 
uplifwa och förnya den gamla allmänna Byord-
ningen, som den 28de November 1791 blef uprät-
tad och wid HäradsRätten faststäld och sedan 
återkallad; Med den ändring att 24de puncten, om 
främmande och inhyses folcks antagande på Bya-
männens enskilta, eller samfälta ägor, holmar, ud-
dar och land, upphäfwes, och til rättwisans be-
främjande och bibehållande, beslöt hela Byalaget 
att hos HäradsRätten i Orten ödmiukast anhålla 
om stadfästelse häraf. 
Harg den 28te Maji 1810. 

P. Brosenius Comminister, Carl H de Mare 
Pastor, Erik Ersson B, Erik Andersson B, 12m 
Anders Jansson, Per Johansson B, Gl. Anders 
Jansson B, Anders Ersson B, u. Olof Ersson B, u. 
Matts Andersson B, Anders Nilsson B, Anders 
Persson B, Nils Nilsson B, Erik Olsson B, Johan 
Ersson B, Jan Mattsson B, And. Andersson B, Gl. 

Matts Andersson B, gl. Olof Ersson B, And. 
Mattsson B, Yngste Olof Ersson B, Erik Mattsson 
B. 

»På samma dag, som denne By-Ordning af Byala-
get blef uprättad, åter antagen och uplifwad, be-
slöts äfwen, att Bisittare til By-Åldermannens Per 
Johanssons hielp och biträde, skulle för det nu 
blifwande året, blifwa 12m Anders Johansson, u 
Matts Andsson. Harg den 25te Maji 1810. bewitt-
nas Carl de Mare. » 

Och Resolverades. Att ofwanstående Byordning, 
som i domboken skall intagas, warder, med den 
förändring förenämnde påskrift utwisar, till 
obrottslig efterlefvnad härigenom förnyad och 
faststäld. Hwaröfwer bewis genom Utdrag af Pro-
tocollet och påskrift å By-Ordningen meddeladt 
warder. 

Byordning för Marum 1817 

Denna byordning överensstämmer helt med 
byordningsförslaget 1742=MBO och med däri in-
förda bötesbelopp. Förekommande bötesbelopp 
anges. Vid tinget uppvisade byamännen ett tryckt 
byordningsprojekt. 

ULA. Bro och Vätö skeppslag A I: 10. 28 maj 
1817. 

För at i Domboken intagas läto åtskillige Marums 
Byamän härwid upte en handling af följande ly-
delse: 

» By-Ordning. 
§ 1. gången 24 öre., giör 24 öre., böte 3 Daler.. 

§ 2. försummar 3 daler Silfwermynt., § 3. böte 3 
daler Silfwermynt., § 4. plikte 3 daler Silfwer-
mynt. § 6. plikte 3 daler Silfwermynt., § 7. jemte 
24 öre., § 9 wid 3 Daler., ersättiande, 3 Daler 
Silfwermynt., § 11. kreatur 24 öre., § 12. plikte 24 
öre., § 13. böte 24 öre., § 15. plikte 3 Öre., utan 6 
Daler., § 16. wid 3 daler., § 17 böte 6 daler., § 18 
Kreatur 24 öre., § 19 plikte 12 öre., § 20. gång 3 
Daler., § 21. gång 3 Daler.,..» 

Hwarwid fans fogadt detta förklarande: »Bilagdt 
med den trygtta byhordningen som på de pungtter 
som teknade äro afwa wi undertteknade och höf-
werenskomit att hedan eftter af war och en, i 
byamens Inewånare må sijk och hå' rdning hållas 
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som nu efter byamennens wal anttogs Bonden 
Eric Persson til ålderm[an] och til biträde är til 
antogs Bönderne Per Olofsson och Eric Olofsson 
för ett hår sedan kommer någon annan efter bya-
menens wal för wade år att willjas. 

Per Olofsson, Matts Ersson, Per Mattsson, Andr 
Mattsson B, Eric Persson B, Per Jansson B, Eric 
Olofsson, gl. Anders Mattsson och Jan Larsson B 
i Simpnäs. Nerwarande och tilkallade witnen 
Matts Mattsson i Rosätra och Eric Olofsson i 
Björhofda. » 

Och blef berörde Handling samt det särskilte för-
klarandet, till laglikmäktig säkerhet i Domboken 
införde; Hwaröfwer bewis meddeltes. 

Vitesförbud för Simpnäs 1801. 

ULA. Bro och Vätö skeppslag Ala: 7. 27 febr 
1801. 

I anledning af samtelige Jord- och delägarnes i 
Simpnäs, genom Nämndemannen Jan Jansson i 
Rörwik, derom gjorde ansökning, pröfwade Tings-
Rätten i anseende til här wid förekomne omstän-
digheter, skähligt utsätta ett wite af En Riksdaler 
Trettio Twå Skillingar Specie hwartil, utom böter 
efter lag och skadans ersättande, den af In- eller 
Utbyamän sig förfallen gjör, som å berörde Simp-
näs Byes ägor, medelst olofligit Skogshygge, Löf-
och Näfwertägt, Betande, Fiskande och Jagts an-
ställande olaglige gång- och kjörwägars inrättan-
de, Giärdesgårdars nederrifwande, samt Grindars 
och Leds öpne lämnande, eller af hwad annat 
namn det wara må, någon slags åwerkan föröfwar. 

Dock bör detta förbud, så framt det gälla skall, en 
gång om Åhret å nästgräntsande kyrkors Predi-
kostolar kungjöras. 

Byordning för Skeppsmyra 1777 

ULA. Bro och Vätö skeppslag Ala: 4. 7 mars 
1777. 

Läto samtelige Jord och delägare uti Skjepsmyra 
By, ingifwa en them emellan öfwerenskommen 
samt skrifteligen författad och underskrifwen By-
Ordning, med anhållan, att then kunde warda uti 
protocollet intagen, samt tu theras säkerhet och 

efterrättelse gillad, och them bewis theröfwer, 
meddelas. Lydande berörde By-Ordning, som 
therpå uplästes, ord ifrån ord, sålunda 

By-Ordning 
§ lsta Til befordran af Ordning och skick uti 

Byalag, Grannar emellan, skall en Ålderman an-
tingen efter tour eller Byamännens wal, åhrligen 
tilsättas, hwilken äger, att om alt hwad i Byens 
angelägenheter kan förefalla, men i synnerhet 
hwad nedannämnde paragrapher innehåller, Gran-
name sammankalla, och ware then, som hans bud 
och kallelse icke hörsammar skyldig at böta, förs-
ta gången 1 Schilling och sedan dubbelt om han 
tredskas. Öfwerfaller någon åldermannen eller 
dess Bisittjare, med owett, för theras syssla skull, 
böte 16 schillingar. 

§ 2dra Skulle åldermannen wara siuk eller 
frånwarande, hafwa Byamännen då at lyda Bisitt-
jarena, hwilka på lika sätt som åldermannen af 
Grannarne wäljas, en eller twå efter omständighe-
terne, och äga the, uti hans frånwaro, at pröfwa 
och afgiöra, hwad i Byalaget nödigt finnes. 

§ 3dje Så snart ohägn händer, eller annat som 
behöfwer hielpas och rättas, bör then som weder-
bör, sådant hos Ålldermannen genast anmäla, 
hwilcken sedan bör i Grannarnes närwaro sådant 
utreda och afhielpa, så snart möijeligit är, försum-
mas thet af ålldermannen, skall han af Bisittarena 
dömas, att böta 6 Schillingar. 

§ 4de Wåhr-tiden bör hwar och en delägare i 
Byen tilse, att wattnet ej giör åkrarne skada, then 
som af ålldermannen tillsäges at sådant wattn ut-
leda, och ej hörsammar, böte 3 Schillingar, betale 
äfwen honom, som thet giör. 

Alla Led och Giärdesgårdar, som öfwer 
Wintrarne stått öpna, böra så snart tjälen ur jorden 
går, igensättas och uplagas, then sådant försum-
mar böte 2 Schillingar, tredskas han, böte dubbelt, 
och ärsätte therjemte skadan, som thymedelst ti-
mar. 

Hwar och en i By åligger, at hålla sine 
tildelte giärdesgå'rdar, Grindar och Led i förswarli-
git stånd, på thet kreaturen igenom bofällige 
Giärdesgårdar, icke må få owana til ohägn, sko-
landes then som härutinnan felar, böte 6 Schilling-
ar och fylla skadan. 

Then som okynnes kreatur hafwer och thet 
ej fängslar, böte för häst 4, för fä eller Får 3 och 
för Swin 4 Schillingar, ändock ingen skada hän-
der. 
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Alt lönligit betande i Giärden eller ängar 
ware förbudit wid 4 Schillingars plickt, beter then 
ena å then andras Teg eller lott, böte dubbelt, och 
må then som skadan lidit taga sin ärsättning efter 
åldermannens bepröfwande, samma lag ware ock 
för olofl löf-brytning. 

Skulle någon i Byen wara så wahnartig, 
och från sin granne skiära eller knia Gräs eller 
Säd, gå i Hans ärt- eller Rofland, en sådan bör 
plickta ifrån 3 til 8 Schillingar, allt efter sin gier-
ning, och gifwa åter, hwad han således olofligen 
tagit. 

Kiör eller drifwer man, utan nödtwång 
Hästar eller kreatur öfwer sådda åkrar eller 
oslagna ängar, böte för hwart kreatur en eller twå 
Schillingar, efter som åldermannen pröfwar. 

Broar och wägar böra istånd hållas, och 
thet på gemensam kostnad och arbete, hwarom 
ålldermannen bör noga tilsyn hålla; Dock böra 
Grannarne först samrådas, innan sådant allmänt 
arbete i byen företages, hwarefter och sedan thet 
nödigt finnes, hwar och en därwid bör wara be-
hielpelig, tredskas någon, böte han twå Schilling-
ar, och hans åliggande fullgiöres lika fullt för lego, 
som af honom sedan betalas. 

Då åhrstiden är inne, at åker och äng 
skola bärgas, bör, såwida möijeligit är, then ena 
thermed wara lika skyndesam som then andra, 
dock hafwe ingen makt, at släppa sina kreatur i 
gemensamma Giärden eller ängar, innan ålder-
mannen therom tilsäges[!] och en hwar inbärgat 
sin gröda, bryter någon häremot, böte som i 
10 de § stadgat är. 

Nederrifwer eller fördärfwar någon then 
andras stängsel och af illwilja söker giöra ohägn, 
eller drifwer och skadar en annars kreatur i 
oträngt mål, böte 8 Skillingar och uprätte allan 
skada. 

Hwar och en Husfader eller moder bör 
tilhålla sine barn och tjenstefolck, at thenne 
Byordning efterkomma, och plickte eljest sielf för 
sitt barn eller tjänstehion, och räkne thet af lönen. 

På thet Gransämja och enighet må bibe-
hållas, skola alla i Byen bemöta hwarannan med 
höflighet, then häremot bryter plickte första gång-
en 1 Schilling och sedan hwarje gång dubbelt. 

Then som ser en annan wanartig giöra 
Grannen skada som frånwarande är, och diet-icke 
genast för ålldermannen uptäcker, och then likale-
des rätt befrämjar, plickte lika med then som bru-
tit. 

Skulle thenne Byordning, i en eller annan 
otilräcklig, eller behöfwa ändras, stånde Byamän-
nen fritt sådant giöra, dock böra the fläste therom 
ense wara. 

Böterne, som efter thessa paragrapher 
falla, böra wid hwarje års slut delas på thet sättet, 
att ålldermannen och Bisittarena för theras be-
swär, behålla twå delarne, och en tredjedel tilfalle 
någon fattig, som byamännen hälst unnar. Treds-
kas någon at böterne utgifwa, plickte dubbelt emot 
han eljest skyldig war. 
Skepsmyra den lite Februarii 1777 

Johan Olofsson, Matts Persson, Matts Eriksson, 
Olof Mattsson, Erik Larsson, Anders Eriksson, 
Matts Olofsson, gla Anders Jansson, Olof 
Persson, Erik Mattsson, u. Anders Jansson alla i 
Skepsmyra. 

Och allthenstund thenna Bya-Ordning, pröfwades 
lända till bibehållande af god ordning inom Skjeps-
myra Bya-lag. Förthenskull fann Skjepslags Tings 
Rätten skiäligit, at then samma til wederbörandes 
säkerhet och efterrättelse härigenom, til alla delar, 
gilla och stadfästa; Hwaröfwer behörigt bewis ige-
nom utdrag af protocollet, skulle meddelas. 

Byordning för Uppveda 1801 

ULA. Bro och Vätö skeppslag Ma: 7. 27 febr 
1801. 

Företrädde Nämndemannen Olof Mattsson i Up-
weda samt å egne och de öfrige Jord- och Del-
ägarnes thersammastädes wägnar, til Skepslags 
TingsRätten ingaf, en them emellan uprättad By-
Ordning med anhållan, att then samma kunde til 
laglig säkerhet i Domboken warda intagen samt till 
efterrättelse fastställas, och bewis theröfwer ge-
nom Utdrag af protocollet meddelas: 

Lydande berörde Byordning, som härefter up-
lästes, ord ifrån ord sålunda: 

» Efter allmänt råd och allas wårt goda samtycke 
och willja, är följande ByaOrdning emellan oss 
samtelige Byamän ut i Upweda by uprättadt som 
följer 

lsta Så snart som kähla gått ur jorden, äro wi 
alla förbundne tilse och laga alle förfallne gärdes-
gårdar, samt winterleden uprätta: wid ett wite af 
Åtta skillingar. Hwars och ens grind förstås här-
under. 
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2dra Hugges annars mans Gärdesgård neder, 
ställes af den brottslige i samma stånd och böte 
äfwen Åtta Skillingar. 

3dje Om Häst inkommer uti Äng, Gärde eller 
annan hägnad, böte ägaren för hwarje st. häst som 
inkommit hafwer Fyra Skillingar. 

4de Kommer Boskapskreatur in i ofwannämde 
ställen, böte ägaren för hwart st. Tre Skillingar. 

5te Då Fåhr inkommit bötes för st. En Skilling: 
För Swinkreatur står samma böter. 

6te Dock är härmed så tu förstå, att till alla 
ofwannämde böter, är ägaren till det inkomne 
kreaturet första gången med åtwarning fri; men 
annan gång böte som ofwan förmält är. 

7de Inga böter bör uttagas förr än tillsyn och 
lagning är skedd på alla gärdesgårdar, grindar och 
led. 

8de Hwilken, som, antingen körandes eller 
gåendes lämnar grind heller led öppit efter sig till 
åker heller äng, böte hwarje gång Tre Skillingar 
hwarunder trädesgärden äfwen förstås. 

9de Utom allmänna kör- och gång-wägar, äger 
ingen frihet att köra och gå öfwer såddan åker 
heller äng, wid Sexton Skillingars wite. Ej heller 
tillåtes lös häst följa, wid sådana nödwändiga stäl-
len därest ingen annan framkomst är wid wite af 
Åtta Skillingar. 

10de Alla olofliga wallningar och tjudranden af 
hwad kreatur som hälst, ware förbjudit wid Åtta 
Skillingars wite. 

lite Gräsknining wid oloflige ställen ware här-
med förbjudit wid Fyra Skillingars [wite] för 
hwarje gång. 

12te Den som på annars ägor heller utan lof 
bryter löf, tage ägaren waran, och den brottslige 
bötar Åtta runstycken för hwar kärfwe. 

Alla ofwan förmälta böter och förbud gälla lika-
ledes för Laga folk och Backstuguhjon samt Båts-
man. 

13de Uti allmänt gärde heller wret får ingen in-
släppning til betning ske förr, än allmänt råd före-
gångit är, och äge den magt, som största rösten 
äger. 

14de Ingen må treskas heller hålla sig undan 
allmän rådplägning wid Åtta Skillingars wite. 

15de Hwad allmänna beten beträffar, så får uti 
den så kallade Fläskängen intet stort kreatur in-
komma, utan hon skall endast betas af Får och 
spädkalfwar dock med det förbehåll att byen först 
är ense om tiden då insläppning kan ske. Den förr 
insläpper, heller inlåter större kreatur, än omför- 

mält är böte hwarje gång Sexton Skillingar: Här-
under hwarder den så kallade Löten inbegripen til 
alla delar. 

16de Wästerängen släpps ej up förr än den wan-
liga tiden, nemligen Mattsmässa, men skulle we-
derleken sådant hindra, då skall särskildt råd och 
öfwerenskommelse träffas: den häremot bryter 
böte Sexton Skillingar. 

17 Norr Löten släpps op, efter förutgången 
samma öfwerläggning wid Åtta Skillingars böter. 

18de Wattmyran är fri alt bete, wid wite af Tju-
gufyra Skillingar. 

19de Söderängen släpps ej op för än hon är 
aldeles afbärgad wid ett wite af Sexton Skillingar. 

20 Slåtta å samfäldt äng bör i tid tillkännagifwas 
genom allmänt öfwerläggande, att en och hwar, 
kan wara beredd wid Sexton Skillingars wite. 

21 Alla afloppsdiken skola, sedan allmänt råd 
och öfwerenskommelse föregått, efter hwars och 
en mätning, så i dälder som åker och teg af honom 
förswarligen uptagas att wattnet får sin fria fart, 
hwarigenom grannens skada undwikes. Deräst nå-
gon sådant försummar böte Tjugufyra Skillingar. 
Men skulle någorstädes för wattnets affall, dike 
behöfwas af owanligt djuplek, äro wi beredde med 
duktige hjon, en för alla och alla för en, att den 
wara hjelpsamme, heller böte then uteblifwande 
Sexton Skillingar. Äfwen som wi ock på samma 
sätt förbinda oss att fullkommeligen upränsa den 
så kallade Qwarnån. 

Desse förbud och stadgar skall taga sin begyn-
nelse från nedanstående dato. 

22de Alla desse böter uttages af Twenne därtill 
förordnade män, som hwart år ombytes, hwilka 
böter förwaras til byens satufälta behof. Treskas 
den brottslige wid böternas utfordrande, hafwe 
ombuden då magt taga fullgod pant, hwilken ned-
sättes hos en wiss man i Byen, hwilken inom en 
Månads förlopp af ägaren inlösas. I annat fall 
afyttras panten utan widare eftertal, och får då 
pantägaren öfwerskottet. 

23o Sluteligen äro wi alla anse att afwärja den 
skade som förorsakas byen genom Nysättra 
Qwarns altför höga updämning hwarföre Mjöl-
naren åtwarnas och tillsägas bör. Den häri icke är 
följagtig böte Sexton Skillingar. 

Och hafwa wi til yttermera wisso detta med 
wåra namn och bomärken befäst, som skedde år 
1801 den 3dje Februarii. 
Jan Andersson B, Anders Mattsson B, — 
Pettersson B, Olof Ersson B, Olof Mattsson B, 
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Anders Ersson B, Erk Ersson B, Isac Persson B, 
Erk Mattsson B, Matts Ersson B, Erk Andersson 
B, unga Olof Mattsson B. 

Och som samtelige ofwanupräknade Upweda 
Byamän, sjelfwe närwarande, med förestånde By-
Ordning sig nöjde förklarade samt uti them, af 
Nämdemannen Olof Mattson, om samma Byord-
nings fastställande, gjorde ansökning, enhälligt in-
stämde; 

Alltså Resolwerades Thet TingsRätten pröfwar 
skähligt, thenne By-Ordning uti alt, hwad then 
samma ej kan finnas emot Lag, eller andras bättre 
rätt stridande, til Byamännens efterrättelse härige-
nom fastställa. Hwaröfwer bewis genom utdrag af 
Protocollet meddelas skall. 

Vitesförbud för Uppveda 1801 

ULA. Bro och Vätö skeppslag Ala: 7, 27 febr 
1801. 
Uppå samtelige Jord- och deläganies i Upweda 
derom gjorde ansökning samt i anseende til här 
wid förekomne omständigheter, pröfwade Tings-
Rätten skäligt utsätta ett wite af En Riksdaler 
Trettio Twå Skillingar Specie, hwartil utom böter 
efter lag samt skadans ersättande den af In- och 
Utbyamän sig förfallen gjör, som medelst olofligit 
Skogshygge, Löf- och Näfwertägt, olaglige gång-
och kjörwägars inrättande, Grindars och Leds 
öpne lämnande, Gärdesgårdars nederrifwande, 
otillåteligit betande och fiskande samt Jagts an-
ställande eller af hwad annat namn det wara må, 
någon åwerkan å berörde Byes Ägor föröfwar. 
Dock bör detta förbud, så framt det gälla skall, en 
gång om Åhret å nästgräntsande kyrkors Predi-
kostolar kungjöras. 

Frösåkers härad 
BÖRSTILS SOCKEN 

Byordning för Aspö 1839 
ULA. Frösåkers härad Ma: 40. 7 okt 1839. 

Intecknade Handlingar ... 9° en handling, som 
Aspö Byamän förete läto, så lydande: » Till Ord-
nings hållande hafwa underteknade Jordegare 
inom Aspö By, Börstils Socken och Frösåkers 
härad öfwerenskommit om följande 

Byordning 
1 §n Skall en Byålderman wara, som inne-

hafver detta kall hwarje gång Ett år räknadt ifrån 
Slåttertidens början till samma tid påföljande år. 
Ålldermannens skyldighet är, att hafva noga till-
syn att inga oordningar af hwad namn som hellst 
rar ske inom Byen, och eger han rättighet att sig 
till hjelp utnämna twänne Bisittare för året, om så 
behöfves. Enär han finner för godt, eller ock på 
begäran af Grannar sammankallar han Byamän-
nen på allmänt råd medelst en Klubbas kringskic-
kande, och hwilken som ej genast den till när-
maste Granne afiemnar böte En Skillingar Banco  

första gången, andra gången dubbelt, till samma 
böter gör den sig förfallen, som utan laga förfall 
uteblifwer ifrån rådet, efter skedd kallelse. 

2 §n Skulle någon wara så obetänksam att på 
allmänt råd öfverfalla Åldermannen eller Grannar 
med oanständiga ord, gör sig förfallen till Åtta 
Skillingars B co böter. 

3 §. Alla Gärdesgårdar eller Hägnader böra 
hållas uti fullkomligt stånd, hwarföre Gärdes-
gårdsSyn bör af Åldermannen biträdd af alla Gran-
nar hållas Höst och Wår, eller oftare om så påford-
ras, då alla felagtigheter bör anmärkas och genast 
rättas, förfallne Gärdesgårdar, Led och Grindar 
iståndsättas inom wiss förelagd tid vid bot af En 
Skilling Banco för hwarje famn Gärdesgård och 
gälde dessutom skadan, som derigenom förorsa-
kats enligt Mätismanna ordom; äfvensom den som 
ej kommer med på sagde Syn skall första gången 
pligta Twå Skilling Banco och sedan för hwarje 
gång dubbelt. 

4 §. Enär någon Gärdesgård blåser neder eller 
eljest är oduglig, skall den genast lagas, så fort 
egaren derom fått kunskap, försummas det böte 
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En Skilling B co för hwarje kreatur som derigenom 
inkommer och fylle derjämte skadan åt den lidan-
de. Samma förhållande ware med Grindar och 
Led. 

5 §. DikesSyn skall äfven hållas på samma sätt 
2ne gånger om året, den första om wårtiden när 
Kälen går ur jorden på det man säkrast må se 
hwarest wattnet stadnar på Åkren och hwarest det 
beqwämligast låter sig afleda; Den andra om Hös-
ten då noga bör efterses om hwar och en gjort 
hwad honom så til sin som andras nytta bordt. 
Aflopps och Floddiken hwilka DikesSyn finner 
nödiga böra ständigt hållas vid magt, och skulle så 
hända att Någrannars ägor möta och dämma sam-
ma watten, äro de förpligtade igenom sine ägor, 
utan dröjsmål genomgräfva och utsläppa wid bot 
af Twå Skilling B co för famn sedan han blifve 
tillsagd det göra samt betala, om trädskande sker 
Dikarelönen serskildt. 

6 §. Alla Gärdesgårdar böra uti rättan tid wara 
inståndsatte, så att Ållderman tillsäger Gärdet der 
Wintersäden om Hösten skall sås, inom ett dygn 
kan wara hägnadt wid Bot af Åtta Sk Bco. Och 
skulle någon sedan sådt är insläppa kreatur att 
beta pligte En Sk Bco för hwarje, och ware vid 
samma wite 8 ss: förbudit att uprifva sin Gärdes-
gård kring trädesgärden förr än Grannarne derom 
öfverenskommit. 

7 §. Ej må någon släppa lösa kreatur om Hösten 
att beta på Råggräset utan Grannars tillstånd wid 
Bot af fyra Sk. Bco för hwarje kreatur. 

8de Utan högsta nöd ej utan Samteligas till-
stånd får, Hästar eller andra kreatur om Wåren 
sedan Kälen gått utur jorden insläppas i Ängarne 
att beta vid bot af En Sk: Bco för hwarje kreatur, 
hellst det förosakar nog skada genom trampning. 

9 §n Sedan Ängarne om Hösten äro lagom be-
tade, böra de, der det sig göra låter genast upfre-
dade, den deremot gör pligt 8 Sk: Bco och ware 
pligtig kreaturen genast borttaga. 

10 §. Några dagar inan Slåttertiden om Som-
marn kallar Ålderman Byamän att rådgöra hvilken 
dag Slåningen skall begynnas, då äfwen tillsäges 
att Tegarne skall till den tiden wara utstakade. 
Den det försummar pligte första gången 2 Sk. Bco 
andre gången dubbelt. Slår någon öfver på annars 
Teg pligte 8 Sk. Bco och gifve höet åter. 

11 §. Alla Egorne tillhörige Wägar böra grannar 
emellan delas, sedan hålle hwar sitt stycke weder-
börligen wid magt. Försummar någon sedan Ål-
dermannen honom tillsagt och förelagdt tid, att  

bättra den Bro eller Wägstycke honom tillhör Böte 
Sexton Sk Bco. 

12 §. Sedan Ängarne äro afbärgade, samman-
kallar Ålderman Grannar att sig förena så wäl om 
tiden när de skola upsläppas till betning, som och 
hwad kreatur och huru många skola beta. Lika så 
när Sädesgärdet om Hösten skall upsläppas. Den 
som dess förinnan betar sine kreatur pligte för 
hwarje Två Sk. Bco. 

13 §. Wid Bot af Tolf Skilling Bco för hwarje 
kreatur får ingen af Byens Innewånare, utan Sam-
telige Jordegares tillstånd intaga betning någre 
Främmande kreatur. 

14 §. Uti de Ängar der ej allmän Farwäg är 
warder ingen tillåtet att köra Höst och Wår då 
kälen är ur jorden — och skola Gärdesgårdar der-
omkring lagas, bör Gärdslet ditskaffas när kälen är 
qvar; ej heller hwarest Farwäg är utstakad, får 
ingen göra nya wägar, den häremot bryter pligte 
till Byen Sexton Sk: Bco för hwarje gång, änskönt 
särskildt Witesförbud för olofligt körande af Hä-
radsRätt bewiljas. 

15 §. Alla til Byen hörande Personer, som 
hafwa kreatur, deltaga efter Tour i Wallgång: den 
sig derifrån undandrager eller ej infinner sig på 
sagd dag pligte första gången Åtta Sk. Bco och 
sedan dubbelt och eger Ålderman magt på den 
försummades bekostnad lega Wallhjon. Sker ge-
nom Wallhjons bewisliga försummelse skada ge-
nom odjur eller på annat wis ersätte skadan. 

16 § På det ris och Qvistar ej må kastas omkring 
i Skogen till hinder för Betet, bör efter fällning till 
Gärdsel, Stör, wed, Timmer, alla Toppar, qvistar, 
och riset hopläggas på tjentligt ställe, att borttagas 
eller upbrännes wid äfventyr att Ålderman på den 
försumliges bekostnad leger derföre. 

17de§ Sedan Åldermannen sammankallat Gran-
name, och de sig förent om det Arbete de då wilja 
begynna, ware sig Slåtter, Sädesbergning eller 
hwad hellst det wara må, och någon uti Byalaget 
finnes efterlåten, trädskas eller är försumlig, 
hwarigenom de Öfrige i sitt göromål blifwa hindra-
de, vare då icke skyldige att wänta på försumlige 
eller tröge, utan fortfare med Arbetet om och den 
bortowarande warde lidande. 

18de§ Om någon genom oförutsedd nöd eller 
Sjukdom under allmänna Bergningstiden eller ock 
nödwändiga arbeten inom Byen ej hinner fullgöra 
hwad honom åligger, skall Han af Grannarne 
åtnjuta hjelp, dock warder Honom ålagdt, en-
ligt, antingen öfwerenskommelse, eller Ortens 
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gällande pris det godtgöra, sker det genom trädsko 
att Arbetet försummas, Böte då hwad Byamännen 
på Almänt råd besluta, som dock ej bör öfverstiga 
En Riksdaler Banco, samt dessutom betale de af 
Åldermannen för den trädskandes räkning lejde 
dagsvärken. 

19de§ Enligt Hemmanstal skola alla dagsvär-
ken inom Byen förrättas. 

20§ Om på Hemmanen inom Byen befinnes 
Åbo warde det hans skyldighet att göra allt samfält 
arbete med sine Grannar, och lika med dem an-
swara för Hägnader, egande Åldermannen i wid-
rigt fall af Honom uttaga förutsatte Böter och Le-
gopenningar. 

21§. När Åldermannen utskickar klubban med 
förord att Husbonden bör sjelf infinna sig, bör det 
ovilkorligen ske vid wite af Åtta Sk. Bco för ute-
blifwande — är laga förfall eller är Han borta, bör 
han vid hemkomsten göra sig af sitt folk noga 
underrättad om sammankomstens ändamål, eller 
ock förfråga sig hos ByÅldermannen, helst All-
männa Rådets beslut blifwer gällande. 

22§. Ingen må Inhyses Hjon eller annat folk af 
mindre frägd på sine ägor intaga, innan Grannarne 
det medgifvit, gör det någon pligte En Riksdaler 
Sexton Skillingar Bco och warde likafullt förbun-
den slika personer genast skaffa från Byen, om 
Byamännen det yrka och påstå. 

23§ Alt ifrån kälen går ur jorden till dess hon 
åter kälad warder böra Swinen warda ringade, och 
skola de ändock när Säden inköres warda instäng-
de eller ur wägen hållne. — den deremot bryter 
pligte 2 Sk. Bco för hwarje Swin — och tillhör det 
Ålderman utsätta dagen då de skola ringas. 

24§ Bar eld bör ej bäras gårdar emellan, ej 
heller Tobaksrökning idkas i Stall, Fähus eller La-
dor, den det gör böte Tolf Skilling Bco för hwarje 
gång. 

251 Denne Byårdning skall minst twänne 
gånger om året på Allmänt Råd upläsas, då äfwen 
utom Jordegare andre inom Byen boende skola 
enligt kallelse och vid vite af Sexton Skillingar 
Bco wara närwarande, och som denne Byordning 
är gällande för Byens alla Inwånare, så answare 
Husbonde för hwad dess Barn och Tjenstefolk 
deremot bryta, till följe hwaraf Husbonden är för-
bunden böterne genast erlägga då de äro förfallne. 

26te1 Alla förfallne Böter skola af Byålderman-
nen med hjelp af dess Bisittare af den Brottslige 
genast uttagas trädskas sker pantning, hvilken 
pant om ej inom utsatt tid igenlöst, försäljes på 

Allmänt råd, och sedan pligten är afdragen till-
ställes öfwerloppet Egaren. 

271 Om wid Pantning eller utfordrande af Böter 
Ålldermannen eller dess RättsInnehafvare blifver 
af den pligtfälde eller dess Husfolk bemötte med 
ovett eller hugg och slag warde Åwerkaren pligt-
fäld till Två Riksdaler Banco åt BysCassan, stånde 
det den förolämpade fritt att dessutom Lagsöka 
Wåldswärkaren. 

281 Alla utfallne böter är det Åldermannens 
skyldighet att föra Räkning öfver i en särskild 
Lista, derest Förbrytarens namn, brottets beskaf-
fenhet och pligtens storlek utsättes, och för hwilka 
medel han åt Byen är answarig. 

291 Som ostridigt mycket beswär åtföljer Ål-
dermanskallet, och såsom upmuntring att nogare 
åtfölja denne Byordning skola utaf influtne Böter, 
som allrahellst torde få undvikas att utkräfwa, En 
trejdedel deraf tillfalla Åldermannen och dess Bi-
sittare samt återstoden anwändas till allmänna ut-
gifter för Byen, men ingalunda till Tracteringar af 
Spirituosa waror. 

301 Af denne Byordning äro twänne Exemplar 
skrifne, hwaraf ett lemnas i HäradsRättens wärfv, 
och det andra åtföljer Byens handlingar, sedan hos 
Frösåkers Loflige HäradsRätt derå anhållits stad-
fästelse. 

31§ Att föregående Byordning skall enligt orda-
lydelsen nu och framgent efterlefwas bestyrkes 
genom wåra egenhändiga å andra sidan teknade 
namn och bomärken, som skedde uti tillkallade 
Wittnens närwaro uti Aspö den 28de Sept. 1839. 

And. Westerberg, Jan Jansson, Eric Ersson b, Per 
Olsson b, Anders Ersson b, Anders Mattsson b, 
yngste Anders Hansson b, Hans Hansson b, 
Anders Hansson b, Hemmansbrukare å Anders 
Hanssons vägnar HemansEgare. 
På en gång närwarande wittnen Georg Aug. Ekorn 
Börstel, Petter Westerberg.» 

Byordning för Bolka 1812 

Denna byordning överensstämmer med byord-
ningsförslaget 1742 = MBO. De i byordningen fö-
rekommande bötesbeloppen anges vid resp para-
graf. 
ULA. Frösåkers härad Ala: 29. 7 mars 1812 170. 

Hos HäradsRätten anhöllo Jord- och Delägarne i 
Bolka, det kunde en emellan dem ingången och nu 

5-782454 Ehn 
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inlemnad Byordning uti Domboken intagas och till 
Laglig efterrättelse stadsfåstas samt bewis der-
öfwer, genom Utdrag af Protocollet meddelas: Ly-
dande berörde Byordning ordagrant sålunda: 

By-Ordning: På det så.. 
§ 1. gången 2 öre., giör 2 öre., böte 1 Daler. §2. 

försummar 1 öre.. § 3 böte 1 öre.. § 4. plikte 2 öre.. 
§7. jemte 2 öre .. §9. wid 1 Daler., ersättiande 2 
öre.. §11 kreatur 4 öre.. §12 plikte 4 öre.. §13 
böte 2 öre.. § 15 utan 1 Daler.. § 16 wid 1 daler.. 
§18 Kreatur 4 öre.. § 19 plikte 4 öre.. § 20 gång 1 
Daler.. § 23 åsämjas 2 öre Silfmt. § 30 plikte 2 
daler.. § 31 för hwart Swin 2 öre Silfmt.. § 32 förfar 
4 öre.. 

Att denna Byordning är efter öfwerenskommelse 
utsatt Böter för hwarje §: som Byen tjentligt wara 
kan, det wi med wåra Namn och Bomerken be-
styrke s . 

Bolka d: 27 Februarii 1812. 

Olof Jansson B, Anders Mattsson B, Hans 
Andersson B, Anders Andersson B, gl. Erik 
Ersson B, u. Erik Ersson B, gl. Erik Persson B, 
Olof Hansson B, Erik Mattsson B, Jonas Larsson 
B. 
Till wittnen Olof Persson i Sund B, Per Pehrsson i 
Boruddö B. 

Och Resolverades: Att ofwanstående ByOrdning 
warder till Laglikmätig säkerhet, i Domboken in-
tagen samt til obrottslig efterlefnad stadsfåstad; 
Hwaröfwer detta til bewis, genom Utdrag af pro-
tocollet uppå begäran meddelas. 

Byordning för Eds by 1762 

Några paragrafer överensstämmer i denna 
byordning med mönsterbyordningen 1742 = 
MBO. Detta anges med motsvarande paragraf i 
MBO. 

ULA. Frösåkers härad AIa:16. 4 nov 1762. 

Ingafs och uplästes följande By-ordning, med an-
hållan, att then til rättelse och säkerhet i framti-
den, må warda i Domboken intagen, samt af Hä-
rads-rätten gillad och faststäld; lydande berörde 
Byordning, ord ifrån ord, som följer. 

Eds Byes Byordning, uprättad till underdånigst 
följe af Kongl. Majts nådigste skrifwelse till sam-
tel. Herrar Lands-Höfdingarne, den 20 febru: 

1742, samt i anledning af thet therwid fogade pro-
ject. Anhållandes Byemannen om Högtärade Lofl. 
Härads TingsRättens fastställande, till obrotslig 
efterlefnad, samt förbehåller sig, att the omstän-
digheter, som thenne Byordning innehåller, och 
therefter af Byemännens afgjorde warda, icke 
måge widare af KronoBetjente till Rätt ställas och 
Domföras, eller the sig, på ett el. annat sätt, ther-
uti inblanda. 

1 §. Till thesto mera ordnings ärhållande, kom-
mer en ålderman med 2ne Bisittare, att tillsättas. 
The wäljas af Byelaget gemensamt, och får ingen 
som thertill skickelig är, sig therifrån undandraga, 
tå han enhälligt wald blifwer, samt bör han wid 
syslan förblifwa och therföre answarig wara, åt-
minstone ett år. Skulle på oumgängeligit sätt nå-
gontheras syslor blifwa ledige, bör straxt en an-
nan, i then afgångnas ställe, wäljas och tillsättas. 

Bylaget må åldermannen utan inwändning 
och hinder sammankalla, enär någon af Bylaget 
sådant begär eller åldermannen eljest wid förefal-
lande omständigheter, thet för godt finner, kom-
mandes then som onödigtwis, eller af otidighet 
begär sammankallelse, att pligta Twå dal Smt, och 
ärsätta thessutom hwars ochens hinder och tids-
spillan, efter Bylagets ompröfwande. 

Sammankallandet skjer igenom en Budkaf-
le, eller en thertill giord klubba, som af samtelige 
Byemännens therpå ristade namn eller Bomärken 
igenkännes, hwilken hos Åldermannen ständigt 
förwaras, och enär then till sammankallande af 
honom utsändes skall then, som efter ordning 
emottaga bör, thensamma straxt och utan ringaste 
uppehåll till sin granne fortskaffa; försummar nå-
gon thetta, eller wisar härwid någon motwilja, 
pligte första gången Sexton öre, och hwarje gång, 
det widare sker, dubbelt emot then förra. 

4*. När Budkaflen omlupit, bör åboen sielf, el-
ler någon skickelig i thess ställe, straxt wid utsatt 
tid, som wid budkaflen nämnes, infinna sig å thet 
ställe, som efter Byemännens ompröfwande för 
ständigt utses, eller och wid hwarje gång utsättes 
med Budkaflen. Blifwer någon utan Laga förfall 
borta, pligte fyra öre, sker thet oftare eller af 
tresko och wårdslöshet, pligte hwarje gång dub-
belt. Skulle någon wid sammankomsten, eller el-
jest med oanständige ord el. åthäfwor öfwerfalla 
åldermannen, eller någon af Bylaget, eller ock ut-
brista i Eder och Swordom böte Tre dal el. mera, 
efter omständigheterne och Byemännens ompröf-
wande, som brottet är till. 
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5§. Wid thesse sammankomster föreställer ål-
dermannen el. i thess frånwaro, enthera af besitt-
jarena, hwad som förhafwas bör, och hwarom 
Byelaget blifwit sammankallat, och sådant med 
byemännen afgjör, fastställer och förordnar; före-
faller någon olikhet Byemännen emellan, bör slu-
tet blifwa så, som the fleste jämte ålderman och 
Besittare för godt finna, hwarföre, om frågan icke 
annorlunda afgiöras kan, bör then så föreställas, 
att then med ja eller nej kan beswaras, tå hwar och 
en särskilt säger sin mening; och gälle tå rösterne 
efter hufwudtalet, samt dele sig Byemännen i 2ne 
delar. 

6 §. Och som en hwar bör wara sorgfällig om 
ägornes hägn och fredande, ty skall 2ne gånger om 
året, eller och oftare, om så nödigt pröfwas, 
gärdesgårdssyn hållas af samtel. grannarne, öfwer 
alla giärdesgårdar kring giärden, ängar, tomtar, 
täppor och wretar, hwarwid bör noga efterses alla 
felagtigheter, tå thet, som ogilt finnes, skall straxt 
sättas i fullkomligt och swarsgodt stånd, inom 
wiss förelagd kort tid, el pligte then thet försum-
mar ett öre för hwarje famn och gälde skadan 
dubbelt, som theraf timar. 

Likaledes bör then, hwars gjärdesgård kull-
blåser, eller eljest emellan Synerne blifwer oduge-
lig, genast och så snart han therom får kunskap, 
eller af någon annan i Bylaget tillsagd warder, 
sådant straxt bota och i ståndsätta, el. böte ett öre 
för hwarje kreatur, som therigenom inkommer, 
och fylle therjämte all timande skada, efter Byela-
gets bepröfwande. 

Äfwenledes böra grindar, hwarest the behöf-
was, inrättas, och alla hållas i godt stånd, så att 
inga kreatur therigenom inkomma, såsom och så 
ställas att the af sig sielfwa falla igen, samt med 
klinkor eller annan stängsell förses; Warder thet 
försummad, pligte Tre dal för hwarhje grind, samt 
sätte then straxt i stånd och ärsätte skadan som 
therigenom händt. 

§ 7. DikesSyn bör äfwen hållas 2ne gånger om 
året, först om wåhren, när kälen gådt utur jorden, 
tå bäst märkes, hwar som diken behöfwas, sedan 
om hösten at efterse, huruwida hwar och en sin 
skyldighet fullgiort. Ock böra alla flod och aflops-
diken ständigt wara utj fullkomligt stånd, wid pligt 
av ett öre för hwarje famn, samt dikarelön särskilt, 
efter Byemännens ompröfwande, om Byemännen 
föranlåtes, att lega dikare, hwilket bör skje, thä-
rest igenom någons tresko, thet odugelige diket 
hindrar watnets aflopp. 

Skårdiken skola ock inrättas, ther nödigt pröf-
was, samt dikesrenarne bortgräfwas och bör 
dikesmullen föras wäl upp på åkrarne, samt da-
larne fyllas och höjas. Wisar någor härwid tresko, 
hafwer åldermannen magt, för lego låta arbetet 
förrätta, whilket af then treska utmätes, jämte ett 
halft öre pligt för hwarje famn. 

Och på thet thenne till åkerbrukets upphiel-
pande wissa utwäg, samt then therigenom tillfly-
tande nytta, måtte thesto säkrare ärhållas, såsom 
ock genom ordnings hållande altså mycket be-
qwämligare tillgå; ty skall en wiss trakt årligen till 
förbättring företagas, hwilken såsom nödigast tarf-
war utses, och om möjeligit är then som kommer 
att giödas, hwilket så bör inrättas, att giödningen 
sker på ett ställe af alla grannarne i byen, så att till 
undwikande af tramp och flere olägenheter, et 
slags säde å hwarje Tract kan utsås, höst och wår. 

8 §. Så snart såningstiden om Hösten infaller, 
bör åldermannen tillsäga, att giärdet blifwer upp-
fredat och i hägn, samt thertill förelägga wiss tid, 
inom whilken alla gärdesgå'rdarne theromkring 
böra wara färdige, wid en dal. pligt för then, som 
försummat. Ingen ware tillåtit, att sedan insläppa 
kreatur i thet gjärdet wid ett öres pligt för hwarje, 
thet ware sig hwad kreatur hälst wara månde; Icke 
eller, at sedermera beta på råg gräset, inan granna-
re, uppå åldermannens sammankallelse, therom 
öfwerenskommit och nyttigt pröfwat; giör thet nå-
gon pligte hwarje gång Sexton öre för hwarje krea-
tur han således insläpt, och tage them straxt utur 
giärdet. 

9 §. Sädesgjärdet bör och förwaras ifrån skada 
och snöfall och wattuflod, till whilken ända Ålder-
mannen enär han pröfwar nödigt el. någon af gran-
name therom påminna, att om wåren utsläppa 
wattnet af åkrarne, el och enär snödrifworne lägga 
sig så till giärdesgårdarne, att Swinkreaturen ther-
uppå öfwerstiga och ohängna, samt trampa i giär-
det, tå åligger grannarne sammankalla, och om 
arbetet, som med samnad hand och gemensamhet, 
med en karl af hwarje matlag, skje bör, så föran-
stalta, att wattnet blifwer af åkrarne igenom wat-
tufororne och dikerne utledt, åkergiärden ända 
igenom, samt snödrifworne så bortkastade och så-
dan öppning giord emellan giärdesgården, att 
kreaturen ej kunna öfwerkomma. Försummar nå-
gon, att infinna sig på utsatt stund, eller går bort, 
inan arbetet blifwer fullgjort, böte Sexton öre, be-
tale thess utom efter Byemännens ompröfwande 
them, som i thess ställe arbetet förrättat. 
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10*. Så snart såningen höst och wår, blifwit 
fulländat, bör åldermannen hwarje gång samman-
kalla Byemännen, att emellan åkrarne uppköra 
och rätta målfororne, samt flere wattuforar anläg-
ga, ther så nödigt fordras: börandes hästar thertill 
hållas efter hwart och ordning, samt hwar och en 
husbonde, eller någon skickelig i thess ställe till-
städes wara, att wisa sine råmärken, hwilke af 
sten insättas böra, samt å thet stället nedsättas, att 
ingen förnär skjer, försummar någon, att infinna 
sig på utsatt stund, eller och then, som hästar och 
redskap hålla bör, thet icke fullgör, pligte en dal. 
och ärsätte the andre Byemännen theras hinder 
och tidsspillan efter åldermannens bepröfwande, 
samt ware äntå skyldig, att thet honom åliggande 
arbete förrätta eller betala på sätt, som förr sagt 
är. 

11 §. Ängarne böra och på alt sätt wårdas och 
förwaras ifrån för mycket betande, så wäl som 
upptrampande; för den skull åligger thet ålder-
mannen, att tillse, thet om wå' ren sedan kälen är 
utur jorden, inga kreatur warda insläpte, åtminsto-
ne icke utan högsta nöden, och sedan grannarne 
therom öfwerenskommit. Äfwen så om hösten se-
dan the blifwit lagom betade. Giör någon häremot, 
sedan grannarne om hägn sig förenat, pligte för 
hwarje häst och gammalt nöt Sexton öre, Swin 
tjugufyra öre, litet el. stort ungnöt, get el. får Tolf 
öre och ware äntå skyldig kreaturen straxt uttaga. 

12 §. Om wåren sedan åkerbruket och såningen 
är förbi, bör åldermannen sammankalla Byemän-
nen att rödja ägarne, ther så nödigt pröfwas, samt 
efterse råstenarne, emellan tegarne och andra i the 
förkomnas ställe, uti samtel. Byemännens när-
waro, nedsätta, hwilke ock ther hög gräsväxt är, 
med höga pålar utmärkas böra, att the wid utwad-
ningen, så mycket lättare och utan trampande i 
gräset må kunna finnas. Försummar någon af Bye-
männen sin skyldighet härvid, pligte Sexton öre. 

När slåttertiden infaller böra likaledes gran-
name kallas tillsammans, att öfwerlägga, när med 
slåteren å hwarje samfält äng bör begynnas; 
Hwarefter alla böra på en gång begynna slå, så att 
then ena icke trampar och nedkörer then andras 
gräs. Slår någon inpå eller öfwer skilnaden, på 
annars teg eller äng, betale gräset el höet dubbelt 
tillbaka, och pligte thess uthom en dal för hwarje 
teg han således öfwerslagit. Och warda jämwäl 
åkerrenarne i Sädesgjärdet här under begrepne, så 
att med them på lika sätt förfares. 

13 §. Alle nödige wägar till och ifrån By inom  

ägorne böra grannarne emellan fördelas, sedan 
hålle hwar sitt wägstycke förswarligen wid magt, 
försummar någon att bättra then Bro el wägstycke 
som honom witterligit är, att thet är ogilt, eller han 
af Åldermannen therom tilsagd blifwit, böte En 
dal; Skulle han äntå widare treskas, hafwe ålder-
mannen med Besittarne magt, att låta [laga]thet, 
som ogilt är, för lego bättra, whilken sedan, jämte 
böterne uttagas. Ock på thet så mycket beqwämli-
gare må kunna köras öfwer diken, hwarest helst 
åstundas, samt undwikas att hålla renar och wägar 
på åtskillige ställen, såsom ock, att diken icke 
måge nedkiöres, och igentrampas; ty skall en eller 
flere flyttebroar göras och ständigt hållas, på sätt, 
som Byemännen therom öfwerenskomma. Then 
som en sådan bro af wå'rdslöshet sönderkörer eller 
eljest fördärfwar, ware pligtig straxt then samma 
laga och i sitt förra stånd sätta och bör then som af 
flytjebron sig sist om hösten betjent, thensamma 
till sig hemföra och öfwer winteren i förwar hålla, 
hwilken häremot bryter pligte efter omständighe-
tern, som åldermannen med Byemännen skjäligt 
pröfwar. 

§. Ther som wägar löpa igenom sädesgjär-
den, må ingen köra utom rätta wägen wid En dal. 
pligt för hwarje gång, likaledes skall ingen kiöra i 
the ängar, ther ingen farwäg är, sedan kjälen gått 
utur jorden, utan om gärdsell till gärdesgårdarne 
theromkring utföras måste, bör sådant skje eme-
dan kjälen är i jorden, så att ängswallen af tramp ej 
må skadas, then som häremot bryter, samt then 
onödigtwis kör el. färdas och owårdsamt trampar 
öfwer åkrarne sedan sådt är, pligte en dal. för 
hwarje teg. 

15*. Sedan ängarne äro afbärgade, böra theruti 
inga kreatur insläppas, inan åldermannen saman-
kallat grannarne och the sig förenat, så wäl om 
tiden, när sådant skje må, som ock om antalet 
efter hwar och ens hemmansstorlek, samt hwad 
slags kreatur the wilja ther insläppa, likaledes bör 
thet förhånas, när sädesgjärdet om hösten blifwit 
ledigt och säden inbärgad. Ock skall then, som 
förr insläpper, wara förfallen till Twå dals böter, 
samt skyldig, att kreaturen genast uttaga. 

16 §. Med ärte och rofland bör således förhål-
las, att efter samråd med Byemännen förordnar 
åldermannen, hwarest thet för hela Byen samfält 
uppå en wiss trakt skall intagas, hwarwid, bör 
noga tillses beskaffenheten af åkern, att then af för 
ständig ärtsäd ej blifwer förskämd, eller giödseln 
onödigt anwänd, till rofweland på åker, som nyli- 
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gen förut el. oftare än then öfrige åkern giödd 
blifwit, och bör så tillräckelig åker utses, som till 
hwars och ens hushåll nödigt är, samt ärte-åkrarne 
så tidigt afbärgas, att, om möjeligt är, the kunna 
med Råg el wete samma höst besås, wisar någon 
härmed uppsåtelig tresko och the öfrige grannarne 
hindras, pligte Twå dal. och fullgöre likafullt sin 
skyldighet på sätt som förr sagt är. 

17 §. Ingen må tillåta sine barn eller andra gå, 
att plocka ärter, eller upptaga rofwor, utan om 
sådant må tillåtas, böra samtelige grannarne tillsä-
gas, på thet ingen therwid må giöra then andra 
förnär, el sine grannars åkrar nedtrampa. Hwar 
som häremot bryter, böte hwarje gång Sexton öre. 

18 §. Till så mycket mera förekommande af 
ohägn, samt all anledning thertill, skall ingen wara 
efterlåtit, att utom samtelige grannarnes öfwerens-
kommelse, beta eller tjudra sine kreatur uti äng el 
sädesg,järde, innan the till allmänt bete upp-
gifwits, änskjönt thet skiedde på hans egne ägor el 
tegar. Gör thet någon pligte hwarje gång Sexton 
öre för hwart kreatur och ware skyldig kreaturen 
straxt borttaga. Likaledes skall then, som äger 
okynnes fä, som gärdesgård bryter eller öfwer-
flöger, thet så fängsla, att thet ej skada gjöra kan, 
skjer thet ej straxt, sedan ägaren om kreaturens 
okynne kunskap fådt, pligte för hwarthera en dal. 
hwarje gång thet inom hägnad finnes, och ärsätte 
skadan dubbelt, efter Byemännens ompröfwande. 
Skulle någon wara så wanartig, att han i äng el 
gjärde sielf insläpper sine kreatur, medan grödan 
ther qwarfinnes och the böra i hägn hållas, eller 
thertill hielper, medelst giärdes eller grinds åwär-
kan, eller ofredande, hwilket nogsamt skjönjes 
wara skjedt, enär ingen bristfällighet å hägnaden, 
wid gärdesgårdssynen eller eljest förut befunnits, 
eller kunnig är, såsom ock om ägaren får se krea-
turen inne el af andra thet weta får, men them ej 
straxt utföser, så skall then, som sine kreatur såle-
des insläpt, eller inhulpit; ej allenast pligta fem dal 
Smt, utan och för hwarie kreatur enligt 12 §. samt 
ärsätta skadan, som thäraf timar, efter Byemän-
nens ompröfwande. 

19 §. = MBO 26 
20 §. Skulle, sedan åldermannen sammankallat 

grannarne, och the sig förent om thet arbete, the tå 
wilja begynna, hwad arbete helst thet warar må 
någon i Bylaget theruti finnes tresk, efterlåten och 
försumelig, hwaruti the öfrige uti sitt gjöremål 
blefwo hindrade, ware tå icke skyldige att wänta 
på then tröge, utan hafwe frihet sitt arbete fullän- 

da, och skylle han sig sielf för then skada, han 
therigenom lider; men ther någon, för åkommen 
nöd och och fattigdom el annan oförmögenhet, ej 
hunne med, att fullborda sitt arbete, såsom Byens 
nytta och angelägenhet thet fordrar; njute han tå i 
sädes och Bergningstiderne, med mera hielp af 
grannarne, hwaremot han antingen med annat ar-
bete el skjälig betalning, efter åldermannens och 
Besittarenas bepröfwande, bör them theras be-
swär ärsätta; wägrar han thet, böte tå efter Byla-
gets godtfinnande. 

21 §. Enär någon av Byemännen want borta, 
bör han straxt wid hemkomsten, sig hos ålderman-
nen underrätta om hwad under dess bortowaro, 
beslutit el befalt blifwit och ware han sedan skyl-
dig thet samma i alla delar efterlefwa, lika som han 
sielf want wid sammankomsten närwarande. 

22. = MBO 30 .. pligte Tre dal., 
23 §. = MBO 31 dock: .. bryter, böte Twå öre 

för hwart Swin litet el stort, utom digrisar. 
24 §. Bar eld el ljus må ej bäras hemanen emel-

lan, ej eller i stall, fähus eller annat uthus, och 
skall jämwäl i thesse rum, alt tobaksrökande wara 
förbudit. Ej må eld lämnas osläkt el owå'rdat i 
kölna, badstufwa, Brygghus el Smedja. Then an-
norlunda härmed förfar, eller owårdsamt lägger på 
elden tort ris eller annat, som starkt gnistrar, 
pligte fem dal; fortfar han thermed flere gånger 
pligte hwar gång dubbelt. 

25 §. Åldermannen med Besittarene skola 2ne 
gånger om året, neml. höst och wår besigtiga alla 
eldstäder i Bylaget och the som tå till hwalf, kall-
murar och Skorstenar, antingen öfwer eller under 
tak befinnas så spruckne och Bofällige, el Skore-
stenarne så låga, att eld theruti utan fara, ej brukas 
och bergas kan, böra besigtningsmännerne ne-
derslå, och pligte thertill ägaren efter Byemännens 
ompröfwande, ther han mycken wårdslöshet wi-
sat. 

26 §. Alla Brunnar, källor, eller andre samfälte 
wattuställen för kreaturen böra ständigt hållas wid 
magt, och när nödigt är, att de böra rensas el. 
uppgräfivas, får ingen sig therifrån undandraga 
wid en dals pligt och ware äntå skyldig arbetet 
förrätta. 

27. Uppå B[y]ens samfälte skog må intet, 
utom samtelige Byemäns samtycke och öfwer-
kommelse, något huggas wid Tio dal Smts pligt 
efter HäradsRättens dom af den 22 Nowember 
1757, hwilka böter åldermannen tillika med Besit-
tarena äga magt af then brotslige prompt uttaga. 
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28 §. Med alt Wår, Sommar och winterfiske, 
som till Byen hörer bör med det så förfaras, att 
then ena then andra med Notdragning, nätläggning 
och dylikt, ej på något sätt giör för när; Skulle 
sådant befinnas af illwilja och uppsåt wara skjedt, 
så att den andras not el. nät derigenom får skada, 
pligte första gången Femb dal andra gången dub-
belt, och ware andå skyldig, att bota el. förlika 
den, som skada lidit, efter åldermannens och Bye-
männens bepröfwande. Äfwenledes warder den 
förfallen till Tre dal pligt som, utom samtel. Bye-
männens samtycke, på samtel. Byens fiskewattn, 
med not, nät och rysior gifwer någon lof att fiska. 

29 §. Alla Böter, som efter denna Byordning, 
äro, eller blifwa utsatte och hwilke i Silfmt räknas 
och förstås, äga Besittarne efter åldermannens 
och Byemännens godtfinnande af then brotslige 
att uttaga och ther then, som till böter förfallen är, 
skulle wägra, att them straxt betala, hafwe the 
magt, af then genstrefwoge taga pant, och lägga 
honom sedan wiss tid före, inom hwilken han then 
inlösa må, försummar han thet, warde försåld och 
öfwerskottet, sedan böterne guldne äro, honom 
återstält. Skulle någon wara så obetänkt, at under 
sådan förrättning, hwarwid så wäl Besittjarene, 
som åldermannen äga witsord, med hugg och slag 
eller oanständige ord, utlåtelser och åthäfwor öf-
werfalla them, som förrätta utmätningen; pligte 
efter åldermannens och Bylagets Bepröfwande, 
som brottet och uppstädsigheten befinnes. 

3O. Böterne, som inflyta, samlas hos ålder-
mannen till årets slut, tå han för them redowisar 
och för Byemännen uppgifwer hwilka som pligtat 
och huru högt the bestiga, kommandes Böterne tå 
att fördelas uti 3ne delar, en del tillfaller Socknens 
fattige hwilke, efter Socknmännens godtfinnande, 
till them som tå'rftigaste äro, utdelas. Annan till-
hörer Bylaget gemensamt och bör till Byemännens 
nytta, wid något förefallande arbete el. annat nö-
digt tillfälle anwändas. Then tredje tillkommer Ål-
dermannen och Besittjarne, hwilken them emellan 
delas, hälften till åldermannen och den andra hälf-
ten lika emellan Besittjarne. 

31 §n Ock skall thet wara Åldermannens skyl-
dighet, att ej allenast sielf noga efterlefwa thenna 
Byordning, samt efterkomma och fullgiöra alt 
hwad therutinnan stadgat finnes, el. i annat fall, 
wara förfallen till dubbla böter. Utan ock tillhålla 
hwar och en i Bylaget att fullgöra sitt åliggande, 
samt i brist theraf befordra then motsträfwiga och 
försumliga till böter, såsom ock föranstalta, at  

hwad then owillige eftersatt, må, utan Byns hinder 
och skada för lego, blifwa uträttat och wärkstält, 
och thet alt utan mannamon el. anseende till stånd 
eller willkor, slägtskap, skyld el. wänskap. 
Warder åldermannen befunnen att med någon 
hafwa sedt igenom fingren, eller förtegat thet som 
bordt angifwas, eller och af hat, afund och illwilja 
någon oskjäligt angriper och beswärar, pligte Twå 
dahl första gången, samt ärsätta then brotsligas 
pligt dubbelt, och fortfare likafult med Ålderman-
nens syslan sitt år ut. Beträdes han thermed flere 
gånger, pligte hwarje gång dubbelt, Hwaremot alla 
i Bylaget äro skyldige wisa honom lydna och hör-
samhet i alt thet, som han till nytta och förmån 
påbjuder föranstaltar. Missfirmar någon ålder-
mannen el Besittjarne uti thess syslors förrät-
tande, utom sammankomsterne el wisar them 
motsträfwoghet, uti then hielp och handräckning 
the honom skyldige äro, att meddela; Böte första 
gången En dahl och andra gången dubbelt, Ålder-
mannens och Besittjarnes skyldighet wara skall, 
att icke allenast gå Åldermannen till handa och 
uträtta alt, hwad han them ombetror och befaller 
utan och så wäl som åldermannen hafwa noga 
tillsyn öfwer ägornes hägn och fred, samt straxt 
hos åldermannen angifwa alt hwad the finna emot 
Byordningen förelöpa, och hwad eljest till skada 
och nachdel länder. Then af Besittarne, som här-
emot, på något sätt sig förbryter eller försummar 
hwad honom anbefalt blifwit, att uträtta, pligte en 
dal eller mera efter omständigheterne, och bye-
männens bepröfwande, och fullgöre lika fult sin 
skyldighet, samt wara besittare sitt år ut. Och ther 
thet hända skulle, att åldermanen, antingen af 
Sjukdom, eller annat laga förfall, hindrad wore, 
sin sysla att förestå; Bör then äldsta af Besittarne 
Åldermannens sysla sig åtaga wid lika answar som 
han, samt hafwa hos sig i mellertid Bylagets klub-
ba el budkafla. Wägrar han thetta, pligte Twå dal 
och sware till all theraf ordsakad skada, hinder 
och omkostnad, efter Bylagets ompröfwande. 

32 §. Sist och på thet thenne Byordning må till 
alla delar, så mycket nogare blifwa efterlefwad, 
bör then ej allenast en gång om året för samteliga 
Byefolket uppläsas; utan bör och hwar hushållare, 
som till Byen flyttar, sig om thess innehåll straxt 
underrättad giöra samt sitt medhafwande folk 
therom beskjed lemna, och skall ingen till ursägt 
tjena, att hans barn, legofolk, torpare eller In-
hyseshion, honom owettande, emot Byordningen 
sig förgripit, utan ware han, som i gårdens Hus- 
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bonde är förbunden att efter åldermannens och 
Byemännens bepröfwande, böterne straxt utbe-
tala, och må han therföre taga sin ärsättning af 
tjenstehionets lön och arbete eller penningar af 
sine Torpare och Inhyseshion. 

Edsby den 3 Nowember 1762. 

Magnus Lagerwall, 01. Stafling, Per Andersson b, 
Hans Andersson b, Jan Andersson b, Erik 
Olofsson b, Ture Jansson b, Olof Jansson b, Lars 
Hansson b, Johan Andersson b, unga Per Persson 
b. 
Och emedan thenna Byaordning, sedan then nu 
offenteligen blifvit upläst til alla delar af samtelige 
Byemännen, som härwid woro närwarande är-
kiändes, fants tjena til god ordnings bibehållande 
samt fredande och beqwemeligit häfdande af 
ägorne Byemännen emellan, ty pröfwade väl Hä-
radsRätten skjäligt then samma i alt öfrigit at gilla 
och stadsfåsta samt att äfwen på begäran utsättja 
ett wite af Fem daler Silfwermynt; hwartil, utom 
the i thenne Bya-ordning utsatte böter, then af 
Byamännen giör sig förfallen, som uti then sam-
mas friwilliga fullgiöran och efterlefwande treds-
kar och therföre lagsökas måste; men ther någon 
af merbemälte Byemännen, under eller utom 
theras sammankomster antingen utöfwar swor-
dom eller hwarannan med slagsmål, så öfwerfalla 
at åkomma eller blodwite therå följer, finner Hä-
radsRätten at hwarken rubriquen af thenne Bya-
Ordning, eller hwad therom uti 4de §. blifwit öf-
werenskommit, bör ligga wederbörande Kronobe-
tjente, eller Målsägande i wägen at sådant, hos 
Rätten anmäla, och then brotslige til behörigt 
straff befordra; äfwen som thet icke eller pröfwas 
tilkomma Åldermannen och Byelaget; at enligit 
27 §n om Rättens utsatte böter på något sätt för-
ordna eller sig emellan fördela. 

Vitesförbud för Edsby 1757 

Här återgivna vitesförbud åberopas i byordning 
för Eds by 1762 27. 

ULA. Frösåkers härad Ma:14. 22 nov 1757. 

Genom ingifwen skrift Anhöllo samtelige Jord-
ägarne och åboerne uti Eds by om HäradsRättens 
Förbud wid wite af 10 Dr Srmt emot alt hygge på 
deras oskifte skogsmark, så länge och intill dess 
de annorledes derom öfwerenskomma; Hwiliket 

Rätten fant skiäligt at bewilja, och blifwer härige-
nom ett wijte af Tijo daler silfwermt utsatt, Hwar-
till den som på den Edsby tillhörige oskifte skog 
någon åwärkan föröfwat giör sig förfallen; Dock 
bör detta Förbud wederbörligen Kundgiöras, in-
nan det någon wärkan äga kan. 

Byordning för Långalma 1782 

ULA. Frösåkers härad AIa:20. 13 nov 1782. 

Läto samtelige Jord- och delägarne i Långalma til 
Häradsrätten ingifwa en them emellan skrifterli-
gen uprättad Byordning, med anhållan, att then-
samme kunde til laglikmäktig säkerhet i dombo-
ken warda intagen samt bewis utheröfwer, genom 
utdrag af protocollet meddelas: Byordningen, som 
härefter uplästes, war ord ifrån ord, så lydande: 
Att förekomma många oredor som gementligen 
plägar ske uti stora bylag, så har samtelige un-
derskrifne hemmans åbor uti Långalma by funnit 
nödigt att inrätta byordning af följande innehåll. 

1 § Tå ålderman skall utwäljas böra Byemännan 
sammanträda och utse twänne af them, uppå 
hwilkenthera mästa rösterne faller, densamma är 
blefwen Ålderman therefter wäljes twänne af 
grannarne til besittjare; sedan the så walde blifwit 
böra the på alt möjeligit sätt befordra hela byela-
gets gemensamma bästa som består theruti, att the 
beflita sig therom, att efterföljande öfwerenskom-
melse warder med alwarsam tilsyn fullgiord. 

21 Till Byemännens sammankallande brukes en 
Kjäpp eller Klubba uppå hwilken samtelige Hem-
mans Jordägare i byn ristat sine namn och Bomär-
ken, denne Kjäpp eller Klubba utsänder Ålder-
mannen til sin nästa åbo, som den först emottaga 
bör, och densamma skynde samt ifrån sig fort-
skaffa, men den henne sist undfår ware skyldig att 
henne med sig hafwa til åldermannen. Skulle nå-
gon åbo wara borta tå Klubban kommer bör des 
husfolk likafullt henne fortskaffa, therom hwarje 
husbonde bör sine anhörige underrätta. Är ingen 
hemma så bör Klubban bäras honom förbi till föl-
jande åbo. Hwar som hindrar Klubbans skynd-
samhet, eller kommer så sent att grannerne wäntat 
på honom, han skall för sin försummelse böta en 
skilling. 

3 §Åldermannen jämte Bisittjarne skola i alla 
wederbörandes närwaro tidigt om wåhren, så wäl 
som om Hösten för än såningen begynnes hålla 
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syn och besigtning på alla gärdesgårdar omkring 
samfälte åkrar och ängar, wretar och Hagar, 
finnes tå ogillde gärdesgårdar, tilsäges ägaren, att 
innom wis förelagd tid hafwa sine Gärdesgårdar 
led och tildelte grindar uti behörigt stånd. Fullgiör 
någor icke sin skyldighet härutinnan och stänger 
eller bättrar sine gärdesgårdar, led och grindar, 
sedan han tilsagd är, böte Twå skilling eller mera, 
efter byalagets bepröfwande, sker skada i Åker-
gärden, Ängar, wretar och hagar, att kreatur in-
kommit genom ogilld gärdesgård, led eller grind, 
bör thensamma gärdesgård, led eller grind äger 
och bygga bort betala all den skada theraf tima 
kunnat. När slåttertiden infaller skola alla gran-
name af åldermannen kallas tillsammans att med 
them öfwerlägga när the wilje begynna att slå sine 
samfälte ängar. 

[ 4 1 saknas.] 
5 § Enär ängarne, hagar, wretar, sädesgärdet, 

theruti flere än en äga del uti, skall upsläppas böra 
alla hemmans Jordägare uti byen äro, träda tilhopa 
och öfwerlägga med hwarannan hwad dag, som 
den äng, hage, wret eller gärde skola til betning 
upsläppas, hur lång tid uti hwar äng betas får, 
släpper någon in sine Kreatur uti äng, hage, wret 
och gärde för än han på sätt som sagt är öferens-
kommit med alla delägare, böte för hwarje kreatur 
han'insläpt en skilling och annan gång dubbelt. 

6 § Hwar som hugger på andras skogstegar, 
gärdesbackar, hägnader och wretar, theruti han 
ingen del äger, heller äger, bryter löf, hugger tall-
ris, dock stående hwar och en frit att hugga tall-
qwistar på sina enskilta skiften, men hugga små 
tallar med tappen på ware aldeles förbudit, så wäl 
på sine egne som andras skiften, gwar som här-
emot bryter han skall böta 8 skilling och ersätta 
skadan. 

7 § Tå Kjäla ur jorden är och åter Kjälad warder 
skola swinen ringade warda, hafwer någon oringat 
svin, böte för hwarthera Fyra skilling. Hafwer 
någon sådana Kreatur som sönder bryter eller 
hoppar öfwer gillad gärdesgård, led eller grind 
ware skyldig att så fängsla samma Kreatur, att det 
ingen skada gjöra kan, gjör han thet icke, böte 
första gången fyra skilling och annan gång dub-
belt, des utom betala alla then skada som samma 
Kreatur gjordt. 

8 § Åldermannen med bisitjare ware skyldig ut-
sättja en eller flere dagar både Höst och wåhr tå 
alla grannar i Byalaget efter hwars och ens öretal 
til wäglagning komme och den som intet fullgjör  

skyldighet, han skall böta fyra skilling för hwart 
dagswärke han försummar. 

9 § Flod och afioppsdiken bör en hwar för sine 
skiften uti gärden och wretar upgräfwa, försum- 
mar thet någon sedan han therom tilsagd är böte 
Twå skilling och gräfwe likafullt förswarligit dike, 
men skulle någon hafwa Berg i sitt dike, så bör 
samtelige grannarne wara behielpelige. 

10 § Hwarje Husbonde i byn hålle sträng til syn 
att ingen må bära bar eld utur hus, beträdes någon 
härmed än ändock ingen skada sker, warda ther-
före lagsökt och plikte ändå Twå sk. 

11 § Hwar som lönligen insläpper sine Kreatur 
uti oslagne ängar, wretar och hägnader, böte för 
hwart Kreatur 8 skilling och ersätte skadan. 

12 § Hwar och en husbonde uti byn bör tilsäga 
sina barn och tjänstefolk, att the icke öfwerträda 
denna byordning, hälst som hwar och en får swara 
för sine barn och böta en skilling om de finnas i 
Ärt- och Rof-Land eller Kryddtäppor och det 
Tjänstehion som finnes i ofwannämde ärt- och 
rofland eller Kryddtäppa det ware sig man eller 
qwinna, skall böta Twå skilling. 

13 § Hwarken husbönder eller matmödrar, barn 
tjenstefolk eller backstuwufolk, skall warda tillåtit 
at i Gärdet, wretar, eller hwad thet hälst wara må 
att taga Kummint hwar som häremot bryter skall 
böta fyra skilling och ersätta skadan. 

14 § Så snart Issen lägger om hösten och blir så 
stark att han bär skottnätja i wikar och stränder 
(får man) sådant fiske icke Idka förrän alla Jord-
ägare i byn sig therom förenat och sammansatt, 
hwar som häremot bryter skall böta första gången 
Åtta skilling annan gången dubbelt. 

15 § Ingen ware efterlåtit att utom samterlige 
grannarnes öfwerenskommelse bete heller tjudra 
sine Kreatur utiäng eller sädes-gärde änskiönt thet 
skedde på hans egne skriften, gjör någon thet, 
plikte hwarje för hwart Kreatur Twå skilling, gjör 
han skada ersätte skadan och plikte äntå thertil, 
Knjar någon gräs på annans mark miste thet 
Kniade om han ärtappas ersätte skadan och plikte 
Åtta skilling. 

16 § Kjör någon igenom sädesgärdet, ängar wre-
tar, hagar som hafwer lösa hästar med sig och 
them insläpper, han skall böta för hwarje häst. 
Twå skilling hwar gång han dermed beträdes, och 
ersätta skadan. 

17 § Til förekommande af then skada och olä-
genhet som ofta theraf förorsakas, att then ena 
grannen uppå then andras sådda åker, fördärfwar 
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och nedtrampar och dem som ej på möijeligaste 
sätt fredar annars åkrar som sådda äro ifrån alt 
öfwerkörande eller gjör onödige gång och ginwä-
gar, eller lämnar grind och led öppet efter sig, skall 
böta Fyra skil hwarje gång och ersätta skadan. 

18 § Ingen ware efterlåtit af rida med hästar eller 
drifwa med annan boskap igenom eller öfwer an-
nans oslagna eller slagna äng, så framt det finnes 
annan wäg, men den som ingen annan utwäg har 
honom är tillåteligit, dock med försiktighet, hwar 
som häremot bryter han skall böta en skilling för 
hwart Kreatur och ersätta skadan. 

19 [§] Enär näfwerlopstiden infaller tå bör byala-
get sammanträda att rådgjöra, huru och på hwad 
sätt thet ske bör, hwar som tager någon näfwer 
förrän byalaget förenats sig therom han skall böta 
Sexton skilling och ersätta skadan. 

20 § Tå winternoten skall hopsättas och dragas 
åligger thet en hwar som will gå til not, att Kund-
g,jöra Åldermannen att sammankalla byalaget att 
höras och samsätta, och den som försummar nå-
got notdagswärke utan laga förfall han skall böta 
Fyra skilling. Och att ingen handel med fisk må 
ske nere widsjön, utan den skall föras hem til 
ålderman och der försäljas, och det wid fyra skil-
lings böter och ersätta skadan. 

21 § Uti bystämmorne åligger thet enhwar att 
med anständighet anföra hwad han för egen del 
finner mytligt wara, men ingalunda mad plumpa 
och hårda förwitelser angripa Merman bistjare el-
ler andse hwilken sig olidigt förer böta ifrån twå 
och till åtta skilling. 

22 § Och som denna byordning icke kan warda 
nyttig, så framt böternne warda outtagne och ef-
tergifne, skall thet åligga Åldermannen bisittjare 
och en eller flere af grannerne, att af the pliktfällte 
uttaga bötesandelen, eller deremot swarande pant, 
hwilken, om de ej igenlöses, bör han försäljas, och 
sedan omkostnaden är afdragen bör öfwerskottet 
ägaren tilställas. 

23 § Thenne byordning gälle ock för alla them 
som bo på byalagets ägor, ware sig båtsmän, torp-
are, backstufwo och inhyses folk. 

24 § Hwar som kastar up led eller grind rifwer 
neder upstängd led, att kreatur ther kan inkomma 
att gjöra skada, han skall böta en skilling för 
hwarje kreatur och ersätta skadan. 

25 § Ther ware och förbudit att sänka Lijn på 
andras ängstegar, hwar som med ett sådant linsän-
kande fördärfwar andras ängstegar han skall böta 
åtta skilling. Likaledes warder ej tillåtit att sänka  

lin i gärdesdiken för andras åkrar och lemna sten 
och wirke efter sig, hwar som sänker lin i gärdes 
dike, och tillands skaffar sten och wirke, han skall 
ock böta åtta skilling och skaffa til lands hwad han 
til diket burit hafwer. 

26 § Att hugga Jenstör til försäljning warder al-
deles förbudet, skulle någon utaf byalaget hugga 
Jenstör och försälja han skall böta för hwart Las 
Trettijotwå skilling, dock ware tillåteligit at hwar 
och en får hugga Jenstör til sine gamla gärdesgår-
dars förbättring der han kan finnas. 

27 § Ingen eho han ware må ware hädanefter 
tillåtit, breda foder på andras oslagne ängstegar, 
eller äng, och nedtrampa, samt med körande, 
hwarsom häremot bryter, ware af hwad stånd och 
wilkor han ware må, han skall böta Sexton skilling 
och ersätta skadan. 

28 § Alla the böter som i denne byordning blifwit 
utsatte blir en samling til hela byalagets gemen-
samme omkostningar. 

Anållandes undertecknade ödmjukeligen det den 
Högtärde Härads Rätten täckes denne byordning 
gunstigast gilla och stadsfåsta. 
Detta warder med wåra namn och bomärkens 
egenhärdiga underritande bekräftat. 

Långhalma den 1 lte Nowember 1782. 

G1 Erik Johansson B, Lars Jansson B, ung Olof 
Hansson B, Hans Hansson B, Jan Larsson B, 
Matts Jansson B. 

Att alla ofwannämde Jordägare hört denne 
Byordning sig ord ifrån ord föreläsas, och under 
sine nann egenhändigt ritat sine bomärken 
bewittnar Anders Andersson i Kulla Anders 
Persson i Yttersby B. 

Häröfwer Resolwerades Att thenne Byordning til 
den säkerhet, Kraft och wärkan Lag förmår i 
domboken warder intagen, samt thetta til bevis 
ther öfwer, genom utdrag af protocollet meddelt. 

Byordning för Mälby 1786 

Denna byordning överensstämmer i stort med 
byordning för Tuskö 1778, Börstils socken. Där 
paragraferna överensstämmer anges detta med 
hänvisning till motsvarande paragraf i byordning 
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för Tuskö 1778. Olikheter i stavning och inter-
punktion förekommer. 

ULA. Frösåkers härad Ma: 21. 7 mars 1787. 

Läto samtelige Mälby Jordägare till Härads Rätten 
ingifwa en af thene then 10de Junii nästledne åhr 
underskrifwen Byordning, med anhållan, att then 
samma kunde till lagjikmätig säkerhet i Domboken 
warda intagen samt them bewis theröfwer genom 
utdrag af Protocollet meddelas: Berörde Byord-
ning, som i anledning theraf uplästes, fanns ord 
ifrån ord så lydande: 

By-Ordning hwarefter Mälby Byamän skola sig 
rätta. 

1 §—§ 18 = Tuskö 1778: 1 §-18 § 
dock: 3 § .. tima kunnat, och böta efter byala-

gets bepröfwande all den skada skedd är. 
19.§: Bör thet åligga samtelige Byamänner med 

thess husfolk, att hafwa noga tillsyn att om någon 
af Byens Båtsmän och Bakstufwufolk, skulle med 
någon tjufnad eller snatterie beträdas, skall sådant 
genast för Byfogden tillkänna gifwas, att then 
brottslige må undgå Laga plickt och sedan ifrån 
Byen wräkas. 

20.§: Skall thet äfwen åligga Byamännen att 
hafwa tillsyn på misstänkte och Kringstry(kande) 
personer theras pass och bewis på det nogaste 
efterfråga. Anhållandes undertecknade ödmiukeli-
gen att then högtärade HäradsRätten, täcktes den-
ne Byordning gunstigast gilla och stadfästa, detta 
warder med wåre namn och egenhändige Bomär-
ken bekräftadt. 

Mälby by then 10de Junii 1786. 

På Kronohemmanets wägnar underskrifwer 
såsom åbo Anders Andersson. På ägne wägnar 
Hans Mattsson B, Anders Jönsson B, Erik Ersson 
B, Per Ersson B, Erik Olsson B, Per Persson B, 
Erik Hansson B, Olof Jansson B, Jan Jansson i 
Boda B, Jan Mattsson B, Matts Ersson i Boda B. 

Att alla ofwannämde bönder, hördt denne 
Byordning, sig ord ifrån ord föreläsas, och under 
sine namn egenhändigt ritat sine Bomärken 
bewittnar Joh. Ludv.Green m.p. [manu propria] 
Fredric Frisk B, J. Lindström 

Häröfwer Resolwerades. Att thenna Byordning 
warder till then säkerhet, kraft och wärkan Lag 
förmår i Domboken intagen samt thetta till bewis 
theröfwer genom Utdrag af Protocollet meddela. 

Byordning för Nolsterby 1783 

Denna byordning överensstämmer i stort med 
byordning för Långalma 1782, Börstils socken. 
Där paragraferna överensstämmer anges detta 
med hänvisning till motsvarande paragraf i 
byordning för Långalma 1782. Olikheter i stavning 
och interpunktion förekommer. 

ULA. Frösåkers härad AIa:20. 15 nov 1783. RA. 
Svea hovrätts renov. domböcker. Stockholms län 
vol 249 s 334. 

Läto samtelige Jord- och delägarne i Nolsteby til 
HäradsRätten ingifwa en them emellan uti witt-
nens närwaro then 10de Junii innewarande åhr, 
skrifteligen uprättad Byordning, med anhållan, att 
then samma kunde til laglikmätig säkerhet i Dom-
boken warda intagen samt bewis theröfver, genom 
Utdrag af protocollet meddelas: Byordningen, 
som härefter uplästes, war, ord ifrån ord, så ly-
dande: Att förekomma många oredor som gemen-
ligen plägar skie uti stora Byalag, så har samtelige 
underskrifne Grannars åboer uti Nolsteby By fun-
nit nödigt att inrätta Byordning af följande inne-
håll: 

1 §—§ 13 = Långalma 1782: § 1-1 13 
14 §-18 § = Långalma 1782: § 18—* 19 
18 §-23 § = Långalma 1782 § 21—§ 25 
24§. Och emedan det nästan i hwarje Gård har 

want wanligit att hafwa Stoohästar; och när de om 
wåhrtiden blifwit utsläppte på bete, har de meren-
dels want skodde, hwarmed de lätteligen kunnat 
skada hwarandra: Men nu, eho som hädanefter 
har skodd stohäst om sommartiden, skall böta 
sexton Skillingar ändock ingen skada sker: Kom-
mer skada derigenom, ersätte skadan efter Bya-
männens bepröfwande och böte likafullt som förut 
sagt är. 

25§. Då strömmings notdrägten infaller och på-
står, skall nywarpet ej dragas före än Qwarnwar-
pet är 2ra gn dragit, Grundwarpet drages förrän 
Skeppshuswarpet får dragas; Spånwikswarpet får 
ej dragas förr än som skantswarpen äro dragne: 
Hwilket notlag som häremot bryter, böte en fjer-
ding SaltStrömming eller desswärde efter gångbart 
pris. 

26§. Om hösten skall hwar och en draga de warp 
som de begynt eller bör draga om morgnarne och 
ej tränga de andre ifrån de warp de bör draga 
dagen ut. Hwilken som häremot bryter, böte åtta 
Skillingar och ersätte skadan. 
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27§. Söndagsaftnarne får ej någon draga not om 
Sommartiden förrän klockan Sex: Hwilken här-
emot bryter böte 8 Skilling. 

28§. Alla de böter som uti denna Byordning 
blifwit utsatte, blir en samling til hela byalagets 
gemensamma omkostningar. 
Anhållande undertecknade ödmiukeligen, det den, 
Höglofl. HäradsRätten täcktes den denne Byord-
ning gunsligast gilla och stadfästa. 
Detta warder med wåre namn och Bomärkens 
egenhändiga underritande bekräftadt. 

Nolsteby den 10de Junii 1783. 

Matts Andersson B, Lars Larsson B, Hust. 
Margareta Mattsdotter B, Hans Larsson B, 
Anders Andersson B, Lars Ersson B, Erik 
Andersson B, Matts Hansson B, Per Hansson B. 
Att desse egenhändigt sine Bomärken underritat 
wittnar Carl G. Hellberg Erik Jacobsson i 
Långalma B. 

Och Resolverades Att thenne Byordning til then 
säkerhet, kraft och wärkan lag förmår, i Dombo-
ken warder intagen, samt thetta til bewis ther-
öfwer genom utdrag af protocollet meddelt. 

Vitesförbud för Nolsterby 1783 

ULA. Frösåkers härad AIa:20. 15 nov 1783. 

Uppå Skatte Jordägarnes i Nolsteby therom 
giorde ansökning, fann HäradsRätten skäligt ut-
sätta ett wite af Fem dahler Silfwermynt eller En 
Riksdahler Trettjotwå Skillingar Specie, hwartil, 
utom böter efter lag samt skadans ersättande, then 
skall wara förfallen, som å Nolsteby Byes mark 
någon äwårkan med skogshygge löfbrytning eller 
näfwertäckt föröfwar; Dock bör thetta Förbud, så 
framt thet gälla skall, å nästgräntsande kyrkors 
Predikostohlar åhrligen en gång upläsas. 

Byordning för Raggarö 1782 
Denna byordning överensstämmer i stort med 
byordning för Tuskö 1778, Börstils socken. Där 
paragraferna överensstämmer anges detta med 
motsvarande paragraf i Tuskö byordning 1778. 
Små avvikelser förekommer dessutom. 

Efter byamännens exemplar. Även ULA. Frös-
åkers härad AIa:20. 25 febr 1783. 

lsta §-13 § = Tuskö 1778: § 1— 13, dock 9de § 
Flod och andre Diken, 12.1 Wretar, samt Skjär 
och Holmar: bryta.. 

14.1. The Bötesmedel, som uti ByCassan infly-
ta, bör allenast anwändas, till Båtsmannens under-
hållande. 

15te 1. Den som gör wäg, eller kjör öfwer en 
annans Åker eller Ängsteg, den samme skall up- 
köra wägen på Åkern och ärsätta den skada 
Ägaren lidit på Höet af Tegen, gör han det icke, 
plickte efter samtel. Byamännens bepröfwande 
ifrån fyra till Otta Skillingar, likaledes bör den som 
olofligen, låssar en annans Båt,elr farkost ifrån 
Landet, böta en skiling och 2 gongen dubelt. 

16 §-19 = Tuskö 1778: § 15-18. 

Anhållandes underteknade ödmiukeligen, det den 
Högtärade HäradsRätten, täcktes thenne ByOrd-
ning, gunstigast Gilla och stadfästa. 
Detta warder med wåra namn och egenhändiga 
Bomärken belcräftadt. 

Raggarö then 8 Nowember 1782. 

Olof Mattsson b, Anders Andersson b, Matts 
Ersson b, Olof Ersson b, Anders Ersson b, Eric 
Ersson b. 

At ofwannämnde Bönder hört thenne ByOrdning, 
sig, ord ifrån ord föreläsas, och under sine Namn, 
egenhändigt ristat sine Bomärcken bewittnar; un-
dantagande Erik Ersson, A. Angelberg, Fr, 
Schyldberg. m.pr. 
Den som ser dene byordning öfwerträdes och icke 
uppenbarar han skal wara lika delagtig med den 
som brytter. 

Åhr 1783 then 25te Februarri, uppå lagtima Win-
terTinget med Frösåkers Härad är thenne Byord-
ning för HäradsRätten upwist, och warder til then 
säkerhet, kraft och wärkan lag förmår, i Dombo-
ken intagen samt bewis theröfwer genom utdrag af 
protocollet meddelt. 
Betygar På HäradsRättens wägnar. S. Sebenius 

Överenskommelse för Snesslinge 
och Snesslingeberg 1742 

ULA. Forsmarks bruksarkiv F 111:70. 

Anno 1742 d. lsta Martii, uppå WinterTinget med 
FrödsÅkers Härad uti Eds By. 
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S.D. Herr Öfwerste-Lieutenanten, Wälborne Carl 
Gustaf Gethe på Säteriet Sneslingeberg, tillika 
med Samtelige dess Grannar och SkatteJordÄgare 
i Sneslinge byn, månde i anledning af Wälbemälte 
Herr Öfwerste Lieutenants instämde tiltal, och til 
en god ordnings erhållande i byalaget, uti följande 
mål komma öfwerens: 

1 mo At den, som upkastade led, fördärfwade 
Giärdesgårdar; släpte in hästar eller andre kreatur 
i Ängar, och hagar, skar gräs på andras Åkerrenar, 
hagar, Ängar och tegar, eller annat intrång och 
ohängn gjorde, komme at til Tio Dr Srmts böter 
förfallen wara, och därest Föräldrarne hölle sine 
Barn ifrån sådan förbrytelse, komme de förre at 
äfwen för Barnens wahnart, på lika sätt answarige 
wara. 

2do För åwärkan, hygge eller löfbryte på den 
andras skogsteg skulle den bråtzlige, jämte ska-
dan, böta Fem Dr Srmt. 

3 tio Enär de Ängar bärgades, därutinnan Sam-
telige Grannarne hade lätt, skulle alla Jordägare 
förut komma tilsammans på Herrgården och för-
enas om en wiss dag, samt sedan å den utsatte 
dagen samblas på Ängen tidigt om Mårgonen, at 
börja arbetet tillika, men om annorledes skiedde, 
eller i fall någon slog af sin teg aftonen förut, 
komme den at til Tre Dr Srmts bots förfallen wara. 

4 to Den så kallade Löten skulle framdeles slås 
twå resor, nämligen den första ifrån bredlöt til och 
med de så kallade Kiälltegarne, och den andra 
delen den sednare resan, alt efter öfwerenskom-
mande på en wiss dag, wid Tre Dr Srmts witje. 

5 to För alt upsåteligit slående in på Grannens 
Ängsteg komme för hwar teg at bötas tre Dr Srmt 
och skadans ersättning. 

6to för kiörande öfwer en annans höbreda, 
bötes tre RDr Srmt. 

7 mo För Kreaturs insläppande, innan hela 
Ängen blifwit bärgad och det sidsta lasset infört, 
komme den bråtslige at böta tre Dr Srmt. 

8vo Fiskewatnet skulle nyttias som tilförene, 
dåck utan olåt och swordom wid Fem Dr Silfmts 
bot, men skiedde slagsmål, eller tilfogades upsåte-
lig skada på annars båt, Not eller tög, pliktades 
efter Lag jämte skadans ersättning. 

9no Den som försummade at ringa sine Swijn, 
och de därmedelst förordsakade skada på Ägorne, 
blefwe til tre Dr Srmts böter förfallen. 

[Vid § 10 har följande särskilda anteckning in-
förts] 

NB Thenne och the följande 4 puncter angå 
Bönderne enskilt, emedan theras åker icke ligger 
tilhopa med Herregårdens. 

10mo För trädande öfwer rätta målfåren, eller 
sine Hästars wändande in på grannens Åkerteg, 
skulle bötas tre Dr Srmt. 

11° För skiärande öfwer halfwa Målfåren, 
komme at giäldas twå Dr Silfmt och Sädens åter-
ställning. Med lika bot komme och all kiörning 
eller wägars gjörande öfwer annars Åker och 
Ängstegar, när annan wäg gafs, at ansees. 

12° At insläppa kreatur uti Sädesgiärdet innan 
all Säden blifwit bärgad och sidsta lasset infört, 
förbödes wid Sex Dr Srmts bot och skadans er-
sättning. 

130  Ingen tilläts dijka Jord ifrån sin granne wid 
Sexton öre Srmts bot för hwar famn. 

14 to För stenbrytning och kastning ifrån sin in 
på Grannens Åker, eller dess stenrösor, på sådant 
ställe hwarest Åker kunde uptagas, skulle bötas 
tre Dr Srmt. Och 

15 to komme under denne förening at begripas 
Torpare, BåtsMän och Inhysesfolk, så wid Herr-
gården, som uti Bondebyn. Hwaröfwer samtelige 
desse Grannar anhöllo om Domstolens stadfäs-
telse. 

Och emedan HäradsRätten pröfwade altsammans 
lända til befordran af enighet och en god ordning i 
förenämnde By; Ty acktade Rätten skiäligt, at det 
ena med det andra gilla och bekräfta: 

Förordnande tillika, på desse Grannars begiäran, 
Dommaren Bengt Pärsson och TolfMannen Hans 
Larsson i Ed, til at jämka Grannarne emellan på 
den så kallade Löta-Ängen, samt wissa måhl eller 
skiljomärken där utsättia. 
Åhr och dag, som förr skrifwit står. Carl Dubbe. 

[Vidare står antecknat] Upläst å frösåkers Ting i 
samtel. Grannarnes närwaro d. 25 Febr. 1763. 

Uplt på frösåk. Ting d. 24 febr. 1747 i Samtel. 
grannarnes närwaro, 

Ch. sigill, med 6 -P St betalt ut supra Carl 
Dubbe. 

Byordning för Snesslinge, Snesslingekulla 
och Snesslinge säteri, 1767 

ULA. Forsmarks bruks arkiv F 111:70 No 54 och 
Fröså'kers härad AIa:16. 16 nov 1767. 
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Utdrag af Domboken, hållen uppå lagtima Höste-
Tinget med Frösåkers Härad, uti Marka Giästgif-
waregård, then 16de Nowembris År 1767. 

S.D. Till thetta Ting, hafwa Bönderne Anders An-
dersson samt Hans och Olof Anderssöner i Snes-
finge By, låtit instemma Herr Lieutenanten Wäl-
borne Porse Magnus Gete, såsom Ägare af Snes-
lingebärgs Säteri, tillika med samtelige the öfrige 
delägarne i Sneslinge By och thet så kallade Snes-
änge Kulla, angående, att bewilja, thet, til en bätt-
re ordnings bibehållande i Byen, en wiss Byord-
ning må warda uprättad och till efterlefnad fast-
stäld: Med wid upropet af thenne sak, tå kjäran-
derne jemte Herr Lieutenanten Gete samt Bruks 
Inspectoren wid Forsmark, Nils Östling, för Ett 
halft Frälse Hemman i Sneslinge, tillika med sam-
telige the öfrige Jordägarne i Sneslinge och Kulla 
sig infunno, anmältes, at the, til efterlefnad uti 
Sneslinge Byalag, antagit en år 1742 af trycket 
utkommen Byordning, samt at the, till undwi-
kande af then widlyftighet, som samma Byord-
nings afskrifwan — och införande i Protocollet 
förorsaka skulle, uti en särskilt författad förening 
utsatt, wid huru stor plickt eller wite, hwarje af the 
uti berörde Byordning utsatte puncter, som anta-
gas kunna; Ingifwandes nu Herr Lieutenanten 
samma förening, hwilken wid upläsandet af samte-
lige Parterne ärkjändes, och ord ifrån ord, så ly-
dande war. 

Öfwerenskommelse emellan undertecknade 
Åboer uti Sneslinge Byalag, att antaga then priwi-
ligerade Byordning, af år 1742. 

1 sta puncten efterlefwes wid 16 öre Silfmts 
bot, undantagande sidsta puncten om oanständigt 
upförande i sammankomster, En daler Silfrmt. 

2dra och 3dje P. efterlefwes wid En dalers bot. 
Sedan en gång är warnat wordet; Men i händelse 
att äntå ingen bot blifwer, äge Ålderman med Bi-
sittjare, att låta förbättra eller ånyo upstänga, och 
giälda Ägaren dubbelt åter af arbetslön och wirke, 
samt plickte Twå daler. 

5 te, 6 te och 7 de P. efterlefwes wid En daler. 
9de P. efterlefwes wid En daler. 
10de 11 te §.§. efterlefwes wid Sexton öre. 
12 te do wid Sexton öre för hwart kreatur. 
13de do wid Sexton öre. 
15de och 16de do wid En daler. 
17de 18de och 19de do En daler. 
20de P. do En daler. 
21sta P. do En daler. 

24de P. hålles wid En daler silfrmts bot, och må 
ingen, under hwad namn thet wara må, hugga på 
sin Skogs-teg, utan Nå-grannars wettskap och Rå-
gången bliffwit upgången, wid Twå daler Silfwer-
mynt. 

26 te wid En daler. 
30de, wäl på enskilt, men ej på allmän Bya-

mark wid Fem daler. 
31sta wid En daler Silfrmt, undantagande om 

Swinens instängande. 
32 dra efterlefwes wid Fyra daler. 
33 dje do En daler 
36 te Alla böter delas i fyra delar hwaraf 1/4de 

del tilkommer Ålderman, 1/4 del Bisittjarena och 
resten ByCassan. 

För öfrigt förbehålla wi oss, att utsättja ordning 
och plickt, uti sådane mål, som här ej äro anteck-
nade. 

Marka Tingsplatts, then 15de Nowember 1767. 
P. M. Gete. Innehafware af Sneslingebärgs Säteri. 
N 1 Matts Jansson, Hans Hansson, N 4 Anders 
Andersson, Hans Olofsson, Anders Olofsson, No 
5 Matts Eriksson, Erik Mattsson, Olof Olofsson, 
Erik Eriksson, No 6 Erik Andersson, Lars Hans-
son, No 7 Anders Persson, Per Eriksson, No 8 
Anders Eriksson, Matts Eriksson, No 9 Erik 
Eriksson, Johan Eriksson, No 10 Lars Larsson, 
Matts Mattsson, N 11 Anders Andersson, Anders 
Andersson, Nils Östling Alla med sine Bomärken. 
Att alla thesse, egenhändigt underritadt sine Bo-
märken, wittnar P. AltM, Comminister. 

Hwarjemte Inspectoren Östling förklarade, att 
Bönderne, som brukade Bruks Hemmanet, wid 
förefallande Bya-stemmor, uti mindre mål, sjelfwe 
skulle få swara, som af Bruksägaren, för godt är-
kjännas skulle. 

Och allthenstund Parterne, på sätt som berördt är, 
med hwarannan i wänlighet förente blifwit; För-
thenskull pröfwade HäradsRätten skjäligit, ofwan-
berörde förening, til wederbörlig efterlefnad, här-
igenom att gilla och stadfästa; Hwaröfwer utdrag 
af thetta Protocoll, Parterne, til efterrättelse, uppå 
begiäran, meddelas skulle År och dag, som förr 
skrifwit står. 
På HäradsRättens wägnar Joachim Steen. 
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Byordning för Svartnä 1757 

ULA. Frösåkers härad Ma: 14. 23 mars 1758 och 
G: 1, som innehåller ett av byborna egenhändigt 
underskrivet exemplar av byordningen. 

Uti then af Hofslagaren wid Hargs Bruk Mästar 
Jöns Lindman emot Trumpetaren wid Kongl. 
Adels Fane Regemäntet Jonas Corin hwaremot 
annan instämde Sak, angående det måtte Corin 
warda ålagd at efter uträkning qwittera hwad han 
för fjerdedels afLöningshemman i Swartnö up-
burit ifrån then tid han trumpetare Bostället ther-
städes tillträdde och betala det uti räkningen ho-
nom påförde Saldo af 37 Dr 26 ./. 8 pg. Kmt, samt 
en upprättad byordning jemte Boställets Åboen 
underskrifwa, hket Corin bestridde: Jnstälte sig 
Hofslagaren Lindman och anmälte det Saken i 
godo bilagd wore och Corin jemte åboen följande 
Byordning, som på begäran om ett wist Wites 
utsättjande för den, som theremot bryter, uti Pro-
tocollet intogs: 

Byordning för Swartnö Byagrannar på Söderön i 
Börstels Sockn, som till förekommande af alt 
missförstånd och oenighet, samt bibehållande af 
Gransämja och God ordning, i anledning af Kongl. 
Maijts allernådigst utfärdade Byordning af År 
1741, är upsatt. 

10 Böra alla oumgängelige aflopps och flo-di-
ken, ständigt hållas rene och uti fullkommeligit 
stånd, på det gärden och ängar af wattnet ej må 
lida mehn och olägenhet, utan hafwa sitt fria och 
obehindrade aflopp och ther så hända skulle att 
Berg och stora stenar i wägen förekomme, hwilka 
antingen måste sprängas eller brännas bort, skola 
samtelige Grannarne i Byn thertill hjelpa efter 
hwars och ens öretal. Och emedan Wästerjerds 
afloppsdiken ännu ej äro, i synnerhet till djuple-
ken, i fullkommeligit stånd brakte; ty bör sådant 
ofördröjeligen och ju förr ju heldre wärkställas; 
Och eho, som uti thesse målen treskar och på 
något sätt hinderlig är, ärsätte allan skada och 
plikte. 

2° Alla GärdesGå'rdar, led och grindar böra 
ständigt i fullkomligt stånd hållas, och i rättan tid 
om året öpnas och igenstängas, hwilken, som thet 
försummar, fylle skadan och plikte. 

3° Emellan måhlstakarne på Ängarne bör i 
samtele Grannarnes närwaro utwadas, innan nå-
gon börjar att slå sitt tegstycke eller skifte, och 
ther någon skulle upkjöra en krokug måhlfåra eller  

öfwer then samma skjär inpå sin Granne, Gälde 
skadan och plikte. 

4° Alla wahnartige och flöjande kreatur af hwad 
namn the wara må, böra förswarligen fängslas, 
häftas och wårdas, samt Swinkreatur ifrån tet 
kjäle går ut och åter kommer i jord, förswarligen 
wara ringade och häftade. Eho som häremot 
bryter och kreaturet skada gjör bör det fasttagas 
och i förwar hållas, så länge och till thess skadan 
är Gulden och utom thess plikta. 

50 Then, som å annans Ängsteg och skogs-
skifte bryter, eller fäller skog till Löftägt, miste alt 
thet han tagit och fält hafwer samt plikte. 

6° Eho, som beträdes, att på sin Grannes kåhl-
gård, rofåker eller Ertland något olofligen taga 
plåcka eller trampa, återställe hwad han tagit 
hafwer, Gälde skadan och plikte. 

7° Hwilken, som understår sig insläppa någre 
kreatur af hwad namn the wara må på bysens 
samfälte åkrar eller ängar, innan samtele therom 
ense äro, plikte för hwart kreatur. 

8° Böra alla Byn tillhörige wägar och broar, så 
länge the ännu äro odelte i rättan och beqwämlig 
tid, tå en eller flere therom påminna repareras och 
i förswarligit stånd sättjas, samt sedan the delte 
blifwit i godt stånd wid nagt hållas; Then som 
treskar och sin skyldighet härutinnan eftersätter 
pliktar. 

Och på det all kostnad och rättegång till pliktens 
utsökande af then, som emot thenne Byordning 
sig förser och til plikten förfallen gjör, må undwi-
kas och förekommas, anhålles ödmjukeln om 
högtärade Lofle TingsRättens stadfästelse härå, 
och att et wist wjte eller böter för wharje punct 
utsättes, lika sedan utan widare ordres af Krono-
Betjenterne må kunna utfordras af den brottslige 
och på det den, som böterne utfordra skall, ej må 
med otidighet blifwa bemöt och den brottslige 
wisa upstudsighet bör han till dubbelt wjte wara 
förfallen. Till mera wisso och säkerhet underteck-
nas detta af oss samtel. Grannar i Byn, som 
skjedde d: 21 dag uti Nowembris månad år 1757. 

Jöns Lindman, Jonas Corin, Lars Jonsson b, 
Anders Andersson b. 

Och som thetta fants Lända till god ordnings bibe-
hållande i Swartnö; så blef denna Byordning gillad 
och stadfäst och ett Wjte af en Dr Silfmt utsatt, 
hwartill utom annan bot efter Lag, then af Bya-
männen gjör sig förfallen som i ofwanberörde mål 
och omständigheter, then andre förolämpar. 
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[I exemplaret i Frösåkers härad G: 1 har efter 
namnunderskrifterna skrivits:] » År 1758 den 23 
Martii uppå Laga WinterTinget med Frösåkers 
Härad är förestående Byordning ord i från ord uti 
Protocollet intagen och stadfäst samt ett Wjte af 
En dalr Silfmt, hwartill utom annan bot, efter Lag, 
then af Swartnö Byamän gjör sig förfallen, som 
emot thenne Byordning bryter. Betygar å Härads 
Rättens wägnar. » 

Byordning för Tuskö 1758 

ULA Frösåkers härad Ala: 14. 22 mars 1758. 

Genom inlagd skrift anhöllo samtel. åboerne i 
Tuskö Olof Persson, Mats Matsson, Hans Mår-
tensson, Gamla Mats Matsson, unga Jan Anders-
son, gamla Jan Andersson, Erik Hansson, Erik 
Persson, Michel Matsson, Per Larsson, Jan Ers-
son, Erik Ersson, Olof Ersson och Enkan Hustru 
Karin, at Rätten wille stadfästa följande dem til 
efterlefnad författade byordning, nemligen 

1° At storängen ei alllenast om wåren, utan ock 
sedan hon blifwit slagen, i ständig hägn hållas må 
til des rågen om hösten sås wid 5 D. Smts wite, 

2° At wid lika wite ei någon må skiära eller slå 
gräs samt kiudra i deras gärden, 

3° At wid lika wite den ene grannen i byn ei må 
för den andre åwärka skogen med löfbrott eller 
annat hwad det wara må. 

4° At ei någon af grannarne må släppa in krea-
tur på den andras gröda i säd eller hö innan bärgat 
och slagit blifwit wid 5 D. Smts wite, 

5° At ingen utan samtelige Jordägarnes i byen 
wettenskap och wilja må uti de öfrige ängarne 
insläppa någre kreatur om wå'ren efter d. 14 April, 
eller om hösten sedan de äro slagne, wid 1 D. Smts 
wite, 

6° At ei någon af byens grannar, barn eller 
tienstefolk må gå i ärtåkrarne at plåcka wid wite af 
1 D:S.mynt 

7° At ei någon af grannarne må få emottaga och 
uti gemensamma ägor beta främmande kreatur 
utom samteligas lof och mine wid 1 D. Smt och 

8° At ei någon må uti ängen Maren släppa något 
kreatur, hwarken höst eller wå'r, allenast, efter 
öfwerenskommelse späda kalfwar wid 1 Dr Smt; 
hwarjemte de anhållit at Rn wille wid wite för-
biuda det ei något Backstugefolk utan ägarnes lof 
må slå eller bärga hö af deras måssar och träsk  

innan Jordägarne sielfwe slagit samt att de utan 
tilstånd ei måge taga löf eller giöra något skogs-
hygge på deras skogsskifte; 

Detta tog Rn i öfwerwägande och pröfwade skiä-
ligt för berörde byordning at gilla och stadfästa 
och derjemte utsätta et wite af 1 D. Smt för den af 
Backstufwufolket som något hö slår och bärgar på 
Böndernes måssar och träsk, eller något löfbrott 
samt skogshygge på deras skogsskiften föröfwar, 
hwilket dock för dem wederbörligen kundgiöras 
skal, innan det laga kraft och wärkan äga må. 

Byordning för Tuskö 1778 

Tryck i UUB. 

By-Ordning För 
Tuskö By, belägen uti Stockholms Län, Frösåkers 
Härad och Börstils Sokn, uprättad och öfwerens-
kommen, den 30 Julii 1778, och stadfästad af Wäl-
loflige Frösåkers Härads-Rätt den 28 November 
1778. 

§. Då Byfogde eller Ålderman skal utwäljas, 
böra Byamännen sammanträda, och utse twänne 
af dem som skickelige äro: uppå hwilkendera af 
dem mästa rösterne faller, den samme är blefwen 
Byfogde. 

Derefter wäljas twänne af Grannarne til Bisit-
tare; sedan de så walde blifwit, böra de på alt 
möjeligt sätt befordra hela Byalagets gemensam-
ma bästa, som i synnerhet består deruti at de 
beflita sig derom, at efterföljande öfwerenskom-
melse warder med alfwarsam tilsyn fullgjord. 

§. Til Byamänna sammankallande brukas en 
käpp, eller klubba, uppå hwilken samtelige Hem-
mansbrukarne i Byen, ristat sina namn och bomär-
ken, tillika med den antagne numern; denna käpp 
eller klubba, utsänder Åldermannen til den Åbo, 
som efter numer den först mottaga bör, och aflem-
nar den til sin närmaste numer, och böra alla 
Grannarna i Byen, denna klubba hwar ifrån sig på 
detta sättet fortskaffa, men den henne sist undfår, 
ware skyldig at henne med sig hafwa til Ålderman-
nen. 

Skulle någon Åbo wara borta, då klubban an-
kommer, bör des Husfolk likafullt henne fort-
skaffa, derom hwar en Husbonde bör sina anhö-
rige underrätta. 

Wore ingen hemma, då bör klubban bäras ho-
nom förbi til följande Åbo. 
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Hwar som hindrar klubbans skyndsamhet, eller 
kommer så sent at Grannarne wäntat på honom, 
han skal för sin försummelse böta, första resan En 
Skilling, och andra gången dubbelt. 

§. Byfogden jemte Bisittarne skola i alla we-
derbörandes närwaro, tidigt om wåren så wäl som 
om hösten förr än såningen begynnes, hålla syn 
och besigtning på alla Gärdesgårdar omkring sam-
fälta Åkrar och Ängar. Finnes då ogilda Gärdes-
gårdar, ansäges Ägaren at inom wiss förelagd tid 
hafwa sina Gärdesgårdar, Led, och tildelte Grin-
dar uti behörigt stånd. 

Fullgör någon icke sin skyldighet härutinnan, 
och stänger eller bättrar sina Gärdesgårdar, Led, 
och Grindar, sedan han så tilsagd är, böte Twänne 
Skilling eller mera, efter Byalagets bepröfwande. 

Sker skada i Åkergården, Wretar och Ängar, 
derigenom at Kreatur inkommit genom ogild 
Gärdesgård, Led eller Grind, bör den som samma 
Gärdesgård, Led eller Grind, ägde, och bygga 
bordt, betala all den skada deraf tima kunnat. 

§. När slåttertiden infaller, skola Byamän-
nen, öfwerenskomma hwarest börjningen ske bör, 
och huru med slåttan fortfaras skal. 

§. Enär Ängarne, Hagar, Wretar, Sädesgär-
det, hwaruti flere än en del äger, skola upsläppas, 
böra alla Hemmansbrukarne i Byen äro, träda til-
hopa och öfwerlägga med hwarannan, hwad dag, 
den Äng, Hage, Wret eller Gärde, skola til betning 
upsläppas, och huru lång tid uti hwar en Äng betas 
får. 

Släpper någor in sina Kreatur uti Äng, Hage, 
Wret eller Gärde, förr än han, på sätt sagdt är, 
med alla Delägarne öfwerenskommit, böte för 
hwar en Kreatur han insläppt En Skilling. 

Ingen uti Byalaget ware lofligt, at ifrån andra 
Byar intaga fremmande Kreatur til betning, innan 
han först dertil anskaffat sig alla Grannarnes sam-
tycke. 

Hwar som häremot bryter, böte för hwart Krea-
tur Twänne Skilling, och tage genast Kreaturen 
upp och skaffe dem ut af Byens ägor. 

På lika sätt och wis, bör ingen släppa något 
Kreatur på Byens Skjär och Holmar, förr än öf-
werenskommit är om tiden, hwad för Kreatur, och 
huru många, hwar en Åbo dit släppa får, wid sam-
ma plikt och answar. 

§. Hwar Som hugger på andras Skogstegar, 
Gärdesbackar, Hägnader och Wretar, deruti han 
ingen del äger, eller bryter löf, han skal böta til 
By-Cassan Åtta Skilling, och desutom förlika, den  

skadan lidit; ingen i Byalaget ware lofligt göra 
några Hyggen eller Swedjeland på de backar som 
uti Ängar och Gärden ännu finnas odeldta. Hwar 
som det gör betale utan annan ersättning til By-
Cassan Åtta Skilling, och bör Byfogden med Bisit-
tarne tilhålla Byamännerne at så tidt det kan be-
höfwas, upbläcka rålinierne emellan alla skogs-
skiften och tegar. 

§. Ifrån den tiden kjäle utur jorden gått, och 
åter kälad warder, böra Swinkreatur ringade wara; 
hafwer någon oringadt Swin, böte för hwar en 
första gången Tre Runstycken och annan gången 
dubbelt. 

Hafwer någor sådana Kreatur, som sönder-
bryter eller huppar öfwer gild gärdesgård, led eller 
grind, ware skyldig at så fängsla samma Kreatur at 
det ingen skada göra kan; gör han det icke, böte 
första gången Fyra Skilling och annan gång dub-
belt. Desutom betale all den skada Kreaturet 
gjort. 

§. Byfogden med Bisittarne, ware skyldige 
utsätta en eller flera dagar, både höst och wår, då 
alla Grannar i byalaget, efter ägande hemmanstal 
böra laga wägarne genom Byen, til Ängar och 
Gärden, hwarwid alla de Personer och Hushåll, 
som på Byens ägor bo och wistas, skola wara 
dertil behjelpeliga. 

§. Flod- och Aflopsdiken, bör en hwar öfwer 
sina ägor uti Gärden och Wretar upgräfwa; för-
summar det någon, sedan han derom tilsagd är, 
böte Twänne Skilling och gräfwe likafullt dugligt 
Dike. 

§. Hwarje Husbonde i Byen, hålle sträng 
tilsyn det ingen må bära bar eld utur hus; beträdes 
någon dermed, ändock ingen skada sker, warde 
derföre lagsökt, och plikte til By-Cassan Twå 
Skilling. 

§. Hwar som lönligen insläpper sina Krea-
tur uti oslagne Ängar, Wretar och Hägnader, böte 
för hwart Kreatur Åtta Skillingar. Icke eller må 
någor uti Ängarne instänga til Betesmark backar 
och lindor, så framt han ej der uptager Åker. 

§. Sedan nog många Backstugor med Folk, 
blifwit inrättade på Byens oskiftade ägor, hwilka 
til en del af Jordägarena njuta Åker och Äng til 
lagan och underhåll; äfwen förda och underhålla 
nog många Kreatur på Byens gemensamma mark 
och ägor, och dymedlst njuta bete med mera af 
dem, hwilka uti ingen skyldskap och förbindelse 
med slikt Folk äro, skal det åligga slike Personer, 
ej mindre än dem som sig utfästat gifwa dem la- 
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gan, at hålla de andra Grannarne skadeslöse, at de 
ej må, å andras Skogar, Ängar, Backar, Hagar och 
Wretar, bryta löf, hugga wed, med mera, utan med 
lof och tilstånd, af dem med hwilka de ej äro i 
skyldskap. Icke eller utan Byamännens lof, uti 
Äng och Gärde insläppa några Kreatur, deruti de 
del äga, som med dem ingen förbindelse ingått 
hafwer. Och det til undwikande af dubbel plikt för 
dem, emot hwad denna By-Ordning för Byamän-
nen utsätter. Och ware alt Backstugufolk skyldigt, 
ställa sig denna By-Ordning til efterrättelse och 
efter undfått bud sig uti sammankomsterne infin-
na. Desutom ware de skyldiga, at mot skälig betal-
ning hjelpa de af Grannarna, med arbete när så 
omtränger at de det behöfwa. 

§. Hwar och en Husbonde uti Byen, bör 
wara derom sorgfällig, at icke des Barn och Hus-
folk öfwerträda denna By-Ordning, helst Hus-
bonde ändock i sådan händelse bör betala och 
böta för deras förseelser. Likaledes, at de icke 
besöka andras Ärt- och Rof-åkrar eller Krydd-
täppor: hwar det gör böte Husbonde efter Byala-
gets bepröfwande. 

§. De bötesmedel, som uti By-Cassan infly-
ta, bör sedan Åboerne på Kronobostället undfått 
sin andel, icke til annat anwändas än Båtsmannens 
underhållande. 

§. Uti Bystämman, åligger det en hwar at 
med anständig höflighet anföra, hwad han för egen 
del finner nyttigt wara, men ingalunda med 
plumpa och hårda förewitelser angripa Byfogden, 
Bisittarne eller andra. Hwilken sig otidigt upförer, 
han bör efter de öfrigas bepröfwande böta från 
Twå til Åtta Skilling. 

§. Och som denna By-Ordning icke kan 
wara nyttig, så framt böterna warda outtagne och 
eftergifne, skal det åligga Byfogden, Bisittarne, 
eller en eller flera af Grannarne at af de pliktfälde 
uttaga bötesmedlen eller deremot swarande pant, 
hwilken om den ej igenlöses, bör försäljas, och 
sedan omkostningarne äro afdragne, bör öfwer-
skottet ägaren tilställas. 

§. Men som det skal merendels hänt, der 
By-Ordningar want inrättade, at bötesmedlen icke 
kunnat af Grannarne i Byen utmätas, med mindre 
de måst utstå gensägelser och allehanda ledsam-
heter, af dem som böterne utgifwa måste; har Bya- 
laget funnit bäst wara, at mot skälig betalning få 
anlita wederbörande Kronobetjente och Nämde-
män, at af de motwilliga utmäta bötesmedlen. Då 
den omkostnad och betalning Kronobetjeningen 

och Nämden skola hafwa, bör äfwen samma gång 
af den tröge betalaren utmätas; dock likwäl bör i 
sådant fall, et ordentligt Utdrag af Bystämmo Pro-
tocollet, som af Grannarne är underskrifwit med 
namn och bomärke, wara til hands, at öfwerlemna 
til dem som utmätningen förrätta skola, uti hwilket 
Protocoll tydeligen finnes infördt tiden, och för-
seelsen, samt summan af plikten; begär den plikt-
fälde, at emot betalning få lika Protocoll, bör så-
dant honom icke nekas, på det han må kunna 
rättelse söka, om han tror sig hafwa orätt lidit. 

§. Byens oskifte Fiskewatn bör samtelige 
Hemmansbrukarne så nyttja, med Not, Nät och 
annan Fiske-redskap; at ej den ena kastar ofwan-
uppå eller uti den andras garn och warp; utan bör 
sådant ske i den ordning, som bland Skärgårds-
Allmogen brukeligt är; icke eller ware det någon 
lofligt, intaga andra utom Byalaget til Notlagare, 
så länge någon af Grannarne åstundar samma rät-
tighet. Hwar som det gör böte Åtta Skilling, och 
skilje ifrån sig den han olofligen intagit. 

Anhållandes underteknade ödmjukeligen, den 
Högtärade Härads-Rätten täcktes denna By-Ord-
ning, gunstigast gilla och stadfästa. Detta warder 
med wåra namn och egenhändiga bomärken be-
kräftadt. Tuskö den 30 Julii 1778. 

På Kronohemmanets wägnar underskrifwer som 
Åbo Joh. Granberg. 
På egna wägnar Eric Hansson, Perhr Ersson, Pehr 
Larsson, Jan Ersson, Mats Mikelsson, Hans Ers-
son, Eric Olofsson, Eric Jansson, gaml. Mats 
Matsson, ung. Mats Matsson, Eric Persson, Jan 
Andersson. 

At alla ofwannämnde Bönder hört denna By-Ord-
ning sig ord ifrån ord föreläsas, och under sine 
namn egenhändigt ristat sine bomärken, bewitt-
nar: Eric Jansson. Skatt-Bonde i Långalma, Axel 
Boman. Profoss, Anders Persson i Vikar Ändaro-
torpet. 

År 1778 den 28 November uppå Frösåkers Härads 
Lagtima Höste-Ting, är denna By-Ordning för 
Härads-Rätten upwist, upläst, och på Byamän-
nens begäran til obrottslig efterlefnad gillad och 
faststäld. Betygar På Frösåkers Härads-Rätts 
wägnar S. Sebenius. 

Lika lydande med Originalet intygar 

(Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1801.) 

6-782454 Ehn 
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Byordning för Ytternuttö, 1758 

ULA Frösåkers härad Ma:14, 26 juni 1758. 

Jngafs och upplästes följande Byordning: 

Fölljande Byordning hafwa undertecknade Bya-
män låtit författa oss emellan, till en obråtzlig ef-
terlefnad, och nu i ödmjukhet anhålla, det respec-
tive Domstolen täcktes den samma gilla och stad-
fästa. 

Om Wåren och så snart kiälan är utur jorden 
skall Swin Creaturen för utan digrisar wara ring-
ade wid En dahlr 16.!. [= öre] Kmts pligt för 
hwart. 

Skall alla Afloppsdiken, Giärdesgårdar för 
SädesGiärden och ängar med Led wara i Lageligit 
stånd satte; så snart Byfogdarne det befalla wid 
En Dahlr 24.!. Kmt plicht och efter så många 
dagars förlopp som the utsättja. 

Hwilken som befinnes Tiudra några Häst-
Creatur i giärden eller ängar, samt låter lösa Häs-
tar föllja med i Giärden och ängar, skall plichta 
Tre dahlr Kmt. 

Den som befinnes slå öfwer på en annars teg 
Träde Så eller Skiära på Grannens åker skall 
plichta Sex dahlr Kmt och skadan återgiälda. 

Sammaledes skall och then som kiör öfwer 
en annars obärgade åker eller äng och thermed 
skada giör, skall plichta Sex dahlr Kmt. och ska-
dan betala; men om dess folck äro siuka, skall 
then som öfwer fara will slå sig wäg fram och låta 
ägaren det komma tillgodo. 

Hwar som finnes hafwa ogild giärdesgård 
och then ej efter 2ne dagars tillseijelste [!] bättra 
skall böta Fyra dahlr Kmt och skadan åter. 

Hwilcken som äger okynnes Creatur af hwad 
slag thet wara må, och thet ej efter dess art och 
beskaffenhet fängzlar, skall plichta Sex dahlr 
Kmt, för Häst- och Boskap; men för de mindre 2 
Dr kmt stycket. 

Enär Wattufloder infalla skola alla med 
hielpsamma händer upprenssa alla diken mål- och 
Wattufårar, till Wattnets skyndsamma aflopp, och 
then som befinnes derutinnan wisa tredsko skall 
plichta Sex dahlr Kmt. 

Hwilken som med willja insläpper något 
Creatur i Bysens samfälta giärde eller äng innan 
alla grannarne therom ense äro, och lofgifwes af 
Byfogdarne skall och plichta Sex dahlr Kmt. 

Den som befinnes giöra större eller mindre 
åwärckan på en annors Skogsskifte eller bortför  

jord, skall och plichta Sex dahlr Kmt och sielf 
skyldig föra det ägaren tillhanda. 

Hwad ärter, Lin, Hampa och rofwe utsädet 
angår, som merendels skier på Trädet så skall alla 
som theruti del äga, skulle stänga på en och sam-
ma dag wid plicht Tre dahlr Kmt. 

Alla Bysens wägar och Broar skola altjd 
med sammad hand byggas så snart Byfogdarne de 
befalla, och den som då icke lyder skall plichta 
Twå dahlr Kmt. för hwar dag som försummas. 

Ingen hafwe lof efter denne dag, att giöra 
eller hafwa några instängzlor inuti ängarne hwari-
genom ohägn händer, och thet wid Sex dahlr Kmts 
plicht. 

Hwar som befinnes wid Gräs skiärande el-
ler slående, på ängar eller giärden för utan stängs-
hagen, skall plichta Sex dahlr Kmt med mindre 
icke nöden fordrar, tå hafwer han at anlita Byfog-
dame om bistånd. 

All utmarck med måssar som till Boskaps-
bäte räknas, får ingen utan samråd något foder 
bärga, innan the blifwa delte och thet wid Åtta 
dahlr Kmt. 

Höstfiske skola alla efter sin ägande rätt 
fiska, och all fisken derefter dela, samt att ingen 
hafwe lof att draga främmande fiskare, på Wattnet 
wid 6 Dr Kmt. jämväl och att Byfogdarne skola 
Syna alla näten och theras godhet bepröfwa. 

Till denne Byordnings obråttzliga hållande 
skall efter låttkastning blifwa en Ålderman och 
2ne Byfogdar, hwilkas giöromål skall wara, att 
noga efterse att alla desse puncter blifwa efterlef-
wade, och then som befinnes i någor måtto felat 
skall the böterne utpanta, och åldermannen then 
förwara, till hela Byens gemensamma nytta till 
Båtzmännens afiönande och andre behof: men om 
någon skulle wisa emot Ållerman och Byfogdarne 
någon sidwördnad större eller mindre, skall straxt 
plichta Njo dahlr Kmt samt att alle desse böter 
hwar gång fördubblas. 

Ytternuttö d. 26. Junii 1758 

Matts Jansson b, Matts Ersson b, Ands Ersson b, 
Anders Matsson b, Olof Nilsson b, Anders 
Andersson b, Jonas Ersson b, Jan Nilsson b, Jan 
Jansson b, Erich Ersson b, Lars Ersson b, Matts 
Ersson b, Per Persson b, Erich Matsson b 
Till Wittne 0: Janmark Eric Nordvall 

Och emedan om Rättens stadfästelse härå anhölts, 
Ty blef thenne Byordning til samtel. Ytternuttö 
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Byamäns obrotslige efterlefnad gillad och fast-
ställd. 

Byordning för Ytternuttö 1807 

RA. Svea hovrätt. Renov. domböcker. Stock-
holms län vol 364. ULA. Frösåkers härad AIa:26. 
19 juni 1807. § 91. 

Genom NämdeMannen Anders Persson i Lång-
sunda, låta Ytter Nuttö Hemmansägare ingifwa en 
emellan dem upprättad Byordning, med anhållan, 
at den samma kunde i Domboken warda intagen 
och til wederbörandes efterrättelse fastställas. 
Byordningen, som i anledning häraf uplästes, 
lydde sålunda: 

» Ytternuttö Byamän hafwa öfwerenskommit, at 
uprätta sin gamla Byordning: 

lmo Skola Grannarne beta kreatur samfält i 
Hagar och andra instängslor; Men ej på annat sätt 
än efter öre och örtug. Den som häremot bryter 
plickte Åtta skillingar Banco. Men släpper någon 
kreatur i Slåtterängar, eller slåtthagar, ersätte ska-
dan och plikte Sexton skillingar Banco. 

2do Gör någon wägar eller nertrampar sädesåk-
rar eller kör öfwer andras Hösträngar eller Bre-
dor, plickte Åtta Skillingar Banco. 

3o Den som försummar råd så snart som budka-
flan gåt omkring Byn eller och försumar allmänna 
arbeten, som wäglagning Gärdesgårdssyner m. m. 
för det förra Fyra Skil. och det sednare Tolf Skil-
lingar Banco. 

4o. Den som slår mer på Ängsskiften än som på 
rådet är afgordt, plickte Åtta Skillingar Banco. 

5o Skulle Grannarne blifwa Twedräktige om rå-
dets afgörande skal de flästas påstående äga fram-
gång. 

Att således, som förberördt är, blifwit öfwerens-
kommit med allas bifall, det intygas med wåre 
namn och bomärken af Ytternuttö den 16 de Junii 
1807. 

Erik Eriksson B, Gamla Matts Eriksson B, Matts 
Andersson B, Jan Olofsson B, Nils Olofsson B, 
Anders Mattsson B, Per Persson B, Nya Matts 
Eriksson B, Unga Matts Eriksson B, Matts 
Mattsson B, Jan Persson B, Unga Jan Persson B, 
Matts Jansson B, Matts Persson B. 
Såsom Wittnen Jacob Sandberg i Söderby, Johan 
Jansson i Ytternuttö. 

Och Resolverades At Härads Rätten pröfwar i 
förmågo af 13 de § uti Kongl. Resolutionen på 
Allmogens Beswär den 1 sta September 1741, skä-
ligt, förestående Byordning tu Ytternuttö Hem-
mans Innehafwares efterrättelse stadfästa; Hwar-
öfwer bewis genom Uttrag af Protocollet, medde-
las skall. 

Byordning för Yttersby 1784 

Denna byordning finns tryckt i Uppland, Årsbok 
1961, efter det ena av byamännens två exemplar 
av byordningen, som numera förvaras i ULA 
» Strödda accessioner nr 9 ». Båda exemplaren är 
försedda med häradsrättens resolution. Byord-
ningens text återfinnes även i Frösåkers härads 
dombok 20 juni 1785. Denna byordning överens-
stämmer med byordning för Långalma 1782, Bör-
stils socken. Där paragraferna överensstämmer 
anges detta med hänvisning till motsvarande para-
graf i byordning för Långalma 1782. Olikheter i 
stavning och interpunktion förekommer. 

ULA. Frösåkers härads Ala: 21. 21 juni 1785. 

Till HäradsRätten läto Jord- och delägarne i Yt-
tersby ingifwa en them emellan uprättad Byord-
ning, med anhållan, att thensamma, til theras sä-
kerhet, kunde i protocollet warda intagen samt 
gillas och fastställas, samt bewis theröfwer genom 
Utdrag av protocollet meddelas: Lydande berörde 
Byordning, som härefter uplästes, ord ifrån ord 
sålunda: 

Att förekoma många oredor, som gemenligen plä-
gar ske uti stora Byalag, så har samtelige under-
skrifne Hemmansåboer uti Yttersby och Börstels 
sochn funnit nödigt att inrätta Byordning af föl-
jande innehåll: 

1 §-19 § = Långalma 1782: § 1— § 19 
20 §-23 § = Långalma 1782: § 2l—§ 24 
24 §-25 § = Långalma 1782: § 27— § 28 
26 § Alla the böter som i thenna Byordning blif- 

wit utsatte, kommer att delas lika på hwar och en, 
efter alla kommer lika til att plickta, och andra 
utgifter, som hörer til denna Byordning. 

Anhållandes undertecknade ödmiukeligen att then 
Högtärade HäradsRätten täcktes thenna Byord-
ning gunstigast gilla och stadfästa. 
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Detta warder med wåre namn och Bomärkens 
egenhändiga underritande bekräftat i Yttersby den 
8 de November 1784. 

Olof Persson B, Per Andersson B, Erik Larsson 
B, Per Abramsson B, Jan Mattsson B, Anders 
Andersson B, Matts Mattsson B, Per Jansson B, 
Matts Persson B. Att alla ofwannemde Jordägare 
hördt thenna Byordning sig ord ifrån ord 
föreläsas, och under sine namn egenhändigt ritat 
sina Bomärken, bewittnar Erik Jansson i 
Långalma B, Matts Jansson i Tuskö B. 

Och Resolverades Att thenne tu l laglig säkerhet i 
Domboken intagne Byordning, til wederbörandes 
obrottslige efterlefnad härigenom warder fast-
stäld; Hwaröfwer bewis, genom utdrag af proto-
collet meddelas skulle. 

Byordning för Östhammars stad 
och Gammelby by 1778 

Byordningen för Östhammars stad och Gemmelby 
by består av två sammanhäftade delar. Den ena 
utgöres av den tryckta mönsterbyordningen 
1742 = MBO, med däri införda bötesbelopp, me-
dan paragrafindelningen är något förändrad. Den-
na del saknar såväl byamännens underskrifter som 
häradsrättens eller landshövdingens stadsfästelse 
eller anteckning därom. Den första delen kan upp-
fattas antingen som en del av hela byordningen 
och bör då dateras till 1778 eller som ett förarbete 
till den handskrivna och undertecknade andra de-
len av byordningen. 

Den andra delen är sammanhäftad med den 
förra och utgöres av en handskrift med underskrif-
ter av byamän i Gammelby, Eds by och Östham-
mars stad 4 febr. 1778. Landshövdingen stadfäste 
den 13 sept. 1779. 

Denna andra del överenstämmer till största de-
len med byordningen för Eds by 1762 i Börstils 
socken. Olikheter i stavning och interpunktion fö-
rekommer. Där paragraferna överensstämmer 
anges detta med motsvarande paragraf i byordning 
för Eds by 1762. 
Nordiska museets arkiv. 

Östhammars Stads och Gammelbys Bys Byord-
ning. 

Upprättad till underdånigst följe af Kongl. Ma-
jestets Nådigste Skrifwelse till samtelige Herrar  

§ 1-1 XXIII = Eds by 1762: § 1-23 
§ XXIV—§ XXX = Eds by 1762: § 26-32 

dock : § IV. .plikta Otta öre., böte Två daler, 
§ VI..plikte Två daler för hwarje grind, 
§ VII. .jämte Ett öres plikt för hwarje famn, 
§ VIII..wid Två öres plikt för, § XVIII. .hwarje 
gång En daler. Samma böter ware ock för brodd 
och Grässkärning. § XXVI..första gången Tre 
daler.. 

Östhammar den 4de Februari 1778. Samuel 
Groop. Joh. Balk, Eric Olofsson b, Pehr Bodin, 
Hans Gjers, Johan Engman, Johan Hålldahl, 
Matts Röbeck, Pehr Robeck, Johan Gjers, Anders 
Säterman, Hans Blom, Anders Söderman, Jsrael 
Gjers, Eric Söderman, Anders Ohne, Hans 
Kruus, Hans Sveijer, Carl Hellberg, Lars 
Hagman, Nils Kruus, Lars Engman, Petrus 
Hagman, Olof Meijholm, Jan Schjeder, Hans 
Wester, Nils Lindgren, Eric Öhrn, Hans Edström, 
Johan Carlsten, Nils Wattman, Olof Stare b, 
Matthias Öhrn, Gottfrid Goffeng, Anna Öman, 
Hans Man Hansson, Gamle Eric Ohne. 

År 1779 den 13 September är thene Byordning hos 
Kongl. Maijts Befallningshafwande uti Stockholm 
Län upwist och genom Resolution af detta dato 
faststäld; Betygar Gust. Hortulan. 

På samtelig sammankallelse är så bewiljadt, att om 
någon ohägn eller olägenhet Kan Komma, bör 
ingen sammankallelse ske på hela Byen, förän det 
sker på allmänna må'rdgården där som åker och 
äng stöter emot hwarandra. Tå samtelige Byamän-
nens öfwerenskommelse. 

Olof Erson i Gammelby, Anders Ericsson i Ed. 
Jean Andersson i Ed, Eric Olofsson i Gammelby 
b, Hans Man Ericsson, Eric Åberg, Matthias 
Torngren, Anders Boman, Anders Juthe. 

Med Originalet aldeles lika lydande betyga. And 
Seuderman, Jonas Pet Dahlberg. 

EDEBO SOCKEN 

Byordning för Edebo församling 1775 

Denna byordning överensstämmer i stort med 
MBO. De viktigaste avvikelserna anges särskilt. 

Tryck i ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli 
D III 227 1/2. 
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By-Ordning, Antagen af de fläste Byar i Edebo 
Församling, och uprättad til underdånigst följe af 
Kongl. Maj :ts Nådiga skrifwelse till Samtel. Her- 
rar Landshöfdingarne den 20 Februarii 1742, samt 
i anledning af thet therwid fogade Project, Anhål- 
landes desse nedanskrefne Byars Inwånare om 
Högtärade Lofl. Härads-Rättens fastställande til 
obrotslig efterlefnad, samt förbehålla sig, at the 
omständigheter, som thenne By-Ordning innehål-
ler och therefter af Byamännen afgjorde warda, 
icke måge af Krono-Betjente til Rätta ställas och 
domföras, eller the sig på et eller annat sätt, ther-
uti blanda. 

1 §. Enligit Kongl. Brefwet af den 20 Februarii 
1742, samt i anledning af Högwälborne Herr 
Lands-Höfdingens och Commendeurens Grefwe 
Gyllenborgs skrifwelse af den 23 Maji sistledne 
hafwa nedansrefne Byar uti Edebo Församling 
waldt Ålderman som årligen komma at ombytas 
och förenat sig uti följande puncter: Åldermannen 
äger magt — — 

23 §. Ther skog oskift är, bör then samma skif-
tas, hwilken som hugger på annars teg, böte 2 
daler S:mt, til samme plickt ware then förfallen, 
som hugger bort blek, eller galit bleckar. 

29 §. Getter och Höns böra så acktas, at de ej 
gjöra Grannarne någon skada, sker thet, plickte 
för hwar Giet 16 öre och för Hönan 8 öre Silf:mt. 

35 §. Böterne som inflyta, samlas hos Ålders-
mannen til årets slut, tå han för them redo wisar 
och för Byamännen upgifwer, hwilka som plick-
tadt och huru högt the bestiga, På hwad sätt thesse 
penningar må bäst och nyttigast anwändas, 
therom måge Byamännen sig sielfwe förena. 

Edebo Sockne stufwa d. 1 October 1775. 
Med förestående By-Ordning samt alla dess 

puncter, äro Församlingens Ledamöter aldeles 
nögde, som bewitnas af Edebo Socknestufwa d. 1 
October 1775. 
P. L. Hagtorn. Hammarby. Anders Matsson, Nils 
Jansson, Berga. Eric Ersson, Wide. Eric Persson. 
Berga. Jan Hansson, Skjärsta. Per Ersson. 
Skälby. Eric Ersson. Biöringe. Mats Ersson. 
Jeringe. Olof Matsson. Sättra. Anders Matsson. 
Gråska. Eric Matsson. Gräsö. Mats Jansson. 
Wargswik. Gustaf Matsson. Gillberga. Olof 
Olsson. 

År 1775 d. 4 October; Uppå Fröds-Åkers Hä-
rads Lagtima Höste Ting är föregående By-Ord- 
ning ingifwen ocj upläst, samt utom några undan-
tag, enligit Protocollet, til wederbörande Jordäga- 

res och Byamäns säkerhet och framdeles efterrät-
telse, gillad och faststäld, Betygar På Hrads Rät-
tens wägnar Joachim Steen. 

(Gefle, Tryckt hos Ernst Pet. Sundqvists 1776.) 

GRÄSÖ SOCKEN 

Byordning för Västerby 1786, 
på nytt ingiven och stadfäst 1843 

ULA. Frösåkers härad Ala: 21. 16 nov 1786 och 
AIa:41. 3 febr 1843. 

Läto Vesterby Jordägare på Gräsön till Härads-
Rätten ingifwa en af them samtelige igår undertek-
nad Byordning, med anhållan att then samma kun-
de till laglig säkerhet i Domboken warda intagen 
samt bewis theröfwer genom utdrag af Protocollet 
meddelas, Byordningen, som i anledning häraf 
uplästes fanns ord ifrån ord så lydande: 
Byordning, til obrottslig efterlefnad af oss un-
derskrefne Westerby Byamän på Gräsön friwilligt 
antagen, innehållande följande puncter. 
10 Uti wårt Byalag skall ständigt wara en Ålder-
man och 2ne Bisittjare, hwilka af de öfriga wäljas 
och wid Wallborgmässotiden hwart Åhr ombytas. 
Derjämte hafwe wi antagit såsom et wist tecken en 
Klubba med allas wåra inskurna namn ock Bomär-
ken, hwilken förwaras hos Åldermannen och ut-
skickas så snart han finner nödigt att oss samman-
kalla. Försummar någor att antingen fortskaffa be-
mälte klubba eller treskas någon emot Budet, och 
utan laga förfall blifwer borta, när han så kallad är 
böte 8 skilling Specie. 

2° Är någon så obetänckt, att han wid samman-
komsten med oanständiga ord öfwerfaller Ålder-
mannen, eller någon annan af Granskapet, eller 
utbrister i oqwädinsord och Swordomar böte efter 
omständigheterna 12 sk: eller mera. 

3° Alla slags GärdesGårdar, Grindar och led 
böra wara i förswarligit stånd, hwarföre syn så 
höst, som wår af samtelige Grannarne bör hållas; 
det som då finnes wara bristfälligt, skall sedan 
sättias i förswarligit stånd inom wiss förelagd tid 
wid 10 skil. wite. 

4° Om wåren när det börjar flöda, böra samte-
lige Grannarne åtföljas, ther gemensamt Gärde är, 
att afleda wattnet, men försummar thet någon 
plickte 8 sk: 
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50 Afloppsdiken böra ständigt hållas wid magt 
och mötande diken som dämma wattnet, böra af 
deras ägare, hwilken den tillstötande åkeren til-
hörer, updikas wid 10 sk.rs bot. 

6° Alla GärdesGårdar böra wid lika wite wara 
upfredade så tidigt omkring Gärdet, så att när 
såningstiden infaller om hösten, och Åldermannen 
säger til, bör sädesGärdet wara hägnad innom 3 
dagar, samt inga kreatur dit insläppas; ej heller må 
lösa kreatur om hösten insläppas på rågen att beta, 
til undwikande af samma wite. 

7° Inga kreatur måga om wåren efter den första 
Maij insläppas på samfälte ängar att beta: Bryter 
någor häremot plickte 8 skil. 

8° Åldermannen bör några dagar förut med 
Grannarne öfwerlägga, när samfålta Ängar böra 
slås. Slår någor öfwer rätta Linien Grannarne 
emellan betala höet tilbaka och böte 10 skil. 

9° Alla nödiga wägar innom ägorna tu och ifrån 
By, samt til och [från] Kyrka böra Grannarne 
emellan fördelas: sedan hålle hwar och en sitt 
wägstycke wid magt. Försummar någor att bätra 
den Bro eller wägstycke, som honom tildelt är, 
sedan han af Åldermannen therom tilsagd är, 
plick[t]e 8 skil. Skulle han äntå sedan treskas, 
hafwe Åldermannen med bisittjarena magt att för 
lega låta det ogillt är, och sedan legan med böterna 
utpanta. Samma wite ware för den som giör sig 
biwägar öfwer Äng och besådd Åker. 

100  Broar och theras Byggande delas åboerne 
emellan, och ware hwar och en pliktig att hålla sin 
bro wid magt wid wite af 6 sk. 

110  Ett lika wite [6 sk] ware för den som utan 
förut skjedd öfwerenskommelse wallar betar eller 
tjudrar sine kreatur i Äng, eller sädesGärde, ehuru 
det än sker på hans ägor och skiften. 

12° Sedan Ängar och Gärden äro afBärgade, 
böra inga kreatur insläppas, förrän Åldermannen 
sammankallat Grannarne, och de sig förenat, så 
wäl om tiden när det bör ske, som ock om antalet, 
och hwad kreatur de wilja insläppa; ho häremot 
Bryter plickte 4 skil: 

13° Inga Swänska baggar måge gå tilhopa med 
Byens fårahjord ifrån den första Augustii, så wida 
Engelska eller Spanska får äro att ett så fördelag-
tigt fårslag icke bort blandas, wid 6 sk. bot. 

14° Ingen må från andra orter intaga kreatur på 
byens betesmark wid 10 sk. wite. 

15° Likaledes må ingen af Grannarne eller In-
hyses hjon intaga på ägorne eller i sine hus något 
löst folk, utom Grannarnes bifall, wid 16 skirs bot,  

och ware äntå skyldig, att det intagne inhyses 
folket straxt bortskaffa om Grannarne det påstå. 

16° Alt ifrån kälen går ur jorden, til des hon åter 
kälar, böra swinen wara ringade, och när säden 
införes instängde wid wite af 4 sk. 

17 Bar eld må ej bäras Gårdarna emellan ej eller 
i stall, lada eller annat uthus, och ware alt Tobaks- 
rökande förbudit på samma rum. Eij eller må eld 
lämnas osläkt eller owårdad i badstuga eller smed-
ja, altsammans wid 16 skrs wite. 

18° Wisse utnämde män af Grannarne böra 2ne 
Gånger om åhret höst och wår besigtiga alla eld- 
städer i Bylaget; och de som då finnes bofällige, 
antingen nederslå eller Ägaren wid wite föreläg-
gas, att dem innom 8 dagar förbättra. 

19° Alla öfwerenskommelser om ett wisst arbe-
te som samfält är, må ingen försumma, eller utan 
laga förfall underlåta; men skulle någon för åkom-
men nöd och fattigdom, eller annan oförmögenhet 
icke hinna med, att fullborda sitt arbete, njute han 
då i sädes och bärgningstiden hjelp av Grannarne 
för skälig betalning. 

20° Skulle någon af Byalaget wara borta när 
han af Åldermannen kallas, bör han wid hem-
komsten giöra sig underrättad om Bylagets beslut, 
och wara skyldig det att efterlefwa. 

210  Denne Byordning bör til förekommande af 
okunnighet åt minstone 2ne Gånger om Åhret för 
samtelige Grannarne upläsas: och skall ingen til 
ursäkt sedan lända, att hans barn eller Tjenstefolk 
owetande sig häremot förbryta, utan husbonden 
wara skyldig att swara til alt det som hans folk 
emot thenne wår öfwerenskommelse sig förbryta. 

22. Ingen må icke eller understå sig, att olofli-
gen taga och nyttja annans båt eller redskap, ware 
sig tu sjös eller lands, wid wite af 8 skil. utom 
böter efter lag. 

23° Alla Böter efter thenne ordning, äga Bya-
männen magt af den Brottslige uttaga, och derest 
han treskas, hafwer Åldermannen med bisittiarena 
magt, att panta honom, och lägga honom wiss tid 
före, att panten återlösa, försummar han det, må 
panten för auctioneras, och öfwerskottet honom 
tilställas, skulle någon wid pantningen öfwerfalla 
Executorerna med hugg och slag eller oqwädins-
ord, plickte 1 RDr Specie. 

Desse böter samlas uti en Cassa, som förwaras när 
Åldermannen, och nyttias tu Byens gemensamma 
behof, såsom Båtsmans utredning och mera dy-
ligt. 
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Till mera wisso hafwe wi föreskrefne Byordning 
med wåre nams och egenhändige bomärkens un-
dersättiande uti nedanskrefne wittnens närwaro 
bekräftat och stadfästat som skedde uti Vesterbyn 
den 15de November 1786. 

Sven Alb Flodman, Per Jansson b, Eric Hansson 
b, Nils Olsson b, Nilss Persson b, Per Larsson b, 
Anders Andersson b. 
Till wittnes H.G. Hagman, Lars Larsson 
Skräddaredräng b. 

Häröfwer Resolwerades 
Att thenna Byordning warder till then säkerhet 
kraft och wärkan Lag förmår i Domboken intagen, 
samt thetta till bewis theröfwer genom Utdrag af 
Protocollet meddelt. 

Stadfästelse av byordning 
för Västermörtarö 1776 

I ett mål mellan grannar i Söderboda och Väster-
mörtarö gäller frågan om man genom ett vitesför-
bud eller en överenskommen byordning kan häm-
ma all vidare ohägn med getters hållande och olov-
ligt betande. 

ULA. Frösåkers härad AIa:19. 20 febr 1776. 

Men wid upropet af thetta mål, woro ingenthera af 
Parterne närwarande utan framgaf Nämdemannen 
Abraham Eriksson ifrån Öster-Mörtarö, en af 
them under then 6 te uti innewarande månad, un-
derskrifwen By-ordning, som uti 39 puncter fans 
wara författad, och hwilken Borgaren Jöran 
Grund i Öregrunds Stad, ehuru ostemd, likwäl 
med följande mening undertecknadt: Uti thenne 
By-Ordning, tager undertecknad lika del för Wäs-
ter Mörtarö Grannar. Jöran Grund. 

Och emedan Parterne således, uti the instemde 
målen, blifwit i wänlighet förente Then ingifne By-
Ordningen, som uplästes, jemwäl pröfwades län-
da, til bibehållande af god ordning med mera, 
inom Byalaget; Ty pröfwade Härads Rätten skiäli-
git, den samma By-Ordning, til wederbörlig säker-
het och efterrättelse, härigenom gilla och stad-
fästa. Hwaröfwer bewis, så wäl igenom påskrift å 
sielfwa By-Ordningen, som utdrag af protocollet, 
uppå begiäran, meddelas skulle. 

HARGS SOCKEN 

Byordning för Bförsta 1759 

Denna byordning överensstämmer i stort med 
byordning för Vattensta och Långsunda 1753, 
Hökhuvuds socken. Där paragraferna överens-
stämmer anges detta med motsvarande paragraf i 
byordning för Vattensta och Långsunda 1753. De 
båda byordningarna skiljer sig i fråga om bötesbe-
loppen. 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker, Stock-
holms län vol 152. Frösåkers härad 21 juni 1759. 
Upwistes och uplästes denna Byordning: På thet 
så mycket bättre ordning må kunna erhållas uti 
Byelag, så är af underskrefne uti Biörsta By i godo 
öfwerenskommit, och faststäldt, til fullkomlig ef-
terlefnad nu ock i framtiden efterskrefne puncter 
neml. 

10-90  = Vattensta och Långsunda 1753: 1°-9° 
10° = Vattensta och Långsunda 1753: 14° 
Ilm°-13° = Vattensta och Långsunda 1753: 

16°-18° 
14° = Vattensta och Långsunda 1753:26° 
15° Alt ifrån kiälen går ur jorden til des hon åter 

kiälad warder, böra swinen wara ringade, och det 
wid en dalers bot, kommer den annan gång igen 
böte dubbelt. 

16° = Vattensta och Långsunda 1753:35° 
17° = Vattensta och Långsunda 1753:39° 
18° Höst och Wåhr skall åldermannen med 

samtel. Grannarna hålla behörig Syn öfwer alla 
eldstäder och skorstenar i hela byn wid en Dr bot, 
och hwem som då pröfwas hafwa förfallna elaka, 
förbrända och rämnade spisar, skall en sådan spi-
sel nederrifwas och en ny upsättias wid 5 Dr, äge 
emedlertid Åldermannen med grannarne mackt 
straxt en sådan spis kullslå, innan de gå af Gården. 

19° Alla utsatte böter beräcknas och förstås i 
Smtt och derefter af Åldermannen uttagas och 
förwaras. 

20° Till at förekomma den skada, och olägen-
het, som deraf timar at den ena Grannen trampar 
och förderfwar den andras utsådde säd och be-
sådde åker, skola alla åkrarne giödas på en trackt 
eller skifte, så att enhanda säd, af allesammans 
utsås höst och wåhr. 

21° Hwar som insläpper något kreatur, sedan 
sådt är böte för hwar-thera jemte skadans ersät-
tiande 6 öre. 

22°-23° = Vattensta och Långsunda 1753:12°-
13° 
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24° = Vattensta och Långsunda 1753:150  
25°-26° = Vattensta och Långsunda 1753:19°-

200  
27° = Vattensta och Långsunda 1753:23° 
28° På thet hwar och en må kunna med be-

qwämlighet kiöra öfer diken i åkrar och ängar, 
skola ricktige och förswarlige Broar inrättas, på de 
ställen der nödige pröfwas, wid en Dr Smtts böter 
och kunna sedermera dessa broar dels Byamän-
nen emellan på beqwämligaste sätt. 

290-310  = Vattensta och Långsunda 1753:28°-
30° 

32° = Vattensta och Långsunda 1753:32° 
33° = Vattensta och Långsunda 1753:36° 
34° = Vattensta och Långsunda 1753:38° dock: 

och de öfrige delar förwaras. 
35° = Vattensta och Långsunda 1753:41° 
36° = Vattensta och Långsunda 1753:42° 
37°-41° = Vattensta och Långsunda 1753:44°- 

48° 
42°-44° = Vattensta och Långsunda 1753:50°-

52° 
450  Giller eller så kallade brandfällor at upsätta 

å byens ägor af hwem det wara må, warder til en 
Dr Smts böter för hwartera förfallen, som thermed 
beträdes, som ock samtelige Grannarne med alla å 
Bysens ägor boende inhyseshion, Soldater och 
båtsmän warder förbudit wid 5 Dr Smts bot, at 
bära laddad bössa på ägome, samt at föröfwa nå-
got skiutande å sådande diur som i Kongl. förord-
ningarne förbunde äro, wid lika bot, dock må alla 
rofdiur utödas och saklöst fällas. 
Hargs Sockn och Biörsta by 
Erick Olofsson, Olof Olofsson, Matts Ersson, 
Karl Karlsson, Jan Mattsson, Per Mattsson. 
Och blef then samma på begiäran, till den kraft 
och wärckan lag förmår, uti Domboken intagen, 
samt så wida Byamännen thess innehåll med sine 
namns undersättiande til alla delar erkiändt, samt-
elige Grannarne i Biörsta By til obrotslig efterlef-
nad och wederbörlig ordnings winnande i Byn, 
härigenom gillad och faststäld. 

Stadfästelse av byordning för Löhammar 
och Stockby, Hargs socken och Ytternuttö. 
Börstils socken 1776 

ULA. Frösåkers härad AIa:19. 7 okt 1776. 

Läto samtelige Jord- och delägarne uti Löhammar 
och Stockeby, så wäl som Ytter-Nuttö, ingifwa en 

emellan them öfwerenskommen Byordning, med 
anhållan, att then, til wederbörlig säkerhet och 
efterlefnad, kunde wara gillad. Och allthenstund 
berörde By-ordning, hwilken samtelige Jord-
ägarne underskrifwit, fans lända til bibehållande af 
god ordning innom Byalaget; Förthenskull pröf-
wade Härads Rätten skiäligit, att then samma, til 
wederbörandes efterrättelse härigenom gilla och 
stadfästa; Hwaröfwer bewis, så wäl igenom på-
skrift å sielfwa Byordningen, som utdrag af proto-
collet, skulle meddelas. 

Byordning för Marka /833 

Efter byamännens exemplar i bykistan. I bykistan 
förekommer en nära likalydande byordning date-
rad 1 nov 1817. Denna är inte fastställd av härads-
rätten och kan betraktas som ett förslag till 
byordning. 

S.D. Blef till den säkerhet, kraft och werkan Lag 
förmår i domboken intagen och med bewis därom 
påtecknad. 
10 en handling, som Marka Byamän läto förete, så 
lydande: "Till hämmande af oskick och befordran 
af god ordning, som bereder allment och enskildt 
wäl, hafwa samtelige efterskrefne Hemmans 
Egare och Åboer, uti Marka by af Hargs socken, 
Ståckholms län och Frösåkers Härad, till obrotts-
lig efterlefnad nu och för framtiden, öfwerenskom-
mit och beslutat om följande Byordning. 

Om Åldermans tillsättande och dess skylldigheter 
1° En Ålderman skall, antingen efter Ordning 

eller omröstning, i Byen tillsättas Wall-
borgsmesso-dagen, på ett år; och bör den, som 
efter Ordning eller de flestas röster dertill blefwit 
förordnad, sig derifrån icke undandraga wid Åtta 
skillrs bot. 

2° Den tillsatte Åldermannen skall genast 
åligga, att sitt kall ordenteligen utföra och som 
oftast gå öfwer de gemensamma Egome för att 
efterse och tillkännagifwa bristfälligheter och ska-
destånd. 

3° Åldermannen äger magt att sammankalla 
Byamännen, när han antingen sjelf det nödigt 
pröfwar eller blifwer af någon Granne derom till-
sagd, för att gemensamt med dem om samfälta och 
Byn rörande angelägenheter öfwerlägga. 

40 Detta sammankallande sker genom en ut- 
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skickad Budkafie, hwarpå alla Byamännens Bo-
märken böra wara skurne, och hwilken alltid af 
Åldermannen förwaras. Den af Byamännen, som 
Budkaflen efter ordning bör emottaga, är skyldig 
att den genast och utan ringaste uppehåll till sin 
granne fortskaffa, då den siste skall till Ålderman-
nen densamma återbära. Den detta försummar el-
ler derwid wisad motwilja böte En skilling. 

50 När Budkafie sålunda omlupit, bör Bonden 
eller Åboen sjelf, ifrån hwarje hushåll, hos Ålder-
mannen genast sig inställa, för att afiiöra hwad kan 
blifwa föredragit och derom uti öfwerläggning 
ingå. Blifwer någon utan giltigt förfall, af motwilja 
eller wå' rdslöshet borta, eller derwid nyttjar ett 
icke antagligt Ombud, böte Fyra Skilr för hwarje 
gång. Uteblifwer någon af sjukdom eller andra 
gällande hinder och sådant icke hos Åldermannen 
anmäler, böte Twå skilr. I allt må den utan gällan-
de skäl frånwarande åtnöjas med hwad de närwa-
rande besluta. 

6° Den af Byamännen eller deras husfolk, som 
wid en sammankomst, det ware hos Åldermannen 
eller annorstädes, så ute, som utom Byn, såsom 
wid Brandsyner, Gärdesgårdsyner eller andra till-
fällen utbrister i oanständiga ord eller i Eder och 
swordom böte Tolf skär eller mer efter omständig-
heterna och förbrytelsens beskaffenhet, den Ål-
dermannen och Byamännen eger att pröfwa. 

Om hägnader och stängslor. 
1° Hwarje år, en eller twänne gånger, der Ål-

dermannen så nödigt pröfwar, skall efter förut-
gången tillsägelse Gärdesgå' rdssyn hållas, hwar 
wid alle Åboerne böra wara tillstädes — Och böra 
då alla bristfälligheter wara iståndsatte, om dag till 
syneförrättningen förut blifwit utsatt och tillkän-
nagifwen. Äfwen skola Egorne om wå'ren och 
Broddgärden om hösten, på Åldermannens första 
tillsägelse, hägnas. Den sådant försummar böte en 
half skilling för hwarje famn, som bort iståndsättas 
och ersätte all den skada, som deraf timat. Ålder-
mannen bör ock noga tillse, att en hwar håller 
Gärdesgård och stångfall efter hemmantal. 

2° När Gärdesgård omkring åker eller äng, ha-
gar eller betesmark af snöfall nedbrytes, eller 
blåser omkull, bör den straxt om wåren utan dröjs-
mål förswarsgod uppsättas. Den sådant försum-
mar, sedan han derom kunskap fått, böte en skill 
för hwarje kreatur, som derigenom inkommit och 
ersätte skadan efter Åldermannens och Byamän-
nens ompröfwande. 

3° Hwilken, som lägger timmer, wed, wirke, 
sten eller hwad det wara må, emot annans gärdes- 
gård, att han deraf får sydning eller omkullfaller 
böte för hwarje par en half skilling och upprätte 
skadan. Samma lag ware för den, som om winter 
eller sommartid, för att framkomma, nedhugger 
eller sönderbryter annars Gärdesgård, och den 
icke i rättan tid i sitt förra skick upprättar. Sker 
det i oträngt mål, eller af wanart, bättre det genast 
och böte fyra skillr; Sker deraf ohägn, upprätte 
skadan. 

4° Alla Grindar, Led och öppningar wid winter-
wägar skola, när af Åldermannen och Grannarne 
nödigt pröfwas, tillstängas. Och till desto säkrare 
werkställighet deraf, skola de Grannarne emellan 
fördelas efter deras samfällte beqwämlighet. Den 
ett sådant Led, grind eller öppning försummar, att 
efter tillsägelse, i rättan tid iståndsätta, böte fyra 
skilr och gälde den deraf timade skadan. Samma 
bot ware för den, som efter sig lemnar öppen led 
och grind, der hägnadt wara bör eller der wägar 
äro öfwer annars instängslor. Härwid answare 
Husbonde för allt sitt husfolk. 

5° Ingen hafwe lof att wid såning eller på Åker 
och Äng wid sädes och höbergningar medhafwa 
lösa hästar, undantagandes små föll, wid fyra 
skillrs bot. 

6° Likaledes må ej barn tillåtas att, utan med-
följe af äldre Personer, som Åkrarne igenkänna 
och skilja kunna, gå i Ärte- och Rofåker wid fyra 
skillrs bot, ändock ingen skada sker. Befinnas de 
på annans åker och der, med trampning eller af-
hämtning, göra skada, böte dubbelt och ersätte 
skadan. Befinnes Ungdom eller gammalt folk af 
wanart på annars Ärt- och Rofåker eller Potatoes-
land och dylika ställen, böte Trettio två skillr och 
ersätte skadan. 

Om Åker. 
1° Ingen köre öfwer annars besådda eller obe-

sådda Åker, der han utan särdeles swårighet fram-
komma kan. Den häremot bryter böte för den 
besådda Åkern Åtta och för den obesådda fyra 
skillr. 

2° Rå- eller Målstakar skola noga wårdas och 
råfarorna köras räta, wid Trettio två skillrs bot, 
utom böter efter lag, om de med uppsåt rubbas, 
och Åtta skillr för de sednare om de köras krokige. 

3° Till förekommande af Trampning och andre 
olägenheter, skola alla grannarne, så widt mögligt 
är, så laga, att på samfällt Åkertrakt sås enahanda 
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slags säd. Men skulle någon granne i Byn det icke 
med förmon kunna, gifwe sådant, jemte skälen 
dertill, före såningen tillkänna, och Åldermannen 
jemte Byamännen pröfwe dem. Den, som efter 
godtycke häruti förfar böte Åtta skillr eller mera 
efter ompröfning. 

4° När Ärtåker eller dylikt instänges, sättes 
Qärdesgården på den sidan om Råfåren, som in-
stängd blifwer wid bot fyra skillr. 

5° Förmärkes någon wilja mylla jord af annars 
Åker på sin, och ej stundom begynner köra wid 
Råfåren, som i synnerhet bör ske wid Ärning, böte 
Åtta skillr och köre genast om Åkern wid fyra 
skillrs bot. Men möter dike på någondera sidan 
skall altid köras ifrån diket åt Råfåren wid samma 
bot. 

6° Till Åker märkens och Lindors, så wäl som 
utmarkens fredande för den skada, som af swin-
creaturen göras, skola de, så snart Kälan gått ur 
jorden om Wåren ringas, som sedan öfwer som-
maren bör underhållas. Den det försummar, sedan 
han derom tillsagd är, böte utom efter Lag fyra 
skillr för hwarje oringadt swin Kreatur — 

70 Hwar, som insläpper något Kreatur, der sådt 
är, böte för hwarje Kreatur en skilling, ändock 
ingen skada sker. Sker skada gelde den dessutom 
efter ompröfning. 

8° Till förekommande af elaka wanor för Krea-
tur och deraf för orsakade ohägn och skada för 
Byalaget, ware ej mindre om Hösten på Rågbrod- 
den, än om Wåren och Sommaren allt betande och 
tjudrande i samfälta Gärdes- och Ängsbackar, 
hwaruti ens egna egor inbegripas samt wid än- 
dame af egna Åker- och ängs-Tegar, äfwen som 
Gräs skärningar inom samfälta instängslor, allde- 
les förbudne. Den häremot bryter, böte första 
gången för hwarje Kreatur fyra skillr hwilket ge-
nast derifrån tages, samt likaledes fyra skillr för 
hwarje annan i denna punkt förbuden åtgärd. Sker 
det annan eller flera gånger böte dubbelt emot 
första gången. Dock må på ens egna åkerrenar till 
hwilfoder gräs slås ordentligen. 

9° Den, som insläpper kreatur i Gärde eller 
Äng, innan alle Grannarne sin säd och hö inbärgat, 
samt om tiden till betandepå allmän Bystämma 
öfwerenskommit böte fyra skillr för hwarje dag ett 
kreatur der want och gällde skadan. Den, som på 
samfält Ängsmark nyttjar betet längre, än i By-
stämma öfwerenskommit är, böte twå skillr för 
hwarje Kreatur om dygnet; och på första tillsä-
gelse tage det derifrån — 

Om Ängen 
10 När Hö-andetiden infaller, skall Ålderman-

nen sammankalla Byamännen för att öfwerlägga 
om tiden och hwarest slåningen i samfält äng skall 
företagas. Hwar som börjar i gemen som Äng att 
slå förr, än så öfwerenskommit är, eller de fleste 
grannarne dertill sitt bifall lemnat böte Åtta skillr. 

2° Alla Rå- och Målstakar skola af Grannarne 
samfält noga wårdas och orubbade underhållas. 
Befinnes någon derå göra wåld eller med uppsåt 
slå öfwer på annans Teg, böte utom skadans ersät-
tande Sexton skillr, samt plikte dessutom efter 
lag, då han stemmes. 

3° Då Ängar, Slotter-Myhrar och Beteshagar, 
som hwar och en enskildt innehafwer, wårda han 
sjelf. Men hwilken, som en sådan Gärdesgård, 
grind eller Led upptager, eller der insläpper Krea-
tur, böte för hwarje gång Sexton skilr och gälde 
skadan. Beträdes Wallhjon dermed ware samma 
bot. Och derföre answare Husbonde, som må ut-
taga böterne af Wallhjonets Lön eller dagspen-
ning. 

4° Ej eller ware någon tillåtit, att under Wall-
gång om höst eller wårtid insläppa Kreatur i ~-
fält äng, wid bot twå skillr för hwarje Kreatur. 
Och derföre answare Egaren på sätt näst förut sagt 
är. 

50 Släpper någon med uppsåt in Hästar eller 
andra Kreatur i samfält oslagen äng böte Sexton 
skillr och upprätte särskildt dens skada, som deraf 
lidit hafwer. 

6° Hafwer någon i By flöjiga Hästar eller andra 
okynniga Kreatur, ehwad de wara må, som, när 
förswarligen stängt och hägnadt är, likafullt in-
komma, ware wid första tillsägelsen förbunden, 
att dem starkt fängsla och öfwer dem hafwa no-
gaste tillsyn, att ingen för medelst dem blifwer 
lidande. I annor händelse plikte Åtta skillr och 
ersätte skadan samt bortskaffe det okynniga Krea-
turet utan dröjsmål wid samma bot. 

70 Emottager någon utan Grannarnes wettskap 
och samtycke Kreatur större eller mindre af dem, 
som bo på Egorne, eller ifrån annan By, i samfält 
bete, böte för hwart Kreatur, Tolf Skillr och skaffe 
det genast till Egaren. Wid samma bot ware alla på 
Byns Egor boende förbudet, att af andra intaga 
Kreatur till medfölje för sina egna. Beträdes någon 
dermed andra gången böte dubbelt och tredje 
gången flytte af Egorne. 

8° Den, som Kör öfwer annans Ängs-teg, som 
ännu oslagen är, och ej slår wäg för sig, eller i 
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oträngt mål, då han eljest beqwämligen framkom-
ma kan, eller öfwer höbreda utan att räfsa wäg, 
eller med bärande sin Grannes gräs eller hö ned-
trampat, böte Fyra skillr. 

90 Så wäl sjöfodret i Marka sjö, som ock den 
förmedelst wattnets afledande igenwallade Ängs-
mark på Mossarne, som bör igenom nedsatta pålar 
wara utmärkt, afbärgas af Grannarne gemensamt, 
och det bärgade fördelas emellan samtelige efter 
hwars ock ens egande andel i Byn. Den, eller de, 
som i Byalaget företaga sig enskilt, att berörde 
sjöfoder och uppvallningar afbärga böte Åtta skillr 
och kännas skyldige, att lemna det bärgade till 
delning emellan samtelige grannarne. 

100  Hafwer någon swedjeland eller besådd 
plogning i allmän eller samfällt Äng, må de andre 
grannarne der ej beta, före än det ordentligen bär-
gadt är, wid Åtta skillrs bot, och skadans ersät-
tande af hwar och en som deremot bryter. 

11° Den, som uti samfält Äng sitt skifte från-
stänga och uppodla will, hafwe lof dertill med 
iakttagande af Kongl. Majts Nådiga Förordning 
om stängselskyldigheten. Men all annan mindre 
inhägnad derstädes ware wid Sexton skillrs bot 
förbuden; och nedhugge de andre Grannarne 
gärdesgården om Egaren sjelf icke godwilligt kan 
dertill förmås. 

12° Ingen hugge något i odelta Ängsbackar, 
utan samtelige Grannarnes öfwerenskommelse 
wid Tjugu fyra skillrs bot och ersättning för det 
huggnas wärde. 

13° Till betets gemensamma förökande skall 
samfält Slotta och betesmark hållas skogfri och 
Ängsbackarne så widt möjligt är ifrån barrskog 
befrias. Den, som häruti befinnes försumlig, sedan 
han af Åldermannen och Grannarne blifwit påmint 
böte Åtta skillr. 

Om dikning. 
1° Alla aflopps och floddiken skola ständigt i 

förswarligt stånd hållas, att watten icke dämmes 
på dens Egor, som ofwanföre ligga, så snart der-
öfwer dikadt är, af de nedanföre belägne, det ware 
i Åker, äng eller uppodlingar; Utan ware alle skyl-
dige, att dika hwar och en öfwer sina lägenheter 
undan hwarandra. Den sådant efter Åldermannens 
och Grannarnes tillsägelse och pröfning, innom 
förelagd tid försummar, böte en half skilling för 
hwarje famn och den derigenom befinnes lidande, 
hafwe makt att werkställa dikningen för lego, på 
dens bekostnad, som sådant tillhört. 

2° Äro diken emellan enskiltes Åkrar, dike den, 
som dika will, halfwa diket, och ware den andre 
grannen äfwen skyldig, att ofördröjeligen dika 
andra hälften wid bot fyra runstycken för hwarje 
famn. Ej må någon dika mer än halfwa diket, wid 
samma bot. Tager den, som efterkommer ej en 
rigtig bottentorfwa, utan blott, så tillsägandes, af-
backar ware lag samma och dike genast så som 
honom åligger. 

3° Alla diken på Mossa= skola med gemen-
sam hand underhållas, äfwen af Boställsinnehaf-
waren, emedan de ej mindre för honom än gran-
name gagnande äro. Den, som ej infinner sig när 
dessa diksränsningar skola anställas, med så myc-
ket och dugligt folk, som ifrån hwarje, enligt By-
stämmobeslutet efter hemmantalet utgå bör, böte 
Åtta skillr och afmäte grannarne ett wist stycke af 
diket för honom, det han inom förelagd tid skall 
uppränsa wid Sexton skillrs bot. Och när någon i 
Byalaget påstår diksrensning å de i denna punkt 
nämnde ställen, som bör ske då tårrast är, ware då 
alle wederbörande grannar förbundne, att utan 
gensägelse den företaga wid bot: Åtta skillr. 

Om skog och Utmark. 
1° Årligen skola Rå-linierne på någon wiss trakt 

uppgås. Den det försummar, sedan det i By-
stämma beslutadt är, böte 'fyra skillr och qwiste 
genast upp det honom åligger i sin medgrannes 
närwaro, som han för ny tidsspillan äfwen skall 
betala. 

2° Tager någon på oskiftad skog eller på annars 
skogsstycke af okunnighet, hwad helst det wara 
må, böte fyra skillr och aflämne det han huggit till 
Egaren. Sker det med uppsåt böte tjugufyra skillr 
och ersätte skadan. 

3° Tager någon löf, näfwer, torf eller hwad 
helst det wara må på oskiftad mark eller på annars 
egor, böte Tjugufyra skillr och återbäre hwad ta-
git, samt miste de dertill nyttjade werktygen. 

4° Samma bot, utom böter efter Lag ware för 
alla på egorne boende, som utan Byamännens till-
stånd, å den skiftade eller oskiftade skogen och 
utmarken med något slags skogshugge, torfskörd, 
löf- och näfwertägt eller annan oloflig åtgärd nå-
gon åwerkan för öfwar. Förtiger någon af Bya-
männen eller dess husfolk en sådan åwerkan, eller 
icke gifwer det straxt tillkänna, sedan han derom 
kunskap fått; men warder efteråt med wittnen öf-
wertygad, att sådant want honom oweterligt, bot 
Sexton skillr. 
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Om Wägar. 
Alla gemensamma Ängs- och Gärdeswägar un-

derhållas med samlad hand, till dess de grannarne 
emellan kunna fördelte blifwa. Försummar någon 
att, efter erhållen tillsägelse eller efter öfwerens-
kommelse, sig i rätt tid på stället infinna, böte Åtta 
skillr och förbättre ensam det stycket, som honom 
af grannarne förelägges. Hafwer han gällande för-
fall slippe böterna, men lage dock det för sig ut-
märkta stycket jemngodt med de andra. De ge-
mensamma Winterwägarne uppskottas med sam-
lad hand när någon det äskar wid Åtta skillrs bot 
för den uteblifwande. 

Om Fisket. 
Fisket uti Markasjö nyttje grannarne gemen-

samt om de dertill wilja lika fiskeredskap hålla och 
skola då fiske redskapen af dem gemensamt läggas 
och wittjas. Men den, som ej will fisketyg hålla 
ware lottlös; emellan de öfrige delas fisken efter 
hushållen. Då icke fisketyg hålles, fiske den, som 
fiska will, bäst han gitter. Hwilken, som en annans 
fiskeredskap af wanart förderfwar böte Trettio 
Twå skillr och gälde skadan. 

Om Byggnad och Eldens wårdande. 
10 När någon blifwer föranlåten, att, antingen 

sig ifrån den gamla Gårds-tomten till ny tomt ut-
bygga eller ett och annat hus ifrån sin tomt till 
odelt mark utflytta göre det så långt ifrån de and-
ras gårdar och hus, att han för dem och de för 
honom kunna wara frie från eldswåda och allt 
intrång, och anwise för honom grannarne stället, 
der han bygga får. Bygger någor annorlunda rifwe 
grannarne det saklöst neder och plikte den som 
bygt Sexton skillr. 

2° Ingen bäre bar eld utom hus eller gårdarne 
emellan, ej heller i stall, fähus, Lada, eller annat 
uthus utan Lyckta. Jämväl skall ock i dessa hus 
allt Tobaks rökande wara förbudet; Ej heller må 
eld lemnas misswå'rdad i Badstuga eller Smedja, 
allt wid Tjugo fyra skillrs bot, ändock ingen skada 
sker. 

3° Lemnar någon eld oförwarad på utmarken, 
böte Åtta skillr fast ingen skada sker. Sker den-
genom skada, böte dessutom efter Lag. 

40 Den, som blifwer warse någon fördold eld, 
och icke, antingen genast släcker den eller straxt 
gifwer tillkänna hos Åldermannen, böte Åtta skillr 
— Och om Åldermannen icke fogar skyndsam-
maste anstalt om dess släckande, plickte han Sex- 

ton skillr, samt om någon förfallolöst uteblifwer, 
eller bortgår utan Åldermannens tillstånd, böte 
Åtta skillr. 

Om bortkomna Kreaturs tillrättaskaffande. 
10 Bortkommer någons Kreatur ute på marken, 

söke Egaren först derefter, så mycket han kan. 
Sedan ware grannarne behjälplige med en person 
från hwarje hushåll. Den sådant utan gällande för-
fall åsidosätter, böte Fyra skillr. 

2° Hwar, som finner någons Kreatur ligga 
neder, eller på annat sätt häftadt, ware förbunden 
att genast upphjelpa det om han förmår, wid En 
Riksdalers bot. Förmår han ej, gifwe Egaren det 
straxt tillkänna wid samma bot. Och ware gran-
name honom behjelplige wid bot, som föregående 
punckt innehåller. 

3° Befines något Kreatur ligga dödt ute på mar-
ken, skall det af Egaren genast djupt nedgräfwas 
wid Åtta skillrs bot. 

Om Inhyses hjons och oförpassadt folks emotta-
gande. 

1° Ingen må Inhyses hjon eller annat folk af 
mindre god frägd på sina Egor eller i sitt hus 
intaga, innan Grannarne dertill sitt bifall lemnadt. 
Gör det någon böte Tjugu fyra skillr och ware 
ändock förbunden, att sådana personer straxt 
bortskaffa, der Byamännen sådant begära och på-
stå. 

2° Ingen hyse öfwer natten sådant oförpassadt 
folk, der anledning om god frägd är at twifla; utan 
gifwe det Åldermannen genast tillkänna, hwilken i 
samråd med Byamännen må foga anstalt om dess 
förwarande och öfwerlemnande till Krono-Betje-
ningen. Den häremot felar böte Åtta skillr. 

3° Likaledes skola så kallade Glashandlare och 
deras Wederlikar, ehuru de äro förpassade, icke 
längre, än öfwer natten, warda herbergerade, 
hwilket dock altid bör ske hos den, som inne-
hafwer skjuts touren. Hyser dem någon längre 
böte Åtta skillr, utom hwad Sockne-stämmo Be-
slutet innehåller. 

Om anständighet ibland Ungdomen. 
1° Oskyldiga nöjen må Ungdomen icke förne-

kas; dock böra kortspel och dans sparsamt tillåtas. 
Ingen tillåte Byns Ungdom att anställa Lekar och 
dans förr än efter kl. 6 om Sön- och Helge-dagar 
och aldrig, när derpå följer en annan Helgedag, 
wid Sexton skillrs bot. Ware ock Wärd och Wär-
dinna skyldige, att derwid, när de sådant tillåta, 
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altid wara tillstädes och noga tillse att allt ordentli-
gen och anständigt tillgår, wid fyra skillrs bot för 
dem hwardera. Öfwerlastar sig någon af Ungdo-
men med starka drycker, eller med ord och ger-
ningar oanständigt sig uppför, sedan han af Wär-
den eller Wärdinnan warnad är, böte första gången 
Åtta skilr och andra gången dubbelt utom böter 
efter Lag, då han derföre hos Krono Betjeningen 
anmäld warder. All olaglig Öl- och Bränwins för-
säljning ware wid dessa tillfällen strängt förbuden 
wid Tjugu skillrs bot. Den som wetterligen tillåter 
sänglag emellan drängar och Pigor böte Tolf skillr. 

Om werkställigheten af denna Byordning. 
1° Åldermannen eger föreslå alla för Byalaget 

nyttiga inrättningar och gagneliga göromål, som 
efter flesta rösterna böra werkställas. 

2° Om någon af Byamännen uppfinner något, 
som för alla wore både nyttigt och nödwändigt, 
bör Åldermannen sammankalla alla grannarne och 
derom öfwerlägga. Men om alle de andre eller de 
fleste deruti icke deruti wilja ingå, hwarigenom 
den omtänksammes goda uppsåt blefwe hindradt, 
hafwe han rättighet att påkalla dem af Utbyamän 
och Rågrannar, som för insigt och drift i Landt-
hushållningen äro god kände, jemte en Nämnde-
man eller Kronobetjent, der han så nödigt finner 
till att besigtning och pröfning öfwer det ifråga 
warande ämnet, i de trädskandes när- och öfwer-
waro, hålla. Och der då befinnes, att Byamännen 
utan skäl förhindrat det ifråga warande och till 
Byns samfällta nytta werkligen bidragande arbetet 
eller ärendet böte hwardera af de träskande Tret-
tiotvå skillr och answare dessutom för hela syne-
och besiktningskostnaden, samt fortsätte icke 
dess mindre straxt, eller så snart möjligt är, det 
föreslagna arbetet. 

3° Skulle någon af Byalaget, sedan om ett till 
Byns nytta och fördel ländande ärende öfwerens-
kommet och beslutadt är, sig derifrån wilja anting-
en aldeles undandraga, eller deruti befinnas efter-
låten, trög och försumlig, äge i förra fallet Ålder-
mannen och grannarne magt, att lega för hans 
arbete, der det icke utan deras skada tål upskof, 
och sedan af honom uttaga legan för arbetet, jemte 
Böterne efter omständigheterne och Byamännens 
ompröfwande, och i det sednare, ware de icke 
skyldige, att wänta på den försumlige, utan hafwe 
fritt att sitt arbete fullborda, och skylle han sig 
sjelf för den skada han derigenom lider; Men der 
någon för sjukdom, dödsfall eller andra oförwål- 

lande orsaker icke mägtar ett sådant arbete före-
taga eller fullborda, som Byns nytta och angelä-
genhet fordrar, njute han då nödig hjelp af gran-
name, hwaremot han, antingen med annat arbete 
eller skälig betalning efter Åldermannens och Bya-
männens bepröfwande, bör dem för deras beswär 
ersatta. Wägrar han det, böte då efter samtelige 
grannarnes godtfinnande. 

4° Beträdes någon enligt twänne samtida witt-
nen, emot denna Byordning sin skyldighet hafwa 
åsidosatt eller skada gjort; uttage genast Ålder-
mannen och Byamännen hos honom de derföre 
utsatte böter. Är blott ett enda wittne att tillgå, 
men hwilket flere gånger befunnit förbrytaren, el-
ler äro andre sådane omständigheter, att Ålder-
mannen och grannarne på säkra grunder och med 
godt samvete honom till böter fälla kunna, eller 
inträffa andra händelser, som i denna Byordning 
icke är nämnde, plikte den brottslige efter Ålder-
mannens och besittarenas rättwisa och billiga om-
pröfning. 

5° Böterna, hwilka alla beräknas i Banco, utta-
gas genast af den träskande i brist af godwillig 
betalning, genom pantning af Åldermannen och 
Bisittarena samfält. Berörde pant skall inom wiss 
förelagd tid af Egaren igenlösas, men i annor hän-
delse försäljas. Öfwerstiger Pantens wärde Bö-
terna, tillställes öfwerskottet Egaren. Öfwerfaller 
den, eller någon af dess husfolk, hos hwilken ut-
mätning göres, Åldermannen eller någon af Bisit-
tarena med swordom, smädeord, hotelser, slags-
mål eller annat, böte efter förbrytelsens beskaffen-
het och grannarnes samfäldta ompröfning. 

6° Böterna förwaras tillika med Byns gemen-
samma handlingar uti Byns kista, som bör wara 
försedd med lås och 2ne Nycklar och altid stå hos 
Åldermannen, hwilken har en Nyckel och en af 
Grannarne den andra. Öfwer de influtne böterna 
hålles riktig räkning i en dertill inrättad bok; och 
öfwer Byns handlingar författas ett ordentligt Re-
gister — Och skall denna kista, wid hwarje Ålder-
mansombyte, i samtelige Byamännens närvaro, 
inventeras. 

7° Till uppmuntran för Åldermannen och er-
sättning för dess beswär, skall en fjerdedel af bö-
terna honom enskildt tillfalla, och allt det öfriga 
anwändas till sådana gemensamma behof, som 
Byamännen nyttigast finna. 

Denna Byordning antaga wi nedanskrefne Bya-
män på ett försök i Tio år, och förbinde oss till 
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dess obrottsliga efterlefnad med egenhändigt un-
der täcknade namn och Bomärken. 

Marka den 20 September 1833. 

L. Forssten, Jan Jansson, Eric Mikelsson, Matts 
Ersson, Eric Mattsson B, Pehr Pehrsson B, Jan 
Ersson B, Matts Mattsson, Lars Ersson B. Matts 
Ersson i Sandicka wittne härtill. 

Byordning för Sandika 1758 

ULA. Frösåkers härad Al a:14, 30 juni 1758. 

Uplästes följande Byordning: 
Till ordnings bibehållande emellan Samtelige Jord-
ägarne uti Sandika By, är följande Byordning öf-
werenskommen och afslutad, nemln. 

lmo Alla Swin Creatur, små och stora, ringas 
innan Kiäla går ur Jord, wid wite af En dahler 
Silfwermynt för hwarje Creatur. 

2° Alla grindar och annan stängsel, böra wid 
Snöns afgång upstängas och i förswarligit stånd 
sättjas wid samma Wite för hwarje öpning och 
Åtta öre Silfwermynt för hwarje stöörpar, som 
nederligger. 

3° Diken i gärdet, i synnerhet Flod- och Aflops-
diken, böra om Hösten updikas, wid bot af Åtta 
öre Silfwermynt, för hwarje Famn. 

4° Slåtterängen Öen kallad, stänges och fredas 
med Led och Wattugårdar, så snart Snön afgår, 
wid Bot af Fem dahler Silfwermynt för hwar och 
en, som sin skyldighet derutinnan eftersätter. 

5° Samma Öens äng får om Wåhren ei Betas, 
och om Hösten ei längre än till Mattsmässodag, 
wid En dahler Silfwermynts Bot för hwarje Crea-
tur. 

6° Hwar som Hugger trä, litet eller stort på 
annars skifte, böte för hwarje åtta öre Silfwer-
mynt; skier det af annor än Byaman plikte efter 
lag. 

7° Föröfwar Byaman eller Främmande wåld å 
gärdesgård och Rishag wid sjön eller uppe i Mark, 
samt stjäl och bortförer med Bördor eller Kiälkar, 
stör, stång, Ris ur Swedjefall eller annan skog, 
böte för Kiälklass Fem dahler Silfwermynt, för 
Börda En dahler och för stång och stör åtta öre. 

8° Löfbrott må ei föröfwas å annars skifte, wid 
Bot af Fem dahler Silfwermynt för hwarje Båt och 
Sexton öre för hwarje Börda. Samma lag ware om 
näfwertägt, åtta öre för hwarje Biörk. 

9° Hwar som hugger och fäller de så kallade 
Ankustar, böte Fem dahler Silfwermynt. 

10. Eho som, släpper Swin, eller annat Creatur 
i oslagen Äng, eller siäl och Kniar gräs å annars 
Äng och Renar, plikte Fem dahler Silfwermynt, 
och warde Creatur, ha eller skiära tagit af den 
Brotslige till wedermäle. 

11° Enär Rof och linåker intages, får Gärdes-
gård ei stängas på En aln nära grannens åker ho-
nom till men och förfång, wid Fem dahlers bot och 
gärdesgård rifwas neder, emedan så nära Stängsel 
hindrar granne at i rättan tid Bruka Jord sin. 

12° Stiäl någor ärter och rofwor å annars åker, 
och derstädes giör tramp och åwärkan, böte 16 öre 
Silfwermynt, tager någor hela Bördor böte Fem 
dahler. Skier det af Barn böte Föräldrarne lika fult 
för dem. 

13° Ei må någor intaga Främmande Creatur på 
Bete, utan samtelige Byamännens samtycke och 
wettenskap! Skier det böte En dahler för hwarje 
Creatur. 

14° Ryttare-, Båtsmans, Torpare och Backstu-
gufolk förbiudas wid Fem dahler Silfwermynts 
plikt, at ei giöra intrång och åwärkan med grästiuf-
nad, Skogshygge, gärdesgårdars ströfwande, eller 
elliest. Skier det annan gång plikte dubbelt, och 
flyttjes torp och hus afsides från By, der ei åwär-
kan är at befara. Hafwer en sådan ei rätt at bo och 
bygga på Bys ägor, förwises aldeles från By. 

Byamännen Anhålla i Ödmjukhet Att den Högt-
ärade HäradsRätten denna Byordning Gunstigast 
täktes i Protocollet intaga och fastställa. 
Sandika d. 29 juni 1758 

Eric Strandberg 
Eric Andersson b, Jan Jansson b, Matts Mattsson 
b, Lars hansson b, Jan Jonsson b, Anders 
Andersson. 
Att åfwanstående detta godkiänt, och egenhändigt 
anderteknadt. Betygar Eric J Kjempe. 

Och som förenämnde Byamän om Rättens stads-
fästelse härå anhöllo. Så pröfwade ock Rättens 
skjäligt thensamma til theras obrotslige fulgiö-
rande och efterlefnad härmed gilla och stadsfästa. 

Byordning för Sandika och Boda 1778 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för flera socknar i Olands härad 
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1775. Där paragraferna överensstämmer hänvisas 
till motsvarande i byordning för Oland 1775. Dess-
utom förekommer mindre avvikelser. 

ULA. Frösåkers härad Ma:19. 17 juni 1778. Bya-
lagets exemplar av byordningen återfinnes bland 
byns handlingar. 

Förekom Herr Ryttmästaren och Riddaren af 
Kongl. Mayts Swärdsorden, Wälborne Fromhold 
Jernfeldtz, samt å egne och samtelige Jord- och 
delägarnes i Sandicka By, wägnar, til Hrn ingaf 
en, af honom jemte bemälte Byamän antagen och 
underskrifwen By-Ordning med anhållan at then-
samma, til Lag likmätig säkerhet, i Domboken 
måtte warda antagen och gillad, samt bewis ther-
öfwer igenom utdrag af protocollet, meddelt: Be-
rörde Byordning, som therpå uplästes och war så 
lydande: 

Byordning. 
På det så mycket bättre enighet och ordning och 
Hushållning och Ägors häfdande i Byalag erhållas 
må, så är för Sandicka By i Hargs sockn, enhälligt 
öfwerenskommit och faststält följande puncter til 
beständig efterlefnad. 

1° Skal en af Hemmans Åboerne Ålderman 
wara och befordra denne Byordning til wärkstäl-
lighet samt hwad til Byens nytta länder, som 
wäljes af samtelige grannarne, at wara et eller tu 
år. Den mäste rösterne tilfaller får sig åldermans-
skapet icke undandraga wid trettijotwå Skillingars 
wite eller böter och endock swara för sitt år; men 
ingen må emot sin wilja hållas qwar öfwer trenne 
år; Om han blifwer oförmögen till hälsan eller dör, 
wäljes ofördröijeligen en annan i stället wid bot 
fyra Skilling för hwar granne. Åldermannen före-
går sina grannar med goda efterdömen och dem 
sammankallar, när han nödigt finner eller derom 
warder anmodad wid bot Åtta Skilling, samt ge-
nast beslutar med samtelige Grannarne hwad som 
för hwarje gång erfordras. Sammankallandet skier 
om sommaren til någon tjänlig platts innom Byen 
och Wintern der Grannarne finna beqwämligast. 
Åldermannen utsänder då til sin nästa Granne, en 
särskildt gjord kantig staf, therå alla Grannarne, til 
säkerhets känneTeckn inskiära sina Bomärken 
och så bäres Stafwen af en hwar i sin ordning från 
hwarandra til den sidsta, hwilken går med honom 
til Åldermannen. Då böra alle Grannarne, såwida 
sig göra låter, wara på utsatte stället innom en  

timas tid samlade, samt afbida [be]slut om ären-
det. Giör någor annorluda, bötes första gången för 
Stafwens nedläggande Fyra Skilling, och för 
bortowarelsen utom Laga förfall, Två Skilling, 
samt sedan dubbelt hwarje gång. Åldermannen 
tilsätter en til Bisittjare eller med hielpare, som 
biträder honom at uttaga böter och befordra beslu-
ten til wärkställighet. Skulle någon wara så obe-
tänksam, at, wid sammankomst hemma i gården, 
eller ute på marken, öfwerfalla Åldermannen med 
oanständige ord eller utbrista i swordom, böte 
första gången Twå Skilling för hwarthera och för 
oqwädinsord fyra Skilling, samt andra gången 
dubbelt. Skier thet bland the öfrige grannarne, 
ware bot hälften mindre och Åldermannen be-
främje så mycket hos honom står, at frid och enig-
het bibehålles samt afböije alla onyttie ordwäx-
Ungar. 

2° Skola alla ägorne, så gärden som ängar och 
Beteshagar etc. wäl hägnas och häfdas. Til den 
ändan hålles gärdesgårdsSyn, om Wåhren, så 
snart marken blifwer bar, och andra gången om 
hösten för såningstiden. Hwad då bristfälligt 
finnes, bör skyndsammast förbättras, til den tid 
förelagt blifwer. Försummas sådant, bötes sex 
runstycken för hwarje bofällig famn och förelägge 
honom ny tid wid dubbelt wite. Skier det ändå 
icke låte Åldermannen stänge för lego, och uttage 
betalningen, jemte wite, Grindar och Winterled, 
som skola hägna om sommaren böra jemwäl sätt-
jas i godt stånd, så kring gärden ängar och Betes-
hagar, så snart kiälen gått utur jorden, Men ligga 
de längre neder än til första Såningsdag bötes åtta 
Skilling för hwarthera, och skier någon skada, för 
bristfällighet eller nedblåst gärdesgård, grind eller 
led, betale den tillika genast efter det wärde Bya-
männen skähligt pröfwa. Hägning och stängning 
bör skje på det sättet, at, när Åker eller Äng stöter 
tu i Beteshage, håller den Gärdesgården, som om 
Åkren eller Ängen råder; Men på alla andra stäl-
len, stänges efter öre och örtug, hwar och en efter 
sin proporsion, så i Gärden, Ängar och Betesha-
gar. 

3° Bete, som ligger samfält med Grannarne så i 
Gärden, som ängar, nyttjas och betes efter hwar 
sin örtug samt hålle åldermannen med Grannarne 
noga tilsyn, at icke flere eller andre kreatur, än 
öfwerenskommit är, insläppas, wid förlust för 
den, som giör orätt, at det åhret nyttja widare bete 
på samma hägnad. Som Östhammars Stad, altid 
haft gammal wahne, at beta sina kreatur på San- 
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dicka Skog eller utmark, så åligger Åldermannen, 
om Wåhren innan wallsläppning skier genom til-
säijelse på Predikostohlen i Östhammar utsättja 
någon wiss dag, då de som wilja hafwa sina krea-
tur i bete, må sig hos honom anmäla, och då betal-
ningen straxt til honom aflefwerera, efter öfwer-
enskommelse, hwilken betalning sedan af honom, 
på samtelige Grannarne, efter öre och örtug, utde-
las. Skjer annorlunda, kan ej undwikas at plickta 
efter Förbudet, både den som olofligen insläpper 
kreatur, eller och den som gifwer lof dertil. 

4°-6° = Oland 1775:4°-6° 
7° När Åldermannen med grannarne samråda 

om gjödselns förökande, på alt möijeligit sätt, och 
den ej utföra förr, än den är brunnen, samt förene 
sig Grannarne at hälst gjöda på en trakt, till undwi-
kande af trampning på flera ställen. Alla Hus böra 
wara bögde på stenfot; och Hwilcken som lägger 
giödsel eller jord emot wägg böte fyra Skilling för 
hwarje stock, den bortröter. 

8°-19° = Oland 1775 : 8°— 19° 
20° Enligt Förordningen bör minst en Snöplog 

wara i byen så wäl som wid wägstycket, hwilken 
skal så wäl, som wägen wid magthållas, och om 
Wintren den allmänna samt Byawägen öppenhål-
las, och i rättan tid utstakas, det Åldermannen 
kommer noga at efterse. 

21° Ärter, Bönor och Rofwor, bör inten tillåta, 
sine barn eller andre plåcka, eller något deraf ifrån 
Åkren hämta utan lof och tilstånd, wid böter twå 
Skilling för hwarje gång. 

22° Alla böra behjelpelige, at fasttaga olagligen 
och oförpassat Kringstrykande löst Folk; Och ing-
en må Inhyses Hjon eller annat löst folck af ringa 
frägd på sina ägor intaga, eller Backstugur up-
sättja, utan samteliga Grannarnes samtycke och 
enhälliga bifall, wid Sexton Skillings böter; Och 
wara ändock skyldige, at slike personer, som äro 
intagne, strax bortskaffa. Dock äro ej här under 
begrepne Dagswärkskarlar och dess Hustruer som 
kunna giöra gagn at arbeta. I lika måtto äga Gran-
name magt, at äfwen utdrifwa de redan intagne 
personer i upsatte Backstugor; och måge de Back-
stuguHjon som här äro boende, genast ifrån sig 
lämna hwad de, at enskild mark eller Byens sam-
fäldta, instängt och åt sig kräcktat; men i synner-
het det som af andre förr want nyttjadt och upod-
lat. Det, som af en del Grannar eller af dess Båts-
man och InhysesHjon redan på allmänna Byens 
[ev. byens allmänna] Backe eller så kallade Swin-
wall, kan wara instängdt bör genast utsläppas,  

eller för nöya den Granne, som sådant intag 
hafwer giordt, så at alle uti den delen få sin tilbör-
liga rätt Hwilcket ålderman tilhör, at jemka och 
rätta, wid bot Trettijo twå Skilling, så at ingen 
orätt skjer. 

23° Skogen bör ganska sparsamt nyttjas. Den 
unga agtas, när den gröfre afhämtas. Stubbar och 
Ris nyttjas til Bränsle; Och må ej Torpare och 
andre, som Bo på Byens ägor, understå sig, att 
bränna annat, än Ris och Enbuskar, utom nödig 
Bakwed wid bot af sexton Skilling. Den eller de 
sådant, utan lof hemföra, plickte dess utom efter 
Förbudet, som Lofl. Härads Rätten utfärdat. 

Uppå alt detta har Åldermannen noga inseende, 
och uppmuntrar de andre alla til noga efterlefnad i 
denne sak etc. 

24° Hwad fiske angår, rätte sig alle efter derom 
utkomne stadgar och öfwerenskommelse Gran-
name emellan, men Torpare, Båtsman och andre 
som bo på Ägorne, njute icke frihet at öfwer det 
Fiska, utan må de taga sin Fisk, på dens wattn de 
tilhöra och gagn giöra; men icke hos någon annan. 
Skier annorlunda Plickte den brottslige efter För-
budet och särskilt åtta Skilling, för det emot 
Byordningen brytits. 

25°-27° = Oland 1775:25°-27° 
28° Gjöra Swin Skada, som tywärr oftast redan 

skiedt är, af wissa Grannars, både på Äng, Gärden 
och Hagar, Så böra de ringas, wid bot efter lag och 
hwad som förr derom sagt är. 

29° = Oland 1775:30° 
30°-34° = Oland 1775:33°-37° 
35° Som enstakade och afgärdade Hemmanet 

Boda, enligt Författningar, bör äfwen lyda under 
denne By-Ordning, hälst samma Hemman stöter 
med sine ägor til denne By. Och har äfwen en del 
ägor samfält med Grannarne; Ty åligger Ålder-
mannen, at åboen derstädes härom tilsäga och 
skaffa hans underskrift härå. Skjer det intet god-
willigt, kan han icke undgå, at lagligen dertil 
blifwa förbunden, så wäl som, om någon annan af 
Grannarne härtil nekar. 

36° Som denne Byordning finnes til alla delar, 
på Lag grundat och enligt utdrag af andre Byord-
ningar, finna wij alle skähligt, den samma un-
derskrifwa och fastställa; Men ingen ware deri-
genom tillåtit, att denne Allmänne Byordning, på 
något sätt uphäfwa, förändra eller förswaga. 

Sandicka den 17de Junii 1778. 

Fromhold Jernfeldtz Ryttmästare gl. Anders 
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Andersson, Jan Jansson, Lars Jansson, Hans 
Larsson, Matts Mattsson, ung. Anders 
Andersson, Erik Andersson 

Alla med sina Bomärken Och Resolverades. 

Som ofwanskrifne Byordning, finnes landande til 
befrämjande af god ordning och skick innom San-
dicka Byalag, Altså pröfwar Hrn skähligt, then 
samma, til obrottsligit efterlifwandes, att gilla och 
stadfästa, hwaröfwer thetta bewis, igenom utdrag 
af protocollet, på begiäran, meddelas skulle. 

Stadsfästelse av byordning för Söderharg, 
Svinnö och Braxenbol med tillägg 1776 

ULA. Frösåkers härad AIa:19. 8 juni 1776. 

Läto samtelige Jord- och delägare uti Söder-
Hargs, Swinnö och Braxenbols Byar, ingifwa en 
emellan them ingången, samt af them underskrif-
wen By-Ordning; Warande then samma, som 
uplästes, författad uti 37 särskilte puncter, enligit 
thertil, af trycket utkommit formulair; Hwarjemte 
bemälte Byamän tillagt följande skrifteligen förfat-
tade särskilte öfwerenskommelse, ord ifrån ord, 
så lydande. 

Tilläggning uti Söder Hargs, Swinnö och Braxen-
bols, ingångne By-Ordning: 

Uti Giärdesgå'rden emellan Sjöängarne och 
Swinnö Brytteln, deltaga efter öfwerenskom-
melse, Swinnö boerne för en tredjedel och Söder 
Harg för twå tredjedelar. 
Mellan Sjö-ängarne och Braxenbols Stor-äng samt 
Wretar, deltaga Söderhargs och Braxenbols Byar, 
til hälften hwarthera. 
Wäster-ängarne, hwaruti Swinnö och Söder-Harg 
samfält deltaga och nu med Rishag är hägnad, 
skall inom fem åhrs förlopp, af bägge Byarne, 
efter hwars och ens Höfång eller andel, uphägnas 
med riktig baddwidjegärdesgård, samt efter af-
bärgningstiden, öfwerenskommes om betningen, 
enligit By-Ordningens innehåll; Men någon mel-
lanstängning, i desse ängar, bägge Byarne emel-
lan, warder aldeles förbunden. 
Öfwer gärds-ängen, under Erik Larssons Hem-
man i Swinnö, nyttjas endast en wäg, til Örsholms 
giärdet, hwilken med twänne Grindar underhålles, 
lika af samtelige Swinnö grannar; Men andra onö- 

diga biwägar öfwer samma äng, warder wid fem 
daler Silfwermynts wite förbuden. 

Hargs Bruk then lsta Maii 1776. 

För Söder Hargs By. Mats Ersson Ålderman, An-
ders Jansson Bisittjare, Gl. Matts Mattsson Bisitt-
jare, Anders Mattsson, Olof Mattsson, Anders 
Andersson, Erik Olofsson, Matts Olofsson, Jan 
Mattsson, Erik Ersson, gl. Matts Mattson. 
För Swinnö By. Erik Larsson Ålderman, Erik 
Mattsson, gl. Per Persson, U. Per Persson. 
För Braxenbol. Matts Persson, Per Jansson, An-
ders Andersson. 
Alla med Bomärken, undantagan the 2ne sidst-
nämde. 

Och althenstund, så wäl then författade By-Ord-
ningen, som thenne särskilte öfwerenskommelse, 
fans lända, til bibehållande af god ordning emellan 
förenämnde Byalag, så wäl som ägornes häfd och 
förbättring. Förthenskulle pröfwade Härads Rät-
ten, uppå therom giord anhållan, skiäligit, at alt 
thetta, til framdeles behörig efterlefnad och säker-
het, härigenom gilla och stadsfästa. 

HÖKHUVUDS SOCKEN 

Byordning för Borggårde 1775 

Denna byordning överensstämmer med byordning 
för Fors 1796, Hökhuvuds socken. 

ULA. Frösåkers härad AIa:29. 12 nov 1812. § 191. 

Ingafs till fastställelse följande Byordning för 
Borggårde By Hökhufvud Sochen och Frösåkers 
härad. 
På det så mycket bättre ordning må kunna erhållas 
uti Byelag så är af underskrefne uti Borggårde By 
och Hökhufwud Sochn öfwerenskommit och fast-
stelt till fullkomlig efterlefnad nu och i framtiden 
om efterskrefne puncter. 

10 — 540  = Fors 1796 § 1 — § 54 

Denna förordning antaga wi alle i Borggårde By så 
som Lag oss emellan att i framtiden fullgöras, som 
med wåre namn och bomärken i nedanstående 
wittnens närwaro bekräftat af Borggårde den 10 
oct. 1775. 

Olof Andersson B, Anders Andersson B, Jan 
Andersson B, Per Andersson B, Pehr Pehrsson B, 

7-782454 Ehn 
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unge Jan Persson B, gle Jan Persson B. 
Såsom wittne Carl Petter Silfverdahl 

Och Resolverades Att denne Byordning warder 
till framtida laglig säkerhet och efterrättelse i 
Domboken intagen samt bevis deröfver genom Ut-
drag af Protocollet meddelt. 

Stadfästelse av byordning för Däcksta 1766 

ULA. Frösåkers härad Ab: 16. 27 nov 1766. 

Läto samtelige Byamännen i Däcksta anmäla, 
huru som the, tu l bibehållande af Ordning innom 
theras By, samt förekommande af hwarjehanda 
ohägn ock awärkan, förenat sig, att till alla delar 
antaga then tryckta By-Ordning, som utkommit 
och blifwit bifogad Kongl. Maijts skrifwelse, til 
samtelige Herrar Landshöfdingarne, under then 
20 Februarii åhr 1742; Anhållandes, att Härads-
Rätten wille samma theras öfwerenskommelse gil-
la och stadfästa; ffi hwilcken ända Byemännen 
inlemnade ett tryckt exemplar af samma By-ord-
ning, theruti af them blifwit infördt, huru mycket i 
böter erläggas skulle wid fel och förseende emot 
hwart och ett ther utsatt mål. Och som HäradsRät-
ten pröfwade skiäligit, berörde Däcksta Byemäns 
öfwerenskommelse, såsom ländande til god ord-
ning i Byen att gilla och stadfästa; så skulle bewis 
theröfwer genom utdrag af protocollet them med-
delas. 

Byordning för Fors 1796 

Denna byordning överensstämmer nästan helt 
med byordning för Vattensta och Långsunda 1753, 
Hökhuvuds socken, och i en paragraf med 
byordning för Björsta 1759. Där paragraferna 
överensstämmer anges detta med angivande av 
motsvarande paragraf i byordning för Vattensta 
och Långsunda 1753 och byordning för Björsta 
1759. Skillnader i stavning och interpunktion kan 
förekomma. 

ULA. Frösåkers härad AIa:23. 14 mars 1797. 

Förekom KronoLänsmannen Wälagtad Nils 
Thunholm samt å egne och de öfrige Jord- och 
delägarnes i Fors By wägnar, till HäradsRätten 
ingaf en them emellan, then 23dje September näst- 

ledne år uprättad Byordning: Med anhållan, att 
thensamma kunde i Domboken warda intagen 
samt till theras framtida efterrättelse stadfästad 
och bewis theröfwer genom Utdrag af protocollet 
meddelas: Lydandes berörde Byordning, som här-
efter uplästes, ord ifrån ord sålunda: 

Byordning för Fors By 
På det så mycket bättre ordning må kunna erhållas 
uti Byalag, så är af underskrifne uti Fors By och 
Hökhufwud Socken öfwerenskommit och fast-
ställt till fullkomlig efterlefnad nu och i framtiden, 
om efterskrefne puncter, nemligen 

§.1. — § 52. = Vattensta och Långsunda 1753: 
1° — 52° 

§.53 = Björsta 1759: 45° 
§. 54. Alla utsatte Böter beräknas och förstås i 

Silfwermynt och derefter af Åldermannen uttages. 

Förestående Byordning är upläst, antagen och 
gillad i Bystämma den 23dje September 1796, be-
tyga och underskrifwa Fors Hemmansbrukare 
med namn och egenhändigt ritade Bomärken. 

Nils Thunholm, Johan Öhrn, Matts Mattsson, 
Matts Jansson b, Per Mattsson b, Erik Persson, 
Per Mattsson, Hans Mattsson, Anders Andersson 
b, Jan Jansson b, Erik Ersson b, Per Andersson b, 
Per Persson b, Jan Mattsson b, Stina Jansdotter b. 

Och Resolverades Thet HäradsRätten pröfwar 
skäligt thenne Byordning uti alt hwad thensamma 
ej kan finnas emot Lag eller andras bättre rätt 
stridande, till Byamännens efterrättelse, härige-
nom fastställa: Hwaröfwer bewis, genom Utdrag 
af protocollet meddelas skall. 

Byordning för Uppskedika 1761 

Denna byordning är nära överensstämmande med 
byordning för Vattensta och Långsunda 1753, 
Hökhuvuds socken och Frösåkers härad. En ge-
nomgående olikhet är att myntsorten — silvermynt 
— här saknas vid de angivna bötesbeloppen. Här-
nedan återges de paragrafer som skiljer sig från 
byordningen för Vattensta och Långsunda 1753. 
Olikheter i stavning och interpunktion förekom-
mer. 

ULA. Frösåkers härad AIa:13. 4 nov 1761. Bya-
männens exemplar av byordningen förvaras i 
Hökhuvuds hembygdsförenings samlingar. 
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Jngavs och uplästes dena Byeordning. 
På det så mycket bättre ordning må.. 
1 — 32 = Vattensta 1753: 1 — 32 

330  Boställsinnehafwarne eller deras Landt-
boer äro förpliktade uti alt gjöra et med de öfrige 
grannarne som kan lända hela byen och hemanen 
tu fördel och nytta; sätter han sig deremot äge 
åldermannen och grannarne magt at lega för hans 
arbete och uttaga legan samt i böter 2 Dr hwarje 
gång han försummar. 

36° De Byar som grensa tilsammans i åker och 
äng böra efter Kungörelse denna byordning efter-
lefwa. 

54° Alle utsatte böter beräknas och förstås 
Silfmt och derefter af Åldermannen uttagas. 

Upskjedika den 3dje Nowember 1761. 

Å Gimo Bruks Respectiwe Ägares såsom ägare af 
3/4 dels mantal derstädes wägnar. Lars Ekorn. 
Erik Ersson b, Hans Ersson b, Per Olsson, b, 
Margareta Jansdotter Enka b, Anders Ersson b, 
Anders Andersson b, Hans Jansson b, Mats An-
dersson b, Jan Persson b, Erik Andersson b. 

Och althenstund Häradsdomaren Anders Ersson 
från Marka och Nämdemannen Johan Andersson i 
Örsta intygade thet samtelige Upskjedika Byemän 
thenna Byaordning til alla delar och omständighe-
ter enhälligt erkänt och theras Bomärken til under-
skrift och bekräftelse therå gifwit, förthenskull 
pröfwade Rätten uppå theras anhållan och til god 
ordnings bibehållande skäligt thenna Byaordning 
samtelige Upskjedika Byemän til obrottslig efter-
lefnad at gilla och fastställa; Och på det någon wid 
des öfwerträdande icke måtte äga tilfälle at okun-
nighet om thes innehåll förebära, må thenne 
Byaordning, om nödigt pröfwas en gång hwarje 
åhr eller så ofta Ny Ålderman i byen tilsättes så 
wäl inför samtelige Byemännen upläsas som ock 
för the intil Upskjedika gränsande Byars Jordäga-
re och Åboer nu genast och så ofta sedermera 
nödigt pröfwas, åtminstone wid Nye Åboers tilträ-
den, wederbörligen Kundgiöras. Åliggandes Ål-
dermannen jemte the flere, som öfwer thenne 
Byaordnings efterlefnad upsikt äga, noga tilse at 
sådane inom byen begångne brott, hwilka genom 
förening emot lag icke kunna förswinna; blifwa 
Rätten föredragne och at the af grannarne, som til 
härutinnan stadgade större böter giöra sig förfallne 
men then godwilligt icke utgifwa, måge dertil lagl. 
förmås och efter dom sama böter kunna utmätas, 

Äfwen som ock tå thenna Byaordning i någor 
mått, efter ther giordt förbehåll anten uti the nu 
faststäldte puncter ändras, eller tillökes, sådant af 
Byemännen så wäl inför. Rätten til stadfästelse 
upwisas som ock wederbörande kundgiöres. 

Byordning för Vattensta och Långsunda 1753 

ULA. Frösåker Ma:13. 3 nov 1753 § 19. 

Efter anmälan företrädde Häradsskrifwaren wäl-
betrodde Eric Berg och anhölt at HäradsRätten 
wille til så mycket oryggeligare efterlefnad, uti 
Domboken intekna och stadfästa then byordning, 
som åboerne uti Wattensta och Långsunda byar 
och Hökhufwud Sn sig emellan uprättat lydande 
som följer. 

Byordning. 
På det så mycket bättre ordning må kunna ehrållas 
uti Byelag, så är af underskrefne uti Wattensta och 
Långsunda byar i Hökhufwud Sockn öfwerens-
kommit och faststäldt til fulkomlig efterlefnad nu 
och i framtiden efterskrefne puncter Nembln. 

1° Skall en ålderman i Byen tillsättias på ett a 2 
år, som efter de flästas röster sig intet får undan-
draga wid bot En dahlr Silfwermynt. 

2° Åldermannen äger mackt at sammankalla 
Byemannen, enär han nödigt pröfwar eller blifwer 
af någon granne derom anmodad, hwilcken som 
då utan laga förfall uteblifwer böta 8 öre Smt förs-
ta gången och alt dubbelt om det skier flere 
gånger. 

3° Detta sammankallandet skal Skie igenom En 
Budkafla som åldermannen skal altid hafwa hos 
sig och af honom skickas omkring då den sidsta 
skal bära honom til åldermannen igen, hwilcken 
som detta försummar böte 8 öre Srmt första gång-
en, och sedan dubbelt för hwarje gång. 

4° Hwar som wid sammankomsten öfwerfaller 
åldermannen, eller någon af sine grannar med oan-
ständiga ord, eller utbrister uti Eder och Swordo-
mar, böte första gången 2 dahlr andra gångn dub-
belt eller 4 dahlr Srmt och sedan så mycket för 
hwarje gång. 

5° Hwarje år En a 2 gånger skall gjärdesgårds 
Syen hållas, hwarwid noga tilsees at gjärdesgår-
dame äro i fullkomligit stånd; Alla grannarne skall 
derwid wara tillsammans, brister då någon sedan 
honom wiss tid blifwit förelagd och han ej förbätt- 
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rar plickte för hwarje famn 4 öre Srmt, och giälde 
skadan dubbelt åter som theraf timat, börandes 
åldermannen noga tillse at ingen skier, förnär, 
utan at hwar håller gjärdesgård efter Hemman och 
Stångfall. 

6°)  Blåser gjärdesgård neder omkring åker elr 
äng samt utmarck och Beteshagar, bör den straxt 
utan drögzmåhl upsättias; Försummar någon det, 
sedan han fådt sielf derom kundskap eller blir af 
åldermannen tilsagd böte 4 öre Srmt för hwart 
Creatur. som inkommer och upfylle all skadan 
dubbelt. 

7° Samma lag ware der grindar Leed och up-
ningar wid Winterwägar äro, at de första wåhrdag 
eller när nödigt pröfwas skola tillstängas och hål-
las i godt och förswarligt stånd och på det härwid 
så mycket redigare skall tilgå skola alla sådane 
grindar, Leed och öpningar ricktigt delas gran-
name emellan på beqwämligaste sätt. 

8° Samma lag ware och för den, som intet håller 
sine diken uti tillbörligt stånd, och skal dikes Syn 
hållas En a 2 gånger om åhret, som om gjärdesgår-
darne sagt är. 

9° Aflöps och flod Diken skola ständigt hållas 
wid mackt och enär annan by möter, skal dem 
tilsägas samma dike upgräfwa och rent hålla, för-
summar någor detta böte för famnen 12 öre Srmt 
och betale Dikare Lön särskildt. 

10° Til at förekomma den skada och olägenhet 
som deraf timar, at den ena grannen trampar och 
fördärfwar den andras utsådde Säd och besådde 
åker, skola alla åkrarne gjödas på en trackt eller 
skifte, så at enahanda Säd af allesammans utsås 
Höst och wåhr. 

11° Hwar som insläpper något Creatur sedan 
sådt är, böte för hwarthera jämte skadans ärsätt-
ning 6 öre Srmt. 

12° Hwar som Höst eller winter insläpper något 
Creatur at beta på Rågen innan åldermannen sam-
mankallat grannarne och pröfwat om det utan 
skade kan ske, böte för hwarthera 6 öre Srmt, och 
ware förbunden at straxt uttaga Creaturet. 

13° Hwar som i Sädesgjärden eller ängar med 
Rep binder Creatur böte för hwarthera 12 ./. Srmt 
och tage straxt ut det samma. 

14° Hwar som med betande Höst och wår i 
gjärden eller ängar skada gjöra innan samtel. gran-
name med åldermannen derom öfwerenskommit, 
böte 1 Dr Srmt och Creaturet uttages, kommer 
den andra gången igen böte dubbelt. 

15° Wid Sädens och Höetz införande skall ing- 

en hafwa Föll eller unga lösa hästar med sig, utan 
dem instänga på det ingen skada må göras wid bot 
16 öre Srmt hwarje gång. 

16° Hwar som insläpper något Creatur i gjärde 
elr äng, innan alla grannarne des Säd och Höö 
inkiört, samt öfwerenskommit, enär de skola beta 
och huru länge, böte för hwarthera 1 Dahlr Srmt 
hwarje gång. 

17° Åldermannen och Grannarne äger tilse det 
Råstenarne i åker och äng ej rubbade warda utan 
alla wattuforor ricktigt kiöras wid bot 16 öre Srmt. 

18° Jnnan andetiden infaller, sammankallar ål-
dermannen grannarna och rådslår med dem hwad 
tid de wilja begynna at slå i de ängar som alla 
grannarne äro delägare uti; försummar någon det-
ta böte 8 öre Srmt förste och andra gången dub-
belt. 

19° De ängar eller Slåttermåssor, som hwar och 
en sielf innehafwer antingen Hemma eller i Sko-
gen, wårdar han sielf, men hwem som uprifwer 
sådan gjärdesgård för sin granne och insläpper 
Creatur böte hwarje gång 1 D Srmt och gjälde 
skadan, giör wallhion sådan olägenhet kiöres 
straxt uhr byen, och ehrsättje skadan af Löhnen. 

20° Hwem som från annan By det ware sig släckt 
eller intet emot tager något Creatur mindre eller 
större at niuta mulbete och föda öfwer Sommaren, 
böte för hwart Creatur 2 dahlr Srmt och skafe det 
straxt til ägaren igen, kommer han annan gången 
igen, böte dubbelt, och det så ofta han därmed 
beträdes. 

21° Alla innom Bysens ägor boende Torpare, 
Jnhyses Hion, Soldater, Båtsmän, ware förbudit 
at emottaga något Creatur af hwem det och wara 
må, at öfwer Sommaren indraga på ägorne, och 
med des egne Creatur i wallgång hafwa. Hwem det 
gjör böte för hwart Creatur 2 Dr Srmt och kiöres 
straxt bort ifrån Byen, men Soldater och Båtsmän 
plickte dubbelt hwar gång de beträdes der med. 

22° Såsom wår Nådige Höga Öfwerhet utlofwat 
praemium för allmogen som lägga sig til goda Får, 
ty wilja grannarne förskaffa sig sådane, så och alla 
gjätter härefter utöda, så wäl i Byen som alla å 
bysens ägor boende Torpare, inhyseshion, Sol-
dater och Båtzmän wid 10 Dr Silfrmt. 

23° Alla nödige wägar innom ägorne samt till 
och ifrån by, böra grannarne emellan efter öre och 
ertug fördelas, och den som ej förswarin håller den 
wid mackt böte 1 Dr Silfwermynt. 

24° Likaledes skola alla Broar wid mackt hållas 
sedan de tilbörligen delte äro, hwem sedan för- 
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summar det at göra, böte En dahlr Srmt och betale 
allan skada. 

25° På det Byamännen så mycket beqwämli-
gare kunna kiöra öfwer diken, och slippa hålla så 
många broar; Ty skola flyttningz Broar inrättas så 
många som nödigt pröfwes, och kunna 2 a 3 gran-
nar sammansättjas om en sådan Bro, och hwilcken 
som den sönder — kiörer eller fördärfwar ware 
plicktig den samma förbättra, och i förra ståndet 
sättja, wid 1 Dr Silfrmts bot, och den som om 
Hösten sidst kiörer öfwer samma Bro, skal wara 
förplicktad Broen Hemföra och under Taak för-
wara til wåhren, elr plickte 2 Dr Srmt, men be-
höfwes flere Broar, så wårde hwar och en sin Bro, 
wid lika bot. 

26° Som en wiss tract altid instänges af samtele 
grannarne til Ärt- Rofland, så bör ingen tillåta sine 
Barn elr andra gå at plåcka ärter eller uptaga rof- 
wor, innan ålldermannen eller samtele grannarne 
derom tilsäges wid bot för hwarje gång 12 öre 
Srmt. 

27° Jngen bör å ägorne eller hos sig intaga inhy-
seshion eller annat folck hwem det wara må innan 
grannarne ther til gifwa bifall, samt at de i allmän 
socknestufwu faststält warder, wid 10 Dr Silfrmts 
böter, utom de böter som tillförene äro utsatte i 
Sockne stämma och lofe Häradsrätten stadfäs-
tade. 

28° Der Fiske eller Siöar äro tillåtes hwar och 
en i Byen, at fiska, dock at ingen den andras 
Fiskeredskap fördärfwar eller onyttig giör, wid 5 
Drs Srmts böter. 

29° Hwar som finner sin grannes eller annan 
Sin nästas Creatur ligga nedre i kiärr Siöar och 
Strömmar eller på något annat sätt häftad med 
föttren i skiäll klafwen, eller i Stenar och klyftor, 
Och det ej hielper, om han förmår, böte 4 Dr Srmt; 
Förmår han ej, gifwe ägaren straxt tillkiänna wid 5 
Drs Bot, och hielpe då honom med grannarne; 
Hwem det försummar sedan han tilsagd warder 
böte 5 Dahlr Srmt. 

30° Hwem af grannarne som öfwerkommer nå-
gon af inhyseshion, Torpare, Soldater, och båtz- 
män, eller andra utbyesmän, som giör åwärckan 
på Byens Skog, antingen den är skift elr oskiftad, 
med Timber, Torfskiörd, Basttäckt, löfbrått eller 
annan åtgjärd af hwad namn den och wara må, 
skall straxt gripa den bråtzliga, ehwarest han 
finnes, och föra honom til Byen och åldermannen, 
som äger derom ransaka, och sedan den bråtzliga 
Tingzföra, så framt den ej straxt förlikar den han 

förolämpat hafwer; Tiger han och ej gifwer det 
tilkjänna, och warder med wittnen öfwerwunnen 
böte 10 Dr Srmt och andra gången dubbelt. 

31° Skulle sedan Åldermannen sammankallat 
grannarne och the sig förent om thet arbete the 
wilja begynna, antingen til Slåtter elr Sädesberg-
ning, eller hwad the hälst wara må, någon af Bye-
laget wara träsk, försummelig och efterlåten, 
hwarigenom the andre flitige i sitt arbete försum-
mades, ware the tå icke skyldige at wänta på then 
tröga, utan hafwa frihet sitt arbete fullända, och 
den tröge skylle sig sielf för al then skada han 
lider, men ther någon af fattigdom och annan til-
stötande oförmodelig nöd intet skulle sitt arbete 
fullborda kunna, niuta tå, i synnerhet i Sädes och 
Bergzningztiden af samtelige grannarne hielp, 
hwaremot han med dagzwärcken och annat arbete 
kan förnöija hwar och en efter ålldermannens med 
bisittjarens ompröfwande, samma lag ware och 
der siukdom, dödzfall eller någon annan oförmo-
delig händelse skie skulle. 

32° Skulle någon wara borta enär the af ållder-
mannen sammankallade warda, så bör wäl någon 
af des folck wara tilstädes, dock måste han wid 
hemkomsten gjöra sig sielf underrättad af ållder-
mannen eller grannarne hwad befalt och afgjordt 
want. 

33° Där Crono Boställen är uti Byen så böra 
beställsinnehafwaren eller deras landtboer wara 
förplicktade utj alt göra ett med de öfriga gran-
name som kan lända hela Byen och Hemmanen til 
fördehl och nytta, sätter han sig theremot äge Åll-
dermannen och grannarne mackt at leija för hans 
arbete och uttaga leijan, samt i Böter 2 Dr Srmt 
hwarje gång han försummar. 

34° Alt ifrån Tjälen går ur jorden til des hon åter 
kjälad warder, böra Swinen wara ringade, och det 
wid 3 Dahlr Srmt för hwart Creatur, kommer den 
brotzlige annan gång igen, miste Creaturet som på 
Auction skal säljas, och jämte böterna 3 Dr Srmt i 
kistan förwaras. 

35° Eld må ej bäras utan lyckta Hemmanen 
emellan, mycket mindre i Fähus, Lada, Stall, eller 
andra uthus wid 10 Dr Srmt bot, samma lag ware 
för then som röker Tobak i alla thesse hus, eller 
lämnar Eld osläckt i kölna, Badstufwu, smedja, 
eller hwarest thet wara må. 

36° Ther flere Byar gräntza tilsammans i åker, 
äng, skog och marck, böra de i alla delar efter-
lefwa denna By-ordning. 

37° Hwad mera som i denna Byordning icke 
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nämdt eller kan förbigånget wara, äge ållderman-
nen med samtelige grannarna lof och tillstånd at 
förbättra och till lägga i alt det som till gemensam 
nytta lända kan, ehwad det wara må. 

38° På det ålldermannen så mycket mehr må 
göra sin flit, och hafwa något för sitt omak, skall 
han njuta En Tredje dehl af alla Böter, och de 
öfriga dehlar förwaras i en der til gjord kista. 

39° Hwem som wid Stängande eller rödjande 
intet släcker Elden straxt efter sig, plickte 5 Dr 
Srmt fast ingen skada skier, men timas deraf ska-
da, skall den dubbelt betalas. 

40° Hwem som i Skogen, eller wid Tiärubrän-
nande släpper Elden lös, eller går derifrån innan 
Elden fullkomln släckt är, böte 10 Dr Srmt fast 
ingen skada skjer, men dubbelt om det skjer ska-
da, samt förnöije den lijdande efter wärdie. 

Hwem som blir warse någon SkogzEld, el-
ler at det röker någorstädes af någon fördold Eld, 
och intet gifwer det tilkiänna hos ålldermannen 
och grannarne plickte 5 Dr Silfrmt. 

Ålldermannen äge straxt mackt sammankal-
la grannarne och göra anstalt om Eldens Släc-
kande, hwem som är utan förfall derifrån eller går 
bordt utan ålldermannens Lof plickte 5 Dr Srmt. 

Höst och Wåhr skall åldermannen med 
samtel. grannarne hålla behörig Syn öfwer alla å 
Bysens ägor boende Torpare, Såldater och Båtz-
män, wid 5 Drs Smts bot. för ålldermannen, och 
hwem som då pröfwas hafwa förfallna elaka för-
brände och remnade Spislar. skal en sådan spisel 
nederrifwas, och en ny upsättas wid 10 Dr Silfrmt, 
äge emedlertid åldermannen med grannarne mackt 
at straxt en sådan Spijs kullslå innan de gå af 
gården. 

Hwem som låter ligga giödningz Högar å 
wäggen på Fähus eller Stall, och intet dageligen 
dem bort kastar ifrån wäggen, at den är reen, 
plickte 5 Dr Srmt hwarje gång. 

Hwem som gjör mullbänkar omkring Stu-
gor, Fähus, Badstufwu eller hwad det wara må 
plickte 5 Dr Srmt och wara plicktig en sådan 
bänck straxt bort taga, samt undermura Swillarne 
med gråsten, Leer, slå dem samma med leer och 
Sandbruk. 

Om intet åldermannen fullgjör sin sydsla, 
skall han plickta dubbelt i alla föregående böter, 
och afsätias, samt en annan antagas. 

Uti Byen skal årligen hållas ett eller Twå 
Wallhion, som wacktar hela Byens Creatur,  

hwilcken sätter sig deremot, eller icke betalar så-
dane nödige personer, Plickte 5 Dr Srmt. 

48° Hwem som med Swordom och annat oliud 
samt otidige skjälsord öfwerfaller grannarne, an-
tingen Hemma i gården, eller ute på marcken, 
Plickte utom laga bot 5 Dr Srmt. 

49. Hwem som Hemma i Huset med Hustru, 
Barn, och Tjänstefolck förer ett förargeligit och 
otidigt lefwerne ware lag samma; hware och den 
granne som derom kundskap hafwer plicktig at 
straxt gifwa åldermannen det tilkiänna, som 
derom straxt ransaka bör, och ifall målet då intet 
kan der i godo afgöras och ingen bättring will 
förspörjas, skall det angifwas för Lofe HäradsRät-
ten, men de här utsatte Böter uttages af ålderman-
nen och i kistan inlägges. 

50° Ingen efterlåtes öfwer natten at hysa något 
främmande och obekant löst folck, som ej äro med 
behörigt pass försedde, wid 5 Dr Srmt utan enär 
någon af grannarne blir sådant folck warse skall 
han straxt gifwa åldermannen tillkänna wid lika 
bot, då åldermannen åligger med grannarnes till-
hielp fast taga alla sådana misstänckta personer 
och dem til nästa Crono Betjänst aflämna, försum-
mar åldermannen med grannarna, Plickte utom 
hwad lag säger 10 Dr Srmt hwardera. 

Till gräs-betes befordrande i skog och på 
utmarcker, skall hwar och en åbo i Byn wara 
förplicktad at på des skiften uprödia och i högar 
sammanföra alt gammalt winnfälle och Hygge af 
trä samt risqwist, och thet therifrån af föra till 
beqwämligaste ställe at upbrännas eller till Husbe-
hofsbränsle hemföras wid 5 Dr Srmts bot; Sak 
samma ware för then som wed fäller eller fälla 
låter någon skog, och icke qwisten straxt samman-
lägger i en hög at bortföras. 

Alt Leers tagande till Tegelslående annor-
städes än i Skogen och på utmarcken å hwar sitt 
ägande skifte, warder wid 5 Dr Srmts plickt förbu-
dit, samt till 1 Dr Srmts bot förfallen therest gro-
pen på thet frigifne sättet ej straxt med steen igen-
kastad blifwer utom skadans ehrsättande efter 
wärdie, ther så hända skulle. 

Giller eller så kallade Brandfällor at upsättia 
å Bysens ägor af hwem thet wara må, warder till 
En dahlr Srmts böter för hwarthera förfallen, som 
ther med beträdes. 

Som en och hwar Byaman bör af thenna 
wedertagne och underskrefne Byordning hafwa et 
tryckt Exemplair för mehra efterrättelse skull, at 
finna hwaruti the äro skyldige efterlefwa; Så an- 
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slås af the inflytande Bötespenningarne, hwilcka 
till 2/3 die delar enligit 38 puncten i en särskildt 
kista förwaras till thess framdeles kan förordnat 
blifwa, hwartil the nyttigast komma at anwändas, 
Tryckare omkostnaden, som med wederbörandes 
räkning och qwittence bör bestyrckas, och äfwen i 
kistan förwaras till verification. 

At thenne föregående Byordning bestående af 54 
puncter är på sätt som förmält finnes med alles 
wårt samtycke författad och wedertagen til efter-
lefwande nu och framdeles, thet äfwen wåre efter-
trädare skall wara förpligtad i alla dehlar fullgiöra 
wid föreskrefne bot: Thet bekräfta wij med wåre 
egenhändige Namn och Bomärkens undersät-
tiande af Wattensta d. Nowember Ao 1753. 

För Frällsehemmanen under Gimo Lars Ekorn, 
Eric Berg Häradzskrifware Jan Mattsson b, gl 
Erich Ersson, gl Mats Matson b, Mats Ersson b, 
Olof Olsson b, Jan Ersson b, Olof Larsson, Mats 
Larsson b, Olof Persson b, unga Mats Matsson b, 
Per Persson b. 

Och som HäradsRätten fant at thenna författning 
icke allenast wara öfwerensstämmande med flere 
rörande landthushållningens förbättrande, ut-
komne Kongl. Förordn. och i synnerhet grundad 
på Kongl. Maijts bref til Herrar Landshöfdingarne 
af d 20 febr 1742 utan äfwen ländande til en god 
ordningz bibehållande och akttagande grannarne 
emellan uti förende [=förenämnde] byar; altså 
pröfwade HäradsRätten skäligt at thenna byord-
ning, hwilken åfwanskrefne åboer nu ytterligare 
ärkände, ord ifrån ord uti Häradets Dombok infö-
ra, samt till alla delar gilla och stadfästa. 

Byordning för Örsta 1796 
ULA. Frösåkers härad AIa:23. 13 mars 1797. 

Läto Örsta Byes Jord- och delägare genom Nämn-
demannen Anders Pehrsson i Långsunda till Hä-
radsRätten ingifwa en them emellan, then 23 dje 
November nästledne åhr, skrifteligen uprättad 
Byordning; Med anhållan, att then samma kunde i 
Domboken intagas samt till theras framtida efter-
rättelse stadfästas, och bewis theröfwer genom 
Utdrag af Protocollet meddelas: Lydande berörde 
Byordning, som härefter uplästes, ord ifrån ord 
sålunda; 

» Som wi underteknade Jordägare uti nedan-
stående By befunnit, huru mycken skada wid hus-
hållning och landtbruk förordsakas, när hwarje 
delägare i By, efter godtycko och utan öfwerlägg-
ning med de öfrige Grannar, söker nyttja sin jorda-
del: Så hafwa wi kommit öfwerens, att, till sam-
fäld förmåns winnande ostridigt efterlefwa de 
puncter, hwilka wi låtit införa uti efterföljande 
Byordning 

lmo Inga Fä-kreatur släppas i bete på Storäng-
en. 

2do Uti Sädesgärden nyttjas ingen tjudring eller 
betande. 

3do Sker ohägnad i Åker eller Äng, ersätter den 
skadan, hwilkens Gärdesgårdar befinnas wara 
bristfällige och således gifwit därtill anledning, 
och plicktar därföre som härefter utstakas. 

4to Inga kreatur insläppas i Åker och Äng förr-
än efter allmänt samråd. 

Sto Höbärgningen begynnes ej af någon förrän 
efter gemensamt taget beslut om tiden därtil. 

6to För Såningstiden hålles besigtning på 
gärdesgårdar, då en hwar ålägges att till wiss dag 
hafwa sina andelar däraf i förswarligt stånd satta. 

7mo Alla Byens nödwändiga wägar förbättras 
med gemensam kostnad efter Åldermannens tillsä-
gelse. 

8vo Stenbrott och upränsningar af de större di-
ken i synnerhet, förrättas med samnad hand, så 
ofta Åldermannen därom erindrar. 

9mo Hwar och en som hafwer okynnigt eller 
flöjigt [ev. flöjat] Fä af hwad slag som hälst, skaf-
far det bort på Åldermannens tillsägelse. Gör det 
skada, plicktar han därföre, utom hwad Lag säger, 
som nedanföre utsättes. 

10mo Alla jordägare träda tillsamman, då de af 
Åldermannen blifwa kallade, om ej laga förfall 
hindrar. 

1 lmo Bryter någon emot en eller flere af desse 
puncter, pligtar han därföre för hwarthera Sexton 
Skilling, utom hwad Allmänna Lagen föreskrif-
wer. 

12mo Hwart åhr tillsättes en Ålderman af ena 
Mantalet, som får en så kallad Dräng till biträde af 
andra Mantalet, och äga desse både rättighet, att 
uttaga de böter, som genom ByOrdnings öfwerträ-
dande böra utgå. 

13tio Bryter Ålderman eller Dräng hans, emot 
någon af föreskrifne puncter, eller försumma de 
att fullgöra sin pligt, hwad deras syssla angår, göra 
de sig förfallne till dubbla böter emot hwad i l ite 
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Puncten utsatt är, och äga de i detta fall de öfrige 
Byamännen rättighet, att hos dem slika böter ut-
söka. 

14to Inga andra wägar nyttjas på Åkergärden 
än de som därtill blifwit utmärkte, utan efter ge-
mensam öfwerenskommelse, wid förr nämde 
böter. 

15to Emedan såwäl Utbyar som här warande 
Båtsmän och Inhyses-Folk ofta göra skada med 
obehörige wägars tagande samt Skogs och 
Gärdesgårdars bortförande, så begäres på dem, 
utom skadans ersättande och plickt efter Lag ett 
wite af 1 Rd 3 ss eller mer hwilket den Lofl. 
HäradsRättens godtfinnande underställas. 

Och som wi göra oss förwissade, att denna oss 
emellan träffade Byordning skall lända Byalaget 
till framdeles nytta, så förhoppas wi ock att få 
densamma af Häradets Lofl. TingsRätt gillad och 
faststäld. 

Örsta By, den 23dje November 1796. 

Hans Jansson B, Nils Andersson B, Pehr 
Mattsson B, Jan Larsson B, Jan Pehrsson B, 
Anders Ersson B, Jan Mattsson B. 

Och Resolverades Att Tingsrätten pröfwar skäligt 
thenne Byordning, till Byamännens efterrättelse 
härigenom fastställa. Hwaröfwer bewis genom Ut-
drag af Protocollet meddelas skall. 

VALÖ SOCKEN 

Byordning för Annö 1837. 

ULA. Frösåkers härad AIa:40. 3 febr 1838. 

Särskildte Handlingar intecknade. 
100  en Byordning, som Annö Byamän förete 

läto, så lydande: 

»Emellan undertecknade samtelige Byamän i 
Annö By af Wahlö Socken, är å denne dag föl-
jande öfwerenskommelse träffad: 

lmo Åligger det hwar och en af oss, att innan 
innewarande Junii månads slut, hafwa alla sig till-
delte wägskiften å Byens ägor, nemligen ifrån 
Hanunda Rågångsskilnad tills Uckerö Bohlstad 
möter, äfwensom ifrån Kjelinge Bys gräns till 
Annö, tillika med alla genom sistnämnde By delte  

wägar i godt stånd sätta och behörigen reparerade; 
den som här utinnan sin skyldighet uragtlåter, 
skall till Bya kassan erlägga ett wite af Twå (2) 
Riksdaler Banco, hwilka medel Byåldermannen 
äger rätt att med biträde af 2ne Byamän hos den 
som uti sin skyldighet brustit genast utmäta; och 
gäller äfwen detta för den som kommande åren 
försummar sin skylldighet att hålla omrörde wägar 
i godt stånd. 

2° Angående de samfäldte wägarne å Byns 
ägor, äfwensom wägen i Hanunda Gärdet, som 
löper till Hanunda, skall, enär Byåldermannen, i 
tjenlig tid, kring byn sänder Budkafla, hwar och en 
af oss sig innom en timme å Åldermans stället 
inställa för att enligt Hemmans och Öretal deltaga 
uti sagde wägars reparation; den detta icke fullgör 
skall genast, på samma grund som ofwan sagt är 
böta för hwarje dag En (1) Riksdaler Bco. 

3tio På det hwar och en må njuta hägn å sine 
ägor, böra alla Gärdesgårdar, de ware sig af Sten, 
Gärdsle eller jordwallar, omkring Gärden, Ängar 
och Hagar m. m. hållas i fullkomligt godt stånd, till 
hwilken ända nödigt är, det Gärdesgårds syn 
warder höst och wår, eller ock flere gånger om 
året, der så nödigt pröfwas, af samtliga Grannarne 
förrättad, hwarwid noga bör efterses alla felaktig-
heter, och det som då finnes ogildt, skall sättas i 
fullkomligt stånd inom en wiss förelagd tid, eller 
plikte den sådant försummar Åtta (8) Skillingar 
Banco, för hwar famn och gälde dessutom skadan 
dubbelt som är deraf timat. Åldermannen bör och 
noga tillse det ingen sker förnär, utan att hwar 
håller Gärdesgård efter Hemman och Öretal. 

4to Eij må någon delägare i Byn, med kreatur 
wärkställa någon slags beting, hwarken i Ängen, 
Gärden, eller några samfäldta stängslor, för än 
samtlige Byamännen beslutit uppsläppning; den 
som häremot bryter skall böta Tjugofyra skillingar 
Banco för hwarje insläppt kreatur samt betala al-
lan skada. 

50 Åligger det hwar och en delägare, att å alla 
ställen der så tarfwas uppgräfwa så wäl skår- som 
afloppsdiken; Skulle någon härutinnan wisa 
tredsko och motwilja, hafwa Grannarne frihet att 
taga dikare, och sedan låta af den tredskande ut-
mäta dikarlön jemte Sex skillingar Banco för 
hwarje famn, de således för honom uppdika låtit. 

6te Den af grannarne som icke inställer sig på 
rådet inom en timme sedan Budkaflen gått om-
kring byn NB då icke laga hinder kan wisas, skall 
böta hwarje gång fyra Skillingar Banco. 
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7mo Den som icke ringar eller låter ringa sina 
Swinkreatur sedan Grannarne å rådet tillsagde för-
rättning bestämt tid, skall för hwart Swin kreatur 
böta fyra Skillingar Banco och ware ändå förbun-
den ringningen genast derefter werkställa. 

Härmed förklara wi oss samtlige nögde försäkras 
af Annö d. 8de Junii 1837. 

Gl. Anders Mattsson B, Enkan Greta Lund B, gl 
Jan Jansson, Hans Andersson B, Matts Mattsson 
B, Gl. Eric Mattsson B, ung. Eric Mattsson B, 
Matts Ersson arrendator B, Jan Andersson, Carl 
Pehrsson, ung Jan Jansson, Eric Ericsson, ung. 
Anders Mattsson, Olof Andersson Arrendator B. 

På en gång närwarande wittnen Olof Nilsson i 
Yttenuttö Pehr Nilsson i Stummelbo. » 

Byordning för Bol 1825 

Betänkande och förslag till lag om förvaltning av 
bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda 
ägor och rättigheter. 1918. Stockholm. Myntsor-
ten anges i texten med gS:n och är felskrivning för 
sk = skilling. 

» Så väl till God Ordnings Vinnande i By som och 
till undvikande af flera oredor som kan Väcka 
Oenighet och förargelse Grannar emellan, hafva vi 
underskrefne Hemmans Egare uti Bohl och i 
Wahlö socken inbördes Öfverens kommit om en 
Byordning af fölljande Puncter. 

När By stämma skall hållas och alla Grannar 
dertill blifvit kallade, böra de alle Gemensamt in-
finna sig, och den som då utan Laga förfall uti 
blifver eller Genom ombud sig icke infinner, skall 
böta 4 skillingar, och får sedan åtnöja sig med 
hvad de andra Grannarne på Bystämman skäligen 
besluta. 

Hvarje vår tid Sedan åker bruket till största 
delen är afslutad, Bör uti alla Grannarnes närvaro 
en ordentelig besigtning hållas på alla byens 
Gärdesgårdar och om några finnes så förfallna att 
ohägn derigenom kan komma, då skall Egaren 
Varda till sagd att, till en viss förelagd tid honom 
upstänga, men om han det försumma böte då 24 
gS:n Vare ändå förbunden att samma Gärdesgård 
upstänga försummar han det ånyo Böte Dubbelt 
kommer ohägn derigenom böte utom skadans Er-
sättande 32 gS:n alla Grindar och Led skall i rättan  

tid om höst och våhr vara uti Lag gilt stånd, för-
summar den som är Egare till Grind eller Led Böte 
som för gärdesgård Vare ändå förbunden att till 
viss förelagd tid alt fullgöra eller böte Dubbelt. 

Hvilken af Grannarne som på sveksamt och 
listigt sätt bevislingen gjör ohägn för någon utaf de 
andra Grannarne böte utom skadans ersättande 24 
gS:n. 

De som hafva Okyndiga Creatur, som ofta 
taga sig Öfver eller Genom försvarliga Gärdes går-
dar böra sådana vid tillsäjelse på samma dag 
fängsla Gjör han det ej som har Okyndiga Creatur 
böte 24 gS:n hjelper ej fängsla böra de utur byn 
skaffas eller aldrig släppa dem på utmark vid 2 
Riksdahles vite. 

Rifver någon sin Grannes Gärdesgård eller 
led, Stänge honom up så god igen eller böte 16 
gS:n Vare ändå förbunden att stängslen fullgjöra 
eller böte dubbelt och Ersätte skadan. 

Den som slår skär eller Dikar öfver på sin 
Grannes åker eller tigskifte böte utom skadans 
Ersättande 12 gS:n likaledes skall alla Mopps Di-
ken Genom Gärdet och äng, med Gemensam hand 
updikas, försummar någon det Böte En Riks-
dahler och Dikningen likväl fullgöre. 

Sedan alt af äng eller åker blifvit Lyckligen 
inbärgad eller på andra Gemensamt inhägnade 
ställen, bör ingen af Grannarne insläppa några 
Creatur förrän alla byamän blifvit tillsagda, Bryter 
någon häremot böte 16 gS:n. 

Betet på Byens samfälta Äng, bör varsamt 
Lämpas efter våre hemmans öres tal, och i Godt 
samråd med hvarandra, så att icke för mycket 
Creatur må der insläppas, och att betet i sådan äng 
på hösten ej må blifva otillräckeligt, släpper någon 
flera Creatur i bet änn han efter sitt hemmans eller 
Öres tal äger och utan Grannarnas Lof Böte 24 
gS:n. 

Den som på Betet icke hafver fullt med häst-
Creatur, emot den andra, må i stället för en häst 
släppa en ko och två kalfvar, ett di föll Räknas 
intet, men skulle någon olycka inträffa att något 
Creatur blir ofärdigt eller af odjur rifvit, får obe-
hindradt insläppas till det blir friskt. 

Likaledes vare förbudit att under Höberg-
ningen köra Öfver sin Grannes oslagna teg skifte 
eller hö sträng vid 8 gS:n Böter, dock om denne 
blifvit tillsagd att slå undan men det ej fullgjordt, 
äge då Lof att slå och räfsa undan så mycket som 
på dess teg till nödig kjörväg fordras. 

Wägar och Broar Öfver Byens Ägor, bör 
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med Gemensam hand Lagas och underhållas, efter 
det öretal hvar och en åbo Eger, Hvilken af Gran-
name som vid sådan Bro och väglagning sig icke 
inställer, Böte den samma derföre 32 gS:n. 

Som det är högst vigtigt att Elden i By var-
samt skötes och vårdas, så åligger husbonde, att 
härvid hafva den strängaste upsigt på sina barn 
och sitt husfolk, samt att Genast, istånd sätta de 
bristfälligheter som möjeligen mellan Brandsö-
nerna å muren och skorstenar kunna upkomma, 
eller på något sätt ovarsamt omgår med Eld Böte 
en Riksdahler. 

Om någon af Grannana den Andra öfver-
faller med svordom och oqvädens ord, samt hårda 
och oanständiga ord och förvitelser på bystämma, 
eller andra samman komster, den sådant Gjör, 
böte en Riksdahler. 

De utaf Ofvannände Puncter anförda böter 
åligga åldermannen med tillhjelp af de andra Gran-
name hos den Brottslige Genast dock utan öfver-
våld att uttaga vägrar den som till Böterna förfal-
len är, det at utgifva, tage då pant, Lägge då ho-
nom sedan en viss tid före att utlösan, för summar 
han det, vare då panten till den mästbjudande 
försåld och öfverskottet honom återstäldt 

De böter som utfaller för brott emot Byord-
ningen Betalas alt Efter Banca och förvaras efter 
Byamännernas Godt finnande. 

Likaledes Bör omkring Wallbomärsa tiden 
alla svin Ringas försvarligt skulle någon utaktlåta 
det, Böte 4 gS:n för hvardt svin, utom en Sugga 
som har små grisar. 

Efvenledes skall den väg till Pålsmora 
Brännbohl med Gemensam hand Lagas, undan 
Rödjas till otta alnars Bredd, uphuggas och hållas 
vid magt, och der större stenar som finnes Ligga 
vid vägen, skall borrtbrytas och brännas den som 
icke infinner Sig vid väglagningen Böte 16 gS:n. 

Denna Byordning har blifvit med vårt Gemensam-
ma Bifall och samtycke författadt, och skall af oss 
alla oryggeligen efterlefvas, varder härmed alla 
våra namn och Bomärkens, underskrifvande be-
kräftadt och faststäld som skedde uti Bohl och 
Wahlö socken den 29:de Augustö 1825. 

Eric Ersson, Jan Ersson, Matts Mattsson 

På en gång närvarande vittnen här till att ofvan-
skrefne har Egen händigt skrifvit Sina namn uti 
God öfverens kommelsse, äro Anders flygare i 
Bohl och A. Zetterberg Wahlö, klockare.» 

Byordning för Lund och Lundsvedja 1819 

ULA. Frösåkers härad A Ia:32. 6 mars 1820 § 158. 

Med anhållan om faststälse ingafs och uplästes en 
så lydande Byordning: Så wäl till god ordnings 
winnande i By som och till undvikande af flere 
oredor, som kan wålla oenighet och förargelse 
grannar emellan, hafwa wi underskrifne Hem-
mansbrukare och Egare uti Lundssvedja, Tomta, 
Klockaregården och Sunnanäng i Wahlö Socken 
inbördes öfwerenskommit om en Byordning af föl-
jande punckter. 

lno När Bystämma skall hållas och alla gran-
nar dertill blifwit kallade, böra de alle gemensamt 
infinna sig och den som då utan laga förfall ute-
blifwer, eller genom Ombud sig icke infinner, skall 
böta 4 sk och får sedan åtnöija sig med hwad de 
andre grannarne på Bystämman skäligen besluta. 

2° Hwarje wårtid, sedan åkerbruket till större 
delen är afslutat, bör uti alla grannarnes närwaro 
en ordentelig besiktning hållas på alla Byens 
gärdesgårdar, och om några finnes så förfallna att 
ohägn derigenom kan komma, då skall egaren 
warda tillsagd att till en wiss förelagd tid honom 
upstänga, men det försummar, böte han då 24 sk. 
— ware ändå förbunden att samma gärdesgård up-
stänga, försummar han det ånyo böter dubbelt. 
Kommer ohägn derigenom böte utom skadans er-
sättande 8 sk. 

3° Som det gemenligen sker att Trädesgärdet 
aldrig kan komma i hägn, när Rågen skall sås, så 
hafwa wi härmed öfwerenskommit att midsom-
maraftonen hafwa alla gärdesgårdar omkring gär-
det i lagligt stånd — Försummar någon böte som i 
andra puncten nämdt är. Alla grindar och led skall 
till samma tid wara uti lagligt stånd. Försummar 
den som är Egare till grind eller ledd, böte som för 
gärdesgård. Hware ändå förbunden att till wiss 
förelagd tid alt fullgiöra eller böte dubbelt. 

4° Hwilken af grannarne som, på något listigt 
och sveksamt sätt bevisligen gjör ohägn för någon 
af de andre grannarna böte utom skadans ersät-
tande 24 sk. 

5° De som hafwa okyndige kreatur som ofta 
taga sig genom eller öfver förswarliga gärdesgår-
dar böra sådane wid tillsägelse straxt fä(n)gsla; 
Gjör han det ej böte 24 sk; Hjelper ej fängsla böra 
de utur byen skaffas eller aldrig släppa dem på 
utmark wid twå riksd böter. 

6° Ingen ware tillålit att taga med sig främman-
de hästar i wäg eller Sädesgärdet eller resa med 
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lösa kreatur öfwer oslagna ängar och sädesgärdet; 
den sådant gjör böte för främmande 8 sk och för 
lösa 4 sk och betala dessutom alt skadestånd. 

70 Rifwer någon sin grannes Gärdesgård eller 
ledd, stängge honom upp så god igen eller böte 16 
sk, ware ändå förbunden att stängseln fullgöra 
eller böta dubbelt och ersätta skadan. 

8° Alt knijande på andras tegar eller gräsets 
nedtrampande vare förbudit wid 8 sk böter. Sam-
ma Lag ware för den som far med sine kreatur i 
åker eller äng öfwer andras oskurna åkrar och 
oslagne tegar, utan tilstånd af sjelfwa Egaren och 
ersätte skadan. 

9° Den som slår eller skär öfwer på sin grannes 
åker eller graf eller teg, hwar och [en som] dikar 
öfwer böte utom skadans ersättande 8 sk. 

10° Den som kjör öfwer sin grannes sådde 
åker, där han kan komma omkring, böte utom 
skadans ersättning 4 sk — Samma Lag vare för den 
som utan lof kjör ändes Långs neder sin grannes 
åker eller teg — skifte med gödsel eller något an-
nat; Twärt öfwer kan ingen neka, när ingen annan 
wäg är. 

11° Den som hafwer Ärt eller Rof åker innom 
samma Stängsel med sin granne, honom ware al-
deles förbudit att sända sine barn dit, och hvilkens 
barn där finnes antingen de haft föräldrarnaes lof 
eller ej böte utom skadans ersättande 4 sk. Samma 
Lag ware för bakstufwa och inhysesfolk; men bar-
nen som förgriper sig emot byordningen bör utaf 
föräldrarne tillbörligen agas. 

12° Ej må någon upsläppa eller grinden bortt-
föra från stora gärdet eller patetoes eller linåker 
förrän alla grannar, som där del hafwa några dagar 
förut kommit öfwerens om en wiss dag att in-
släppa sine kreatur. Bryter någon häremot böte 16 
sk och ersätte skadan. 

13° Sedan Äng eller åker blifwit lyckligen in-
bärgad eller på andra gemensamt inhägnade stäl-
len, bör ingen af grannarne insläppa kreatur förr 
än alla Byamän derom blifwit tillsagde. Bryter 
någon häremot böte 12 sk. 

14. Den som börjar slå på någodt tegskifte förr 
än alla grammar som där det hafwer derom blifwit 
tillsagd att på en wiss förelagd dag börja Höberg-
ningen. Bryter någon häremot böte En rdr. Sam-
ma Lag ware för den som slår flere tegskiften än 
utsatt är för hwarje dag af samtelige Byamän-
nerne. 

15° Likaledes ware förbudet att under Höberg-
ningen kjöra öfwer sin grannes oslagna tegskifte  

eller Hösträng wid 8 sk böter, dock om denne 
blifwit tillsagd att slå undan, men det ej fullgort 
ege då lof att slå och räfsa undan så mycket som 
på dess teg till nödig kjörwäg fordras. 

16° Betet på Byens samfälta Äng bör wara läm-
pat efter hwart och ett Hemmans öretal; släpper 
någon flere kreatur i bet än han efter sitt hemmans 
eller öres tal eger och utan grannarnes särskilta lof 
böte 24 sk. 

17. Wägar och broar öfwer Byens Egor böra 
med gemensam hand lagas och underhållas efter 
det öretal Hwar och en åbor. Hwilken af Grannar-
na, som wid sådan bro och wäglagning sig icke 
inställer och förbättrar sina wägstycken på före-
lagd tid böte han derföre 24 sk, Försummar han 
ånyo böte dubbelt. 

18° Alla afloppsdiken bör hvar och en wid sina 
åkrar och tegskiften grefwa eller updika efter det 
alntal som af grannarne blifwer utsatt; Hwilken af 
grannarne, som efter tillsägelse sig icke inställer 
wid sådan dikning, böte han derföre En rdr. Andra 
gången dubbelt. Ware ändå förbunden att dikning-
en fullgiöra, men där som stenbrott och stenar 
ligger före i wägen där vattnet skall gå, bör af alla 
grannarne gemensamt borttagas och den som är 
Egare till skiftet skall all Jord borttaga. 

19° Om någon uturaktlåter sin waldag och icke 
med påliteligt Hjon sig förser, utan grannarnes lof, 
böte 8 sk och ersätte skadan om det kommer ge-
nom Wallhjonets wållande. 

Såsom det är högst vigtigt att Elden i By 
warsamt skjötes och wårdas; Så åligger hwade 
Husbonde att härwid hafwa strängaste upsigt 
öfwer sine barn och sitt Husfolk samt att genast i 
stånd sätta de bristfälligheter som möijeligen 
emellan Brandsynerne å muren och skorstenar 
kunna upkomma eller på något sätt owarsamt um-
gås med Eld, böte En riksdl. 

Ingen tjäne det till ursäckt att hans barn 
eller tjenstefolk honom owettande sig emot 
Byordningen förgripet, utan ware han som i Går-
den Husbonde är skyldig att swara till alt hvad 
som hans Husfolk bryter till följe hwaraf Husbon-
den är skyldig och förbunden att böterne utlägga 
och taga sitt igen i Tjenstehjonets Lön. 

22° Om någon af grannarne den andra öfwer-
faller med swordom och oqwädinsord samt hårda 
och oanständiga förwitelser på Bystämman eller 
på någre andre sammankomster och ute på mar-
ken. Den sådant gör böte En riksd; kommer den 
genom slagsmål böte dubbelt. 
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230  Den som med ensidigt tal påtalar och will 
om intet göra det som af samtelige Byamännerna 
på Bystämman uti allas närvar(o) är afslutat och är 
uti bystämmoprotocollet infört, böte den samma 
derföre 12 sk; Samma Lag ware för den som utaf 
ondska och ensidighet går bortt från Bystämman 
och dermed hindrar rådgjörningen. 

24° Bryter Sexman häremot böte alt dubbelt 
emot de andra hwarwid honom åligger att öfwer 
alt hafwa den nogaste upsigt. Försummar han sin 
skyldighet, när han derom påminnes böte En 
riksd. 

250  Uti ofvannämde puncter anförde böter ålig-
ger Sexmännerne i Byelaget med tillhjälp af en 
eller flere af de andra grannarne hos den brottslige 
genast, dock utan öfwerwåld uttaga; Wägrar den 
som till böterne förfallen är det att utgifwa, taga då 
pant, Lägge honom sedan wiss tid före att utlösan, 
försummar han det ware då panten till den måst-
bjudande försåld och öfwerskottet honom åter-
stält. Skulle någon wara så orättmätig att han med 
hugg eller slag med oanständiga ord öfwerfaller 
den som denna utmätning förrättar, böte den sam-
ma derföre En riksd. 

26° Skulle någon i Bylaget finnas efterlåten och 
försummelig i det gjöromål grannarna beslutit 
ware de då icke skyldige att vänta på den tröga 
som ställer sig utan hjelp, utan förfares med ho-
nom efter samteliga Byamännernas godtfinnande 
med arbetes fullgjörande och skadans ersättande. 

27° De böter som utfalla för brott emot Byord-
ningen betalas alt efter Banco och tillfaller hälften 
Sockens fattigCassa. Den öfriga hälften förwaras 
till Bylagets Allmänna utgifter. 

Att ofwanskrefne Byordning blifwit med allas wår 
gemensamma bifall och samtycke författadt och 
skall af oss alla oryggeligen efterlefwas, warder 
härmed med alla wå' ra namn och bomärkens un-
derskrifwande bekräftat och faststält, som skedde 
uti Lunds By och Wahlö Socken den 3 Julii 1819. 

Lundssvidjas Byamän gl Matts Mattsson B, Olof 
Mattsson B, Eric Ersson B, Jan Ersson B, unga 
Matts Mattsson B, Pehr Andersson B, Nils Nils-
sons Enka, Anders Larsson, Anders Olofssons 
Enka, Tomta Eric Andersson, Klockargården 
Matts Davidsson, Jonas Mattsson, g Olof Ersson, 
Olof Bengtsson, Hans Ersson, Matts Pehrsson, 
unga Olof Ersson, Pehr Mattsson, ung:e Eric 
Pehrsson, Anders Andersson, Eric Pehrsson, 
Matts Pehrsson, Jan Jansson 

Byordning för Rovsätra 1754 

ULA. Frösåkers härad Ala:13, 7 juni 1754. §42. 
Ändringarna, som omnämns i inledningen, består i 
att numreringen av paragraferna rättats och i att 
formuleringarna i paragraferna kompletterats och i 
något fall helt ersatts med ny text såsom vid § 10. 

Företrädde samtelige Grannarne och Hemans 
Åboerne uti Rofsätra och gåfwo tilkjänna at the sig 
emellan uti sämja och enighet kommit öfwerens 
om en wiss byordning, hwilken the ingåfwo, hwar-
före then uplästes och sedan then något blifwit 
rättad war fants af följande innehåll. 
Dels föranlåtne af öfwerhetens nådige upmunt-
ring, dels drefne af wår egen kenbara skada, ge-
nom oordning och ohägn, hafwe wi underskrefne 
åboer, uti Rofsätra by och Walö Sockn, änteligen 
skridit till thet slut att wi oss emellan uprettat 
följande byordning, och är alles wår tregna anhål-
lan, att få then samma wid tinget af wäderbörande 
stadfest och på skrefen till desto större wärkan, 
samt att wälborne hrr härads höfdingen täcktes nu 
af oss utnemna att första åhret wara åller eller 
ordningsman, eller och förordna att wi thenna 
Syslan förrätta skola i then ordning Som wåra 
namn här under skrefne stå. 

lmo Som en del äro ganska tröge att stänga sina 
gärdesgårdar och hålla them för förswarligen wid 
macht, ty skall den Som sådant försummar att 
fullgiöra inom 3 dagar Sedan han af ållerman ther 
om blifr påmint, böta 3 dalr kopmt utom skadans 
ersettiande, med grindar och ledd ware sack sam-
ma dock att the så wäl som gärdesgårdar hålles 
efter hemmanets storlek. 

2do the som endamåhlen hafa böra wid 3 dahls 
wite alt kopmt hålla enmåhlsdiken förswarligen 
Samt alle andre i Synnerhet om thes granne något 
ther på lider. 

3tio Ei må någon om höst eller winter insleppa 
lösa kräatur på rågen att beta, innan ållermannen 
sammankallat grannarna, och the pröfa att thet 
utan skada ske kan, giör thet någon eljest plickte 6 
dahl. 

4to om höst och hwår när öfrflödig Snö och 
slask är, och watn behöfr ledas af åkrarna, eller 
sniön skottas af åker och utur diken, bör hwar och 
en af grannarna senda en förswarlig karl åstad, när 
han ther om blifr påmint, Sådant att fullgiöra, för-
summar någon böte 1 dahl. 16 :/: [=öre]. 

Sto Efter walbormässa sedan wiss dag efter 
åhrsens beskaffenhet af ållermannen utsatt är, må 
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ingen beta någon äng eller teppa som han ei allena 
äger wid 3 dahls wite. 

6to betreder någon ther med att han med wilja 
inslepper sina hästar eller andra Creatur i någon 
äng medan greset står i Sin bästa wäxt böte 6 dahl, 
och Som Swårt är sådant kunna enom öfr bewisa 
skall han thessa böter, utgifa hwilkens Creatur 
3die gången ther inne finnes efter han emedlertid 
them ei fängslat. 

7mo Som när så kallade fieläng är mycket Sank 
och hon af trampning blifr alldeles förderfwad så 
äro grannarne öfwerenskomne at allenast i 14 da-
gars tid, sedan then blifwit slagen, samma äng beta 
och sedan wid wid 3 D. förbudit att ther in sleppa 
några Creatur förr än michaelis dag i fall torr höst 
infaller. 

Wår lilla äng starmyrn willja wi och hedan-
efter wid 6 dahls wite befreda, från alt betande, 
dock efterlåtes, att ther hafa åhrs gamla kalfar och 
får, samt när nöden fodrar andra bräcklige crea-
tur. 

the Som hafa odygdige creatur, Som ofta 
taga sig genom eller Öfr förswarlig gärdesgård, 
böra sådana fängsla wid 3 dalr hielper ei fängslan-
det, böra the utur byn skaffas wid 6 dalrs wite. 

Enär Swin i Sädesgiärde el. äng finnes och 
ei någon will them widkiännas må the saklöst in-
stängas och efter Lag nästa lördag uplysas. [stru-
ket: blifr Swin i Sädesgärd eller äng ofärdige eller 
till döds skutne eller slagne, ware han som sloget 
fri, men then som gärdesgården eller grinden äger 
som ogild är, stånde skadan, eller har han ägaren 
wandt thet till odygt, eller thet ther flera gånger 
want och ei blifit häftat, stånde sielf sin skada och 
böte ther åfan uppå 1 dalr]. 

Ej må någon upsleppa eller grinden bortfö-
ra ifrån stomgärdet eller ärtåker, för än alla gran-
narna 8 dagar för uth kommit öfrens om en wiss 
dag, giör thet någon böte utom skadans ehrset-
tiande 3 dalr. 

Then som hafr ärt- eller rofåker inom sam-
ma stengsel med sin granne, honom ware aldeles 
förbudit att senda sina barn dit, och hwilkens barn 
ther finnes, antingen the haft föräldernas lof eller 
ei böte En Dalr. lag samma för backstufu och 
inhyses folk. men barnen som olofwande gå i Ärt-
elr Rofåkrar böra af föräldrar elr then them [!] thet 
ser tilbörin agas. 

then som slår elr skiär öfr, på Sin grannes 
åker eller äng böte 3 dalr. 

then som slår elr skiär öfr sin grannes  

sådda åker Sedan säden upkommen är, ther han 
på legligit sätt kunde komma omkring böte 1 dalr, 
likaledes then som kör öfr en annars teg utan att 
slå och refsa wäg för sig. 

Will någon i rettan tid så gammal eller ny 
råg, gifr Sådant ållermannen tillkenna hwilken 
åligger straxt låta hegna gärdet — träskas någon at 
sådant fullgiöra böte 6 dalr. 

ingen ware tillåtit att taga med sig lös häs-
tar till ängs- eller i Sädesgärde, eller sleppa them 
ciwar i en obärgad äng öfr natten, then ther med 
beträdes böte 2 dalr. 

rifr någon sin grannes gärdesgård eller led, 
stenge honom straxt up så god igen, eller böte 3 
dalr utan skadans ersettiande, och ware ändå wid 
påminnelse skyldig at stängslen fiffigiöra. 

alt gräskniande på andras tegar elr gräsets 
nedtrampande ware förbudit wid 3 dalr wite. Sam- 
ma lag ware för then som leder sina creatur til 
tiudrande på sitt skifte i åker eller äng öfwer and-
ras tegar, utan tilstånd af sielfwa ägaren. 

alla nödiga wägar från och till byn inom 
ägorna wilja wi fördela efter hemmanens sterlek; 
och then ei sedan håller sina stycken förswarligen 
wid mackt böte 3 dalr. 

ifrån wallgång med fåren får ingen draga 
sig undan som får äga, hwarken bonde eller back- 
stufufolk utan gå wi hwar sin dag oanstat [oan-
sett?] then ena har mer eller minder. treskas någon 
böte 2 dalr. Samma lag ware för then, som intager 
främmande Creatur i bete på ägorne. 

Så snart påfordras böra gumsarna skiljas 
ifrån fåren; finnas the giöra fåren skada Sedan 
tiden är (då) the borde wara skilde, böte then 
honom äger En dalr. 

skulle någon i byalaget finnas efterlåten 
och försummelig i thet giöromål som grannarna 
beslutit, ware the tå icke skyldige att wänta på 
then tröge, utan förfares med honom efter samtel. 
byamännens godtfinnande med arbetets fullgiö-
rande och skadans ersättjande. 

then som borta är wid byens samman-
komst sedan han är worden therom behörigen til- 
sagd ware dock skyldig att samtycka och fulgiöra 
h[wa]d han jemte the andre beslutit wid 1 dalr 
wite. 

samfelte brunnar och wattustellen böra 
hållas wid macht, then som försummar när om-
trenger them att rensa och upgräfa, eller them 
orenar eller någon skada tillfogar böte 15 dalr. 

§ 25. ingen tiene thet till uhrseckt, att hans barn 
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eller lego folk, honom owetande, sig emot byord-
ningen förgripit, utan ware han som i gården hus-
bonde är, plicktig att swara till alt thet som hans 
husfolk bryta, til följe hwar af husbonden är för-
bunden att böterna utlegga, och taga sitt igen i 
tienstehionets lön. 

Om någon af grannarna then andra öfr-
faller med Swordom eller oqwedins ord wid någre 
sammankomster så gestabud, barnöhl graföhl eller 
ute på marken böte utom lag för[enämn]de 6 dalr. 

tilsteder eller upretar någon af grannarna 
en annan att bryta emot thenna ordning ware så 
wäl then som then brotslige förfallen till böterna. 

§28. bryter ållerman här emot plickte alt dub-
belt emot the andre. försummar han sin skyldig-
het, när han therom påminnes. böte 6 dalr och 
stånde then andre fritt, att i ållermannens stelle 
förrettat. 

Som ållrman kan hafa Swårt wid att kenna 
hwars och ens gärdesgårdar, ty ware the skyldige 
att giöra honom följe kring ägorna, att widgå hwar 
och en sitt stycke wid 1 dalrs wite. 

När ållerman will hafa grannarna tilhopa 
tillsäjje han sin nästa granne och the andre hwar 
för sig, then budet nedlegger eller försummar att 
sig infinna böte 1 dalr. 

alla böter äger ållermannen macht att med 
en af grannarnas medfölje af then brotslige att 
uttaga och ther then som til böter fallen är skulle 
wägra att them straxt betala, hafer the då macht, 
att af den genstrefwige taga pant, och legge honom 
sedan tid före att utlösan. försummar han thet 
warde panten till then mästbiudande försåld och 
öfrskottet honom återstelt. skulle någon wara så 
obetenckt att han med hugg eller slag eller oan-
stendiga ord öfrfälle then som thenna utmätning 
förrätta, plickte 12 dalr. 

af alla böter tage ållerman en 3 die del. 
thet andra förwares i en kista, som af bötesmädlen 
thertill köpes, til byns gemensamma nytta. såsom 
wid bådsmans lägande eller utredande. 

Mats Person b, Åld: Per Erson b, Pel Person b, 
Anders Erson b, Eric Anderson b, Eric Bengtson 
b, Eric Erson b, Johan Matson b, Nils Matson b, 
Hans Matson b. 

Och sedan the ytterligare förklarat sig wilja wara 
nögde at thenna byordning sådan som then nu för 
them blifwit upläst, noga efterlefwa hwarföre the 
anhöllo, at then stadfästas måtte, samt at Ålder-
man ibland them utsågos, så pröfwade HäradsRät- 

ten skjäligt at thenna byordning, såsom å then 
Allmänna föreslagne Byordningen grundad, och til 
Rofsätra by lämpad härmed att gilla och stadfästa, 
och blifwer Bonden Per Ersson, såsom en skicke-
lig och beskedelig Landtman, för thenne gång til 
byens Ålderman utwald, hwarjämte äfwen Bon-
den Per Persson utsågs at tå Per Ersson av nödige 
ärender blifwer förhindrad, han tå i thess ställe må 
Åldermans sysslan företräda. 

Förnyad stadfästelse 1775 
av byordning för Rovsätra 1754. 

ULA. Frösåkers härad Ma: 18. 22 juni 1775. 

Sedan samtelige Jord- och delägarne uti Rofsättra 
By, then 7de Junii åhr 1754, hos HäradsRätten 
låtit upwisa, en emellan them öfwerenskommen 
By-ordning, och thensamma, som uti 32 §§ want 
författad, blifwit uti protocollet intagen samt utaf 
HäradsRätten, til obrotslig efterlefnad, gillad och 
faststäld; Så hafwa Bönderne Per Eriksson och 
Nils Matsson i Rofsättra, igenom en till thetta Ting 
uttagen stemning, låtit inkalla följande the öfrige 
af sine Grannar therstädes. Nämdemannen Johan 
Matsson samt Bönderne Erik Eriksson, Per Pers-
son, Erik Andersson, Dawid Andersson, Per 
Matsson, Anders Eriksson, Matts Eriksson, Erik 
Bengtsson, Johan Hansson, Erik Mattsson och 
Matts Mattsson, med påstående, at ofwanberörde, 
til samtelige Grannarnes nytta och fördel, inrätta-
de By-ordning, måtte warda förnyad, samt Gran-
name igenom något wisst utsatt wite tilhållas, att 
then samma, widmagthålla och efterlefwa; Ford-
rande Per Eriksson och Nils Mattsson therjemte, 
ärsättning för rättegångs omkostningarne. 

I följe häraf, infunno sig nu Kiärande Parterne 
emot Nämdemannen Johan Mattsson och Bonden 
Matts Eriksson af hwilka then förre upwiste sine 
öfrige med-Swaranders, för honom utfärdade Full-
makt, under den 21ste uti innewarande månad; 
Och sedan then omtwistade By-ordningen, blifwit 
ingifwen och upläst samt å Swarande sidan är-
kiändt thet the icke wägrade, att then samma hän-
danefter, alt framgent efterlefwa, Så blef merbe-
rörde By-ordning än ytterligare faststäld, och tilli-
ka, efter Parternes begiäran, ett wite af Tijo daler 
Silfwermynt utsatt, hwartil then utaf Byemännen i 
Rofsättra, jemte then å wharje händelse, uti 
sielfwa By-ordningen, utsatt plickt skulle wara 



Frötuna och Länna skeppslag 99 

förfallen, som hädanefter på ett sådant sätt, un-
dandrogo sig efterlefnad, af thenne Ordning, att 
han therföre måtte lagsökas; Och i händelse then, 
hwilken igenom fläste rösterne, waldes till Ållder-
man, antingen thet beswäret sig undandroge, eller 
ock nederlade någon sak, som til Byastämman, 
efter By-ordningen hörde, skulle samma person, 
til dubbelt answar, eller Tjugu daler Silfwermynts 
wite wara förfallen. Och pröfwade HäradsRätten 
skiäligit, att wid alt thetta, såsom ländande til god 
ordning i Rofsättra By, låta bero, samt gilla och 
fastställa. 

Byordning för Vamsta 1823 

Denna byordning överensstämmer nästan helt 
med byordning för Lund och Lundsvedja 1819. 

ULA. Frösåkers härad Ma: 34. 14 febr 1814. 

Ingafs och uplästes under anhållan om fasttällelse 
en så lydande handling: "Så wäl till god ordnings 
winnande i by som till undwikande af flera oredor 
som kan wäcka oenighet och förargelse Grannar 

emellan hafwa wi underskrefne enmansbrukare 
och Ägare uti Wamsta by och Wahlö Socken in-
bördes öfwerenskomit om en Byordning af föl-
jande puncter. 

10-270  = Lund och Lundsvedja 1819: 1°-27° 

Att den förut å andra sidan skrefne Byordning 
blifwit med allas wåra gemensamma be bifall och 
samtycke författad och skall af oss alla oryggeli-
gen efterlefwas; warder härmed med alla wåra 
Namn och Bomärkens underskrifwande bekräf-
tadt och faststäldt som skedde uti Wamsta by och 
Wahlö Sockn den 11 December 1823. 

Eric Olsson B, And. Pehrsson B, Matts Mattsson 
B, And. Ersson B, Mats Pehrsson B, Pehr 
Pehrsson, B, Jan Jansson B, gl Matts Mattsson B, 
Pehr Ersson B, Eric Ersson B, Eric Jansson B. 

Samtelige Bönder i Wamsta anhåller ödmjukast 
om Höglofliga Härads Rättens Stadfästelse härå 

Och Resolwerades Att denna Byordning för 
Wamsta by och Wahlö Socken såsom af samteliga 
Byamännen underskrifwen och af dem erkänd, 
gillad och faststäld; Hwaröfwer bewis genom Ut-
drag af Protocollet, uppå begäran skulle meddelas. 

Frötuna och Länna skeppslag 
BLIDÖ SOCKEN 

Byordning för Alsvik 1787 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A I a: 21. 
11 mars 1788. 

Läto samtelige Jord- och delägarene uti Alswiks 
by, genom Nämndemannen Anders Larsson i 
Spraggarboda för Skjepslags tingsRätten upwisa 
en them emellan ingången och af them skrifteligen 
författad Bye-ordning, med anhållan, thet kunde 
then samma, them til efterrettelse och behörig 
efterlefnad ord ifrån ord warda uti Domboken in-
tagen samt gillad och faststäld. Berörde Byeord-
ning, som therpå uplästes, war ord ifrån ord så 
lydande: 

År 1787 den 10 Decembris blef thenna By-lag och 
ordning af oss underskrifne Åboer och Jordägare 

i Alswik uprättad, i then afsikt, at de flere oskick 
med ägornes skjötsel, som hitintil förspordts, måt-
te afskaffas och et ordentligare hushållningssätt 
härefter widtagas och nyttjas samt en hwar full-
göra de plikter som en tilbehörig och wälbestäld 
Hushålning nödwändigt agtar och fordrar under 
förelagdt wite för hwar och en som denna By-
ordning upsåteligen och motwilligt öfwerträder, 
på följande sätt: 

1° Förbjudes Härigenom all hopskog inom äng-
arne, all slags löfskog på Holmarne och ther be-
fintelige andre träd, som stå i theras wäxt wid et 
wite af En Riksdaler in Specie för then, som utan 
alla Byemännens samtycke sådan Skog åwerka 
skulle; Och på den händelse torr skog och wind-
fållen påbe mälte 

2 ställen woro at tilgå skola Byfogdarne sådant 
tilkänna gifwa; tå en hwar byter sig emellan af 
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samma skog, Hwad ther kan finnas, efter sin ägan-
derätt i Hemmanet. Skjer annorlunda, plikte then 
som åwerkar, Sexton Schiling, och the som sådant 
förtiga jemwäl hwarthera sexton Schillingar in 
Specie. 

30 Ho, som på annars tildeldte skogs stycke i 
öppen skog skulle åwerkan gjöra, antingen på rå 
eller torr skog, plikte för hwart rådt Träd, som han 
fäller En Riksdaler och för hwart torrt träd tjugu-
fyra Schillingar in Specie och på thet ingen okun-
nighet om hwars och ens tilhörige skogsstycke 
måtte förelöpa skall en rätt och laglig utbleckning 
wåre skogsstycken emellan ofördröjeligen förrät-
tas. 

40 På allmänt bete i Ängen, på Holmar och 
skog, tillåtes å hwarje Fjerdedels Mantal, hafwa 
fyra Fäkreatur, men intet theröfwer emedan wåra 
Hemman icke tåla mera; dock må the mindre delar 
i byen, som hästar hafwa, äga them opåtalte i öp-
pen betesmark: Ho som flere Boskapskreatur på 
besagde Beten införa skulle än här sagt är, skall 
antingen them bortskaffa eller ock betala för Krea-
turets bete, som theröfwer får intagas, trettijo-twå 
Schillingar för et gammalt Fä kreatur för Sommar-
och Höst-bete och för et års gammalt fäkreatur 
sexton Schillingar in Specie, så wida desse kreatur 
släppas in i ängar gärden och på Holmar, men gå 
the på öppen skog tages och begäres intet för the-
ras bete. 

Ste  Tillåtes ingen at hafwa sine Hästkreatur i 
Ängarne, å annan tid på året, än tå the i åker nöd-
wändigt skola brukas säden i Hus skall bärgas, 
höet af ängarne skall inköras och gödslen bort-
skaffas wid et förelagdt wite för then, som här-
emot bryter af Sexton Schillingar in Specie. 

6° Må ingen understå sig, at inkräkta och in-
taga, hwarken genom spadgräfning eller marckens 
upkörande något thet minsta af the i gärderne be-
fintlige lindor, som ännu äro odeldta wid wite för 
then, som annars jord sig til förmon uparbetar, af 
Sexton Schillingar in Specie. 

7° Dock som wij anse och pröfwa, at dessa hop-
lindor gagna oss mera til åker, än til Slåning, så 
hafwa wj gemensamt beslutit, at them nästa wåhr 
upgräfwa och uparbeta; Ho som therföre skulle 
åsidosättja sin skyldighet och icke til arbetet sig 
infinner då han af Byfogden i rättan tid til arbetet 
kallas, skall pliktfällas til sexton Schilingar in Spe-
cie för uteblifwandet, då han inga laga hinder kan 
förete och lika fullt nästa gång fullgöra sin skyldig-
het. 

8° Ho, som icke håller sina gerdesgårdar om-
kring åker, äng hagar och tomter i laggiltigt stånd i 
rätt tid skall plikta sexton Schilingar in Specie; 
skjer Skada af kreaturen genom försumelse, bote 
skadan efter pröfning och mätismanna ordom. 
Och på thet ingen må förebära någon slags okun-
nighet om sina Gärdesgårdar antingen the höra ho-
nom eller en annan til så skall med första orden-
telig skifte och delning på Gärdesgårdarne en 
hwar tilerkännas. 

9° Hwad the omförmälte Lindor ytterligare an-
går så skola the icke allenast som sagdt är med 
gemensamma händer uparbetas, utan ock efter 
fullgjordt arbete rätteligen delas, at hwar och en af 
them får sin tilständiga rätt och behålla hwar och 
en sedan, hwad honom tilkommit. 

10° Then som inge laggiltige led och grindar för 
sina ägor håller, ther the nödwändigt skola wara 
och i rätt tid icke hjälper then, sedan han fått til-
segelse therom, skall plikta för oförswarligit led 
Åtta Schilingar och för oförswarlig grind jämwäl 
Åtta Schilingar in Specie, så snart han wet hwad 
led och grindar han bör underhålla och dock för-
sumar det, skjer skada genom hans förwållande, 
böte therefter föregången laga pröfning särskilt. 

11 Ho, som icke ringar sina Swin kreatur, så 
snart kähla är utur jord och fått tilsägelse therom, 
antingen af Byfogden eller någon annan, skall 
plikta för hwart oringadt Swinkreatur sexton 
Schillingar och för hwart oträadt okynnes Swin-
kreatur åtta Schillingar in Specie och upfylle ther-
til med och utom des skadan som skjer. 

12 Then som icke led och grindar tilsluter then 
tid af Året, tå Ängar, Sädesgärden Hagar och 
Tomter böra stå fredade — är thet Husbonde och 
Matmoder plikte Åtta Schillingar; Är thet barn 
skola the af föräldrarna i Byamännens närwaro til-
börligen och alfwarsamt agas, är thet Tjenare skola 
de plickta fyra Schillingar in Specie, dock skola 
the förut detta alt weta, innan thessa böter af By-
fogdarna kan uttagas. 

13 Ho som icke i Hus sina Swinkreatur in-
stänger, som skada göra kuna then tid när säd 
och Hö el. hvad bärgas skall böta för hwart och et 
särskilt Sexton Schilingar in Specie. 

14 Alt fiskerie med Not, Skjötar och Nät skall 
wara på Söndagar, Högtids- och Helgedagar al-
deles förbudit. Ho som något af desse ting bruka 
skulle på the dagar skall plikta efter allmänna 
lagen för Sabbatsbrott och för gärningen särskilt 
tjugufyra Schillingar in Specie; Dock förbehålla wi 
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oss, att en endaste gång, Höstetiden, då Sikfisk-
leken påstår, at för klåckan fyra om morgonen få 
nyttja Siknoten å Lögerdagen förmiddagen lägga 
wåra Swep-nät men icke uptaga them före, än then 
på följande måndags morgonen; dock må ingen 
theraf taga sig anledning, at Lögerdagen om Hös-
ten lägga sine Abbornät, och antingen then, tidigt 
på Söndagsmorgonen uptaga eller ock then therpå 
följande Måndagsmorgonen. Ho som häremot 
bryter plikte för Sabbatsbrott och särskilt för gär-
ningen som förut sagdt är. 

15° Tå stora WinterNoten nyttjas skall alt til 
Noten erforderligit folk Klåckan Nijo efter före-
gånget tilkännagifwande, then ene ifrån then andre 
sig infinna. Ho som icke kommer til samma tid 
tå han förut är upbådad och inga laga orsaker til 
sitt drögsmål kan bewisa, pliktfålles til Sexton 
Schilingar in Specie. 

16° Then som icke kommer til Strömingsnot, 
Wåhr och Sommartiden, efter tilsägelse, klåckan 
Tre eftermiddagen böte sexton Schillingar in Spe-
cie. 

17° Then, som icke har sina Notstycken för-
swarliga, at de påfiteligen nyttjas kunna, böte för 
första gången fyra Schilingar, för andra gången 
åtta Schilingar och för tredje gången sexton Schi-
lingar in Specie. 

18. Ho, som sänder swagt och opåliteligit folk 
til dessa Notar, at arbetet hindras skall plikta för 
et sådant Hjon fyra Schilingar in Specie och lika-
fullt affårda et dugse hjon, at arbetet icke uphöra 
måtte. 

19 Skal en Jordägare sig wid dessa Notars bruk 
åtminstone infinna hwarje gång eller och lika på-
litelig karl, som han sjelf är wid förelagdt wite 
af Åtta Schilingar in Specie. 

20 Stjäl någon Båt ifrån strand eller löser an-
nars fäste i båt böte Åtta Schilingar för hwar sär-
skild gerning och gälda skadan åter, i fall Båt 
lider, alt efter skadans wärde och des pröfning. 

Den som häst hafwer och öfwer laggild gär-
desgård flöijer skal klubbas och fängslas wid före-
lagdt wite af Åtta Schilingar, gjör han thet intet 
efter tilsägelse, plikte Sexton Schilingar. Skjer 
skada af Häst i sådd åker och oslagen Mark, böte 
alt som skadan pröfwas wara skjedd. 

Så snart någon af Byfogdarne tilsäger at 
hoparbete skall företagas, skall hwar och en sig 
thertil infinna; Ho som nekar, då han inga laga hin-
der hafwer, at komma, böte Åtta Schilingar in 
Specie. 

23 Ho som onödig och syndig swordom trätor 
och oljud i By, i Båtar och på Stranden eller an-
norstädes brukar, skall först alfwarsamt warnas, 
at thermed afstå, will han thet intet, utan fortfar, 
plikte som i allmänna lagen om swordom handlas 
och säges och gånge af the böter hälften til angif-
waren och hälften til the fattiga. 

24 Ho som drager bark olofligen af annars träd 
eller ock på hopskogen en slik åwerkan gjör, at 
träd therigenom borttorkas, skall så snart han til 
samma gerning bindes och therom öfwertygas 
straxt utbetala En Riksdaler för hwarje träd som 
han så illa handterat. 

25 Ho som hugger utan lof rådt träd på annars 
enskilta och lagligen tildeldta skog, är thet stort 
träd plikte En Riksdaler, är thet et litet plikte 
Tjugufyra Schilingar in Specie; är thet Ek eller 
annat fridlyst träd plikte som i allmänna lagen 
skills. 

I alt öfrigit efterlefwes thenna Bylag och 
förordning til alla de delar som förbudes och 
hwarje punct uti den uprättade och faststäldte 
Charta öfwer wåre Hemmansägor ord ifrån ord 
innehåller. 

Bötespengarna skola af Byfogdarne genast 
indrifwas, så snart brotten gjorda blifwit, hwilka 
the skola framlemna i allmän Bystämma eller then 
sidsta på året, då de skola afträda sine nu inneha-
fande Syslor. 

Dessa indrifne penningar skola delas til tre-
skiftes, tvådelarna behålla Byemännen sjelfwa och 
tredingen theraf tilkomme Församlingens fattige 
härstädes. 

Til Byfogdar antagas, efter föregången lott-
kastning, Bönderne Pehr Pehrsson och Per An-
dersson, som förblifwer therom ifrån ofwanskrifne 
dato den 10 December 1787 til samma tid år 1788 
då andre på likn. sätt skola kallade och antagne 
warda. Med thenna af oss nu uprättade Bylag och 
Ordning äro wj fullkomligen benöjde och skola the 
i allting obrottsligen efterlefwas; thet stadfäste wij 
samtelige med wåre namn och Bomärkens egen-
händige underskrift som ock skjedt uti ombudne 
och kallade Wittnens närwaro, uppå föreskrifne 
åhr och dag i Ahlswik. 

Anders Jansson B, Anders Andersson B, Pehr 
Pehrsson B, Lars Andersson B, Anders Olsson B, 
Jan Ersson B, Jan Andersson B, Erik Larsson B 
och Per Andersson B. 

At Byamännen i Allswik sålunda öferenskommit, 

8-782454 Ehn 
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som thena Byordning ord ifrån ord utwisar intyga 
såsom närwarande på begäran datum ut supra 

Henric Jo. Werner Cominister loci i Blidö, Carl 
Tillgren Snickare 

Hwarjämte NämndemannenAnders Larsson äfen 
ingaf en på särskilt papper utförd tilläggning til 
ofwan intagne Byordning, hwilken dock af Bye-
männen icke fanns wara underskrifwen; lydande 
then sama ord ifrån ord som följer. 

30° Under Norra Mantalet i Alswik tages af By-
ängen til Slånings åt hästarne wid kjörslorne sam-
mastedes fyra kapplands rymd eller innehåll, så 
wida det kan fordras och nödigt pröfwas, i annor 
händelse nyttjas mindre rymd wid förelagdt wite 
af Sexton Skilingar in Specie, och utstakas thena 
rymd af Byemännen genom god öfwerenskommel-
se och träffad förening. 

Och althenstund Nämndemannen Anders Larsson 
therefter anhöll, thet thena Byaordning til Bye-
männens efterrättelse och obrotsliga efterlefnad 
måtte warda gillad och faststäld; Förthenskull 
pröfwade ock Skjeplags TingsRätten skjäligt, at 
then samma, uti alt hwad therutom finnes med lag 
öfwerensstämande och the med theras underskrif-
ter widkänts, härigenom gilla och fastställa. 

Byordning för Alsvik 1824 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A I: a: 33. 16 
mars 1824. 

Hos TingsRätten läto Ahlswiks Byemän genom 
Nämndemannen Eric Jansson derstädes, med an-
hållan om fastställelse upwisa en dem emellan öf-
werenskommen Byordning, så lydande: 

»Byordning 
Till förekåmande af en wärkelig ordentelighet och 
på det ädanäfter ingen oräda och twistighet hädan-
efter måtte oss imillan upstå hafwa wi samtelige 
Byamen och jordägare uti Ahlsswik By och Blidö 
socken samt Frötuna och Länna skiepslag ofwär-
änskåmit att en By Ordning uti följande punkter 
upsetta och skal den af oss som något af dett uti 
föräningen anföres öfwärträda jenast utgifwa det 
öfwäränskåmne witet nemligen. 

1° får ingen föröfwa olåfligt hygge på anars 
skogs Lätt ej eller på Hophålmarna eller taga  

näwer och Bark utaf Leöfträd wid wite af 32 sk. 
banco samt ärsette skadan serskilt. 

2° Må ingen göra nya wägar på åker och äng än 
dem som af gamalt Brukde äro hwid wite af 32 sk 
Banco. 

3° Må ingen tjudra eller walla sina hästkreatur 
på hopmark för än de alle äro äns derom wid wite 
af 24 sk banco. 

4de  Må ingen Tillåtas att på Betet uti ängarne 
hafwa mära än fyra fä kräatur på hwarje fjerdedels 
häman wid 1 Rd banco wite samt får ingen insläpa 
något kräatur uti äng för än dett alment Bergat 
blifwit och hwar och än kunnigt är wid wite av 24 
sk. banco. 

5° Tillåtes jngen att insläpa något swinkräatur 
sädan Bar mark Blifwit oringat, wid wite af 8 sk. 
banco. 

6° alla på ägorne Befintelige gerdesgårdar böra 
hwara förswarligen uti stånd satte, til den lsta 
Juni 1824 och sädan Lagligen wid mackt hållne 
wid 32 sk wite och skal sedermära syn ärligt der-
öfwer hållas den 1. Maj då den som fines want 
försumlig hos honom uttages dett utsatte witet. 

7° för war och än som kjör eller går igenom 
Grind eller Läd och dett sama öpett äfter sig kas-
tar eller lämnar Böte 8 sk. banco. 

8° Slår någon öfwer på anars mark Teg eller wid 
Trädett kjör jord af sin Granes åker Böte 24 sk. 
banco. 

9° att mäd föreläggande af 1 Rd. 32 sk. banco 
tillåtes ingen att på sin Granes fiskewaten dra not 
eller lägga net eller mäd skåttnät hwid äld och äf-
wen utan, på sådana stellen der swäpnot drages 
för än wi derom änige äro, den som der ämot Bry-
ter Böte 2 Rd. banco. 

10° Den som utan Låf Bortager annars Båt åror 
eller öskar böte 12 sk. banco. 

11° Den som befines mäd att gå mäd Bar äld 
igenom Byen böte 8 sk. banco och den som någon 
af föreskräfne Punkter en äller fiäre gånger emot 
Bryter Plickte dubelt. 
Sålunda hafwa wi samtelige jordägare öfwäräns-
kåmit samt att än skal wara Byfogde och än Be-
sitare dock göres ombyte hwid hwarje års slut 
hwilka då skall answara för Böternes u-
tagande af den som ämot de föreskräfne punkter 
Bryter ware sig husbonde heller Tienstejohn samt 
noga antekna den som fiäre gånger Bråtslig är för 
att af den samme fördublade böterne uttaga kå-
mandes sädan de utsatte Plikter att hwid hwarje 
års slut samfeldt delas. 
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Mäd föreskräfne uprettade Beslut finne wi oss alla 
delar nöjde samt aldra ödmiukast anhåller om wäl-
lofl. skepslags Ting Rettens atadfåstelse herpå 
Ahlsswik den 10. Martius 1824 

samtelige Byamän Eric Jansson, Eric Larsson B, 
Anders Olsson B, Anders Ersson B, Johan 
Olofsson, Jan Ersson B, Johan Jansson B. 

Efter upläsning häraf Resolverades: At Byordning-
en som warder, til den säkerhet, kraft och wer-
kan, Lag förmår, uti Domboken intagen, kommer 
at til wederbörandes rättelse gälla. 

Byordning för Kolsvik 1819 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la:31. 3 
febr 1819. 

Med anhållan om dess intagande til framtida lag-
likmätig säkerhet i Domboken, upwistes följande 
Byordning: 

»Byårning Upprättade den 26. Jan: 1819. emellan 
Öfvra och Nädra Kohlsviks byamen och Jord-
ägare och kom sålunda öfwerens uti följande 
Punckter och den sig bråttslig gör blifwer förfallen 
til de Böter os emellan som är utsatta blifwer hwil-
ka wi ofelbart en och war lofwar at följa. 

lmo At detta år tager sin början den första Juni 
med Jerdesgårdar, Grindar och Läd omkring Åker 
och Engnader, men nästa och derpå följande åren 
tager sin början den 14de Maij at alla wåra Jerdes-
gårdar skal wara i godt stånd skal hålla 2ne Alnr 
ifrån jorden tu hufwudwidan, alla Läd och näd-
falna jerdesgårdar upstänga och igensätta så snart 
Tjelen går utur jorden eller den första Maij med 
Böter af 1 Rd 32 skr Banco första gången och se-
dan dubbelt tu 5 Rdr. 

2de icke taga några nya och owanliga wägar öf-
wer Åker, Eng och Mark som Gröda bära Grindar 
och Läd efter sig igenlåta wid samma Böter. Gör 
någon wäg för annan sommartid wid gödselutkjör-
ning så skal han efter sig åkeren derest wegen äro 
giord, förswarligen straxt upkjöra och Träda. 

3de af hwilken som hafwer Swinkreatur och 
dem utsläpper, utan at wara ringade böte 32 skr 
Men hafwer kreaturet want Ringade som ute på 
marken mist sin Ring då skal den tilsegas, warder 
Swinet icke Ringade och skada göra Böte 1 Rdr 
32 skr. 

4de den af oss som hafwer Okyndes Fä Flöjar 
simer eller näderbryter Grind Läd eller Gierdes- 
gård skal det straxt fengsla eller i hus hafwa inne-
stengdt om det icke sker Böte första gången 1 Rd 
32 Skr endock ingen skada sker, Andra gången 
dubelt til 5 Rd. alt Banco. 

5te Skog utaf hwad sort det wara måge få för 
andras ägor och tilhörande mark icke borthuggas 
bark tagas eller löf brytas befinnes det böta 5 Rdr. 

6te Fiskeri få icke Skottnät eller Krok fiske 
nyttjas samt fiskande med Eld eij mera en uti 
Båklarhamnen med spiggfiske Ljusterfiske som- 
martid morgon och afton må sparsamt nyttjas at 
eij mera än en Båt af hwarie Matlag, öfwerträdes 
detta Böta 1 Rdr 32 och dubelt andra gången. 

7de ingen må insläppa några Kreatur i Eng eller 
beteshagar der flera råda utan samråd och Bya- 
männens tilstånd icke Tjudra skära eller knya nå-
got gräs tu Kreatur eller på golf lägga den det 
görer böta som i 6te Punkten. 

8de Då Byamännen tillseger sina grannar skal 
derhos första eller 2a Bya Man sig genast infinna 
at rådgöra om förefallande omständigheter den 
som utan laga förfal uteblifwer böta 8 skr. 

9 Den som borttager utan låf andras Båt eller 
farkost, årar eller höskar, Läten band sträng eller 
stenar eller hwas Rädskap som häldst wara måge 
Böte 1 Rd första gången sedan dubelt. 

10de Husbonde och Matmor skal strängeligen 
förbjuda och förwara sitt Husfolk barn och tjenare 
at följa och andswara för föregående punckter 
samt andra otidigheter skrikande och Ropande 
onödit samt Swordom och oqwedesord emot hwar 
hannan med böter 1 Rdr. 

[10 b] At icke Eld må bäras bar och Ljus utan 
Lyckta inom gård eller grannar emellan wid wite 
af 2. Rdr. 
At Skorstenar sotade warder 2ne gånger om året 
wid samma wite. 

11 te för warje år den 3die Januari ombytes bya-
men hwilka blifwa andswariga för böternas utta- 
gande den icke Contanter straxt kan betalla, tages 
af Lös ägendom i huset och i förwar ställas til den 
blifwer inlöst, pligterna blifwa lika af mindre och 
störe delar och delas likaså wid sammantrede af 
Byamennen den 3die januari hos den då warande 
första Byfogde. 

12. Föregående Punckter skal af oss underteck-
nade obråttsligen hållas och utan någon widare 
Lagsökning genast utbetala de böter som utsatta 
äro, näkar någon eller med oqwedesord öfwerfal- 
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ler den Böterna skal uttaga, pligte derföre i hwarje 
oqwedesord 8 sk. 

13die Detta utfäste wi och stadfäste med wåra 
namn och Bomerken undersättande som skädde i 
Kolswik den 26 Januari 1819. 

14de befinner wi os härmed alla nöjda och i Öd-
mjukhet anhåller få Högädle Tingsrättens Lagfart 
och stadfästelse. 
Kohlswik ut supra. 

Lars Andersson föra nemdeman B, Eric Jansson 
B, Olof Ericsson B, J. Österman B, Eric Mattsson 
B, Olof Larsson B, Lars Larsson B, And. Ericsson 
B, Nils Persson B. 

Efter upläsning häraf Beslöts: Denna Byordning 
warder tu l wederbörandes framtida laglikmätiga 
säkerhet ordagrant i Domboken intagen, deröfwer 
bewis meddelas skall. 

Byordning för Norröra 1822 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag Ala: 32. 18 
mars 1822. 

Läto hos TingsRätten Norröra Byemän Anders 
Vesterman, Olof Jansson, Anders Jansson, Dani-
el Gustafsson och Eric Nordman, genom Nämde-
mannen Eric Jansson uti Alswik, hos TingsRätten, 
för at til framtida säkrhet och rättelse uti Dom-
boken intagas, upwisa en dem emellan uprättad 
Byordning, hwilken offenteligen uplästes och 
lydde sålunda: 

»Emillan undertecknade Byamän i Norröra By 
och Blidö församling Blef År 1822 d. Il Mars 
nedan förbemäldte Byordning upprättat till nu och 
framgent Efter Lefnad Bestående föliand Puncter. 

Banco Rci. Sk. r. 

1mo Om wåren så snart tiälan är 
ur jorden skall det åligga hwar och en 
Byaman eller jordägare att i rätt tid 
stänga sina Gärslegårdar Led och 
Grindar jämte watt ugårdar utan på-
minnelse Blifwär han af Byfogden der-
om tilsagd och ej fullgör sin skyldig- 
het, warder Pliktfäld till 	 — 24 — 

2mo Den eller de af Byamännen 
som äga wanartiga kreatur hwilka göra 
ohägn bör utan Påminnelse Fängsla 

dem men om han dett icke gör då han 
af Byfogden warder tillsagd Plickte 	— 24 — 

3o Den eller de af Byamännen sielf-
wa så och des Barn eller tiänstefolk 
som wid ingåendett Mangården låter 
Grindar wara öppna så at swin in-
komma och dem genast på färsk gär-
ning uttkiör, och Jgänstängär ware för-
fallen ändock ingän skada sked är till 

4mo Går någon af Byamännen 
sielfwa eller des husfolck genom sin 
egän eller sin Grannes grind eller led 
och dett samma ej igän stänger Plickte 
4. sk. och för tillsägning och stursk-
het serskildt 

5mo Hwilken af Byamännen des 
Barn och tiänstefolck som wåga nytia 
någodt enskildt Fiske af hwad sortt 
Bragder dett wara må uppå Byens 
hopwatten Plicktte 	 — 10: — 

6mo Den som blifwer befunnen af 
ByaFolket med olofiigt fiske å annars 
tilldelte fiskewatn han plickte äwän 	— 3: — 

7mo Ehwem dett wara må af Byens 
folck som antingen af onska eller Lätt- 
sinnighett Bortt hugger Råträn eller 
flytar Råstenar Plickte utom allmänna 
Lagen 	 — 6: — 

8mo Om någon af Byamännen deras 
Barn eller tiänstefolck utan tillsägning 
och låf hamnar Båtar af hwad namn 
som hälst uti sin Grannes siöbroar 
Plickte 	 — 24 — 

9mo Då tjälen är ur jorden skall 
hwar och en Byaman om wåren ringa 
sina swin och så framgäntt till tjälan 
åtter om hösten återkommer enligt all- 
männa Lagen skulle någon detta för- 
summa sedan han af Byfogden 
Bliwett tilsagd Plickte särskilt 	 — 24 — 

10mo De af Byamännen eller dess 
husfolck som utom nöd och twång bort 
tager en annars Båttåror eller höskar 
eller hwad dett wara må utom tillsäg- 
ning Böte 	 2: — 

11 mo Enär hopnott af Byamännen 
skall dragas så winter som sommaren 
skola nottägarne sielfwa till lika mäd 
folkett som skola arbetett förrätta wara 
färdige till arbet klåckan 9. om morgon- 

4 — 

8 
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4 — 
4 — 

1: — — 

24 — 

4 — 

4 — 
2 — 

2; — — 

8 — 

16 — 

16 — 

nen wintertiden och om sommaren wid 
den tid som Byamännen wid sina hop-
fisken och notar finna tiden läglig för-
summar någon, winter som sommar 
Plickte 
För sturskhett och tillsägning apartt 

12mo Hugger någon å annarsSkog-
stycke ware sig Byaman Barn eller 
tienstefolck utan i nödfall och utan till-
sägning Plickte 

13mo Går någon af By Folkett eller 
kiörer med wagn öfwär sin grannes 
såda åker Plickte 

14mo Den eller de af By Folkett som 
af en annan lånar någott och dett icke 
till ägaren utan påminnelse återlemnar 
sedan han dett nytiatt Plickte 

15mo Jngen af Byamännen eller dess 
underhawande hawa Låf att låta någodt 
kreatur gå Löst på hagen wid Man-
gården Plickte derföre 
För tillsägning och sturskhett 

16mo Jngän af Byamännen tillåtes 
att hawa sådanna kreatur som af gamla 
häfwder eij waritt Bland Byamän Bruk-
liga skulle någgon sig däremott för-
bryna Sedan han af Byfogden Blifwet 
tillsagd Plickte 

17mo De af Byamännen som hawa 
sin sida mäd åker och dika Emott gran-
nens åligger efter tillsägning att uppdika 
sin hälft för wattnäts fulla aflopps skull 
Skulle något härutinnan brista Sedan 
han af Byfogden bliwett härom tillsagd 
Plickte 

18mo Med fördubladt wite emot dett 
föregående warder den Byaman weder-
häftig som genom försumelse icke upp-
dikar sitt dike då hans Åker ligger ne-
danföre den andras af grannarne hwilka 
genom hans treska Blifwär skadad 

19mo Den eller de af Byafolkett som 
annorstädes å ägorne utom 4de Punc-
tens innehåll kiör eller går genom grind 
eller led skola dett samma åter till-
stänga wid wite af 

20mo J händelse att någon Byaman 
Barn eller tiänare skulle med några oan-
ständigheter och oqwedingsord för-
olämpa Byfogden eller dess Bisittare dett  

ware sig på hwad rum dett wara må då 
han eller de äro stade uti sina ämbets- 
skyldigheter Plickte 	 1: — — 
för warning att aflåta och sturskhett 
apart 	 — 24 — 

21mo Den Byfogde som uppsikt har 
är under sin Tour och af efterlåtenhet 
öfwärser mäd någon felande af Bya- 
männen eller dess folck då någon af 
förenämde Punckter öfwerträdas Plick- 
te särskilt 
	 1: — — 

22mo Äwän j sådan händelse att om 
Byaman skulle genom wårdslöshett 
egensinnighett eller någodt annatt ned- 
rigt sätt låta denna Byordning för- 
komma då däss tour till Byfogde infaller 
Plickte särskilt Ware han der jämte 
skyldig att å egän Bekostnad låta upp- 
rätta en dylik af samma ord och inne- 
håll För de öfrige Byamäns rättelse och 
efterlefnad. 	 2: — — 

23° Dett må ingen af os utom almäntt 
Beiakande emottaga af någon annan på 
bete i samfälte ägor med dess Betsmark 
någodt främande kreatur undantagande 
en häst som till LandtBruk är tiänlig 

FörBryter sig någon heremot ware 
förfallen til wite af 	 — 2: — — 
ware ändock skyldig att återföra på 
egen bekostnad kreaturen till sin 
ägare om han dett icke gör sedan han 
af Byfogden blifwitt tillsagd Plickte 
a partt för tredsko 

24mo Om någon af Byamännen dess 
Barn eller tiänsteFolck Bär Bar och oöf- 
wertäckt Eld husen imillan endock 
ingän skada sker Plickte 	 — 12 — 

25mo Jngen af Byamännen eller des 
Husfolck må uti sina grannars Brunnar 
taga watten utan förutt tillsägning hwil- 
ken som sig häremot förB ryter Plickte 	— 24 

26° Hwilken af Byafolkett Beträdes 
mäd olåfligt LöfBrytande på Byens 
samfälta ägor och holmar ware förfallen 
och Plickte 	 1.24 — 

27mo Ei heller må någon af Byamän-
nen, eller dess husfolck wåga att slå 
öfwär Rågångarna in på sina grannars 
ängsstycken ock fodrätt Borttager hwil- 
ken som der till gör sig förfallen Plickte 	— 24 — 
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28mo Jfrån d. 	1822 har Bonden 
hederlige och Beskedlige 	till och 
mäd samma dato årätt därpå 1823 Blif-
witt genom lottkastning att wara By-
fogde och sedan widare efter infallande 
tour mäd de öfrige 

29mo De af årett af Byfogdens tilsyn 
förbruttne medell skola wid åräts slutt 
då Byfogdän slutar sin redogörelse de-
las Byamännen emillan och så man till 
man wid wite af 
	

1: — — 

För öfrigitt anhålla samteliga Byamän-
nen dett täcktes wällofl. TingsRätten 
enligt Lag Behaga Sin stadfåstälse härå 
meddela. 

Norröra ut supra 
	 Summa 34.18 — 

Härunder skrifwes samtelige Byamän 
mäd namn och Bomärken. 

Byordning för Oxhalsö och Västerö 1817 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 31. 25 
febr 1817. 

Läto Oxhallsö Byamän anhålla, det kunde till 
framtida säkerhet, samt till den kraft och werkan 
Lag förmår uti Domboken intagas en för berörde 
Byalag uprättad Byordning, hwilken, wid upläsan-
det deraf, lydde sålunda: »Anno 1817, den 15. 
Februarii, kom samtelige jordägare uti Oxhallsö 
och Wästerö byar öfwerens om följande Punckter 
skola oss emellan upsättas [till hämmande af] 
den ohängd och olägenhett wid bemälte byar af en 
och annan kunna föröfwas den der gör sig brotts-
lig, är förfallen till de böter som följer wilka wi 
ofelbart en och war lofwar att följa. 

1mo Att inga skottnät får nyttjas samt alt krok-
fiske warder aldeles förbudit samt fiskande mäd 
eld den der emot Bryter böter 1: Rd: 32 skr Banko, 
Dåck fås på ytterstränderna nytjas wad sort bragd 
som hälst men eij der notwarp äro, frigifwes äfwen 
för hwilken som hälst, lägga nät utan på strän-
derna. 

2do Wästerö twenne Mantal och Wästergården 
1 Mantal och Norrgården 1 Mantal, Erich Ersson 
eller halfwa Östergården blifwer ett och samma 
notlag, den deremot Bryter Böter 1 Rd 32 skr. 

3tio Östergården ett 4 Mantal Sjöberg 1 Mantal 
Anders Ersson 1 Mantal Norrstugan 1 Mantal 

Anders Jansson 1 Mantal kommer uti ett och sam-
ma notlag eller fiskelag, mäd samma förbud som 
uti 2 dra Punckten föreskrifwen är. 

4de Den som lägger nät öfwer dem märken 
Byamännerna utsatt uti norra och södra sidorna 
så wadning kan hindras eller den rätta wad Ådran 
stänger biträdes någon mäd dyligt Brått miste sin 
bragd samt pligte 1: Rd 32 skr Banko. 

5: Sjötläggningarna wid Örnarna blifwer sam-
fåldt för alla 9 Mantalen ock förbjudes att ey några 
andra sjötar, som ey äro uti sjötlaget, som uti 2dra 
och 3dje punk[t]erna före skrifwa Böte 1: Dr 24 
sr Banko. 

6te Är Öfwerenskommit det wart och ett Not-
lag blifwer i ett och samma Sjötlag och ömsas 
wattnens ombytningen den 14 Aprill warje år då 
wattnen ey på den dagen fås nytjas. 

7 de Ingen nytjar någon sorts fiskredskap af 
hwad namn det wara må ifrån klåckan 9 om lör-
dagsafton till klåck. 4 om Söndagsafton den som 
deremot bryter Böter 1: Rdr 32 skr. 

8de Hela Gransundets wass tillkommer det 
notlag som kommer att nytja den norra drägten 
samt den wass som är på norra ändan skild wid 
Wästerö Bron som är wid hemsundet och det skall 
ombytas wart annat år. 

9de Den som olofligen tager annas båt eller 
Öka eller Årar eller höskar ifrån någon af gran-
narna utan låf Böter 1: RDr 32 skr. 

10de Den som antager främmande folk dem får 
ey nytja nät mulbete eller fiska på byssens watten 
utan sers kilt öfwerenskommelse. 

llde Den som befinnes så åker som äng hafwa 
Brotsfålliga järdesgårdar och icke dem botar och 
försir inom den tid förelagd är den deremot bryter 
Böter 24 skr Banko. 

12de Likaledes ennär någon hafwer Okynnes få 
af wad slag det wara må och icke dem fängslar att 
det Bryter eller hafwer sig öfwer eller igenom lag-
gilt gärdesgård Böter 24 skr Banco. 

13: Skola war och en förse sina diken besynner-
ligen utfalls diken att de blifwa i rättan tid gräfna 
och ränsade så att de icke stänger wattnet på sina 
grannas Åkrar, utan låta det få hafwa sitt fria lopp 
den der emot bryter Böter 24 skr Banko. 

14. Den som äger swin kreatur och den utsläp-
per utan att ringa böter 8 skr Banco. Men har 
kreaturet want ringadt och misst den skall Bya-
mennerna det kungöra men blifwer då kreaturet ey 
åter ringat, böter 8 skr Banko. 

15: Skall ingen understå sig att köra bredwid 
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wägen eller Broar på gärdet eller annorstädes, der-
est gräswal finnes eller på annas åker. Der någon 
annan wäg tillfinnandes är om han icke får låf der 
till och efwen den som gör Roffåker eller lin åkers 
stängsäl eller hwad det wara må derest målforrå, 
så skall han sätta gärdesgården 14 qwarter in på 
sin åker den som der emot bryter Böte 24 skr. 

Skola hwar för sig sina broar uti fullkomligt 
stånd håll, och ingen må understå sig köra igenom 
något led warest det wara må derest kreatur kan 
göra någon skada utan wakt eller stängande efter 
sig den deremot bryter Böte 24 skr Banco. 

Den som igenrisar wägar som äro wanliga 
der kjörning altid sker, Böte 24 skr Banco. 

18d Ingen må tjura något Creatur knyja något 
gräs war å det wara må annorstädes än uppå sin 
enskilta lott den der emot Bryter Böte 1 Rd. 32. 

Ängar järden eller hängnader inna de äro af-
bärgade får ey insläppa något Creatur för än sam-
telige grannarna äro derom ense den der emot bry-
ter Böte 24 skr Banko. 

Skall och all hopskog wara förbuden för war 
af åboarne war för sig i äng eller annorstädes mäd 
mindre de warannan tillsäga de deremot bryter 
Böte 1: Rd. 32 sk. 

21: Ennär Ålderman är borta utan laga förfall 
skall han inom 2ne timmar infinna sig gör han det 
eij Böte 4 skr Banko. 

likaledes då Ålderman eller Byman tillsäger 
skola samtelige grannarna sig församla wara om 
råd eller Andra hopfallande göremål den som ute-
blifwer Böte 8 skr Banko. 

ingen må understå sig at aflägga något 
wärke eller wed på Ängen utan på sin enskilta lott 
den deremot Bryter Bötter 12 skr Banco. 

24e Böte som uti 21 Punckten — war och en 
som wij kommer på byråd då han blifwer kallad 8 
skr banco och dubbel för warje gång. 

25te Om samfälta wägars lagande. När någon 
af grannarna påfodrar när lägligt är den deremot 
bryter Böter 24 skr Banko. 

26te Den som olofligen tager wid Andrars länd-
städer och derifrån rubbar eller borttager något. 
Böter 24 skr Banko. 

27. Brons widmagthållande wid Stemmarsund 
skola af dem den nytjar reppareras wid 8 sks 
Banco Böter. 

28: Den som flera gånger emot bryter denna by-
ordning böte dubbelt för hwarje gång. 

29. Ingen må understå sig att uppdraga några 
Båtar wid Blöttinsholms Udden till att kjära eller  

själpa eij eller någon slags slögderi derstädes för-
öfwa Biträdes någon mäd sådan olaglighet Böte 
24 skr Banko. 

Förbjudes att nederfälla eller kullbryta gär-
desgårdar biträdes någon mäd dyligt skall istån-
sätta det förlorade gör han det eij då derom till-
sägas. Böter 24 skr Banko. 

Biträdes någon mäd Båtars framfarande el-
ler Näts utskjuttande eller på wad sätt som hälst 
warigenom Rörwassen i Hemsundet under den ti-
den Rörwassen står i största wäxten blifwer kull-
bryten Böter för sådant fel 16 skr Banko. 

32de Äfwen förbinder wi oss att warje höst uti 
rättan tid borttaga wåra wårlans gärdesgårdar den 
deremot Bryter Böter 8 skr Banco. 

Föregående Punkter skall af oss underskrefne 
obrottsligen hållas den som är häremot är Brots-
ligen befinnandes, skall utan widare lagsökning 
prumt utgifwa de böter som är här utsatt nekar nå-
gon eller mäd oqwedinsord öfwerfaller den som 
skall utaga Böterna Böte för hwarje oqwedesord 
6 skr Silfwermynt, ock eger Ålderman det att ut-
taga. 

Detta utfästa wi samt stadfäste wåra namns och 
Bomärkens undersättande Som skedde Datum Ut 
Sup[r]a wiket wi alla äro njögda att i Ödmjukhet 
få Högäde [=Högtärade] Tingsrättens Lagfart 
och stadfästelse; 

Johan Sundberg, Gustaf Sundberg, Johan 
Österman, Anders Ersson Äldre B, Per Andersson 
B, Johan Sjöberg B, Anders Jansson B, Erick 
Ersson Junior B, Anders Ersson Junior B, Anders 
Jansson senior B, Erick Österman B, Olof Persson 
B, Carl Petr Siöblom.» 

Härefter Beslöts: Byordningen warder till all den 
säkerhet, kraft och werkan Lag förmår ordagrant i 
Domboken intagen, och skall med bewis deröfwer 
påskrifwas. 

Ändring 1819 av bestämmelse i byordning 
för Oxhalsä och Västerö 1817 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 32. 22 
mars 1822. 

I ett mål angående olovligt fiske åberopas en inom 
Oxhalsö byalag den 15 febr 1817 upprättad byord-
ning och den del av första punkten däri som lydde: 
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»På yttre stränderne nyttjas hwad sort bragd, som 
hälst, men ej der Notwarp äro, frigifwes äfwen för 
hwilken som hälst lägga nät utanpå stränderna». 
Rådmannen Falck förmälte Byordningens före-
skrift sedermera wara ändrad likmätigt en nu up-
wist så lydande handling: 

»År 1819 den 14de Aprill kom samtelige af Ox-
halsö Eyamän så öfwerens att annorlunda dhela 
fiskewattnet, är hwad den förra Byordningen om-
nämner, och kommo samtelige så öfwerens, såm 
wid låtning föreföll, att Ifrån förenämda årstid, till-
föllo Fiskwattnet ifrån Stemmarsund med inre och 
ytre klippor och grund, till den så kallade Kårs-
skers Udden, tillhöra Johan och Gustaf Sundberg, 
samt Nämndemannän Pehr Andersson, till samma 
årstid år 1820, hwilket öfwerenskommelse skiedde 
af Oxhalsö d. 14de Aprill 1819. — —» 

Byordning för Svartlöga 1830 

ULA. Frötuna och Länna sklg A la: 37. 30 nov 
1830 §10. I margen är antecknat: »Renov. ej». 

Svartlöga Byemän angde . Jnlemnade vice Com-
ministern Carl A. Douhan, å Svartlöga Byemäns 
vägnar, en emellan dem den 19 Julii innevarande 
år upprättad Byordning, hvilken han anhöll att 
Skeppslags TingsRätten til Byamänens framtida 
säkerhet och efterlefnad måtte fastställa, och 
fanns samma Byordning af följande Ordalydelse. 

Afskrift 
By-Ordning i Svartlöga By Blidö Socken och i 
Stockholms Län. 

Gudsfruktan och Kärleken, från dem utgå vörd-
nad för Lag och Öfverhetens Bud, samt aktning 
för nästans rätt. Det är vår samvetskänsla och 
pligt, som, för betryggandet af hvars och ens rätt, 
genom denna By-ordning, kallar oss, att söka före-
komma möjligtvis obehagliga, tidspillande och 
kostsamma Rättegångar eller en underhållen 
oenighet grannar emellan om Mitt och Dittj så 
hafve för den skull undertecknade öfverenskom-
mit. 

1. Cap. 
§ 1 Att Byalaget skall vara en By-Rätt, bestå-

ende af en Ordförande, hvilken kallas Ordnings-
man och tvenne Bisittare. De sistnämde om så 
pröfvas nödigt. Ordningsmannen och Bisittarne  

utväljas af Byalagets fleste röster den 1 Mars 
hvarje år. Ingen undandrage sig att vara Ord-
ningsman, enligt afgifne flesta röster, så framt han 
icke kan förete fullgiltiga och af de fleste väljande 
godkände skäl, vid 2 ss B:co vite till By-Cassan. 
Befinnes Ordningsmannen vara trög och försum-
lig i sina pligter, anmäles han genast hos Försam-
lingens Pastor. Ordningsman ege ock rätt att kalla 
till Bystämma, enär omständigheten det fordra. 
Dör eller sjuknar Ordningsman, utväljes emedler-
tid en annan. 

§ 2. Ordningsman eller By-Rätten är ansvarig 
för Beslutens rigtighet och noga i akttagande. Kal-
lelsen till Bystämma skall ske en dag eller sist afto-
nen förut. Kallelsen hörsammas vid 16 ss vite och 
fördubblas till fjerde gången, hvarefter den ohör-
samme är förfallen till 2 Rd. B:co vite, så framt 
sjukdom eller fullgiltiga skäl icke företes kunna, 
för så ofta gångers försummelse. 

§3. Kallelsen sker medelst en Staf eller annat 
tjenligt, hvilket fortskaffas gård från Gård, vid 
vite af 16 ss. B:co. 

§ 4. Uteblifver någon från Bystämma utan att 
vara sjuk eller förut bortrest, åtnöje sig med de 
närvarandes beslut: 

§5. Årligen den 1 Mars uppläses denna By-
Ordning af den afträdande Ordningsmannen för 
Byalaget. Då aflemnas denna By-ordning, äfven-
som de Protocoll eller skrifter, som härmed sam-
manhang hafva kan till den tillträdande Ordnings-
mannen. 

By-Cassan användes till gemensamma be-
hof. 

Föres krifterne i denna By-ordning gånge 
genast i verkställighet, oaktadt klagan ville derom 
at anföras, hvartill den missnöjde äger att till näst 
instundande Lagtima Ting i Häradet instämma 
Ordningsmannen, för att vinna ändring, om han 
förmenar sig vara orätt behandlad. Tappar den 
missnöjde målet, ersätte han till Ordningsmannen 
alla derunder fallande expenser. 

Varder Ordningsmannen ohöfligt bemött 
under Bystämma eller vitens uttagande, eller ut-
brister någon i Eder och svordomar, straffas den 
efter Allmen lag, men först anmäles den hos Sock-
nens Presterskap. 

2 Cap. Om hägnad och stängsel 
§ 1. Höst och vår efterses på Ordningsmannens 

tillsägelse, att grindar, led och gärdesgårdar äro i 
laggilt skick enligt 5 Cap. Byggn. Balken. 
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§ 2. Skulle någon icke iståndsätta enligt 1 § 2 
Cap. hvar och en efter sin Ägodel Gärdesgårdar 
m. m. verkställe då det Ordningsmannen för lego, 
4 ss B:co för hvarje famn, gälde ock den försum-
lige till By-Cassan 12 ss B:co. 

§3. Näst före slottertiden skall Ordningsman-
nen sammankalla grannarne till samfälta Ängars 
afslående. Den som slår öfver vadlinien, gifve 
dubbel ersättning enligt By-Rättens pröfning. 

Hafver någon svin, hägne och stänge dem 
på sin egen afdelta mark, vid vite ifrån 16 ss till 
och med 1 Rdr B:co. 

Den 1 Maji skall grindar, led och gärdsgår-
dar vara i laggilt skick, eller då Kreatur på marken 
vårtid kunna beta. 

Den eller de, som intaga hästar på landet till 
fordrets inkörning till hus, sommartiden, tillsäger 
den som tegar hafver och vägar deröfver måste gå, 
att undanslå gräset, för att öppna väg för kör-
ningen. Den härmed bryter är förfallen till 1 Rd 
B:co. 

3 Cap. Om fiske-vattnet 
Byalagets fiskevatten delas i trenne (3) de-

lar och ombytes årligen d. 1 Mars, sålunda: 
la delen — från Sjövisterne och allt söder om lan-
det till Kyrkhamnen, med Dräkern skär, samt alla 
i söderfjärden liggande skär och grund. 
2a delen — från Kyrkhamnen och allt omkring in-
till stor Enskärs norra udde, Tröslorna, Salskär, 
Systrarna och Knagg-grundet. 
3a delen — ifrån stora Enskärs norra udde och allt 
i Nord och Öster om landet till Sjö-visterne, med 
alla derunder liggande kubbar och grund: dock lik-
väl med detta vilkor, att alla ByaMän med Skötar 
och Nät samfåldt få nyttja, det yttre omkring Per-
skärs Östra udde till Långskatan, men ej innan på 
stora skötkubben och kasskubbsviken. 

På fiskevattnets första del blifva eller på 
en del blifva tillsammans Bönderne Lars Larsson, 
ung. Jan Larsson och Anders Westman hvilka till-
sammans äga 1/3 förmedl. Mantal. 

På en del blifva tillsammans: Bönderne gl. Erik 
Ersson, Olof Österberg, Anders Södergren ung. 
Erik Ersson och Erik Jansson, hvilka tillsammans 
äga 1/3 förmedl. Mantal. 

På en del: gl. Erik Olsson, Anders Larsson, gl. 
Johan Larsson, Anders Mattsson,Anders Ersson 
och Olof Erssons Enka, hvilka tillsammans äga 
1/3 förmedl. Mantal. 

Om någon lägger nät eller kattssor eller  

hvad annan fiskeredskap det vara må, på den ena 
eller den andras indelta fiskevatten, är förfallen till 
2 Rd B:cos vite. 

4 Cap. Om bete å samfälteark 
§ 1. På hvarje 1/9 del (nionde dels) mantal till-

lätes beta 6 kor och 10 fåår med deras lamb samt 
en kalf, hvilket är det högsta betesmarken kan 
föda och hemmanen äga. Vill någon uppföda en 
Oxe på hvarje 1/9 vore oräknad. 

§§ 2.3. Ängsmarken upplåtes till betande när 
allt höet inbärgadt är, hvartill Byalaget öfverens-
komma om dagen. Ingen insläppe Kreatur i Äng 
utan öfverenskommelse, vid vite af 1 Rd B:co. 

*4. Under det ängarne betes, skola Tomtbac-
karna och Betesmarken stå häfdade. 

§ 5. Ej må den, som äger Hemman i annan By 
betet i vår Bys enskildte mark med flera Kreatur 
än uppå detsamma han der äger eller brukar, sig 
kunna belöpa, vare dock honom obetaget att in-
släppa egna eller andras Kreatur, blott antalet icke 
öfverstiger beloppet efter sin del. Den häremot 
bryter är förfallen till By-Cassan 2 Rd. B:co. 

*6. Som betesmarken på Enskär icke kan in-
hägnas, utan nyttjas af Wallgång, så bör ingen un-
dan draga sig vallgång vid bot af 2 Rd B:co. 

De på Betesmarken befintliga Ahlbuskar 
ingen röra och uthugga, såsom tjenande till skydd 
för Kreaturen under storm och regnväder, vid vite 
af 1 Rd B:co så framt ej Ordningsmannen med 
Byalaget dertill öfverenskommelse vore ock på 
den, som hugger på Annars sarnfäldt Äng eller 
mark. 

Tomtbackarne stå hägnade och hela Året 
igenom. Betesmarken hägnas straxt om våren och 
upplåtes till Bete i Maji Månads Medio. 

Denna By-Ordning afser ingalunda någons för-
närmande rätt, tvärtom bibehåller den oss vid fullt 
åtnjutande af sammanlefnadens alla fördelar vun-
na genom, näst Försynens nåd, Ordning, Flit, Om-
tanka och manliga kraft — och på det denna By-
ordning måtte verka förändamålet och att den af 
hvar och en af oss obrottsligen efterlefves, så vele 
vi densamma, såsom till alla delar gillad och er-
känd, till Frötuna och Länna välloflige härads-
Rätt, under anhållan om stadfästelse inlemna. 

Blidö och Svartlöga d. 19 Julii 1830. 

gl. Erik Ersson B, Lars Larsson egenhändigt, Olaf 
Österberg B, Anders Westman egenhändigt, Erik 
Jansson B, ung. Johan Larsson egenhändigt, 
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Anders Södergren egenhändigt, Olaf Södergren B, 
Brita Ersdotter genom Sonen Joh. Erik Ersson B. 

Att ofvannämnde personer hafva egenhändigt un-
derskrifvit sina namn och undersatt sina Bomär-
ken intyga på en gång närvarande: Carl Ax. Dou-
han v. Comm., G. Westerberg Klockare. 

Byordningen på begäran författad af Carl Ax. 
Douhan. 

Likheten med originalet intyga G. G. Liitkeman, 
A. J. Kahle. 

Sedan Vice Comministern Douhan efter upläsan-
det häraf tillkännagifvit, att någon af Svartlöga 
Byemän i Byordning icke kunnat förmåss att ingå 
fick Douhan afträda och Resolverades: Tings-
Rätten pröfvar, i förmågo af Kongl Maj ts Nåd 
Resolution på Allmogens Besvär den 1 September 
1741 skäligt att ofvan berörde Byordning fastställa 
till efterrättelse för de af Svartlöga Byemän, som 
densamma ingett och underteknat. 

Byordning för Svart/öga 1866 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 65. 16 
maj 1866. § 51. I margen: »Handling intagen». 

Företrädde Nmn Carl Erik Wijkander och inlem-
nade, under anhållan om dess intagande i Dom-
boken till framtida säkerhet samt den kraft och 
verkan lag förmår, en så lydande: 

Byordning 
År 1866 den 15de Januari kommo underteck-

nade hemmensegare i Svartlöga by öfverens, att 
följa nedanskrifne ordning inom byalaget. 

§ 1 Fiskevatten förblifver efter förut uppgjord 
delning. 

De under Landtmäteriet uttagne kör och 
gångvägar skola af byalaget underhållas efter man-
tal, samt de sednare vid byn nogrant följas Som-
martiden vid vite af 75 öre för hvarje gång sådant 
öfverträdes. 

Skall hvarje år minst 2ne gånger sotas i alla 
skorstenar, som eldas, då byfogden derom till-
säger, den detta uraktlåter pligtar 50 öre för hvarje 
gång. 

§ 3. Gärdesgårdarne och Vattugårdarne i Råli-
nierna emellan betesmarken och annan mark, hål-
les i laggilt stånd, af hvar och en byaman efter 
förut skädd delning den häruti brister pligtar 5 Rd 

Rmt och arbetet göres emot lega, som den bristan-
de får betala, af de 3ne led eller grindar fördelas 
på följande sätt att af byamännen i lagligt skick hål- 
las. Grinden vid Temålet hålles af Erik och Johan 
Österman, Anders Sjöblom, Gustaf Söderman, 
J. E. Söderman. Norrgrinden hålles af Magnus 
Westerman, Erik Andersson, Johan Österman. 
Engskärsledet hålles af Erik Södergren, Anders 
Söderman, Joh. Larsson och Carl Södergren och 
Joh. Westerman, med samma pligt, som för bris-
tande Gärdesgårdar, den som lemnar grind eller 
led öppet efter sig då han färdas derigenom pligtar 
2 Rd för hvarje gång och särskilt ärsette all skada, 
som derigenom kan uppkomma. All hegnad och 
stängsell skall vara i stånd från den 10de Maj och 
underhållas till tjele blifver i jorden. 

§ 5 På hvarje 1/9 dels Mantal får betas på sam-
fält mark med 7 kor och 8 gamla får med deras 
lamm. Den som har häst räknas den på betet emot 
2ne kor, och ett ungnöt födt öfver en vinter lika 
med en ko, den af byamen, som hafver sin hem- 
mansdel i mantal så pass att han eger att beta med 
minst 1/6 i en ko äger rättighet beta med en ko, 
emot det att han betalar till bykassan 6 Rd för en 
ko och ungnöt, 12 Rd för en häst och 1 Rd 50 öre 
för ett får, inga kreatur får vallsläppas i Engen till 
den 25te Maj och sedan förflyttas till betesmar- 
ken, till dess Engen blifver slagen då de åter slep- 
pes dit. Men inga fårkreatur får sleppas i betes-
hagarne på försommaren, icke eller får någon bäta 
med några kreatur på gårdarne där hemma, någon 
tid på året, om han ej hafver )densamma från-
stängd. Skulle någon vilja uppföda fölungar och 
hafva dem på betet betalar han derföre till bykas- 
san 6 Rd för sommaren, alla kreatur vallsläppas de 
förut vanliga vägarne men efterses under vall-
släppningen att de ej göra någon skada derunder. 
De som sjelfva icke hafver hästar får lega sig så- 
dan och beta med den högst 30 dagar på somma- 
ren. Den som bryter emot de denna § föreskrefne 
punkter pligtar för en häst 20 Rd för en ko 10 Rd 
och för ett får 4 Rd Kmt den som vallslepper före 
den utsatta tiden på samfålt bete pligtar 5 Rd. 

§ 6 Byamännen velja sig emellan en Byfogde 
och 2ne Bisittare hvilka ombytes hvarje år den 
2dra eller 3dje Januari efter Lit på Chartan, en 
tafla bör efven upprättas hvarpå utsättas Namnen 
på byamennen eft Litt, som utskickas af byfog- 
den, då byamennen skola samlas i någodt afgöran-
de endamål, hvilken tafla bör fortgå från Lit till 
Lit inom en halftimma genom byn och byamennen 
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inom samma tid bör vara samlade vid vite för den 
uteblifv ande af 50 öre, och de tillstädesvarande af-
gör endå, det ifrågavarande emnet, alla pligter ut-
betalas vid den bystämma då byfogde Sysslan om-
bytes, hos den som vägrar utgifva pligten, äger by-
fogden och bisittarne rätt att utpanta densamma i 
lösören och desamma på Auction inom byn för-
selja. P.S. hvarje hemmansegare eger rättighet 
beta för Sommaren med en kalf. 

Svartlöga den 31 Mars 1866. 

Anders Westerman, Jan E. Söderman, Eric 
Österman, Johan Österman, AndersSjöblom, E. 
Södergren, J. Westerman. 

efter upläsandet hvaraf Nämndemannen Anders 
Olsson i Yxlö företrädde och i egenskap af ombud 
enligt ingifven fullmakt för Hemmansegaren An-
ders Söderman i Svartlöga anmälde, att Söderman 
i likhet med åtskilliga andra delegare i Svartlöga 
by, hvilka icke undertecknat den ingifna byord-
ningen, icke kunde ingå på de uti 5te punkten af 
densamma föreslagna bestämmelser, hvilket han 
anhöll få i protokollet antecknadt och 

Resolverades. Den ingifna föreningen varder till 
framtida säkerhet samt den kraft och verkan, som 
med lag öfverensstämmer i DBn ordagrannt in-
tagen, hvarom bevis skall densamma åtecknas och 
kommer genom utdrag af protocollet att sersldlt 
meddelas. 

Byordning för Söderöra 1783 

Byordningen saknar paragrafindelning. Sådan har 
tillfogats. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 19. 20 
febr 1783. 

Läto SöderRöra Bys Jord- och delägare anhålla 
om stadfåstelse uppå en af dem underskrifwen och 
nu ingifwen Byordning, som uplästes, ord ifrån 
ord så lydande: 

År 1783 den 8 Januarii woro wij här undertek-
nade Byamän i Söderröra by och Blidö Försam-
ling, efter förgången tilkjännagifwelse i granska-
pet, närwarande, och tillika öfwerenskommo, om 
här hoss följande puncter rörande wårdt gemen-
samma bästa, och till bibehållande af Ordning, 
skick och en förbätrad hushålling inom oss uti wår 

by, och thenna författning anse wi nu och fram-
deles, sosom en byalag. 

Till wår by höra följande flåtöar och hålmar 
långnäsör, Fåör, Sanköarna; dömansör och gub- 
ben, på hwilka al befintelig skog aldeles Förbju- 
des; ho som något slags hugge föröfwar, under 
hwad namn thet och komma må; skal pligta 40 
Skilling in Specie, desse holmar, som de gemen- 
samt äro byamännen til slåtta tilhörige; så skal 
ingen slåtta therå företagas förrän tid och dag ther- 
til blifwit utnämd och af Byamännen enhälligt ut- 
satt; ho som fordristar sig, at annorlunda gjöra 
skal pligtfållas til 40 Skilling jämwäl in Specie. 

Enligt sine tildelte gjärdesgårdar på hem-
manet omkring ängar tomtar och hagar, skal hwar 
och en likmätigt lag, uprätthålla them; ho som be-
finnes eftersätta sin skyldighet therutinnan, skal 
pligta för odugelig och oförswarlig giärdesgård 8 
Skilling Specie. För oswarligit leed 4 Skilling el. 
grind lika myckit. 

4 hästar emottages på Landet, at Mulbetet 
njuta, hwilka alla äro sådana, at de til Kjörslor 
kunna brukas, ho som flere fördristar sig, at lan-
det til mehn och skada hit låter fora, skal pligta 1 
Riks: 32 Skilling, i anseende ther til at landet 
omöjeligen flere kan tola och fördraga. 

ho som icke förswarligen fångslar och stoc-
kar häst, som dels simmar, dels flögiar, then han å 
betet låtit intaga skall pligta 4 Skilling; och ther 
han dels, efter alla widtagne stockningar och 
klubbningar inb[r]yter sig och å äng samt sädes 
åker skada giör skal hästen skaffas ifrån landet. 

Alla Creatur skola utur äng skaffas aldrasist, 
d: 14 Majj, ho som thet icke giör, skal för hwarje 
ko, som han låter i äng blifwa, pligte 4 Skilling, 
wägrar ko utförsa, pligte 8 Skilling. 

ho, som sitt swin-Creatur, så snart Marken 
wåhrtiden öpnar sig, icke förswarligen ringar, skal 
pligta 4 Skilling. Och ther andra ser, at grannens 
Kreatur mistat sin ring, skal han tilsäga honom 
therom, at ringning ytterligare må skie, och wara 
honom behielpelig, tå han beder honom, at hans 
Creatur ringas, giör han thet intet, pligte 4 Skil-
ling jämwäl. 

Alt Kasssättjande under hemlandet, undan-
tagen hemfladen, under isen, warder aldeles för-
budit; ho, som thetta öfwerträder, pligtfålles til 2 
Skilling. 

Ifrån Klockan 6 lögerdagsafton, till Sön-
dagsaftonen Klocka 6, skal alt fiskande, med not, 
nät, skjötar skjutande och annat jordiskt arbete 
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wara aldeles, härmedelst, förnekat och förbudit; 
wid et förelagt wite af 40 Skilling in Specie; dock 
när hö ligger å mark som slagit är, och står i fara, 
at blifwa skjämt och förlorat, samt skuren sed 
som jemwäl står i fara, at förderwas må sådant 
saklöst inbärgas och i hus införskaffas. 

Alla resor til hafs och uti fiske på Sab-
bathen, resor til staden, qwarn, samt resor till 
byar skola aldeles wara förnekade; Så wida inga 
laga skäl thertill finnes; ho, som sådana resor före-
tager skal pligta 40 Skilling in Specie. 

Ho, som på annars hassel skog nötter af-
plåckar, skal pligta 8 Skilling in Specie; och be-
finnes något thetta flere resor öfwerträda, pligte 
för hwarje gång dubbelt. 

Ho, som öfwerfaller annan med oqwedes-
ord, swordom, bannskapor, trätor slagsmål på siö 
eller land, pligte 16 Skilling. 

Ho, som giör egna wägar öfwer annars 
åker, äng, och gårdstomtar, ther inga wanliga och 
ordentlige wägar tilförne want hafwa, pligte för 
första gången 2 Skilling, för andra gången 4 dito 
och för tredje gången 8 dito in Specie; tjenare skal 
betala thenna pligten ut, sedan husbonden warnar 
sin tjenare ifrån sådant, och föräldrar utbetala 
pligten för sina barn, som icke låta rätta sig. Til 
By- och upsyningsMan antogs Bonden Johan An-
dersson i byen, som ifrån detta dato bestrider 
sysslan til nästkommande år, samma tid tå en an-
nan genom lottkastning wäljas och tages. Alla plig-
ter skola, utan minsta gensegelse och motstånd, 
utan lagsökning genast utbetalas; så snart någon af 
upsyningsMannen med en annan oslägtad, ware 
sig man eller qwinna, befinnes, häremot brutit 
hafwa; tå bötes pengarna, the 2 delarna skola til-
falla By och upsyningsmannen, och Tredje delen 
församlingens Husarma och Fattige wid blidö för-
samling 

Alt gjustrande och stödjande med eld, ifrån 
Mickaelis Mässo-dag, warder, härmedelst aldeles 
förbudit at ingen ofredar ther andras watn på nå-
got minsta sätt; wid pålagt wite af 40 Skilling. 

Hwad Notedrägten i lösa wattnet angår, så 
delas wattnet på det sätt, at wattnet ifrån Munk-
broÖrn til Byn ifrån Nordoster til Sydwäster är 
ret linia; tå wästra wattnet til kommer wästra går-
den; och östra wattnet tilkommer östra gården; 
tå desse wattnen komma at nytjas til d: 21 Septem-
bris nästkommande år. Dock anmärkes härwid, at 
wattnen gå årom. 

Wid årets slut, på ofwanskrefne tid, skal  

upsyningsManen aflämna rigtigt tredjeparten af 
bötespenningarne til församlingens fattige, som af 
Prästerskapet skal emottagas; å predikostolen til-
känna gifwas, och til de fattigas Cassa genast in-
lämnas. 

Skulle upsyningsman åsidosättja någon af 
desse sine skyldigheter, at dels genom fingerne se, 
med någon lat och försummelig som misswårdar 
hemmanets rätta skiötsel, dels och skulle icke rät-
teligen skiöta sitt hemman, som han åbor, enligt 
ofwanskrefne Byalag, och denna gjorda författ-
ning. Som grannarna emellan träffad och nu in-
gången är, så pligtfälles han eij mer än någon an-
nan, som häremot bryter. 

denna byalag, sådan, som den ord ifrån 
ord lyder, och upförd befinnes, Förklara wi oss 
härmedelst til alla delar icke allenast wara be-
nögde med, utan och at then åtlyda och fulborda, 
utan minsta inwändningar och gensägelser, thet 
stadfästa och bekräfta wi med wåra namn och 
egenhändiga bomärkens här undersättjande som 
skjedde på ofwanskrefne dag och ort. 

Anders Andersson B, Erick Nilsson B, Anders 
Olofsson, Olof Andersson B och Johan Andersson 
B, Johan Olofsson B. Skattebönder i Söderördra 

At Byamännen i Söderrödra, tenna Byalag låtit 
författa, och therom öfwerenskomm it, som före-
skrifwit står: Intyga, uppå anmodan, sanningen 
tilstyrcka Hinric Jo. Werner. Comminister loci i 
Blidö och Erick Johansson Klockare i Blidö B. 

Och blef thenna Byaordning i alla the delar, som 
thensamma finnes wara med lag öfwerensstäm-
mande, Wederbörande til framtida efterrättelse 
och obrotslig efterlefnad gillad och faststäld; samt 
bewis theröfwer så wäl genom påskrift å sjelfwa 
Byaordningen som uti Utdrag af Protocollet med-
deldt. Börandes thetta en gång om åhret å Bya-
stämman kundgöras, på thet okunnighet therom ej 
förebäras må. 

Överenskommelse mellan Yxlä och 
Kolsviks åbor 1748 

ULA. Blidö kyrkoarkiv PI: 1. 

Den 17 April 1748 blef uppå almän Bystämma, 
emellan oss Yxlö och Kols-wik Åboer öfwerens-
kommit. 



Frötuna och Länna skeppslag 113 

Imo At ängen Öen kallad, skall efter dato blif-
wa brukad af hwart ock ett Mantal efter theras 
skogsstycken, som råen them emellan går och lö-
per. 

IIdo Stängslen utikring skal hwar ock en he-
danefter som förr, hålla sina stycken förswarliga. 

IIItio Siöfodret eller rören, så uti Maren som i 
Skalmsund skal hädanefter som hittils skäras af 
alla tilsamman årligen. 

IIIIto At thetta wår alfwarliga wilja är, och så 
blifwa skal så länge wi lefwa, samt at wi förbehål-
la oss åt wåra barn och efterkommander, at the 
om hon sedan skulle komma at bärgas tilsamman 
som förr skedt är, oklandrat få njuta, thet wi här 
efter eller the sedan af wåra serskilta skogsstyc-
ken uprödja och slåttan tilöka, stadfästa wi med 
Wåra namn och bomärken samt twänne Goda 
Mäns til Wittne. Datum ut supra. 

Yxlö Åboer Comministr Olof Unander, Johan 
Andersson B, Anders Andersson B, Anders 
Johansson B, Erik Olofsson B, Olof Gabrielsson 
B, Olof Olofsson B. Kolswik Åboer Anders 
Eriksson B, Mattz Persson B, Anders Andersson 
B, Johan Andersson B, Anders Larsson B, 
Anders Persson B. 
Wittnen A Lundberg, Olof Persson uti Alswik 
Tolfman B. 

FRÖTUNA SOCKEN 

Byordning för Hammarby 1763 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för Kragsta 1762, Lohärads 
socken, Lyhundra härad och med byordning för 
Nodsta 1762, Frötuna socken, Frötuna och Länna 
skeppslag. Där paragraferna överensstämmer an-
ges detta med motsvarande paragraf i byordning 
för Kragsta 1762 och byordning för Nodsta 1762. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 10. 4 
maj 1764. 

Läto Hammarby Byamän til TingsRätten ingifwa 
en them emellan uprättad Byordning: anhållandes, 
at then samma kunde til obrottslig efterlefnad hä-
danefter, af Tingsrätten fastställas; Lydandes 
samma By-Ordning, hwilken uplästes ord ifrån 
ord som följer: 

Byordning. 
Anno 1763. Kommo samtelige Byamännen wid 

Hammarby enhälligit tilsammans, och begärdte, at 
följande puncter skulle them emellan upsättias til 
hämmande af then ohägn och oordning, som wid 
bemälte by af en och annan föröfwas, hwarwid 
then giör [sig] förfallen til the böter, som wid föl-
jande puncter kommer at utnämnas, ho som ther-
emot bryter: Til Ålderman Komma Byamännen 
öfwerens, at wara hwar sitt åhr eller längre som 
wid slutet kommer at utnämnas. 

lmo=Kragsta 1762: 1 dock Så skulle Byamän-
nen ... 

2d6=Kragsta 1762: 2 dock ... efterÅlderman-
nens wärdi. 

3tio Den som befmnes och med skiäl i sanning 
kan bewisas hugger något the andra otilsagt in-
eller utom stängsel uppå samfäldt byamäns mark, 
rått eller tortt, skal then samma böta Twå Dr 
Srmt. 

4to Likaledes, om någon i byen sjielf eller hans 
folk skulle befinnas bryta Löf, otilsagt, böte then 
Twå Dr Srmt. 

5tio=Kragsta 1762: 3 dock Likaledes, om ..., 
. skal then samma äfwen utgifwa En Dr Kopmt. 
6to Får ingen insläppa eller förtrampa then 

andras foder med sine Kreatur förr än alt utbärgat 
är, eller gifwa någon thertil lof i samfälte inhäg-
nade ägor, förr än samteliga grannarne äro therom 
ense och tilsagd blifwit. Likaledes skall hwar och 
en uttaga sine Kreatur af förenämde ägor när ther-
om tilsagdt blifwer och ej beta längre än som af 
samtelige grannarne samtykt blifwit. Den som här-
emot bryter skal böta En Dr Kopmt. 

7 mo =Kragsta 1762:5 dock . .. slå öfwer måhl- 
får eller åfragg; 	böte En Dr Koppmt. 

8vo Och ingen må walla eller tiudra innom 
stängsel på hopmarken, otilsagt, eller tiudra öfwer 
på sin granne wid En Dr Srmt. 

9no Om någon far igenom grind, led eller annan 
stängsel, och thet samma icke efter sig upsätter, 
böte En Dr Koppmt. 

10mo Likaledes, om någon nekar at ringa sina 
swin, när derom tilsagt blifwer och nödigt är, näst-
stående wite En Dr Kopmt. 

1 1 mo Jngen i Byn må hwarannan ofreda med 
ord eller giärningar när något samråd är. Then 
samma skal böta Twå Dr Koppmt. 

12mo =Nodsta 1762:7. 
13tio=Nodsta 1762:8 dock . .. som HäradsRät-

ten utsätter. 
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Alt thetta, som förr omnämnt är undergå och 
stadfäste wi med wåra namn och bomärkens un-
dersättiande, som skiedde i Hammarby then 1 
Maji 1763. 

Erik Ersson B, Nils Eriksson B, Anders Larsson 
B, Anders Ersson B, Anders Johansson B, Lars 
Larsson B. 

Til Ålderman Erik Eriksson och thertil råd 
hielpelig Anders Larsson 

Til wittne. Nils Andersson B i Spraggarboda. 

Resolverades: At thenna Byordning skulle til Lag-
likmätig säkerhet uti TingsRättens Protocoll in-
tagen warda och blef jemwäl then samma på bya-
männens begäran, härmedelst til behörig efterlef-
nad och efterrättelse faststäld, hwaröfwer bewis 
genom utdrag af Protocollet, såwäl som påskrift, å 
sielfwa Byordningen, them meddelas skulle. 

Byordning för Mutsunda 1801 

Denna byordning överenstämmer i alla paragrafer 
helt med byordning för Väsby 1772, Frötuna 
socken. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A I a: 25. 
8 april 1801. 

Ingafs och upplästes en så lydande Byordning: 

Byordning 
Anno 1801. Kommo samteliga Byamännen i 

Mutsunda by änhälligt tilsammans och begärte att 
följande Puncter skulle dem emellan upsättas till 
Hämmande af den ohägn och oårdning som wid 
bemälte by af en och annan föröfwas warwid den 
giör sig förfallen till de böter som wid följande 
Puncter kommer att utnämnas som däremot bryter 
till Ålderman kommo byamännen öfwerens att 
wara sitt År heller lengre som wid slutet kommer 
att utnämnas. 

1°-9°=Väsby 1772: 1-9. 

Alt detta som för omnemt är undergå och stad-
fäste wi med wåra namn och ägenhändiga bomär-
kens undersättjande 

Pär Andersson i Grofö B, Erik Eriksson B, Olof 
Karlsson B, Anders Andersson B, Erik 
Mutsunda B, Johan Ericsson i Gubboda B, Erik 
Andersson B, Ander Eriksson B, Erik Ersson i 

Klemsboda B såsom Förmyndare för drängen 
Anders Eriksson i Gubboda. 

Och Resolverades Att denna Byordning warder till 
den säkerhet, kraft och wärkan Lag förmår, ord 
ifrån ord i domboken intagen, samt utdrag, på be-
gäran, Mutsunda boerne till bewis, meddelt. 

Byordning för Mutsunda 1818 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Il: 32. 14 
.nov 1820. Svea hovrätts renov. domböcker. Stock-
holms län vol. 436. Frötuna och Länna skeppslag. 
s. 663 

Läto Mutsunda Byemän, genom Bonden Eric 
Ericsson i Spillersboda till fastställelse upwisa föl-
jande dem emellan träffade skrifteliga förening: 

»Byhårningsförening uprättad emellan undertek-
nade Jord- och delägare uti Mutsunda By, uru 
framdeles med gjerdesgårdar, grindar och Läd 
ädanefter förållas skall nemligen. 

lmo Kommer nästa år, att war och en skall 
underålla sine nu tilldälte gärdesgårdar, grindar 
och Läd uti godt och förswarligt stånd, så att icke 
oäng derigenom åstadkommes. Men År 1820 den 
15 Älgesdags befrijade Maij träffar den, kommer 
besigtningen at för sig gå dagen derpå den 16de 
och allt framgent, wid denna gärdesgårdsbesikt-
ning kommer, att wara twenne ojefaktige men, 
som skall påkostas af alla samtelige del. och Jord 
Egare. 

2° Skall wid denne besiktning alla JordEgare 
sjelfwe eller genom riktig fullmäktig wara tillstä-
des wid Ett wite af 1 Rd Banco, och besiktningen 
förrättas lika fullt samma dag. 

3° Den som wid denne besiktning ar bristfällig-
heter skall böta för warje gärdesgård 24 sk. Grind 
och Led 12 sk, allt Banco och halt i Lagligt stånd 
setta, innom åtta dagar derefter och besiktningen 
deröfwer sjelf påkhosta, alla dessa böter kommer 
att utbetalas wid ofwannämnde besiktningsdag. 
Skulle någon med betalning treskas, kommer han 
sjelf derföre att ärlägga utsökningskostnaden. 

4de tages af desse böter att betala besiktnings-
mennerne med, och resten delas på JordEgarna på 
det sättet, att den bristande får ingen del den. 

Med allt detta fine wi hos nögde som wi med wåra 
namn och Bomärkens undersetande, som skjede i 
Mutsunda den 17 September 1818. 
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Eric Ersson B, Anders Ersson B, Anders 
Andersson B, Eric Andersson B, Carl Olsson B, 
Pehr Ersson B, omyndige Anders Ersson 
underskrifwer Förmyndaren Anders Andersson 
före B. 

Den å andra sidan stående Byordningsförening 
hafwer samtelige Byamännen egenhändigt under-
skrifwit sina Bomärken. 

Intygas af underteknade på före skrifne dag. 
Joh. Jansson i Wäsby, Anders Andersson i Gub-
boda. 

Efter upläsning häraf Resolverades: Det warder 
denna förening tu l wederbörandes framtida säker-
het och efterrättelse, samt den kraft och werkan 
Lag förmår, ordagrant uti Domboken intages samt 
med bewis derom åteknad. 

Byordning för Nodsta 1762 
Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med byordning för Kragsta 1762, Lohärads 
socken, Lyhundra härad. Där paragraferna över-
ensstämmer anges detta med motsvarande para-
graf i byordning för Kragsta 1762. 

ULA. Lyhundra härad A la: 16. 6 febr 1762. 

Jnlemnades denna Bye-ordning: 
Anno 1762 kommo samtele Byemännen wid Nåsta 
By enhälligt tillsammans och begerte at följande 
puncter skulle dem emellan upsättas tu l hämmande 
af den ohägn och oordning som wid bemälte By af 
en och annan föröfwas, hwarwid den giör sig för-
fallen till de böter som wid följande puncter kom-
ma at utnämnas, som deremot bryter. Til ålder-
man komma Byamännen öfwerens at wara hwar 
sit åhr eller längre, som wid slutet kommer at ut-
nämnas. 

1°=Kragsta 1762: 1 dock så skulle Byamännen 
.....det råd som Byemännen utsätter; 
2°=Kragsta 1762: 2 dock ... efter ålderman 

wärdie. 
3. =Kragsta 1762: 3 dock likaledes om någon 

. gärdesgårdar skalllden samma 
3[b] får ingen insläppa någre kreatur i samfälte 

inhängnade ägor för än samtele Grannarne äro 
derom ense och tilsagt blifwer; Ejeller släppa 
någre Boskapskreatur i ängarne, så framt samtele 
Grannarne har icke dertil samtykt; likaledes skal  

hwar och en uttaga sina kreatur af förenämnde 
ägor, när derom tilsagt blifwer, och ej beta längre 
än som af samtele Grannarne samtykt blifwer; den 
som häremot bryter skall böta En dal kopmt. 

får ingen giöra något skadligit tramp eller 
billkast öfwer målforan eller kiöra den krokig in 
på sin granne, ej eller skära eller slå öfwer mål-
foror eller afraggar, likaledes får ingen giöra hwar-
annan skada med tramp i åker eller äng eller giöra 
någon wäg öfwer sin grannes åker, när han up-
brukad är, om han annan någorlunda tjenlig wäg åt 
sin åker få kan eller den samma efter sig upkiöra, 
den samma som i något mål häremot bryter böte 
En dal. 

Om någon far igenom grind led eller annan 
stengsel och det samma icke efter sig upsätter 
böte En dal. likaledes om någon nekar at ringa si-
ne Swin när derom tilsagt blifwer och nödigt är. 

6°=Kragsta 1762: 8. 
7. Om något samråd skulle behöfwas som ej så 

noga utnämdt är skall då skje efter högsta 
Votum. 

8° Om någon treskas eller nekar at undergå och 
utgifwa förr omnämnde böter, skall den samma 
med samfällt kostnad kallas åt Tinget och då un-
dergå det wite, som HäradsRätten utsätter. 

Alt detta som förr omnämdt är, undergå och stad-
fäste wi med wåra namn och Bomerkens under-
sättjande. 

Pär Pärsson b, Olof Ersson b, Jan Jansson b, Pär 
Jansson b, Jan Mattsson b, Erik Olofsson b, 
Anders Mattsson b, Jan Pärsson b, Erik Ersson b. 

Til Ålderman Olof Ersson och dertil behjelpelig 
Jan Jansson 

Til Witnes: Hans Hansson i Teby. 

Och som denna Byeordning fanns tjena till beford-
ran af samtelige Byemännens bästa; altså pröf-
wade Rätten skjäligt, den samma den til obrotslig 
efterlefnad således gilla och stadfåsta, och den 
samma i alt öfrigt gälla må, men på det en enda 
Grannes tresko icke måtte hindra Byemännen uti 
et beqwämligit nyttjande af deras ägor, finner Rät-
ten nödigt at således ändra den 3dje puncten at 
des werkställande icke skall ankomma på alla 
grannarnes samtycke, utan det derutinnan om be-
te giorde beslut äfwen gå i fullbordan efter de fläs-
tes öfwerenskommelse; Och warder utom de i 
denna Byaordning stadgade böter et wite af fem 
dal Silfmt utsatt för den af Byemännen, som uti 
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des efterlefnad och böters friwilliga utgifwande så 
tredskar, at han förthy måste lagföras. 

nes närwaro, behörigen förrätta then uti tredje 
stemningspuncten påståde jemkning och delning-
en tillika med Rågångens upgående i Skogen.) 

Tillägg 1767 till byordning för Nodsta 1762 

ULA. Lyhundra härad A a: 18. 9 febr 1767. 

[Byordningen från 1762 åberopas och] följande 
puncter kommo att tilläggas uti then förut fast-
stälte ByOrdningen, ... och att i öfrigit, något 
högre wite, emot ytterligare förbrytelse uti By-
Ordningen kunde warda utsatt; lydande the punc-
ter som ByOrdningen tilläggas skulle, och skrifte-
ligen författade woro, som följer. 

Frötuna Nodsta Byamän äro förlikta angående By-
Ordningen, och på thet sättet, att följande punc-
ter, skall i ByOrdningen tilläggas. 

Först, när någon skada eller ohägn skjer, och 
the tilsatte By-Ålldermännen, af them som til ska-
dan want wållande, intet uttager then utsatte 
plickten; Skall de då ther före plickta En daler 
Silfwermynt. 

Andra, skall betas efter öre och örtuga uti sam-
fålte Ängarne; men uti Ängarne Starrbäcken och 
Hag-Myran, skall aldrig hwarken Hästar eller 
Boskapskreatur få insläppas til betande, utan alle-
nast Får och Späda kalfwar. 

Med Åldermän giöres ombyte hwart åhr; Och för 
böterne giöres räkning wid hwart ombyte. 

Per Johansson och Matts Juliusson blifwa Åll-
dermän thetta Åhr till 1758 [bör vara 1768], tå om-
byte skjer, Nyåhrs tiden. 

Och allthenstund Parterne, på sätt som berördt är 
med hwarannan wänlighet förente blifwit;För-
thenskull pröfwade HäradsRätten skiäligit att 
therwid låta bero och förblifwa; Kommandes i 
följe theraf, the här förut införde puncter att äga 
lika kraft och wärkan, som woro the, uti then til-
förene faststälte ByOrdningen, ord ifrån ord in-
förde; hwarjemte ett wite af Tijo daler Silfwer-
mynt utsattes, hwartil utom plickt, eftersom wid 
hwarje mål i ByOrdningen utsatt finnes, then af 
Byamännen skall wara förfallen, som uti antingen 
then förra Byordningen, eller thesse sednare punc-
ters fullgiöran och efterlefnad så tredskas, att han 
therföre lagföras måste; (Äfwen som ock Nämde-
männen Hans Hansson och Anders Andersson 
Hall härigenom förordnades, att uti alla jordägar- 

Förening för Nordrona 1759 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 9. 6 
febr 1759. 

Jngafs en förening lydande som följer: 
Till at afböya den osämja som emellan en och 

annan af oss stundom utbrustit till otjenlig ord-
kastning, men at fridsens Gud häri wälsignelse må 
kunna bo, hafwa wi samtelige Nordrona bys åboer 
öfwerenskommit och oss emellan alfwarliga stad-
ga welat, 

1° At all anledning till sådant i synnerhet in-
trång uppå hwarandras stängsler af Boskap och 
kreatur af någon aldrig upsåteligen gifwes, såsom 
at led öpna lämnas, kreatur uppå någons obärgade 
del inlåtes och hästar i någons åker uppå renarne 
tjudras, at de sedan slita sig lös, och som ofta 
skedt öfwer andras åkerrenar och brådd illa tram-
pat, utan häldre hwar den andras ägor redeliga 
wårda för alt sådant. 

2do At ingen den andre med otjenliga tillmälen 
och skjälsord öfwerlöpa må, men häldre såsom 
samkristne med upricktig kjärlek gå hwarannan 
under ögonen; och så hwad i någor måtto wore af 
någon emot des wilja felat det altid saktmodeligen 
söka rätta. 

3110 At ingen sina Barn tillåta må, mindre dem 
upägga till at uppå någon dess granne kasta skjäls-
ord eller owettiga tillmälen utan då sådant höres, 
icke lämna sina Barn agelösa. 

Thetta will så wara wår enhälliga mening, at der 
någor af oss häremot bryter, han af den lidande då 
gifwes an, at deröfwer Ransakas och dömas wid 
allmän Socknestämma då den som finnes upsåte-
ligen och med wilja deremot hafwa brutit til Sock-
nens fattige betalar Tijo daler silfmt, dem weder-
börande sexmän uttager och till Kyrkjans fattig-
Cassa lämnar. 

Denna wår inbördes öfwerenskommelse wi så 
med egne namn och bomärken otwugne stadfåsta 
welat d. 27 sept. 1758. 

Lars Linker, Thomas Ersson b, Anders Persson 
b, Per Persson b, unga Anders Persson b, Anders 
Ersson b. 
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Denna förening blef uppå begäran i Domboken 
intagen och fant Rätten skjäligt den sama till 
obrottslig efterlefnad at gilla och stadfåsta Dock så 
at när något mål förekommer som är af den be-
skaffenhet at det wid Socknestämman eij afgöras 
bör i synnerhet angde Barn som granne förolämpa 
och äro öfwer femton År, det då till wederbörlig 
Domstol förwisas, at derstädes, enligt Lag och be-
skaffenhet Ransakas och afdömas. 

Byordning för Nordrona 1824 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 33. 14 
juni 1824. 

Sedan Bönderne Olof Ersson och Anders Pehrs-
son i Nordrona til detta Ting instemt sine grannar 
Bönderne Pehr Nilsson, Anders Andersson der-
städes, med påstående, at som månge oordningar 
genom obehörigt betande, ohägn och annorledes, 
ofta skola i berörde By inträffa; det måtte altså, 
til förekommande deraf, Samtelige Byemännen 
åläggas, at ingå en Byordning; så läto nu Parterne 
anmäla, at målet blifwit förlikt, samt en Byord-
ning, om hwars fastställelse de anhöllo, träffad, 
så lydande: 

»År 1824 den 14de Juli kommo wi alla samteliga 
Byamennen uti Nordrona by tillsammans och öf-
werenskommo om följandä ByOrdning som skall 
tima till efterlefnadd. 

10 Så skall alla bymennerna så snart dä af ålder-
mannen blifwer bodadä owegärligen komma till-
sammans eller böta ner dä utan laga förfall ute-
blifwer twå skillingar Banco. för första gången och 
sädan dubelt hopp och lika fult undergå det werdä 
som byamennerna utseter, näkar någon deremot 
och äji fullgiör sin skyndighet [!] skall den samma 
böta åtta skil. 

2dra dän som befinnes hafwa så om åker eller 
äng Bofelig jerdesgårdar läd eller grindar och den 
i reter tid [ej] förbetrar skall den samma Böta fyra 
skiling banco skir dett skada der igenom Bötä då 
dubelt och fylla skadan efter ålldermannens werdä 
sker skada på ålderman werderär då twennä andra 
af byamennerna. 

3de Likaledes om någon hafwer okyndes krek 
fan hwad slag det helst wara må och det ickä feng-
slar eler acktar at det bryter eller äfwer sig in öf-
wer Bäållen järdesgårdar skall dän samma efwen 
böta sex skillingar Banco. 

4de får ingen sleppa några kräatur i samfelt in-
hengnadä ägord förä en dä settes samråd afslutatt 
er eji eller sleppä några Boskapskräätur i enggarna 
såframt grannarna icke dertill samtycka blifwer 
twist grannar emelan så skall dä efter ögsta Votum 
alla wid wara slutad. Likaledes skall war och en 
uttaga sinna kreatur ner dä derom tillsagda Blifwer 
och eji beta lengrä en som af samterliga grannar 
emelan samtykt den som eremot bryter böta fyra 
skiling banko. 

5. får ingen giöra något skadeligt tramp eller 
billkast öfwer mållfårrar eller kjör den krokig in på 
sin grannä eller skjer och slår öfwer måll lika Le-
des får ingen giöra warandra skada med Twäng 
eller Tramp i åker eller engar eller giöra någon 
weg öfwer sin grannes åker ner han upbrukad är 
om han någolunda tjenlig weg att sin åker få kan, 
men om an intet far någon weg er att kjöra öfwer 
åker skall han uppkjöran i gåt stånd den som intet 
detta giör utan bryter böta Sex Skiling banco. 

6de om någon far igenom grindar Läd eller an-
nan stengsel och det samma ickä efter sig uppseter 
Böta fyra skil. 

7: om någon warannan ofredar med ord eller 
gerningar ner något sammanRåd är densammä 
skall Böta åtta skiling banco. 

8de Den som binder eller aktar några kreatur 
uti samfelta egor skall Böta åtta skiling banko och 
dubelt för warje gång. 

wem som helst utaf bymennerna under wad 
ursekt som helst ugger öfwer Rå Linjor uti skog 
eller Engnader skal utan stegmåll dett uttgifwa 
Trettiotwå skilingar banco. 

om någon treskas eller nekar att undergå 
förenemde böter skall den samma med samfelt 
kostnad kallas att tingät och då undergå witta 
som HerasRetten utsetter och alt detta som före-
nemt är undergår och stadfåstä wi med wåra namn 
och Bomerkin undersettandä. Bäkreftas. 

Per Matsson B, Anders Persson, Per Andersson B, 
Olof Ersson B. 
Per Nilsson förordnad till Ålderman. Anders 
Pehrsson för ett år och årliger åldermannen att 
wid sexton skiling bötär om bötennas uraktlåten-
het skullä på hans sida bäre. Ålderman blifwer 
war och en ett år.» 
Efter upläsning häraf Beslöts: At denna Byord-
ning skulle til wederbörande efterrättelse, samt 
den kraft och werkan Lag förmår, ordagrant i 
Domboken intagas. 

9-782454 Ehn 
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Byordning för Spillersboda 1817 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 31. 27 
febr 1817. 

Läto Eric Mattsson och Pehr Ersson i Spillers-
boda upwisa en så lydande Byordning: 
»Till winnande af ordning uti Spillersboda Byalag, 
har undertecknade i wänlighet öfwerens kommit 
uti följande puncter, nemligen: 

1° Kommer att af Byamännen utses en som ef-
terser all i Byen nödiga ordning. 

2° Skall alla Gärdesgårdar, Grindar och Led al-
tid hållas i Laggilt Stånd wid 32 skillingars Banco 
wite; Dock åligger den af Byamännen som först 
finner någon ogild Gärdesgård, Grind eller Led, 
sådant ägaren deraf tillkännagifwa, hwilken, om 
han ej genast fullbordar det bristfälliga sedan han 
derom kunskap erhållit böte dubbelt eller En RD: 
16 skr Banco. 

3° Upsläppes ej till betande hwarken Ängar, 
Gärden, wretar eller beteshagar förr än Byamän-
nen derom gemensamt åsämjes och om tiden och 
dagen öfwerenskommit. Äfwensom att ej flere 
kreatur insläppas i Äng samt Gärden, wretar och 
betes hagar än som på hwars och ens ägo lotter 
belöper och af honom kreatur innehafwes efter 
dess Hemmans dels storlek. Skulle någon derå af 
Grannarne innehafwa flere kreatur än för dess 
hemmans del tarfwas, betala för öfwerlopps krea-
turen särskilt efter öfwerens kommelse, att wid En 
RD: Banco wite. 

4° Alla innom Ängar gjorde instängslor skola 
upplåtas till gemensamt bete utan gensägelse wid 
24 sk Banco wite. 

5° Alt sjö foder begagnas efter gammal häfd i 
tour och kommer Ängslotterne ej att slås längre än 
till sällting slutar, men ingalunda någon vass. 

6° Fisket i wikarne nyttjas Sommartid ifrån 
Maij Månads början tu l Michaelii af den som är be-
rättigad begagnandet af Sjö fodret, hälst i annor 
händelse genom fiskets begagnande, Sjö fodret 
derigenom kunde komma att lida större Mehn, ge-
nom någon af Grannarnes mindre wårdande deraf 
wid wite af 1 RDr Bco. 

7° Grindar och Led skall så wäl sommar som 
winter tid hållas stängde för Sädesgärden eller där 
åkrar besådde äro wid 32 Sks wite. 

8° Alla wägar och Broar skola hållas i godt 
stånd af Byamännen, lika så de wägar och Broar 
som ej till delte äro gemensamt underhållas wid 24 
sks wite. 

9° Alla onödige och owanlige kör och gång 
wägar förbjudes wid En RDrs wite. 

10° Fisket uti diken nyttjas i tour wis wid 1 
RDrs wite. 

11° Afloppsdiken underhållas gemensamt efter 
hwars och ens hemmans storlek wid 1: RDrs 
Banco wite. 

12° Alla här framman före utsatte witen uttages 
genast hos den försumlige af de öfrige byamän-
nen, Men i widrigt fall den brottslige treskas 
skulle att godwilligt betala, må handräckning till 
utbekommande af närmaste KronoBetjent; hwar-
efter alla utgående witen kommer att Socknens 
fattige tillställas. 

13° Utom de i denna Byordning utsatte witen 
answarar den försumlige för all öfrig åbringande 
kostnad och skadestånd samt böter efter Lag. 

Spillersboda den 24de Februarii 1817. 

Eric Mattsson, Pehr Ersson. 

författad af L. Enquist». 

Hwilken Byordning som uplästes, till laglikmätig 
säkerhet i domboken intogs. 

Byordning för Väsby 1772 

Denna byordning överensstämmer i flera para-
grafer med byordning för Kragsta 1762, Lohä-
rads socken, Lyhundra härad och med byord-
ning för Nodsta 1762, Frötuna socken, Frötuna 
och Länna skeppslag. Olikheter i stavning och 
interpunktion förekommer. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 14. 
20 mars 1773. och Hammarbysamlingen vol. 8, 
vari byamännens exemplar av byordningen åter-
finnes. RA. Svea hovrätts renov. domböcker 
Stockholms län vol. 208. Frötuna och Länna 
skeppslag. s. 565 f. 

Läto samtelige Jord- och delägare i Wäsby, in-
gifwa en emellan them, träffad öfwerenskommel-
se om en wiss By-ordning, med anhållan, att 
then samma, kunde warda uti Skjepslags Tings-
Rättens protocoll, införd, samt, til efterlefnad 
gillad och them bewis theröfwer, meddelas; Ly-
dande then ingifne By-Ordningen, som therpå 
uplästes, ord ifrån ord, som följer: 
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By-Ordning. 
Anno 1772 kommo samtelige Byamännen i 

Wäsby enhälligt tilsammans och begiärdte att 
följande puncter skulle dem emellan upsättjas, 
till hämmande af den ohägn och oordning, som 
wid bemälte By af en och annan föröfwas, hwar-
wid den giör sig förfallen till de böter, som wid 
följande puncter kommer att utnämnas, som där-
emot bryter. Till ålderman kommo Byamännen 
öfwerens, att wara hwar sitt åhr eller längre, 
som wid slutet kommer att utnämnas: 

1°=Kragsta 1762: 1 dock Så skulle Byamännen 
......och likafullt innlägga det råd ... 
2°=Kragsta 1762:2 dock ... efter Åldermans 

wärdering. 
3tio=Kragsta 1762:3 dock ... skall den sam-

ma äfwen böta En Dr kopmt. 
4to = Nodsta 1762: 3 
5 to =Kragsta 1762: 5. 
6 to =Nodsta 1762: 5. 
7°=Kragsta 1762:8. 
8°=Nodsta 1762: 7. 
9°=Nodsta 1762:8. 

Allt detta som förr omnämdt är, undergå och 
stadfästa wi med wåra namn och egenhändiga 
Bomärkens undersättjande. 
Gamla Johan Jansson, Jan Persson, Nils Jans-
son, Per Persson, unga Lars Jansson Johan 
Jansson, Eric Larsson, Johan Larsson 
Alla med sine Bomärken. 

Till ålderman Johan Jansson, därtill behjelpelig 
Jan Persson. 

Till wittne Nämdeman Nils Andersson i 
Spraggarboda b. 
Och som thenne Byordning pröfwades lända till 
bibehållande af en god ordning, emellan Bya-
männen i Wäsby; altså fant TingsRätten skjäli-
git, then samma, härigenom till obrottslig efter-
lefnad, gilla och stadfästa, samt bewis therom, 
genom utdrag af Protocollet, uppå begäran med-
dela. 

Byordning för Väsby 1830 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag Ala: 37. 19 
maj 1830. 

Läto Wäsby i Frötuna Byamän till TgsRn in-
gifwa för att erhålla fastställelse därå, en emellan 
dem uprättad Byordning af detta innehåll: 

»ByHrdnings för Änning uprättadt Emellan un-
dertecknade, Jord och dälägare uti Wäsby uru 
framdeles, med gjerdesgårdar, grindar och Läd, 
med mera hädanhäfter förhånas skall nemligen. 

10 Detta Året skall war ock Enn utan besigt-
ning underhålla sine tilldelte Gärdesgårdar — 
grindar — Läd ock wägstycken uti godt ock för-
swarligit stånd, så at icke någott oäng derigenom 
åstadkommer, men nästa År ock framgent, den 
15de Älgedags befriade Maji träffar den, kom-
mer besigtningen at för sig gå, dagen därpå ock 
alt framgentt Wid denna besigtning kommer at 
wara twänne ogifacktige män, som skall af sam-
teliga jord och delägare ick allenast kostålning 
utan ock sin betalning ärlägga. 

2dra Skall wid besigtningen alla Jord ock del-
ägare sjelfwa eller genom Laglige fullmägtig 
wara tillstädes, vid ett Wite af En Rd Riksgälds 
och förrättningen werkställes Lika fult samma 
dag. 

3dje Den som wid besigtning har bristfållie 
gjerdesgårdar — grindar — Läd — och wägstyc-
ken, böta för hwarje gjärdesgård 1 Rd för Grind, 
och Läd — 24 ss samt för hwarje Wägstycke 2 
Rd alla bristfälligheter, skall innom Åtta dagar 
der häfter uti godt och förswarligt stånd warda 
fullgjort annorlädes, warder den bråtslige, till 
dubla böter; alla böter skall ärläggas till den dag, 
då besigtningen, är förgott; skulle någon med be-
talning träskas kommer Han att ärlägga utsök-
ningskostnaden. 

4do När Ängar och Gärden äro afbärgade, så 
skall byjamännen sammanträda af kallelsen utaf 
Byman, at höffer Lägga, med hwarhandra om 
kreaturs insläpande och betande; utan något af-
sände, om den hena har flera kreatur, en den 
handra; Men skulle någon emottaga andras krea-
tur till bete å dem insläppa uti samfåldta, inhäg-
nader, utom tillstånd utaf de handre grannarne, 
böta för hwarje kreatur En Rdr ock genast taga 
dett derifrån, utan swårare påfölgd. 

Sto Den indelta wägen häfter Södra Gjerdet, 
förbi Wäsby, till Östbyholms ock Hammarbys 
ägor möter, skall war ock än wara answarig för 
sine wägstycken wid det wite, som förut, om-
nämt är. 

6° Åligger Byman att, början af Maji Månad, 
att ensam hefter se om någre bristfälligheter be-
finnes å sine grannars omnämnde gärdesgårdar 
grindar Led ock wägstycken, finner han några 
bristfälligheter wara så skall han gifwa det till 
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kjenna genast så at det, som tarffar förbättring 
kan innan Syn sjer warda förbättrat. 

7° Åligger det Byamannen att böterne uttaga 
utaf den brottslige samt wid hwade ombyte af 
Byman som kommer at skje början af NyÅret då 
åligger det Byamannen at en riktig räkning höf-
wer det böter han för dett Året, upburit hwilka 
Böter delas emellan Jord och delägarene — wi-
dare kommer en utaf Jord och delägarena, at 
utnämnas till Byman hwilket åligger honom wid 
ett Wite af 2 Rd alt Riksgelds, Om han försum-
mar någott wad honom föreskrifvvit är — med 
alt detta finner wi oss nögda; som Skjedde uti 
Wäsby den 7 maji 1830. 

Lars Andersson, Jacob Sundblad, Olof Nilsson, 
Eric Jansson, Matts Mattsson, Jan Pehrsson, 
Andärs Pärsson, Jan Ersson B. som Byamän Er 
för nerwar samtida Wittnen på en gång närwar-
ande. Carl Caspersson i Nordrona B, Per Jansson 
Lund på Lagboda eger B. 

Efter upläsandet hwaraf Skeppslags TingsRätten 
pröfwade i förmågo af Kongl. Resolution, på 
Allmogens Beswär den 1 ste September 1741 
rättwist samma Byordning, så widt den med Lag 
öfwerensstämmer, härmedelst til samtelige we-
derbörandes efterrättelse, gilla och fastställa 
Hwarom Bewis, ej mindre genom anteckning å 
sjelfwa handlingen, än utdrag af detta Protocoll, 
meddelas skulle. 

LÄNNA SOCKEN 

Byordning för Bergshamra, Utanbro 
och Punskog 1764 
Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med byordning för Kragsta 1762, Lohärads 
socken, Lyhundra härad och med byordning för 
Hårdnacka 1764, Estuna socken, Lyhundra härad. 
Där paragraferna överensstämmer anges detta 
med motsvarande paragraf i byordning för Krag-
sta 1762 och byordning för Hårdnacka 1764. 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker.Stock-
holms län vol. 179. Frötuna och Länna skepps-
lag. 1 okt 1766. 

Läto samtelige Byamännen uti Bergshamra, 
Utanbro och Punskog ingifwa en emellan them 
öfwerenskommen och skriftelig författad By-ord- 

ning, med anhållan at then samma kunde warda 
uti Skjepslags Tings Rättens protocoll intagen, 
samt till behörig efterlefnad, gillad och stadfäst. 
Lydande berörde By-ordning, som uplästes ord 
ifrån ord som följer: 

By-ordning. 
Åhr 1764 then 18de September, kommo sam-

telige Byamännen uti Bergshamra, Utanbro och 
Punskog i Länna Sockn, enhälligt tilsammans, 
begiärandes och påstodo at följande puncter 
skulle them emellan upsättjas, til hämmande af 
then ohägn och oordning, som wid berörde 
Byar, af en och annan föröfwades, hwartil then 
eller them giör sig owägerligen brottslig at böta 
efter nedanstående puncter enär the öfwerträdas. 
Härwid sattes til Ålderman efter lott, Bonden 
Hindrik Mattsson i Utanbro på ett åhr, och till 
Bisittare Bönderne Olof Olofsson i Bergshamra 
samt Karl Olofsson i Punskog; hwarwid them 
åligger, thetta theras giöromål, icke med flathet 
anse, utan noga tilse at rätter ordning i Byen 
hållas må; Och til så mycket bättre wärkan och 
bedrifwande anhålles i ödmjukhet hos Högädle 
Herr Häradshöfdingen samt then Högtärades 
Lofl. TingsRätten om_ Hög-gunstig stadfästelse 
härå på följande puncter nemligen. 

1°= Kragsta 1762: 1. 
2° = Kragsta 1762: 2 dock ... efter ålderman-

nens utsago. 
3°=Hårdnacka 1764:3. 
4°= Hårdnacka 1764:4. 
5° Then som befinnes hafwa oringade Swin, 

sedan kjälen ur marken är skal böta En daler 
kopparmynt. 

6°=Hårdnacka 1764:5. 
7°=Hårdnacka 1764:6. 
8°=Hårdnacka 1764: 7 dock ... ofredar, så in-

nom som utom hus eller enär...  
9° Then som tjudrar sine hästar antingen på 

sine eller andras stycken i Giärden, Ängar eller 
Hagar, som andre äro delaktige uti, utom gran-
narnes lof eller förwäntande eller fullgiord 
skiutts skal böta En daler kopparmynt. 

10° Eho som längre betar ängarne, Wäster-
ängen, Rotmora, Hummelmora och Enwiken 
än Fjorton dagar å hwarje äng skal böta Twå 
daler; Samma lag ware för then som brukar fiske 
eller nätläggning på Helgedagen förr än solen 
nedgått skal äfwen böta twå daler. 

11° = Hårdnacka 1764:9. 
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12° Såningsgiärden skola wara i fullt stånd 
Olofsmässodag, både till Giärdesgårdar och Led, 
eller böte Sex mark kopparmynt. 

130  Ängarne i samma godt stånd Walbormäs-
sodag både til Giärdesgårdar och led, eho som 
här emot bryter, böte En daler. 

14° Skulle någon af Byamännen taga flere 
kreatur, å Byens samfålte ägor, än han sielf 
äger, utan Grannarnes lof och samtycke, böter 
första gången En daler och andra gången dub-
belt. 

15°=Hårdnacka 1764: 10. 

Sålunda wara med alla samtelige underskrefne 
Byamännens ja och samtycke i föregående punc-
ter utsatt, hwilka wi oryggeligen hålla skola, som 
wi härmed på thet kraftigaste bekräfta med wåra 
namns och egenhändiga Bomärkens undersätt-
jande som skjedde i Utanbro. Anno et Die ut 
supra. 

Hindrik Mattsson b, Olof Persson b, Karl Jans-
son b, Kjerstin Nilsdotter b, i Utanbro. Olof 
Olsson b, Maija Jansdotter b, Anders Frantson b, 
Erik Ersson b, Erik Ersson b, Matts Ersson b, 
Erik Ersson, Per Persson b i Bergshamra. 

Matts Mattsson b, Karl Olofsson b, Jan 
Persson i Punskog. 

Till wittne Joh. Holmström. 

Och althenstund the, uti ofwanberörde Byord-
ning öfwerenskomne puncter funnos lända til 
god ordnings bibehållande emellan Byamännen 
uti Bergshamra, Utanbro och Punskog, samt the-
ras ägors häfdan- och fredande; Förthenskul 
pröfwade Skjepslags Tings Rätten skjäligt, at 
then samma til alla delar, härigenom gilla och 
stadfästa; Hwaröfwer bewis så wäl som påskrift, 
å sielfwa Instrumentet, som Utdrag af Dom-
boken, meddelas skulle. 

Byordning för Bergshamra, Utanbro 
och Punskog 1800 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med Mönsterbyordningen 1742 = MBO. 
Där paragraferna överensstämmer anges detta 
med motsvarande paragraf i MBO. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 25. 
20 mars 1800. 

Med anhållan om stadfästelse inlemnades följan-
de Byordning. 

By-Ordning 
På det så mycket bättre ordning må erhållas 

uti Byarne Bergshamra, Utanbro och Punskog i 
Länna Socken sammanträdde Byamännen enhäl-
ligt på nedanskrefne dag och öfwerenskommo, 
att följande skulle dem emellan upsättas hwilken 
som deremot giör sig brotslig skall böta efter 
nedanstående puncter och till så mycket bättre 
werckan anhålles i Ödmjukhet hos Högädle Herr 
HäradsHöfdingen samt den Högtärade Loflige 
TingsRätten om Gunstig Stadfästelse härå neml.: 

För närwarande och till nästkommande Höst till-
sattes till ålderman Nämndemannen Matts Olofs-
son i Punskog och till bisittare Johan Hindricks-
son och Eric Persson i Bergshamra, sedermera 
kommer efter Tour och ordning wid hwarie 
Michaelis tid årligen ny ålderman och andre bi-
sittare att tillsättas som åligga att med all nog-
granhet tillse att wederbörande iackttager hwad 
denne Byordning innehåller: 

1 mo Åldermannen äger magt, när han an-
tingen sielf, pröfwar nödigt, eller warder af nå-
gon annan tillsagd ock påmint, att sammankalla 
grannarna och Byemännen, till att gemensamt 
med hwarandra öfwerlägga om det arbete de då 
wilja företaga, eller hwad hälst det wara må, 
som till Hemmanens bättre bruk, häfdande och 
förmån lända kan — detta sammankallande sker 
genom en stickas skickande omkring Byalaget, 
derå samtelige Byamännen hafwa sina Bomärken 
ritade hwilken sticka deremellan hos Ålderman-
nen förwaras, den som denne sticka får sig till-
skickad, efter Ordningen, är förpligtad den sam-
ma stragxt och utan ringaste uppehåll till sin 
granne fortskaffa, försummar någon detta, eller 
wisar härmed någon motwilja, plickte första 
gången 8 skr gångbart mynt och andra gången 
dubbelt. — När stickan således omlupit, bör 
Åboen sielf ifrån hwarje Hushåll på den dertill 
utsatte samleplatsen sig stragxt inställa och af-
höra hwad som af Åldermannen kan blifwa före-
stäldt blifwer någon utan laga förfall borta och 
sig tå icke infinner, böte den det giör en skil-
ling, Skjer det oftare af tresko eller wårdslöshet 
böte hwarie gång dubbelt och likafullt undergå 
det råd som Byamännen då utsätter. Skulle nå-
gon af Byamännen wara så obetänkt, att an-
tingen öfwer det han blifwer såsom frånwarande 
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ålagd undergå det beslutade rådet eller att wid 
sammankomsten med oanständiga ord öfwerfal-
ler Åldermannen eller någon annan af grannarne 
eller och utbrista i Eder och swordom böte 8 
skr. 

2do På dett hwar och en må njuta fred hängn, 
bör alla Gärdesgårdar, Grindar och Led hållas i 
fullkomligt stånd, till hwilken ända nödigt är, det 
Gärdesgårdssyn warder Höst och wår eller och 
flere gånger om året therså nödigt pröfwas af 
samteliga Grannarne förrättad, hwar wid noga 
bör efterses alla felacktigheter och den som då 
icke hafwer fullgiltig Gärdesgård, skall böta för 
hwarie fehl eller håhl derå som innehåller ett 
qwarters högd mellan stängerne eller ifrån jor-
den till fotstången nemln 2 skr och 8 rstn; 
Men angifwer någon innan syn sker, att han på 
något ställe hafwer så oduglig att den ånyo bör 
omgjärdas skall den innom wiss förelagd tid wa-
ra i fullkomligt stånd eller plickte 4 skr. Skulle 
sådant wid sammankomsten till synen icke an-
mälas, plickte för hwarie famn en skilling — för-
summar han innom den föresatte tid att förbättra 
de fehlacktigheter som befinnas kunna och 
ohägn derigenom skjer giälde skadan dubbelt, 
som deraf timmat. 

3° Om någon hafwer okynnesfå af hwad slag 
det wara må, och det icke med sådan fångsel 
förser som kan det afhålla, att göra skada ige-
nom häfwande öfwer eller brytande genom be-
hållne Gärdesgårdar böte 4 skr och gälde ska-
dan som deraf hända kan, samma lag ware för 
den som hafwer Gietter wid Byen. 

4° Får ingen insläppa några kreatur in uti sam-
aha inhägnade ägor, förr än alla Grannarne der-
om ense och tillsagde äro, gör det någon böte 8 
skr. 

5° Den som befinnes hafwa oringade swin se-
dan Kjäle gådt ur jorden och åldermannen der-
om tillsagt böte 2 skr och 8 rst. 

6° Ingen må wid sin åckers upkjörande göra 
något billkast öfwer på en annars åcker, eller 
genom tramp förordsaka olägenhet och skada, ej 
heller kjöra krokig målfårr den sådant giör, sig 
förfallen till 2 skr och 8 rst. böter den som 
skjär eller slår öfwer på annars Åcker eller Ängs-
teg underkastar sig lika böter och måste des 
utom skadan ärsätta. 

7° Ingen skall öfwerkjöra eller på annat sätt 
förordsaka något skadligt tramp på en annans 
sädesåker, eller oafbärgade ängsteg, den som  

häremot bryter, böte 16 sk. och ersätte skadan, 
men skulle någon wid skjördetiden behöfwa öf-
werfart öfwer en annans åcker, för att afberga 
sin gröda, då skall han tillsäga, att säden undan-
skjäres så mycket att framfart kan skje då ingen 
annan utwäg gifwes, blifwer derom icke tillsagt 
och skada föröfwas ware lag samma, träskar den 
andre att skjära sin säd undan, hafwer magt att 
sielf undanskjära den, och den samma hopbinda 
och det samma dag wid 4 skr böter tillsäga sin 
Granne att så skedt är. 

8° Om någon far genom grind eller annan 
stängsel och icke efter sig igensätter böte 2 skr 
och 8 rst. Likaledes då någon äng blifwit af-
bärgat och den som sist far derifrån, skall det 
wara hans skyldighet att riktigt igensätta den 
grind eller led, som derföre är på det att icke 
någon ohägn derigenom skjer, försummas det 
böte 4 skr, befinnes led sådane innan det up-
tages att det ej rätteligen efter förrättad Hökjör-
ning kan igensättas och den som sist kjörde kan 
det bewisa att det förut war förderfwat, böte äf-
wen ägaren, lika som efter andra puncten, 2 skr 
och 8 rst. 

9° Sedan Grannarne samrådt om, att förrätta 
något hoparbete bör hwar och en af wederböran-
de sig dertill efter träffadt beslut infinna den som 
det försummar, böte så mycket som Ålderman-
nen med de fläste af Byamännens samråd finna 
skjäligt. 

10° Skulle något samråd behöfwas, som här 
icke omnämt är, hwar till en del är med och en 
del emot så bör det blifwa skeende efter högsta 
vota. 

11° Wid wäntande på skjutss, och nyss efter 
förrättad skjutsning äga hwar och en af Byamän-
nerne rättighet, att tjudra sina Hästkreatur på 
sina afdelta stycken i gärden, ängar och hagar 
men alt annat tjudrande ware förbudit så framt 
icke det skjer med fleste Grannarnes lof, efter 
giordt samråd derom, och den som häremot giör, 
böte 8 skr. 

12° Ingen må längre beta sina kreatur uti 
wästra ängen, Rotmora, Hummelmora och In-
wiken än fjorton dagar, så framt icke Grannarne 
annorlunda derom kunde blifwa ense, den som 
der emot bryter böter 5 skr och 4 rst för hwart 
kreatur. Och skall det wara Åldermannens skyl-
dighet, at då endera af förenämde Ängar skola 
uppsläppas, så tidigt tillsäga att Byamännen på 
wiss dag kl. 6 om aftonen kunna enhälligt insläp- 



Frötuna och Länna skeppslag 123 

pa sina kreatur uti den äng hwar om tillsagt blif-
wer, och således efter fjorton dagars betande 
låta tillstänga hwarje äng till förmenande af wi-
dare betande än som sagt är. 

13° öjärdesgårdarne, Grindar och Led skall 
wara uti fullgodt stånd omkring Sånings Giärden 
wid Olofsmässodag, derom Åldermannen bör 
hafwa tillseende och derom förut påminna, den 
som sedan deremot bryter giör sig förfallen till 
lika böter, som uti 2dra puncten utsatte äro. 

14° Likaledes böra Ängarne wara med fullgil-
tig stängsel försedde Walborgsmessotiden så 
framt det för tjäle ske kan i annat fall kommer 
den brottslige, at böta lika som uti 2dra puncten 
förmält är. 

15° Skulle någon af Byamännen taga flere kre-
atur å Byens samfälte ägor, utan Grannarnes lof 
och samtycke böter första gången 2 skr och 8 
rst: och andra gången dubbelt. 

16° Då slåttertiden infaller skall, Åldermannen 
sammankalla Byamännen till rådplägning och öf-
werläggning, om någon wiss dags utsättande, att 
allmänt företaga tegslåtta och äfwen så höbärg-
ning på samfålta ängar, till att så mycket bättre 
kunna undwika de skador och olägenheter som 
uti 6 och 7 puncterna nämde äro etc. komman-
des derwid att blifwa efter högsta Vota, och den 
som då sig deremot sätter skall böta 4 skr. 

17° Försummar någon att bättre antingen delte 
eller gemensamt ägande wägar och broar, sedan 
honom är kunnigt att det är ogilt, eller han af 
Åldermannen derom tillsagd blifwer, böte 2 skr 
och 8 rst; Skulle han ändå widare träskas, hafwe 
Åldermannen med bisittaren magt att för Lego 
låta laga det, som ogilt är, och sedan af den träs-
ka, legan jemte böterna uttaga, sker skada ige-
nom den träskas förwållande, ersätte dess utom 
skadan. 

18° För utan det att alle Eldstäder i hela Bya-
laget icke skola finnas bofållige, att eldswåda der-
igenom timma kan, får ingen bära bar eld Gran-
name emellan, ej heller i stall, Fähus, eller 
Lada, eller annat uthus, och icke heller må eld 
lemnas owårdad i Bastuga eller smedja, den som 
annorlunda härmed förfar skall böta 8 skr. 

19°=MBO: 30 dock ... pligte 2 skr 8 rst 
20°=MBO: 29 dock ... wid sammankomsten 

närwarande, så framt icke han genast med skjäl 
kan wisa, att det kan lända honom till mehn och 
förläng, hwad som i hans frånwaro blifwit beslu-
tadt. 

21° Att denna Byordning må till alla delar så 
mycket nogare blifwa efterlefwad, ty skall ingen 
till ursägt tjena att hans barn eller legofolk eller 
torpare honom owettande, sig emot Byordningen 
förgripit utan ware han som i Gården Husbonde 
är plicktig att swara till alt thet, som hans hus-
folk häremot bryta; till följe hwar af Husbonden 
är förbunden, att böterna stragxt utlägga, och 
må han therföre taga sin ärsättning igen af tjen-
stehionets lön, och arbete eller wärdi af sine 
Husmän och Torpare. 

22° Alla böter som efter denna Byordning 
komma att utgå, skola af Åldermannen uttagas 
och i förwar hafwas till des råd sammat blifwer 
om penningarnes nyttiga anwändande eller för-
delande till hwar och en af Byamännen; Och om 
den som till böter förfallen är, skulle wägra att 
dem stragxt betala, hafwer Åldermannen då 
magt att af den gensträfwige taga pant, och lägga 
honom medan wiss tid före, inom hwilken han 
den inlösa må, försummar han det, warder pan-
ten till den mästbjudande försåld, och öfwerskot-
tet sedan böterne guldne äro, honom återstäldt. 
Skulle någon wara så obetänkt at under en sådan 
förrättning med hugg och slag, eller oanständiga 
ord öfwerfalla dem som denna utmätning förrätta 
pligte då han efter Åldermannens och Byemän-
nens godtfinnande 

23° I den händelse Åldermannen skulle befin-
nas försumlig och icke sina skyldigheter efter den-
na Byordning fullgöra, skall han för flathet och 
försummelse i sin syssla böta lsta gången 16 
skjllingar och andra gången dubbelt; men 3dje 
gången afsättas och en annan efter Tour och ord-
ning i hans ställe sysslan tillträda, och skall böter-
na af den bråtslige Åldermannen uttagas af 2ne 
Byamän som efter de öfrige Byamännens omröst-
ning eller Votering dertill blifwit förordnade. 

24° Ingen skall wara tillåtit, att stydia med eld 
under hagen och Byängen intill dess wattugårdar-
ne widtager wid Lindberget och Hästängen, under 
Mörtlekstiden wid 8 skr böter. 

Till föregående innehåll och hwad som är uti alla 
föreskrefne puncter inbegripit hafwe wi samte-
lige Byamän samtyckt, och till mera wisso med 
wåra egenhändiga underslcrefter, detta till orygge-
lig efterlefnad, bekräftadt som skedde iBergsham-
ra den 17de Martii 1800. 

Matts Olofsson B, Anders Tomsson B, Anders 
Mattsson i Punskog B, Johan Johansson B, Johan 
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Nilsson B, Anders Jansson B, Olof Olofsson B, 
Anders Pehrsson B, Johan Pehrsson B i Utanbro, 
Johan Olsson B, Anders Jansson B, Olof Olofsson 
B, Erich Ersson B, Gabriel Jansson B, Anders 
Hindricksson B, Johan Hindricksson B, Olof 
Holm B, Kjerstin Pehrsdotter B Johan 
Anderssons Enka, Johan Andersson i Bergshamra 
B. 

Att alla underskrefne sina egenhändiga Bomärken 
underskrifwit och öfwerenskommo Byamännen, 
att då någon är nödsakad att kjöra med Gödsel 
öfwer en annans åker sedan anwägs trädet är för-
rättat så skall den som giödslen förer 14 dagar för 
Olofsmessodag den öfwerkjörda åkren i lika godt 
stånd förbättra som förut, eljest böte för hwarje 
åcker, som blifwit öfwerkjörd 8 skr, det intyga 
datum ut Supra. 

Mattias Jerling, Petter Lindström B. 

Och Resolverades: Att thenne Byordning warder 
till then säkerhet kraft och wärkan Lag förmår i 
Domboken intagen, samt bewis deröfwer meddelt. 

Byordning för Dyvassö 1811 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för Bergshamra, Utanbro och 
Punskog 1800, Länna socken. Där paragraferna 
överensstämmer anges detta med motsvarande 
paragraf i byordning för Bergshamra 1800. Olik-
heter i stavning och interpunktion förekommer. 

Efter byamännens exemplar av byordningen. 
ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 29. 13 
mars 1811. 

By-ordning 
På det så mycket bättre ordning må ärhållas uti 

Dywasö by och Länna församling, sammanträdde 
byamännen enhälligt på nedanskrefne dag, och 
öfwerenskommo at följande skulle dem Emellan 
uppsättas, hwilken som deremot giör sig brottslig 
skall böta efter nedanstående puncter, och til så 
mycket i böttre wärkan annhålles i odminkhet hos 
Högädle Herr HerädsHöfdingen, samt den Lof-
lige TingsRätten, om gunstig stadfästelse Herå, 
nemligen. 

1 mo Åldermannen eger magt när han antingen 
sielf pröfwar nödigt, Eller warder af någon annan 
tilsagd och påmint, at sammankalla grannarne och  

byamännen til att gemensamt med Hwarandra, 
öfwerlägga om det arbete de då wilja företaga, 
eller hwad helst det wara må, som til Hemmanets 
bättre bruk häfdande och förmån lända kan. Och 
då Åldermannen sammankallat byamännen, äga 
de att wid den tid, och ställe, som af åldermannen 
tilsagt är, genast sammanträda, för at afhöra hwad 
som af åldermannen kan blifwa förestäldt, blifwer 
någon utan laga förfall borta och sig då icke in- 
finner böte den det gör Fyra skilling Banko, sker 
det oftare af träsko eller wårdslös het, böte hwarje 
gång dubbelt, och lika fullt undergå det Råd som 
byamännen då utsätter. Skulle någon af byamän-
nen wara så obetänkt att antingen öfwer det han 
blifwer såsom frånwarande ålagd undergå det be-
slutade Rådet, Eller wid sammankomsten med 
oanständiga ord öfwerfaller Åldermannen eller nå-
gon annan af grannarne eller och utbrista i Eder 
och swordom böte 16 skilling. 

2do-10=Bergshamra 1800: 2-10 dock 2do . til 
fotstången Tre skilling ... Sto . 	böte Tri skil- 
ling. 6to 	. til Fyra skillings böter ... 8wo 
igensätter böte 3 skill: ... 9° ... böte 16 skil. 

11°-12°=Bergshamra 1800: 13-14. 
13° Skulle någon af Byamännen taga flära Krea-

tur å byens samfälta ägor i bet, än han sielf äger, 
utan grannarnas lof och samtycke, böte första 
gången En Rixdaler 2dra gången dubbelt, ware 
endå skyldig at samma Kreatur bortföra til dess 
ägare. 

14°-15° = Bergshamra 1800: 16-17. 
16° På det att ingen wattuflod må blifwa ståen-

des på sånkt åker eller äng, skal det wara hwars 
och ens skyldighet at förswarligen dika, der nö-
digast finnes, försummar någon det, sedan Ålder-
mannen derom tilsagt, böte En Rixdaler, och är-
sette skadan. 

17°=Bergshamra 1800: 18 dock.., skall böta 16 
skilling ... 

18°=Bergshamra 1800: 20. 
19° Skulle någon wara nödsakad att kiöra göd-

sel öfwer grannens åker sedan anwägsträdet är 
förrättadt så skall den som gödslen förer, Fiorton 
dagar för Olofsmässodag, den öfwerkiörda åkren i 
lika godt stånd förbättra som förut eljes böte för 
hwarje åker som blifwit öfwerkiörd TiuguFyra 
skilling, och ärsette skadan som deraf henda kan. 

20. Skulle någon göra åwerkan förmädelst olof-
ligt hygge, på annars skog böte Twå Rixdaler, wid 
samma bot förbiudes at wid Råskilnaden grannar-
ne Emellan, borthugga något af de utmärkta bläck- 
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tren, och dermed förwilla ägoskillnaden grannarne 
Emellan. 

21. Fiskewattnet delas år om, hwarje halfwa 
mantal emellan. Och swepnotwattnet om winteren 
delas på det sätt att södra sidan i Siöwärkan, 
Kolmilwiken och norra sidan på östra gärdet blir 
En lott, norra i siöwärkan, Lortwiken, Skielfwan 
och storwassen blir den andra lotten hwarom 
framdeles kommer at lottas Halfworna Emellan, 
som sedan hwart annat år kommer at ombytas. 
Den som sedan olofligen fiskar på annars tildelta 
fiske watten skall böta Tri Rixdaler Sexton skil-
lingar. 

22° Wattubrunnarna åligger samteliga grannar-
na at i första början om sommaren, då ålderman-
nen derom tilsäger, Ränsa och Rengöra wid 8 skill. 
böter — wid samma wite gör den sig pliktfåld, som 
dem orenar med någon slags skiölgning eller tager 
watten med orena keril. Efwenledes åligger hwar 
och en som watten hemtar at Riktigt pålägga 
bninsluckorna så at ingen skada derigenom kan 
förorsakas, hwarken för barn Eller kreatur, som 
lätteligen igenom en sådan försummelse i Brun-
name kunde omkomma, kommandes den som 
denna skyldighet uraktlåter at böta 8 skilling än- 
dock ingen skada sker. Sker skada böte efter Lag. 

23° Ingen ware lofgifwit at ifrån siöbro äller 
andra hamnar, utan lof taga annars båt, eller far- 
kost eller åror, öskierl, eller Roder och sig dermed 
betiena giör det någon böte Åtta skillingar, ärsette 
dess utom skadan, som genom En sådan tiltagsen-
het ägaren lida kan. 

24°=Bergshamra 1800:21. 
25°=Bergshamra 1800: 22 dock . .. utmätning 

förrätta, plikte Derföre Twå Rixdaler. 
26°=Bergshamra 1800: 23 dock ... ålderman-

nen, af Tvenne de öfriga byamännen genast ut-
tagas. För hönss 3 skilling för vardera. [Denna 
mening endast i byamännens exemplar.] 

27° Hwarje år den 2dra januarij, tilsättes ny Ål-
derman, då den förra skall wisa Redo för sitt om- 
händerhafda åldermansämbete, för förflutna året, 
och de då influtna böter, grannarna Emellan dela. 
byamennen åligger wid åtta skillings böter, denna 
dag tilstädes wara hos åldermannen Klockan 6 om 
aftonen, så wida ej söndag på denna dag infaller 
då sammankomsten upskiutes til dagen derpå, wid 
samma tid. 

Efter öfwerenskommelse åtog sig Per Olofsson at 
för detta år wara ålderman och Per Persson bi- 

sittare, hwarföre dem åligger at nästa år den 2dra 
januarij, wisa Redo för alla plikter Enligt åfwan-
skrefne 27de puncten. 

Til föregående innehåll, och hwad som är uti alla 
föreskrefne puncter inbegripit, hafwa wi samteliga 
byamän samtyckt, och til mera wisso med wåra 
ägenhändiga underskrifter, detta tu oryggelig Ef-
terlefnad bekräftat, som skedde i Dywasö den 24 
Februarij 1811. 

Per Olofsson B, Anders Andersson och å mina 
barns vägnar Anna OlofsDotter, Per Persson B. 

Såsom vittnen at Dywassö åboer dett 
samtyckt och underskrifwit intyga Johan Eric 
Hagrell och Per Jansson i Mora. 

År 1811 den 13 Mars å laga Wintertinget med Frö-
tuna och Länna Skeppslag uppwist. Och Resolwe-
rades Att denna Byordning skulle, till den säker-
het, kraft och werkan Lag förmår, ordagrant i 
Domboken intagas. Betygar På TingsRättens 
wägnar. P. G. Rudbeck. 

Byordning för Grovsta 1769 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med Bergshamra, Utanbro och Punskeg 1764, 
Länna socken, Frötuna och Länna skeppslag, 
med Kragsta 1762, Lohärads socken och med 
Hårdnacka 1764, Estuna socken, Lyhundra härad. 
Där paragraferna överensstämmer anges detta 
med motsvarande paragraf i byordning för Bergs-
hamra 1764, Kragsta 1762 och Hårdnacka 1764. 
Olikheter i stavning och interpunktion förekom-
mer. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 13. 
23 jan 1770. 

Inlemnades följande Byordning, med anhållan, at 
then samma, til wederbörandes efterrättelse, 
kunde warda uti protocollet intagen samt gillad 
och faststäld, lydande then samma, ord ifrån ord, 
som följer: 

By-ordning. 
År 1769 then 5te September, kommo samtelige 

Byamännen uti Grofsta och Länna Sockn enhäl-
ligt tilsammans, begärandes och påstodo, att föl-
jande puncter skulle them emellan upsättjas, til 
hämmande af then ohägn och oordning, som wid 
berörde By, af en och annan föröfwades, hwartil 
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then eller them giör sig owägerligen brottslig, 
att böta efter nedanstående puncter, enär the öf-
werträdas; härwid sättes en til ålderman och Twå 
til Bisittare, hwarwid them åligger, thetta theras 
giöromål icke med flathet anse, utan noga tilse, att 
rätter ordning i Byen hållas må, och til så mycket 
bättre wärkan och bedrifwande anhålles i ödmjuk-
het hos Hög-ädle Herr HäradsHöfdingen, samt 
then Högtärade Lofle TingsRätten, om Högguns-
tig stadfästelse ärhålla på följande puncter neml. 

1° Skall Byamännen, så snart the af Åldermän-
nen blifwit bådade, owägerligen komma tilsam-
mans, eller böta, enär the utan förfall uteblifwa, 
TjuguFyra öre kopparmynt första gången och se-
dan dubbelt, och likafullt undergå thet råd, som 
Byamännen tå utsätter; 

2°=Kragsta 1762:2 . . eller annorstädes hafwa 
bofällig Gärdesgård eller.., och fylle skadan. 

3° Om någon hafwer okynnesfä, af hwad slag 
thet wara må, och thet icke fängslar, utan thet bry-
ter och häfwer sig in öfwer eller igenom behållne 
Gärdesgårdar, böter äfwen En daler och ärsättja 
skadan. 

4°=Hårdnacka 1764:4 dock .. böta En daler 16 
öre kopparmynt. 

5°=Bergshamra 1764: 5. 
6° Får ingen giöra skadeligit Billkast öfwer Mål-

fåren, kjöra then krokig, then som häremot bryter, 
blifwer sakfälkl til En daler kopparmynt; 

7°=Hårdnacka 1764:6. 
8° Then som tjudrar sina kreatur antingen på 

sina eller Grannarnes stycken i Gärden, Ängar el-
ler Hagar, som andre äro delaktige uti, utom Gran-
narnes lof, skall böta En daler kopparmynt; 

9°=Bergshamra 1764: 12. 
10°=Bergshamra 1764: 13 dock .. böter En da-

ler, samma lag ware för them, som tager Not-
kamrat utom Byn; 

110  Skall ingen få gå till Not, på Hälgedagsnät-
terne, förrän Solen går up dagen därpå, then som 
finnes häremot bryter skall böta Sex daler; 

12° Skall ingen få lägga någon Katsa innom 
Tran-gärdesgården, then som emot bryter, skall 
böta Twå daler kopparmynt. 

13° Then som skjär eller slår Gräs på annars 
mark i Giärden, giör sig förfallen, til att böta En 
daler kopparmynt. 

Sålunda wara med alla samtelige underskrefne 
Byamännens ja och samtycke i föregående punc-
ter utsatt, hwilka wi oryggeligen hålla skole, som 

wi härmed på thet kraftigaste bekräfta, med wåra 
namn och egenhändiga Bomärkens undersättjan-
de, som skjedde i Grofsta Anno die ut supra. 

Olof Jansson, Gamla Olof Olofsson, Per Ersson, 
Erik Ersson, Swen Ersson, Erik Jansson, Anders 
Olofsson, Karl Jansson, Lars Larsson, Unga Per 
Ersson, Gamla Per Ersson, Erik Andersson, Karl 
Ersson, Nils Ersson, Unga Olof Olofsson, Unga 
Jan Jansson, Karl Jansson, Anders Persson, 
Gamla Jan Jansson. Alla med Bomärken. 

Tu wittne. Anders Andersson i Grofsta. 

Och allthenstund thenne By-ordning fants lända til 
god ordnings bibehållande uti Grofsta By. För 
thenskull pröfwade Skjepslags TingsRätten skiäli-
git, then samma, til wederbörandes säkerhet och 
efterlefnad, härigenom gilla och stadfästa. 

Byordning för Grovsta 1846 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 51. 26 
febr 1846. § 7. I margen: Byordning intages. 

För att till Laglikmätig säkerhet uti Domboken 
varda intagen läto samtelige Hemmansinnehaf-
vare inom Grofsta By till TingsRätten ingifva en så 
lydande: 

»Byordning 
År 1846 den 25 Februarii kommo samtelige Bya-

män uti Grofsta By och Länna Socken enhälligt 
tillsamman, begerande och påstodo att följande 
puncter skulle dem emellan upprettas, till Häm-
mande af den Ohängn och Oordning som vid Be-
rörde by af En och annan föröfwas, wartill den 
eller dem gör sig förfallen Brottslig; att böta efter 
följande punkter, Enär de öfwerträdas så skall den 
som är vald till Byman genast föra Resning på de 
Böter som skall utgifvas af den som förhöfvar 
åverkan, efter följande ordalydelse, i Början af 
Augustii Månad för hvarje år skall ny Byman hväl-
jas utaf Jordägarena, och den afträdande Byman 
skall förrätta SlutRekning för Både inkomster och 
utgifter för året och den eller dem utaf Hemmans 
Innehafwarena eller någon annan bohänder i be-
rörde by som blifvit fäld på Böter för årett skall 
utan någott inder erlägga vid förenemnde Tid. 

10 När Byman utskickar Båd till Byråd så skall 
en utaf hvarje hemmansåbo infinna sig på Rådet 
jnnom timmen, om han det uraktlåter Böter 2 ss 
Banco. 
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2° Gerdesgårdar grindar Led som är kring sam-
fälla ägor som är åker ängar och skog skall vara i 
fullgiltigt stånd så snart Tjelän går ur Jorden på 
våren och då genast ålla syn på följande sett dito 
på stängsäln kring det Besådda Jerdet i medje af 
augustii månad. 

3° En gärdesgårdsgrind eller Led kring åker och 
äng skall vara 2 alnar ög och vara Tet så att det 
icke är något qvarters ål under 7de qvarter; Dito 
kring skog och utmark i samma ögd och samma 
Tethet till alns ögd och sedan icke större ål på 
gerdesgården [än] aln; den som icke hafver full- 
gjort sin skyldighet hvad i denna punct för nemt är 
Böter 2 ss. Banco för hvarje gjärdesgård grind eller 
Led, men ligger förenämnde stängsäl ned till mar- 
ken då synen är, Böter dubbelt, å efvenledes der-
emellan Bör hvarje Hemmans åbo afva efter syn 
på gjärsgårdar grindar och Led att intet oäng måtte 
ske. 

4° Horn någon hafver odyggdigt kreatur som 
bryter sig hin och förderfvar gärdesgård eller led 
Böter 2 ss. Banco för hvarje gång för hvart kreatur 
och Betalar skadan; är det Bevisligt att icke så-
dant kreatur Blifvit fängslad ärlägges med samma 
böter. 

5° den som inslepper sina kreatur i bete som 
ängar gärden och en del utaf skogsmark utom 
Byråd, Böter 16 ss. Banco. 

6° Den som fiskar med hvad Bragd som älst i 
Tranviken eller Österfladan under Hidfiske Leken 
Böter 2 Rd. Bco och efven detta fiske fördelas 
efter öretal innom By, ingen åbo på Grofsta ägor 
får Bigagna att fiska med Ref och krok på något 
sätt, å efvenledes förbjudes att, fiska med Juster 
längre på året än ifrån Hidfisketts slut på våren 
och till midsommar, men krokfisket förbjudes för 
Både vinter och sommar; ej eller får någon fiska 
med notdragning sedan solen går ner Lördagsaf-
tonen till solgången måndagsmorgonen i samma 
förhållande andra Helgedagar; å efvenledes att 
taga notlag utom Byhän; eller horn någon af hem-
mansåboärne tillåter någon obehörig fiska på nå- 
got sätt, den som Bryter emot föreskrefne förbin- 
delser hvad som nemt är i denna punct Böter för 
första 3 rdr. 16 ss. Banco och sedan fördubblas om 
det flera gånger åstadkommes, men den som up- 
tecker förbrytaren erhåller alfva Böterne och in-
nan någon Winternot får Begagnas under hisen 
skall derom Byråd göras den som då ifrånseger 
sig att icke Begagna samfält notdragning får icke 
för sig sjelf Begagna not för Wintren. 

7° Under skjördetiden på sommaren får icke nå-
gon slå lengre på samfelta ängar ej eller kjöra 
Lengre En som utsatt är på Byrå; den som der-
emot Bryter Böter 2 rdr Bco eller förhöfvar onö-
diga kjörvegar öfver Höbredder efven besådder 
Åker Böter 16 ss. Bco och betalar skadan. 

8° horn Tvist skulle åstadkomma Byamen emel-
lan på Råd görning, så får Byman företa Rådet ef-
ter Röstning och Bereknas efter öretal. 

Och till så mycket vidare sekärhet anhålles öd-
mjukast horn Frötuna och Lenna skeppslags Wel-
lofliga TingsRetts stadfästelse. — Tillägg hvad i 
6te puncten anmerkt hom fiske så förbjudes att 
Begagna skjötar under strömmingsfiskes tiden; 

Med föregående förhening förklara vi oss till 
alla delar nöjde Grofsta datum som åfvan ut supra 

Joh. Andersson, Anders Jansson, Eric Petter 
Jansson. Ug. Eric Ersson, Per Andersson, Eric 
Andersson, Unga Per Persson, ga Eric Ersson, 
Per Persson, Anders Persson, Jan Ersson B, Sim: 
Norström genom Eric Edman. 

Samtida Wittnen Gustaf Westerberg B, Carl 
Jansson» 

Som uplästes; Hvarefter Resolverades Det före-
stående By-Ordning varder till vederbörande 
framtida säkerhet samt den kraft och verkan, Lag 
förmår, uti Domboken intagen. Deröfver bevis, ej 
mindre genom påskrift å Handlingen än ock me-
delst Utdrag af Protocollet meddelas skall. Afsa-
des. 

Byordning för Hammarby 1778 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A I: a 19. 20 
febr 1783. 

Läto Hammarby Bys Jord- och delägare i Länna 
Sockn anhålla at til theras efterlefnad af Tings-
Rätten måtte gillas och fastställas följande af them 
underskrifne och nu ingifne Byalag i Länna Sockn. 

Den af Grannarne, som, uppå kallelse, ige-
nom en af Åldermannen inrättad och utskickad 
Budkafla, hwilken Hwar och en bör ifrån sig bära, 
icke inställer sig wid Sammankomst, böter Twå 
Skillingar; den som Budkafle nädlegger böte Twå 
Skillingar; och åtnöjjes altid den från warande 
med hwad de öfriga besluta. 

Alla grindar, led och Broar inom byalaget 
skola Byamännen emellan delas, och hålle hwar 
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sin lott och skifte uti förswarligit stånd wid bot tre 
Skillingar. 

Äfwen plikte och then Tre Skillingar, som 
icke uti förswarligit stånd håller the honom til-
kommande gärdesgårdsskiften. 

Hwar som hafwer okynnes kreatur och thet 
icke fängslar, böte tre Skillingar. 

Skola alla grannarna wara ense, innan någon 
slåtta uti theras gemensamma odalängar och slåt-
ter anställes; then theremot bryter, böte Tre Skil-
lingar. 

flår icke någon, til betande upsläppa ängar 
och gärden, innan alle delägarne therom äro ense 
wid bot Tre Skillingar. 

Äfwen som och thet warder wid bot, fyra 
Skillingar förbudit, at uppå annars oslagne skiften, 
i åker, wret eller äng, tjudra eller beta någre krea-
tur. 

Så skola och byamännen wara ense till hwad 
tid och huru länge ängarne om hösten skola betas; 
den som samma då faststälta tid öfwerskrider, 
böte Fyra Skillingar. Om wåhrtiden skola icke 
någre gemensamme ängar betas wid samma bot. 

Nödige aflopps- och utfallsdiken skola Gran-
name, uppå Åldermannens tilsägelse ränsa och 
upgräfwa, at wattnet icke skadar annars tegar; den 
det försummar plikte Tre Skillingar; och låte Ål-
dermannen samma arbete, för lego på Ägarens be-
kostnad bota och bättra. 

Den som kör öfwer anars obärgade åker och 
ängsteg, plikte Fyra skillingar: til lika böter ware 
och then förfallen som gör wäg öfwer annars bru-
kade åker och icke å nyo den upkörer efter sig. 

Jngen må å ägorna intaga Inhyseshion eller 
annat löst folk, utan samtelige Grannarnes bifall 
och samtycke, wid bot Sexton Skillingar. 

12 Den som wid allmänn sammankomst med 
hugg eller slag öfwerfaller Åldermannen böte Sex-
ton Skillingar. Oqwädar honom någor therwid, 
böte Åtta Skillingar. Skjer thet utom samman-
komst eller emot Bisittare böte Fyra Skillingar. 

Wid alla händelser, therigenom thenna By-
ordning öfwerträdes, ersättes äfwen skadan, ef-
ter Åldermannens och Bisittarens wärdie, hwillm 
äfwen genast utmöta böterne och skada ersätt-
ningen. 

Böterne, som efter thenna Byordning ut-
tagas, skola wid årest [ !] slut således fördelas, och 
hwar af Byamännen efter öretalet theras undfå sin 
lått. 

Tå Byamännen om Besluten icke äro ense,  

gälla altid de flestes röster; derwid Åldermannen 
altid äger 2ne röster. 

Denna Byordning bör för Grannarne en 
gång hwarje år upläsas och skall icke någon til ur-
säkt tjena, att hans barn eller tjenstefolk häremot 
bryter, utan ware Husbonden therföre answarig. 

Jultiden hwarje År skjer ombyte med ålder-
man, tå han som afträder, bör göra redo för sin 
förwaltning och tilställa hwar af Grannarne theras 
del af böterne. 

Med ofwanstående Byordning äro wi til alla delar 
nögde och anhålla om den respective domstolens 
fastställelse. 

Hammarby, den 27 December 1778 

Erik Andersson B, Pär Anderssons änka B, 
Grofsta Erik Ersson B, Erik Ersson B, Per 
Jansson B, Anders Ersson B, Johan Ersson B, 
Anders Anders änka B, Johan Jansson B. 

Och blef thenna Byordning, i the delar then sam-
ma funnes med lag öfwerensstämmande, til 
obrotslig och framtida efterlefnad gillad och fast-
stäld, samt bewis theröfver så wäl genom påskrift 
å Byordningen som ett Utdrag af Protocollet, uppå 
begäran, meddeldt Börandes thette en gång om 
åhret å Byastämman kundgöras, på thet okunnig-
het therom ej förebäras må. 

Byordning för Hammarby 1830 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för samma by 1778. Överens-
stämmande paragrafer anges med motsvarande 
paragraf i byordning för Hammarby 1778. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 37. 
2 febr 1830. § 13. 

SockenSkräddaren Fredrich Gerling förekom, och 
hos TingsRn anhöll, å Hammarby Byamäns 
Länna Socken wägnar, om fastställelse å en i or-
den så lydande: 

»Byordning för Hammarby Byalag uti Länna 
Sockn. 

1°=Hammarby 1778: 1. 
2°=Hammarby 1778:2. 
3°=Hammarby 1778: 3 dock ... Gärdesskiften, 

samt skall de bristfållige gärdesgårdar upsättas på 
wissa dagar efter den utsatta Syningsdagen, som 
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då öfwerensstämmes, men rishag ogillas wid Bot 
tre skillingar banco. 

4°=Hammarby 1778:4 dock ... böte Sex skil-
lingar Banco. 

5°=Hammarby 1778: 5 dock ... den som slår 
mer, än de skiften, som af Byamännen öfwerens-
stämmes pligte Sexton skillingar Banco. 

6°=Hammarby 1778:6 dock ... wid bot Sex 
skillingar Banco för hwarje kreatur. 

7°=Hammarby 1778:7. 
8°=Hammarby 1778: 8 dock ... huru ängarne 
.....fyra skillingar Bco; . .. samma bot; Och 

äfwen skola alla Swin wara ringade om Wårtiden 
wid bot Twå skillingar Banco för hwarje Swin. 

9°=Hammarby 1778: 9 dock ... pligte Sexton 
skillingar Banco 

100  Den som kör öfwer annans obärgade Åker, 
och Ängsteg, pligte fyra skillingar Banco, samma 
bot ware och den förfallen, som gör wäg öfwer an-
nans brukade Åker, och icke den då ånyo upkörer 
efter sig. 

11. Ingen må å Ägorna intaga inhyseshjon, eller 
annat löst folk, utan samtelige grannarnes bifall 
och samtycke, wid Bot En Riksdaler Banco; de 
öfrige Byamännen, samteligen äger då rättighet, 
att wreka den inflyttade, ej heller må någon å 
Ägorna Sälja och låta bebo någon Plats, som icke 
deraf kan lifnäras, wid samma bot och Byamäns 
rättighet. 

12°=Hammarby 1778: 12 dock ... Bisittaren 
böte fyra skilling Banco. 

13°=Hammarby 1778: 13 dock ... Bisittarens 
wärde 

14°=Hammarby 1778: 14 dock ... fördelas, att 
hwaraf Byamännen i Matlaget undfå lika för lott. 

15°= Hammarby 1778: 15. 
16°=Hammarby 1778: 16 dock ... bryter, ware 

dock Husbonden answarig. 
17° Ingen må antingen sjelf eller dess husfolk gå 

med bar Eld i foder hus eller annorstädes ute in-
nom By, böte Sexton skillingar Banco. 

18° Skola alla grannarne wara till städes på alt 
hoparbete, som i Byalaget göres, när det af Ålder-
mannen bådat blifwer, antingen den utsatta dagen, 
eller dagen derpå, den sig försummar böte för helt 
dagswerke Tretiotwå skillingar, men för halft 
Sexton skillingar alt Banco. 

19° Wid hopkörning, skall hwar och en fullgöra 
sin skyldighet, efter Byamännens samråd, den sig 
försummar pligte med En Riksdaler Banco för 
hwarje gång. 

20° Om någor okynneskreatur, inbryter, eller 
hoppar, öfwer Laglig stängsel in uti Byens gemen-
samma ägor, den det blir warse, bör genast anmäla 
till åldermannen, att han må underrätta kreaturets 
ägare derom, wid den dernäst infallande samman-
komst. 

21° I slutet af Maji — eller början af Junii Må-
nad skall årligen förrättas Brandsyn af samtelige 
Byamännen innom Byalaget; Så wäl, som hos de, 
på Ägorna bebo. 

22° Juletiden eller Tredje dag Juhl, hwarje År, 
skall Ombyte skje med ålderman, i händelse infal-
lande häljedag blifwer på Tredje dagen, upskjutes 
då till fjerde dag Juhl, då han som afträder bör 
göra redo för sin förwaltning, och tillställa hwar 
af grannarna deras del af Böterne, då hwar och en 
Byaman skall wara tillstädes wid sammankom-
sten, den sig utan laga förfall undandrager, böte 
Sexton skillingar Banco. 

Med föregående Byordning äro wi till alla delar 
nögde och anhåller om den RespectiveDomsto-
lens fastställelse. 

Hammarby den lsta februarii 1830. 

Anders Andersson B, gl. Peter Persson gl. Jan 
Jansson B, Eric Andersson Jan Ersson Anders 
Jansson B, u. Jan Jansson Eric Jansson unga Per 
Persson Per Nilsson. 

Efter upläsande hwaraf TingsRätten fannt skäligt 
med stöd av Kongl. Brefwet den 20 Februarii 1742 
samma ByaOrdning fastställa, till Hammarby sam-
telige Byemäns framtida säkerhet och efterrät-
telse; Hwaröfwer bewis skulle så Wäl tecknas å 
sjelfwa Byordningen, som utdrag häraf meddelas. 

Byordning för Issjö 1760 med tillägg 1774 

ULA. Lyhundra härad Ala: 15. 26 maj 1761. RA. 
Svea hovrätts renov. domböcker. Stockholms län 
vol. 161. Frötuna och Länna skeppslag. Byamän-
nens exemplar i bykistan. 

Upteddes följande af Isjö Byamän uprettade: 

Byordning: 
Åhr 1760, kommo samtele Bya männen wid Jsjö 

By i Länna socken enhälligt tilsammans och be-
giärte följande puncter, som dem emellan skulle 
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upsättas til hämmande af den ohägn och oordning 
wid bemälte By af en och annan föröfwats, hwar-
wid den brotslige giör sig förfallen tu l de böter som 
wid följande puncter komma at utnämnas, som 
deremot bryter. Til Åldermän kommo Byamännen 
öfwerens at wara hwarsit åhr, och skulle Byamän-
nen så snart the af Åldermannen kallade blefwo, 
owägerligen komma tilsamman, i annor händelse 
böta när de utan laga laga [!] förfall uteblifwa Tolf 
öre kopparmynt första gången och sedan dubbelt, 
men lika fullt undergå det råd, som byamännen ut-
sättja, nekar han deremot och ej fullgiör sin skyl-
dighet, skal han böta En dahler kopparmynt. 

10 Den som befinnes såwäl om åker och äng 
som annan stängsel, hafwa bofällige giärdesgår-
dar, och icke dem i rättan tid förbättrar, då han til-
sagd blifwer, skal böta En dahler, skjer skada der-
igenom, böte då dubbelt och fylle skadan efter 
Åldermans wärdi. 

2do Likaledes om någon hafwer okynnes Fä, af 
hwad slag det eljest wara må och det icke fängslar 
heller acktar, at det bryter eller häfwer sig öfwer 
behåldne gärdesgårdar, skal böta En dahler 
koppmt. Gjäller ej fängsel skal han det samma 
föryttra, om detta icke efterkommes, då han der-
om tilsagd blifwer, böte då En dahler koppmt. 

30 Jngen får insläppa någre kreatur i samfälte 
giärden wretar eller Hagar förrän samtelige gran-
namne therom äro ense, likaledes får ingen tjudra 
eller ackta någre Creatur på sitt eller sin grannes 
— Den som häremot bryter skal böta En dahler 
koppmt. 

4° Får ingen idga något fiske med not eller nät, 
ifrån Lördags Aftonen efter solenes nedgång til 
samma tid om söndags aftonen, den som deremot 
bryter skal böta äfwen en dahler. 

50 Skal ingen wara tillåtit, at idga fiske i fiske-
lekar, innan samtelige grannarne äro ense hwad 
Fiskebragd the bruka wil, såsom och tillägga hwar 
sine delar i Fiskebragden, samt äfwen i fiske njuta 
sin tilständiga rätt, ho som häremot bryter, skal 
böta En dahler. 

6° Får ingen giöra något Billkast öfwer mål-
fåren, och skal den som ren hafwer mylla åt fåren, 
och den som ligger emellan, mylla åt den målfår, 
som bäst behöfs, den som häremot bryter, ska äf-
wen böta En dahler. 

7° skal war och en kiöra sit ärtåkers giärdsel 
med winterföre och innan åkren blifwer upträdd, 
den som häremot giör sig brotslig skal likaledes 
böta En dahler. 

8° Om någon med ord eller gärning hwarannan 
ofredar, skal böta äfwen en dahler. 

9° Om något samråd byamännen emellan skulle 
behöfwas, som ej förut omnämdt är, skal det skje 
efter högsta votum och likafullt gälla för den som 
borta är, ho som häremot bryter, böte En dahler. 

10° Om någon treskas eller nekar undergå före-
nämde böter, skall han med sarnfäll kostnad kallas 
åt Tinget, och undergå det wite, som HäradsRät-
ten utsätter. 

Alt detta som förenämt är, stadfeste wij med 
wåre namn och bomerken i nedanskrifne wittnens 
närwaro. 
Pär Olofsson b, Johan Andersson och Per 
Andersson b, på norrgårdsmantalet. Sten Persson 
b och Per Andersson b på mellangårdsmantalet. 
Anders Andersson b, Anders Jönsson på 
södergården. 

Til Ålderman blef Per Andersson i Norrgården til-
satt och dertil behjelplig Per Andersson i Mellan-
gården. 

Och blef på begiäran thenna Isjö Byamän emellan 
uprättade Byordning till then säkerhet, kraft och 
wärkan lag förmår i Domboken intagen, och ther-
jemte ett wijte af fem dahler silfmt utsatt, hwartil, 
utom böter efter Lag. och plickt enligit Byordning-
en then af Jsjö byamän som ther emot något bry-
ter, giör sig förfallen. 

[På byamännens exemplar förekommer under-
skrift av J. Hellmansson på häradsrättens vägnar 
och därefter ett senare tillägg: 

Åhr 1774 wore wij sammtelige Isiö Åborna och 
kommo således öfwerhens att före nämde böter uti 
denna By ordning skola gjenast ut tagas så snart 
skada skjer EJS b, PAS b, OPS b, SPS b, PAS b, 
ELS b, AAS b, ASS b.] 

Byordning för Issjö och Tuvängen 1803 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning Bergshamra, Utanbro och 
Punskog 1800, Länna socken. Där paragraferna 
överensstämmer anges detta med motsvarande 
paragraf i byordning för Bergshamra 1800.0likhe-
ter i stavning och interpunktion förekommer. Två 
exemplar av byordningen förvaras i bykistan. Som 
förlaga för nedanstående utskrift tjänar den av 
byamännen egenhändigt underskrivna byordning- 
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en. Det andra exemplaret är ett utdrag ur dom-
boken för Lyhundra härad 16 mars 1804. ULA. 
Lyhundra härad A La: 40. 16 mars 1804. 

By-Ordning. 
På det så ... denne Byordning innehåller:= 

Bergshamra 1800: inledning. 
1 mo-8°=Bergshamra 1800: 1-8. 
9. Ingen äger rättighet nedertaga eller hugga sig 

wäg fram igenom någon gjärdesgård, utan ägarens 
lof, sker sådant böte 16 skr. 

10-20=Bergshamra 1800:9-21. 
När Församlingens och nödlidande Fattiga 

så sent emot Qwällarne Komma til byen, at de 
behöfwa natthärbärge, skola byamännen efter 
Tour hysa dem öfwer natten, och at ingen må 
misstaga sig om en sådan tour, bör den, som skyl-
digheten åligger, weta deraf at honom tilhör at 
hafwa en bricka, därå alla byamännen böra hafwa 
sina bomärken påsatta, och då den som sist hyste 
en tiggare skall aflämna samma bricka tu nästa 
granne, som sedermera nästa gång tilhör at wisa 
sin barmhertighet på lika sätt emot den Fattiga, 
hwilken, som det icke fullgör skall böta 8 skr. 
Likaså när någon så orkelös Fattig Kommer til 
Byn, som bewisligen icke förmår gå til en annan 
by, skall den som dertil tour hafwer, skjutsa den 
Fattiga dl nästa By, hwarföre äfwen en särskilt 
sticka, med byamännens bomärken, skall wara 
hos den som en sådan skjuts bör göra, och den 
som detta åsidosätter skall plickta 8 skr. 

Ifrån Walborgmässotiden och intill slåttan 
på ängarne är förrättad, får ingen köra öfwer sam-
ma ängar wid 16 ssr böter, utan allenast öfwer 
Skommarängen, och Långdahlsängen, som för en 
och annan kan wara nödigt att färdas den tiden 
med Kohlmilris, och om någon öfwer de andre 
ängar nödgas rida eller leda sine hästar, så får han 
icke på samma tid släppa någon lös häst i åtfölje 
wid lika plikt 16 skr. 

23° Om någon förer eller lägger något werke på 
en annans åker eller ängsteg, så att derigenom 
samlas någon orenlighet, som Qwarlämnas till 
skada kommer att böta 8 sk. och ärsätta skadan. 

24° Om någon af Byamännen finner något på 
ägorne wara för sig nödigt att förbättra och det 
skulle wara af den beskaffenhet, att det icke kan 
ske utan att Byamännen bör derom kungöras, för 
den skull äger den rättighet, som will göra förbät-
ringen, att hos Åldermannen tillsäga, det Gran- 

name måga ihopkallas för att utgifwa sitt yttrande, 
om det kan ske till deras förfång eller icke. 

25° När den sticka, som omnämnd uti första 
puncten till sammankallande uti byen är skickad, 
skall den som densamma sist bekom, ofördröije-
ligen lemna den åter till Åldermannen, som wid 
lika answar skyndsamt skall skicka den till Åboer-
ne i Tufången, hwilka efter densammas undfående 
skola sig utan uppehåll till rådet infinna wid sam-
ma böter, som lsta puncten innehåller. 

26-27=Bergshamra 1800: 22-23. 

Til föregående innehåll, och hwad som är uti alla 
föreskrefne puncter inbegripit, hafwa wi samtelige 
Byamän samtyckt och till mera wisso, med wåra 
egenhändiga underskrifter, detta til oryggelig ef-
terlefnad bekräftadt, som skedde Isjö den 23 April 
1803. 

Anders Ersson i Tufången b, Jan Ersson i 
Tufången b, Anders Andersson i Isjö b, Eric 
Olofsson i Isjö b, gl. Eric Ersson i Isjö b, Anders 
Hansson i Isjö b, Jan Olsson ibidem b, Olof 
Ersson ibidem b, Jan Persson ibidem b, u. Eric 
Ersson ibm b. 

Att alla desse Byamän i Isjö och Tufången 
hafwa egenhändigt sine Bomärken underritadt til 
bestyrkande af alla puncter uti föreskrefne By-
ordning Intyga Matthias Jerling, Olof Olofsson 
i Länna by b. 

År 1804 den 16 Mars uppå Lagtima Wintertinget 
med Lyhundra Härad är förestående Byordning 
uppwist; 

Och Resolwerades: Att denna Byordning war-
der till den säkerhet, kraft och werkan Lag förmår 
ord ifrån ord i domboken intagen. Betygar På 
HäradsRättens wägnar P. G. Rudbeck. 

Stadfästelse av byordning 
för Lagboda 1826 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 38. 10 
mars 1831. 

Läto Lagboda Byamän, Bönderne gamla Jan Jans-
son, unge Jan Jansson, Olof Andersson och Gab-
riel Ersson, til fastställelse upwisa en i Mars må-
nad 1826 dem emellan uprättad Byordning, inne-
fattande föreskrifter til efterrättelse inom Bya-
laget. 
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Och efter upläsandet deraf, pröfwade Skeppslags 
Tingsrätten skäligt at berörde Byordning i alt så-
som mot Lag icke stridande, til samtelige Lagboda 
ofwanskrefne Byamäns framtida efterrättelse gilla 
och fastställa; Hwarom Bewis å Byordnings-
Instrumentet meddelas skulle. 
Byordningens text är obekant. 

Byordning för Landsboda 1816 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för Bergshamra, Utanbro och 
Punskog 1800 och med byordning för Dyvassö 
1811, Länna socken. Där paragraferna överens-
stämmer anges detta med motsvarande paragraf i 
byordning för Bergshamra 1800 respektive Dy-
vassö 1811. Olikheter i stavning och interpunktion 
förekommer. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 30. 
12 gebr. 1816. 

Läto Landsboda Byamän förete en dem emellan 
uprättad Byordning, hwilken uplästes och war ord 
ifrån ord så lydande: 

»133/ordning 
På det så mycket bättre ordning må ärhållas uti 

Landsboda by och Länna församling, samman-
trädde Byamännen enhälligt på Nedanskrefne dag 
och öfwerenskommo, at följande skulle dem emel-
lan upsättas, hwilken som deremot gjör sig brotts-
lig, skall böta efter nedanstående Puncter. Och till 
så mycket bättre wärkan anhålles i Ödmjukhet hos 
Högädle Herr Häradshöfdingen, samt den Loflige 
TingsRätten om gunstig stadfästelse herå, nemli-
gen 

1 mo=Dyvassö 1811:1. 
2"-4°=Bergshamra 1800: 2-4 dock 2° 	til fot- 

stången Tre skilling. 
Sto Den som befinnes hafwa oringade Swin se-

dan tjele gådt ur jorden, böte Sex skilling, till sam-
ma böter gör den sig förfallen som det war kun-
nigt, och ej derom genast tilseger. 

6to=Bergshamra 1800:6 dock .. förfallen til 
fyra skillings böter, .. 

7de=Bergshamra 1800:8 dock .. igensätter 
böte 4 skilling: . „ försummas det böte fyra skil-
ling. 

8°=Bergshamra 1800:9 dock.. försummar böte 
16 skilling. 

9°=Bergshamra 1800: 10 dock.. så framt ej wi-
sas kan at det länder någon till mehn och förfång. 

10de=Dyvassö 1811: 13. 
11° Då slottertiden infaller skall åldermannen 

sammankalla Byamännen till Rådplägning om nå-
gon wiss dags utsättande att allmänt företaga Teg 
slåtta, och efwen så hö Bergning, på samfälta 
ängar, kommandes derwid at förblifwa efter 
högsta wota och den som då sig deremot sätter 
skall böta fyra skilling, och den som upskär eller 
knyar gräs skall böta Åtta skilling, äfwen som alt 
Tramp och wägar öfwer annars åker och oaf-
bergade ängstegar förbjudes wid 16 skilling till 
hwilka böter den gör sig förfallen som häremot 
bryter. 

12°=Berghamra 1800: 17 dock .. böte 3 skil-
ling,.. 

13°=Dyvassö 1811: 16 dock .. och ärsätte ska-
dan äfwen som den hwilken hafwer stenrösjor wid 
dikesrenarne, är förbunden at stenarne som af 
rösjorna i diket nedfaller, genast bortföra wid äf-
wen besagde 1 Rdr böter. 

14°=Bergshamra 1800: 18 dock .. Eld lemnas 
owårdad i Brygghus, badstufwa, och smedja, den 
som annorlunda hermed förfar skall böta Sexton 
skilling, och dess utom ärsätta allan skada. 

15°=Bergshamra 1800: 20 dock.., så framt han 
icke genast styrka kan, att det kan lända honom 
till mehn och förfång, hwad som i hans frånwaro 
blifwit beslutadt. 

16de Ingen äge lof utan grannarnes samtycke at 
köra öfwer den andras åker, den heremot bryter 
skall böta Tjugofyra skilling och skadan ärsätta. 

17de Skulle någon göra åwerkan på grannarnes 
skog så at han der olofligen kullfäller ungt eller 
gammalt Trä eller tager nefwer eller bryter löf 
böte Twå Riksdaler, wid samma bot förbjudes, at 
wid Råskilnadera borthugga något af de utmärkta 
bläckträn och dermed förwilla ägoskillnaden gran-
name Emellan. 

18° Wattubrunnen åligger samteliga grannarne 
at i första början om Sommaren, då åldermannen 
derom tillsäger, ränsa och rengöra wid Åtta skil-
lings böter, wid samma wite gör den sig plickt-
fälld, som den orenar med någon slags sköljning 
eller tager watten med orena käril efwenlädes ålig-
ger hwar och en som watten hemtar at ricktigt på-
lägga brunsluckorna, så at ingen skada derigenom 
kan förorsakas, hwarken för barn eller kreatur, 
som igenom denna försummelse kunde omkomma 
kommandes den som denna skylldighet uragtlåte 
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at böta 8 skilling ändock ingen skada sker, sker 
skada böte desutom efter lag, ingen ware lofgifwit 
at i wattubrist få taga watten ur samfällta brunnar, 
åt kreatur eller något annat behof, än det som dag-
ligen i hushållet nödigt tarfwas, på det andra gran-
name ej må lida brist på nödigt kokvatten, den 
som annorledes härmed förfar böte Åtta skillingar. 

19° Derest någon fäller Tred antingen af barr el-
ler löfskog ned på andras ängstegar ware genast 
skylldig at treden och kwistarne bortrödja, wid 
Tolf skillings böter, wid samma wite förbjudes 
at werkställa några wedhyggen på andras ängste-
gar, och ärsätta dessutom skadan. 

22°=Bergshamra 1800: 22 dock . . utgå skola i 
Banco Mynt ärläggas och i förwar hafwas 

23°=Begshamra 1800: 23. 
24° Skulle några wåldsamheter föröfwas som i 

denna Byordning icke nämde äro, då skall den 
Brotsliga böta efter hwad lagen och Kongl. förord-
ningar, i Thy fall stadga och förmå. 

25°=Dyvassö 1811: 27. 
Efter skedd lottning blef Pehr Pehrsson för detta 
år ålderman och Anders Ersson bisittare, hwar-
före dem åligger att nästa år 1817 den 2dra Janu-
arii, wisa redo för alla plikter enligt ofwannämde 
25te puncten. 

Till föregående Jnnehåll, och hwad som är uti 
alla föreskrefne puncter inbegripit hafwa wi sam-
telige Byamän samtyckt, och till mera wisso med 
wåra ägenhändiga underskrifter, detta till orygge-
lig efterlefnad bekräftadt som skedde i Landboda 
den 5 Januari 1816. 
Pehr Pehrsson, Anders Ersson, Johan Pehrsson, 
Eric Jansson, alla Landsboda Byamän. 

Såsom wittnen att Landsboda Byamän detiä 
samtyckt och underskrifwit, intyga J. Er. Hagrell 
och Jan Eric Andersson i Gräggerboda, 
Nämndeman.» 
och Beslöts: 

Byordningen warder till likmätig säkerhet i 
Domboken intagen; Skohlandes bewis häröfwer 
derå tecknas. 
Hwilket afsades. 

Byordning för Löparö 1787 
ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 21. 6 
maj 1788. 

Å Löpare Byemäns wägnar, inlemnade nämnde-
mannen wälförståndige Johan Persson i Utanbro, 

en berörde Byamän emillan upprättad byordning; 
anhållandes nu Johan Persson det kunde densam-
ma till framtida efterrättelse af Skeppslags 
TingsRätten blifwa gillad och fastställd. 

Berörde Byordning upplästes theruppå. 

Byordning. 
Anno 1787, den 26 October, kommo samtelige 

Byamännen wid Löpare by enhälligt tillsammans 
och bifallte, att en sådan byordning skulle upprät-
tas dem emillan till hämmande af den ohägn och 
oordning wid bemälte By af en och annan föröfwas 
den brottsliga till pligt, som häremot bryter och ut-
koradeM Byamännen en till ålderman med twänne 
honom till hjälp, såsom Bisittare, enligit hans 
Kongl. Majts skrifwelse, af d 174 jemte en pro-
jecterad byordning hwarwid utnämndes Per Pers- 
son till ålderman och Olof Karlsson och Erik Ers- 
son till Besittare och skulle Byamännen så snart 
de af åldermannen bådade blifwa owägerligen 
komma tillsammans eller böta när han utan laga 
förfall uteblifwer Tolf öre kopparmynt för första 
gången och sedan dubbelt af här nedannämnde ut-
satte böter, som följer nemligen: 

1° Den som befinnes så om åker som äng haf-
wer boofällig Gärdesgård och icke den förser och 
bättrar i rättan tid, då han förrst med wittnen 
därom tillsagd blifwer, skall böta en daler Kpmt. 

2° Likaledes enär någon hafwer Kreatur, som 
gör oängsel af hwad slag det hällst wara må, och 
icke dem fängslar eller aktar, att de bryter eller 
häfwer sig öfwer eller genom laggildt gärdesgård, 
pligtar En dal Kpmt. 

3° När ängar, gärden eller andra hägnader och 
holmar äro afbärgade får ingen släppa in något 
kreatur förr än samtelige Grannarne äro därom en-
se, likaledes om tjudrande på andras oslagna mark 
eller och på sin egen då slagit är, den som här-
emot bryter pligtar en daler. 

4° Får och ingen taga emot något kreatur af 
hwad slag de wara må och i bete släppa på sam-
fäld mark förr än alla därom ense är, den som äre-
mot bryter skall böta en daler. 

Skall dag utsättas af Byamännen när de wilja 
ringa sina swinkreatur, då alla därom skola ense 
wara, eho som sådant försummar skall böta fyra 
skillingar Specie. 

Den som fiskar på andras watten af hwad 
namn de wara må eller någon olägenhet gör därpå, 
skall böta twå Riksdaler, undantagande dragrodd. 

Skola enhwar förse sina diken besynnerligen 

10-782454 Ehn 
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utfallsdiken att de blifwa uppgräfne och ränsade, 
så att de icke stänga wattnet på sin grannes åker, 
utan låter det hafwa sitt lopp, den som häremot 
treskas skall böta fem skil. 

8° Jngen må understå sig, att köra på andras 
åker, när han är blöt eller nyträdd eller gärda för 
nära den andras åker, utan ett qwarter på sin sida 
om mållfåren, den som sådant gör, skall böta sex 
skillingar och lage upp gärdesgården. 

9° Den som kör inn hö eller säd och icke aktar 
ledet, att kreatur inkommer på andras hö eller säd 
skall böta tre skillingar, eller om ledet är så armt 
den ledägare skall äfwen böta tre skillingar om det 
intet är förswarligt, så att man rigtigt kan lyfta det. 

10° Den som tager andras båt, hårar eller hös-
kar, olofligt eller något som därunder lyder, och 
likaledes med de samfålldte bötar, att intet ena får 
nyttja dem mer än den andra eller bortlåna dem, 
utan allas samtycke därtill, utan skall brukas till 
sainfält nytta, den som äruti treskas skall böta 
Åtta skillingar. 

11° Enär den som gör någon åwärkan på sam-
fält mark af hwad namn de och wara må skall böta 
tjugusex skillingar och wärdet theraf återgälder de 
som tagit är de som tagit är skall han eller hon 
mista. 

12° Alla dessa böter skall byamännen uttaga 
och förwaras och skrifteligen uppsättas hwad 
hwar och pligtar före och intet skonsmål skall 
wara mer för den ena än för den andra. Gör by-
mannen icke rigtigt i alla dessa mål, skall böta fyra 
skil första gången, sedan fördubblas; tredskas den 
brottslige och intet will utgifwa böterne då skall 
byemännen panta, hwart tredje år skall byamän 
ömsas. 

13" På alla dessa puncter kan ej fulla skäl fin-
nas, men likafullt skall antagas, när de äro twå af 
byen, som äro närwarande och ser dem, ja om de 
äro slägt eller wänner för de äro swåt att få lagliga 
wittnen om någon skulle tredskas. 

Alla dessa föregående Puncter skall af oss samte-
lige grannar efterlefwas och hållas och stå så faste 
som annan wälgrundad Lag, det intygas med wåre 
namn och egenhändiga bomärkens undersättande, 
som skedde i Löpare den 28 Jan. 1788. 

U Nils Nilsson B, 01. Karlsson B, Per Andersson 
B, Nils Nilsson B, Per Persson B, Erik Eriksson B, 
Jan Olofsson B. 

Till Wittne SokneSkomakaren Jan Eriksson i 
Östansjö B, drängen Jan Andersson B. 

En påminnelse af samfälldte, men om wårtiden får 
intet något kreatur släppas i någon äng, utan alla 
därom ense är. 

Och Resolverades: Att denna Byordning till we-
derbörandes laglikmätiga säkerhet ord ifrån ord i 
Domboken warder intagen, och i allt hwad then 
med Lag öfwerensstämmer, gillad och fastställd. 

Byordning för Mora 1757 med tillägg 1776 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 23. 19 
mars 1794. 

Företrädde Bönderne Olof Andersson, Mats 
Matsson, Jan Jansson, Jan Andersson, Olof Ers-
son, Jan Pehrsson och Jan Ersson tillika med Fjer-
dingsmannen Erik Andersson alla i Mora by. 
Hwilka ingåfwo följande By-Ordning, som upläs-
tes och war så lydande 

By-Ordnning. 
Anno 1757 den 3 December kommo samtel. 

Byamännen wid Mora by, enhälligt tilsammans, 
och begärte följande puncter skulle dem emellan 
upsättas, till hämmande af den ohägn, och oord-
ning wid bemälte by af en och annan föröfwas, 
den brotslige gjör sig förfallen til som häremot bry-
ter, och utkarna[?] de Byamännen En till ålder-
man med 2ne honom till hjelp såsom besittjare, en- 
ligt hans Kongl. Majts Skrifwelse af d. 	174 
jemte en projecterad Byordning, hwarwid ut-
nämndes Härads Domaren Anders Olofsson til 
Ålderman och Mats Matsson samt Jan Nilsson till 
bisittjare, och skulle Byamännen så snart de af 
Åldermannen bådade blifwa owägerligen komma 
tillsammans eller böta när han utan Laga förfall 
ute blifwer Tålf öre Kmt för första gången, och 
sedan dubbelt, af här nedan nämnde utsatte böter 
som följer Nembl: 

1 mo Den som befinnes så om åker som äng, 
hafwer bofällig gjärdesgård, och icke den förser 
och bättrar i rättan tid, då han först med witne 
derom tilsagd blifwer, skall böta En daler koppar-
mynt. 

2do Likaledes enär någon hafwer okynnes få, 
af hwad slag thet häldst wara må, och icke dem 
fängslar eller aktar, at han bryter eller häfwer sig 
öfwer eller genom laggild Gärdselgård, pliktar En 
dahler kopparmynt. 

3tio Enär Ängar, Gjärden eller andre hägnader 
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äro afbergade får ingen släppa in något kreatur, 
för än Samtelige Grannarne äro därom ense lika-
ledes om Tjudrande på annars oslagen mark, eller 
ock på sin egen då slagit är, den som häremot bry-
ter pliktar En dahler. 

4 to får och ingen idka något fiske med notdrag-
ning, Helgedagsaftoner, förr än Sohl/en är neder-
gången, och den som häremot bryter skall böta En 
daler. 

Sto Skall dag utsättas af Byamännen enär de 
wilja ringa sine swin Creatur, då alla derom skola 
ense wara eho som sådant försummar skall böta 
Sexton öre Kmt. 

6to Skola en hwar förse sine diken, besynner-
ligen utfallsdiken, at the blifwa upgräfne och rän-
sade så att de icke stänga wattnet på sin granne, 
utan låta det hafwa sitt fria lopp, den som häremot 
bryter gör sig förfallen till Twå dahler Kmt. 

7° Skall ingen understå sig at köra bredewid 
wäg eller broar, på ängen eller annars deräst Gräs-
wall finnes, utan wägen som broarne ehwem den 
tillhörer, skall honom laga och förbättra. Gjör han 
det ej skall böta En dahlr. 

8vo För det sidsta, ehwem som körer in höö 
eller Säd, och icke aktar ledet; att Creatur inkom-
mer på annars oinkiörd Säd eller Höö, skall böta 
En dahler Kmt. 

Föregående puncter skall af oss undertecknade 
Obrottslige hållas, och stå så faste, som annan 
wälgrundad Lag, Det intygas med wåre namn och 
egenhändige bomärkens undersättjande som 
skjedde Anno die ut supra. 

Anders Olofsson B. Ålderman, Matts Mattsson B 
Bjsittjare, Jan Nilsson B Bisittjare, Erik Larsson 
B, Erik Ersson B, U. Anders Olsson B, Pehr 
Persson B, Pehr Ehrsson B, Anders Giöstason B, 
I Mora By 

Tillökades följande puncter 
9° att alt Tjurande med koor så wäl på egenna 

som andras gerdes renar, eller backar den som 
får något Creatur som antingen bär eller får någon 
annan krämpa skall då först säga til när ålderman-
nen innan som det får insleppas på egen mark 
Den som är emot bryter plicktar Twå daler. 

10de Med Häst Creatur blifwer alt Tjurande på 
egna renar förbjudit emedan det icke utan andras 
skada skje kan, men på egna backar när nödigt är 
utan att gjöra andra skada må man tjura den som 
är emot bryter plicktar 2 Dr. 

11 te Hwad hönsen angår skal den som dem har 
om wårtiden när wår säden sådd är till dess at 
brådden uppkommer och om hösten när säden 
blifwer mogen dem akta eller hålla ur gjerden så 
att de ingen skada göra, den som är emot bryter 
pliktar En dahler. 

Detta fastställer wi med namns och Bomärkens 
unders ättj ande. 

12 Att ingen får draga någon not i lösa watten 
efter AllHelgonadag den är emot bryter 6 Dr. 

Olof Andersson B, Erik Andersson B, U Erik 
Andersson B , Mats Matsson B, Mats Jacobsson B, 
Anna Andersdotter B, Per Persson B, Maria 
Ersdotter B, Anders Olofsson B, Brita 
Eriksdtr B. 

Den som nederrifwer andras Gjärdesgårdar utan 
tillsägelse den som är emot bryter böter 1 Dr 16 
öre. 

År 1776 tillsattes upsynings u Erik Andersson, A. 
Ersson B., Per Persson och Johan Ersson. år 1779 
Olof Ander Anders Olofsson och Mats Jacobsson 
byamän År 1782 Mats Matsson, Anders Olofsson, 
gl. Erik Andersson byamän 1785 Erik Andersson 
Johan Ersson och Johan Persson byamän. 

Och Resolverades Att ofwanstående Byordning 
warder til den säkerhet kraft och wärkan Lag för-
mår i Domboken intagen, samt utdrag theraf uppå 
begäran Mora Byamän til bewis meddelt. 

Byordning för Mora 1826 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för Bergshamra, Utanbro och 
Punskog 1800, med byordning för Dyvassö 1811 
och med byordning för Landsboda 1816, Länna 
socken. Där paragraferna överensstämmer anges 
detta med motsvarande paragraf i byordning för 
Bergshamra 1800, byordning för Dyvassö 1811 
och byordning för Landsboda 1816. Olikheter i 
stavning och interpunktion förekommer. 

Efter byamännens exemplar av byordningen. 

Byordning 
På det så mycket bättre ordning och skick må 

ärhållas uti Mora by och Länna församling sam-
manträdde byamennen på nedanskrefne dag, och 
öfverenskommo att följande skulle dem Emellan 
uppsättas, hvilken som deremot bryter gör sig för- 
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fallen till de böter i nedanskrefne puncter utsatte 
äro — och till så mycket bättre verkan annhålles 
i ödmiukhet om skeppslags TingsRättens gunstiga 
stadfästelse herå, nemligen. 

lmo Åldermannen äger magt när han antingen 
sielf pröfvar nödigt Eller varder af någon annan 
tillsagd och påmint att sammankalla Byamännen 
till att gemensamt rådsamma om det arbete de vil-
ja företaga, eller hvadhelst det vara må, som till 
hemmanets bättre bruk hefdande och förmåhn 
lända kan. Denna kallelse sker med en så kallad 
byordningstalla hvarpå byamännens bomerken 
äro skurna, hvilken den Ena grannen till den andra 
bär utan minsta försummelse, och hvilken som då 
omkring Treqvarts timme ifrån det taflan afgick 
från åldermannen och hos honom sig ej infinner 
böte 4 skr, sker det oftare och af Träsko eller 
vårdslöshet böte hvarje gång dubbelt, och lika fult 
undergå det råd som byamännen då utsätter, 
skulle någon af byamännen vara så obetänkt att 
antingen öfver det han blifver såsom frånvarande 
ålagd undergå det beslutade Rådet, eller vid sam- 
mankomsten med oanständiga ord öfverfaller ål-
dermannen eller någon annan af grannarne, eller 
och utbrista i Eder och swordom böte 16 skilling. 

2do=Berghamra 1800: 2 dock På det alla gär-
desgårdar och led må hållas i försvarligt stånd är 
nödigt det gärdesgårdssyn varder .. annmelas, 
böte för hvarje 

3tio-4to=Bergshamra 1800: 3-4. 
Sto Hvad åter betande i ängar och åkergjärde 

sedan de afbergade äro vidkommer, må ingen in- 
släppa något Kreatur förr än åldermannen sam- 
mankallat byamännen, och de en viss dag dertill 
utsatt, icke heller må någon om hösten Längre 
hafva Kreatur på bete i ängarne och samfälta in- 
hegnade ägor, än till den dag åldermannen sådant 
tillsäger vid böter af 8 skilling för hvarje dag. 

6to Alt tiudrande och vallande i ängar, och 
giärden varder vel tillåtet blott det sker före slåt- 
tertiden, men om någon så ovarsamt hermed för-
far, att Kreaturen Lös slipper och skada händer, 
godtgöre den som skada lidit och böte åtta skil-
ling. Sker det efter slåttertiden böte 8 sk för hvarje 
gång, sådant händer. 

7mo =Bergshamra 1800:5 dock .. böte 3 skil-
ling.. 

8 vo=Bergshamra 1800:6 dock. . den sådant gör 
böte 4 skilling .., .. skadan ärsätta, icke heller må 
någon köra öfver annars höbreda och oslagen 
Engsteg vid föreskrefne 4 sk böter hvarje gång. 

9°=Bergshamra 1800:7 dock .. och ärsette ska-
dan, [följande text senare struken: men skall nå-
gon vid skördetiden behöfva öfverfart öfver an-
nans åker, för att afberga sin gröda, då skall han 
tillsega sin granne att söka undanskära så mycket 
att framfart kan ske, då ingen annan då ingen an-
nan veg gifves. blifver derom icke tillsagdt och 
skada föröfvas vare lag samma. Träskar den andra 
att skära sin säd undan, hafve magt att sielfva un-
danskera den och densamma hopbinda och det 
samma dag wid 4 skillings böter till säga ägaren att 
så skedt är.] 

10° Alla ovanlige kör och gångvegar öfwer sådd, 
och trädesgärden samt ängar förbiudes vid åtta 
skillingars böter, ej heller må mer än en körveg i 
byängen ifrån Landsvegen till byen hedanefter 
nyttjas vid 8 sk bot vid ena handa böter förbiudes 
all gödselkörning öfver annans åker. 

11°=Bergshamra 1800: 8 dock .. igensätter böte 
Tre skilling: .. böte ägaren 3 skilling oc och istånd 
sätte det genast. 

12°=Bergshamra 1800:9 dock .. böte 16 skil-
ling. 

13°=Bergshamra 1800: 10 dock .. högsta vota, 
så framt ej visas kan att det länder till mehn och 
förfång. 

14°=Bergshamra 1800: 13. 
15°=Bergshamra 1800: 14. 
16° Gärdesgård skall vara 2 alnar hög midt 

emellan störparet Tet och fast i annat fall kommer 
den att ogillas och ägaren böta som förrut sagdt är. 

17° Alla vattugårdar skall ifrån våren till hösten 
vara i fullkomligt stånd, så att ohägn derigenom 
icke sker, vid 4 skillings böter, och skadans ärset-
tande. 

18° Enär något behöfves att jnstängas ut Trä-
desgärdet, skall stängningen ej ske så nära gran-
nens åker att målfåren derigenom rubbas vid bot 
af 4 ski[lling]. 

19° Den som Tager hål på annars gärdesgård 
utan ägarens låf, skall istånd sätta gärdesgården 
genast, och böte för oloflig tillgripenhet 4 skilling. 

20°=Dyvassö 1811: 13. 
21° Den som vårtiden insläpper några kreatur i 

ängar sedan grindar och led, samt förbättringar på 
gärdesgårdar giorde äro, gör sig ovilkorligen för-
fallen till En Rixdalers böter. 

22°=Landsboda 1816: 11 dock .. skall böta 4 
skilling. 

23°=Bergshamra 1800: 17 dock .. böte 3 skil-
ling.. 
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24°=Dyvassö 1811: 16. 
25°=Bergshamra 1800: 18. 
26°=Bergshamra 1800: 20. 
27°=Dyvassö 1811:20 dock .. böte Twå Rix-

daler, och ärsette skadan. 
28° Jngen må vid kolplatsen taga andras gafvel-

ståckar eller stybbstänger, utan särskild öfverens-
kommelse, vid åtta skillingars böter för slik till-
tagsenhet. 

29° förutan det att vattubrunnarne i byen bör 
vara rena och icke med någon slags orenlighet 
eller sköljning, eller orena vattukerl orenade, bör 
det vara hvars och ens skyldighet att riktigt på-
lägga brunsluckorna så att ingen skada derigenom 
kan förorsakas hvarken för barn eller kreatur, som 
lätteligen igenom en sådan försummelse kunde 
omkomma, kommandes den som deras skyldighet 
uraktlåter att böta 8 skilling ändock ingen skada 
sker. sker skada stånde till Laga ansvar och böter. 

30°= Dyvassö 1811:23. 
31° som vid öfverbevisande af dessa förbrytel-

ser icke alltid kan vara opartiska vittnen att tillgå, 
ty äga byamännen Eller deras folk ener de sådan-
na varseblifva och 2ne på en gång sådant sedt, - 
att derom vittna: hvarefter böterne af ålderman-
nen må uttagas och i förvar hafvas. 

32°=Bergshamra 1800: 21. 
33°=Bergshamra 1800:21 dock .. utgå skola i 

Bankomynt ärleggas, och.. 
34° I den händelse åldermannen skulle befinnas 

försummlig, och icke sina skyldigheter efter den-
na Byordning fullgöra, skall han för flathet ock 
försummelse i sin sysla, böta första gången sexton 
skilling, och andra gången dubbelt, men 3die 
gången afsättes, och en annan Efter Tour och ord-
ning, i hans ställe syslan tillträda - och skall bö-
terna af den bråttsliga åldermannen af Tvenne de 
öfriga byamännen genast uttagas. 

35° Hvarje år den 2dra januarij tillsättes ny 
ålderman och 2ne bisittare. Då den förra ålder-
mannen skall visa redo för sitt omhanderhafda ål-
dermans Embäte för förflutna året, och de då in-
flutna böter framlemna för att antingen grannarne 
emellan fördela eller Efter öfverenskommelse för 
byens samfåldta Räkning, Eller tils vidare at den 
nya åldermannen i förvar hafvas. Byamännen ålig-
ger att samma dag vid 8 skillingars böter hoss ål-
dermannen klockan 6 om aftonen tillstädes kom-
ma, så vida ej söndag på denna föreskrefne dag 
infaller, då sammankomsten uppskiutes till dagen  

derpå vid samma tid. Alla böter Skall Hereftter er-
leggas i Banco Mynt. 

Till föregående innehåll och hvad som är uti alla 
föreskrefne puncter inbegripit, hafve wi samtelige 
byamän samtyckt och till mera visso med våra 
Egenhändiga underskrifter detta till oryggelig Ef-
terlefnad bekräftadt, som skedde i Mora by. den 
16 de september 1826. 

Olof Ersson Pehr Andersson Eric Tomson 
Anders Andersson Pehr Jansson, Erick Olofs-
son? i mora Johan Andersson i vik, Eric Jans-
son Eric Mattsson Jan Jansson bisittare Jan 
Andersson Per Nilsson 

Till vittnes J. Er. Hagrell /m.pr./ Jan Petter 
Jansson i Slengsboda. 

År 1827 den 15 mars, wid Frötuna och Länna 
Skeppslags WinterTing är denna Byordning ingif-
wen, upläst, samt, til den säkerhet, kraft och wer-
kan, Lag förmår, uti Domboken intagas; Betygar 
På TingsRättens vägnar Fredr. Böök. 

Register öfver Byordningen, som i korthet visar 
varje puncts innehåll. 

1. om ålderman, Byordningstafla och Rådpläg-
ning, 2. om gärdesgårdssyn, 3. om okynnesfe, 4. 
betande i samfålt inhegnade ägor, 5. betande i 
ängar och gärden, 6. Tiudrande och wallande, 7. 
svinRingning, 8. bilkast, tramp, målfårr, skärning, 
och slåning på annans åker och äng, 9. Körning 
öfver annans åker och ängsteg, 10. ovanliga kör 
och gångvägar på annans åker och äng, 11. grindar 
och led skola igensättas, 12. hoparbete, 13. sam-
råd och votering, 14. gärdesgård kring sånings-
gärdet, 15. gärdesgård kring ängarne, 16. gärdes-
gårdshöjd, 17. wattugårdar, 18. jnstängning i trä-
desgärdet, 19. Den som tager hål på annars gär-
desgård, 20. andras kreatur i bet, 21. betande i 
ängar vårtiden, 22. när slåttan börjas, 23. vägar 
och broar, 24. Diken, 25. Eld må ingen bar bära, 
26. Om någon är borrta vid Rådplägning, 27. 
åverkan å annans skog, 28. kolmilgafvelståckar 
och stybbstänger, 29. Brunnar och brunnsluckor, 
30. vittnen mot förbrytelser, 31. båtar, öskerl, åror 
och Roder, 32. barn Tienstefolk och Torpare 
skola böta, 33. böter pant och förselgning, hugg 
och slag och oqwedins ord, 34. ålderman skall 
böta då han är försumlig i syslan, 35. ny ålderman 
o bisittare tillsättes hvarje år. 
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Byordning för Svartnö 1782 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer helt eller delvis med byordning för Bergs-
hamra, Utanbro och Punskog 1764, byordning för 
Grovsta 1769, Länna socken, Frötuna och Länna 
skeppslag och med byordning för Hårdnacka 
1764, Estuna socken, Lyhundra härad. Där para-
graferna överensstämmer anges detta med mot-
svarande paragraf i byordning för Bergshamra 
1764, byordning för Grovsta och byordning för 
Hårdnacka 1764. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 22. 
16 juni 1790. 

Jnlemnades en så lydande Byordning: 

Byordning 
År 1782 d. 31. Martii, kommo samteligeBya-

männen uti Swartnö By och Länna Sockn, enhäl-
ligt tillsammans, och påstodo at följande puncter 
skulle them emellan upsättjas, till hämmande af 
then osämja och oordning som wid berörde By af 
en och annan föröfwas; Ty hafwa wi således öf-
werenskommit, at then som nedanskrefne puncter 
öfwerträder, skall böta det i hwarje punct utsatta 
wite; Och skall således för bättre ordnings win-
nande häruti, en sättjas till Ålderman och en till 
bisittare, hwars skyldighet wara skall, att denna 
Förening med noga alfwarsamhet handhafwa och 
det utsatte witet af den brottslige hwarje gång 
straxt uttaga, och på det denne öfwerenskom-
melse så mycket kraftigare werkan bekomma må, 
anhålles i ödmjukhet, om Wälborne Herr Härads-
Höfdingens och den Wällofl. TingsRättens stad-
fästelse på fölljande puncter. 

1°=Grovsta 1769: 1 dock .. bådade, straxt 
komma tillsammans . . 

2do Then som befinnes om åker ock äng, eller 
annorstädes hafwa bofålliga Gärdesgårdar, Grin-
dar och _Led som them tillkommer och them eij i 
rättan tid förbättrar, skall äfwen böta Twå skil-
lingar Specie, skjär ther skada wid sedan tillsagd 
blifwit, böte dubbelt och fylle skadan. 

3tio =Grovsta 1769:3 dock .. okynnes Fä, och 
thet icke.., äfwen 2 ss. 8 rst Specie och ärsätte 
skadan. 

5to=Hårdnacka 1764:4 dock.. böta 4 ss. 
50 Then som befinnes hafwa oringade Swin, se-

dan kjerden är ur marken, skall böta 2 ss. 8 rst 
koprmt. 

6t Får ingen gjöra skadeligit Bilkast öfwer  

målfåren, eller köra dem krokuga; then som ther-
emot bryter, blifwer sakfält till 2 ss. 8 rst. 

7° Om någon far igenom grind, led eller stäng-
sel, och thet icke efter sig igän låter, böte 2 ss. 
8 rst. kmt, Samma Lag ware ock för den som blif-
wer på något hoparbete, och icke sig ther wid in-
finner. 

8do=Bergshamra 1764:9 dock .. skall böta En 
daler kopparmynt. 

9° Såningsgärdet skall wara uti fullt stånd 
Olofsmässodagen både till Gärdesgårdar och led, 
eller och them som theremot bryter skall böta 2 ss. 
8 rst. Specie. 
10°=Bergshamra 1764: 13 dock .., böte 2 ss. 8 rst. 
Specie. 

11° Får ingen taga någon Båt eller ösekar utom 
ägarens låf, den som det gör skall böta 4 ss Specie. 
förlorar han Båten på något sätt; så fylle skadan. 

12° Then som skjer eller slår gräs på annars 
mark i gerden eller annorstädes; gjör sig förfallen 
att böta 2 ss. 8 rst. 

13° Om någon drar uti eller nyttjar annars not-
wattn olofligen, skall böta En Rd Specie första 
gången; befinnes han flera gånger böte dubbelt. 

14 Får ingen släppa någre kreatur af hwad slag 
det wara må på Byens instängde och samfålta mul-
bete och öar, för än alla Byamännen ense och till-
sagde äro. För brott skall bötas 4 ss. Specie. 

15° Eij må någon hugga neder och köra igenom 
annars gärdesgårdar utom ägarens låf; den som 
det gör böte 4 ss. 

16° Eij må någon taga kreatur utaf någon, utur 
annor By och släppa i Byens ängar, och samfålta 
betesmark den som det emot bryter gjör sig för-
fallen till 16 ss. Sp. 

17° Eij må någon kjöra öfwer annars ängsteg, 
eller taga sig owanliga wägar öfwer åkrar, sedan 
han ligger i Sädesfår, och emedan ängen är osla-
gen; den som det gjör, böte 8 ss. Specie. 

18° Eij må någon bära bar Eld i byn, den som 
det gjör, böte 4 ss. 

Att detta af oss friwilligt g,jordt och beslutat är, 
samt at det af oss obrottsligen hållas skall; det be-
tyga wi med wåra namns och bomärkens under-
tecknande. 

Johan Michaelsson B, Lars Olofsson B, Johan 
Olofsson B, Pehr Olofsson B, Johan Andersson B, 
Olof Johansson B, Anders Andersson B, Eric 
Andersson B, Eric Olofsson B, Johan Johansson 
B. 
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Till wittnes äro fölljande trowärda män Johan 
Ekman KronoBåtsman, Petter Ask Smed. 

Och Resolwerades Att denna Byordning till den 
säkerhet kraft och wärkan Lag förmår, Ord ifrån 
ord, i Domboken intages, samt Bewis theröfvver 
genom Utdrag theraf, Swartnö Byamän på be-
gäran meddelt. 

Viks byordning 1800 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 25. 22 
mars 1800. 

Med anhållan om fastställelse samt til rättelse för 
framtiden inlämnades en imellan Wiks Byemän 
skrifteligen författad Byordning, hwilken wid up-
läsandet fanns så lydande: 

Anno 1800 den 27 februarii kommo samtelig bya-
men utti wik by öfwer ens at följande pungter 
skolla oss emelan upsettas till hemmand af den 
ohengd och olegen wid bemelte by af en ock annan 
för höfwas den bråtsliga giör sig förfalen til som er 
emott brytta och utkamade byaman en til hålder-
man enligett hans kongl: maijestets stadgade lag. 

lmo håldermannen håliger att tidigt om wårren 
så snartt bar mark blifwer til sega sinna grannar 
om gerdesgårdars ock ledes stengande ock för-
bettrande til wis dag som bör utsettas ock swinnes 
ringande försömmar han det bötta fiörra skillin. 

pun 2 Den som befinnes så om åker som heng 
hafwa botfellig gierdesgård ock jcke den bottar 
ock förse jnnom den tid som försettes. ten ter 
emott brytter skal bötta fiörra skillingar. 

pun 3. Likaledes enner någon hafwa hafwa [!] 
okynnes fe af hwad slag det helst warra må ock 
jcke dem fengslar att han brytter eller hefwer sig 
öfwer eller jgiennom laggilld jerdesgård bötta 
fiörra skil. 

pung 4 skolla war ock en förse sinna diken be-
synerligen uttfallsdigen at de blifwa j rettan tid 
uppgrefna ock rensade så att de jcke stenga watt-
net på sinna grannars åkrar utan låtta af sitt fria 
lopp den der emott brytter bötta sex skill. 

pung 5. skall jngen understå sig at kiörra bred-
wid wegen eller broar på jerdett eller annorstedes 
derest greswal finnes eller på annars åker der nå-
gon hannan wäg tilfinnandes om han jcke får lof 
tärttill ock efwen ten giör rot eler linhåkers steng- 

sel eller wad thett ock warra må derhest mål för 
er så skall han setja jerdesgården inpå sin het och 
hett halft kwarter in uppå sin håker then som er 
emott brytter skall bötta fiörra skilling. 

6to Skolla hwar förse sinna broar uti fulkomligt 
stånd och ingen må understå sig kiörra gienom 
någott led, warest dett warra må derest kriatur 
kan giöra någon skada utan wakt eller upstenga 
dett den eremott bryter bötte fiörra skilling. 

7 mo ingen må tiudra någott kriatur eller knyjja 
någått gres warre othed wara må annorstedes en 
uppå sin enskilta lått den er emot bryter bötte 
fiörra skilling. 

8mo skall och all hopskog warra förbuden för 
war och en af håborne hware sig i heng eller anor-
stedes med mindre de waranan tilsega den der 
emott bryter skal bötta håtta skiling. 

9no ener hengar jerden heller hengnader erro 
afbergade får ingen sleppa in någott kreatur för en 
samteligen granarna er derom ense den er emott 
brytter skall bötta fiörra skilling. 

10to ener håldermannen den som då er emma 
uttan laga förfal skall inom en tima infmna sig giör 
han thed ej bötte twå skilling hålla hofwanstånde 
punter warje gång fördublas. 

1 lp Om man gård och Ladugårdes tomtt skal 
uttstengas j från engen jnnom et års förlopp och 
wid mangården skal war ock en hllä [= hålla] 
stengsel wid sin tomtt ock Jngen må understå sig 
at wid mangården framgå jgennom någon där grind 
eller led uttan till att stenga dett eftter sig den som 
sig förfallen giör bötter 8 skill. 

P 12 Jngen må understå sig af grannarna he ho 
den warra må att kiörra Några utt byeskiörningar 
öfwer Jerdett sommartiden den som der emmot 
brytter bötter 16 skill. 

Pun 13 Jngen må understå sig att afiega Någott 
werke eller wed på engen uttan på sin enskillta lott 
den som der emmott brytter bötter 8 skill. 

Pu 14 om samfeltta wegars lagande När Någon 
af grannärna så fordrar Ner leglit er den som der 
hemot nekar bötter 4 skill. 

Pun 15. samfellta sommar Nottens wid makt-
hllande den som sig der utti befinnes afwa botfel-
hg flott den som jcke straxst efter tilsegning henne 
lagar bötter 8 skill. 

Pu 16 så bör war ock en afwa fred på båttar 
eller högstockar årror roder eller höskar jcke taga 
j från warandra uttan lof den som der utti befinnes 
bötter 16 skil. 

Pun 17 den som olofligen tager wid annars Kol- 
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millsteder still stenger eller gafwelwerke eller wad 
elst som wanu må bötter 8 skill. 

föregående Punter skal af och underskrifne obråts-
ligen hålas then som eremot bråtslig befines skall 
uttan widare lagsöckning prumt utgifwa thett böt-
ter som er utsatt niekar någon eller med okwedens 
ord öfwerfaller den som skal uttaga plikte för wart 
okwedens ord twå skilling och ege håldermanen 
makt at taga wad han finer thetta stadfeste wij 
med warra mans [!] och egenenddiga bomerkens 
underskrifwande som skiede actum ut supra 

ErikJohanson B, Mats Johanson, Erik Person B, 
u Erik Person B, u Johan Johanson B, Johan 
Johansson. 

Och Resolverades: Det thenne Byordning warder 
til den säkerhet, kraft och wärkan Lag förmår i 
Domboken intagen, samt Wiks Byemän til rättelse 
och efter lefnad nu och för framtiden stadfåstad 
hwaröfwer Byemännen bewis genom Utdrag af 
thetta protocoll meddelas skulle. 

Byordning för Västerlisa 1763 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för Kragsta 1762, Lohärads 
socken, med byordning för Norrnånö 1763,Es-
tuna socken och med byordning för Täby 1762, 
Husby-Lyhundra socken, Lyhundra härad. Där 
paragraferna överensstämmer anges detta med 
motsvarande paragrafer i byordning för Kragsta 
1762, för Norrnånö 1763 och Täby 1762. Olikhe-
ter i stavning och interpunktion förekommer. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 17. 
10 okt 1763. 

Läto samtelige Jordägarne i Wäster Lisa By, ge-
nom Nämndemannen Hans Hansson i Täby, til 
HäradsRätten ingifwa en them emellan uprättad 
Byordning, med anhållan, att then samma, til the-
ras efterrättelse, kunde blifwa gillad och faststäld: 
Lydande samma Byordning, som uplästes, ord 
ifrån ord, sålunda: 

Byordning: 
Åhr 1763, then 12 Julii, kommo samtelige Bya-

männen i WästerLisa By och Länna Sockn enhäl-
ligt tilsammans, begärandes att följande puncter 
skulle them emellan upsättjas, til hämmande af 
then ohägn och oordning, som wid bemälte By af  

en och annan föröfwats, hwarwid then brottslige 
giör sig förfallen til the böter, som wid följande 
puncter kommer att utnämnas. 

Til Ålderman kommo byemännärne öfwerens, 
att wara hwar sitt åhr eller ock längre, som wid 
slutet kommer att nämnas. 

1°=Kragsta 1762: 1. 
2°=Kragsta 1762:2 dock .., Led och Broar, och 
. . efter Åldermannens wärdi. 

3°=Kragsta 1762: 3 dock .., skall böta En daler 
koppmt. Samma plickt ware för then som hädan-
efter hafwer Getter och lösa Hundar. 

40 = Kragsta 1762:4 dock ... förän fläste Gran-
name therom ense och tilsagde äro. Likaledes 
skall.. 

5°=Norrnånö 1763: 5 dock .. upbrukat; Men 
nödgas någon .., .. böta En daler. 

6to=Norrnånö 1763:6 dock .. igensätter, och 
om någon nekar .., 	tarfwas, böte En daler. 

7°= Norrnånö 1763: 7 dock .. Twå daler. Likale-
des.. 

8°= Norrnånö 1763:9 dock .. böta Twå daler. 
90= Täby 1762:8 dock .. böter, dem utgifwa, 
. . blifwa, skall med.. 

10°= Norrnånö 1763: 11. 

Alt thetta, som ofwan förmält är, stadfäste wi med 
wåre namns och bomärkens undersättjande som 
skjedde i Wäster Lisa på förenämde dato. 

Erik Bergström b, Anders Ersson b, Erik Ersson 
b, Gl. Erik Ersson b, Olof Andersson b, Erik 
Andersson b, Per Persson b, Per Andersson b, 
Gl. Erik Andersson b,. 

Til Ålderman, Miölnaren Erik Bergström. Dertil 
behjelplig Anders Ersson. 

Till wittnes Hans Hansson i Täby. 

Begärandes Nämndemannen Hans Hansson ther-
jemte, att HäradsRätten i anledning af 9de punc-
ten i thenna Byordning wille utsättja ett wite för 
then, som treskar, att i godo sig then samma, til 
efterrättelse ställa; Och 

Resolverades: Att Althenstund ofwanberörde By-
ordning finnes tjena til god ordnings bibehållande 
emellan Grannarne i WästerLisa By: Förthenskull 
pröfwar HäradsRätten skiäligt, then samma i thess 
protocoll intaga, samt til wederbörlig efterlefnad, 
gilla och stadfästa; Hwaijemte ett wite af Fem da-
ler Srmt utsattes, hwartil, utom plickt efter Lag, 
och hwad thenne Byordning i hwarje mål, sär-
skildt utsätter, then skall wara förfallen, som så 
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treskar uti ofta berörde Byordnings efterlefwande, 
att Byemännen föranlåtas, honom therföre, til 
HäradsRätten inkalla. 

Byordning for Österlisa 1785 
Denna byordning överensstämmer nästan helt 
med byordning för Västerlisa 1763, Länna socken, 
utom vad gäller bötesbeloppen. 

ULA. Lyhundra härad A l a: 21. 5 nov 1788. 

Igenom Nämndemannen wälförståndige Eric Gus-
tafsson i Dillinge läto Österlisa Byemän ingifwa en 
them emellan skrifteligen författad Byordning, 
med anhållan, att then samma till theras framtida 
efterrättelse kunde warda ord ifrån ord i dom-
boken införd samt till efterlefnad fastställd. 

Berörde Byordning upplästes theruppå och war 
så lydande: 

Byordning 
År 1785 den 7 Februarii kommo samtelige Bya-

männen i Öster Lisa By och Länna sockn tillsam-
mans, begärandes, at följande puncter skulle dem 
emellan upsättas till hämmande af den ohägn och 
oordning som wid bemälte by af en annan föröf-
wats, hwarwid den brotzlige gör sig förfallen till 
de böter, som wid följande puncter komma att ut-
sättjas. Till ålderman komma byamännen öfwer-
ens att wara hwar sitt år eller och längre, som wid 
slutet kommer at nämnas. 

= Västerlisa 1763: 1 dock .. skall den böta 
twå skillingar och åtta rst. Specie. 

= Västerlisa 1763:2. 
= Västerlisa 1763: 3 dock .., skall böta twå 

skillingar och åtta rst. 
= Västerlisa 1763:4 dock .., böte twå skil-

lingar och 8 rst. 
= Västerlisa 1763:5 dock .., skall äfwen böta 

twå skillingar och åtta rstn. 
= Västerlisa 1763: 6 dock . böte twå skil-

lingar och åtta rst. 
= Västerlisa 1763:7 dock .., skall böta fem 

skillingar och 4 rstn likaledes . . 
= Västerlisa 1763: 8 dock .. skall böta fem 

skillingar och fyra rstn. 
= Västerlisa 1763:9. 

10= Västerlisa 1763: 10 dock .. böta twå skil-
lingar och åtta runstycken. 

11. Får ingen släppa något Häst kreatur uti trä- 

desgärdet. hwilken som det gör skall böta twå skil-
lingar och åtta rst. 

Alt detta som ofwan förmält är stadfäste wi [med] 
wåra namns och bomärkens undersättande; som 
skedde i Österlisa på förenämnde Dato. 

Johan Ersson B, GI Anders Persson B, Johan 
Johansson B, Ung And. Persson B; Per Tomsson 
B, 

Till wittnes Erik Gustafsson i Dillingeby, 
nämndeman. 

Och som Nämndemannen Erik Gustafsson å 
Österlisa Byemäns wägnar, anhöll om fastställelse 
å denna Byordning, och HäradsRätten anser then-
samma til ordnings winnande inom Byalaget län-
dande. Altså pröfwade HäradsRätten skjeligt den-
samma, så widt den samma med lag är öfwerstem-
mande, härigenom til Österlisa Byemännens efter-
rettelse at gilla och fastställa. 

RÅDMANSÖ SOCKEN 

Byordning för Gillberga 1787 
ULA. Frötuna och Länna skeppslag A J a: 20. 22 
maj 1787. 

Företrädde Bonden Sven Ersson i Gillberga och 
ingaf en ByOrdning, hwilken han anhållit uti Dom-
Boken till Laglikmätig säkerhet kunde blifwa inta-
gen samt bewis theröfwer honom meddelas. 

Berörde ByOrdning uplästes therpå och war så ly-
dande: 

År 1787 den 30 Aprill blef oss undertecknade 
Gillberga Åboer emellan beslutit och öfwerens-
kommit uti följande mål, i wittnens närwaro nem-
ligen: Emedan stor ohägn på åtskilligt sätt å Ägor-
ne härtills blifwit föröfwadt, thet nu hädanefter 
ingen af oss må sig wid wite fördrista. 

1° Att om wåren så snart tjelen utur jorden är 
hafwa led och grindar, belägne till sädesgärden, 
ängar med mera, om hwilket den tiden stängsell 
wara bör rigtigt upstängde, så att ingen skada skje 
må, wid Åtta skillingars wite. 

2° Likaledes hafwa wåra Swinkreatur ringade 
Lagen Likmätigt wid Åtta skrs wite. 

3° Thet ingen Gärdesgård får å nyo stängas un- 
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der det mått som Lag säger, icke eller låta någon 
blifwa så förfallen att ohägn derigenom skjer wid 
Åtta skrs wite. 

40 Att ingen för öfwa någon ohägn med gärdes-
gårdars nedhuggande för hwarandra att derigenom 
sig wäg taga wid 16 skrs wite. 

50 Att ingen får walla elr beta sine kreatur å 
samfälte Gärden och Ängar efter den lste Maij 
wid 12 skrs wite. 

6° Får ingen låta sina utfallsdiken blifwa så 
igengrodde och wexte, att annan therigenom lider 
olägenhet wid 16 skrs wite. 

7° Att ingen får sitt trädesÅlder så wårdslös 
kasta att blillen [!] medtager jorden från annans 
Åkerstycke wid 8 skrs wite. 

8° Att ingen får taga sig någon owanlig kjör eller 
gångwäg öfwer annars åker eller Ängsstycke wid 
16 skrs wite. 

9° Att ingen får neka eller undandraga sig hjelpa 
till rödja och för bättra byens samfålt nödige wä-
gar å Ägorna wid 16 sks wite. 

10° Att ingen får hålla någon Fädrift öfwer den 
så kallade Oxhagen förrän then afslagen och bär-
gad är wid 12 skrs wite. 

110  Att ingen får nybärgade gärden och ängar 
till betnings upsläppa, förr än alle delägarena så-
dant samtyckt, wid 16 skrs wite. 

12° Att ingen får kjöra öfwer annars oslagne 
Ängsteg med sitt foderlass förr än Gräset, ther 
minsta wäxten är undanhugges wid 8 skrs wite. 

13° Att Ägare till sådant kreatur som af okynne 
gjör ohägn skall för hwarje gång, utom den första, 
böta 8 skr. 

14° Att the el. then af oss, som finner något 
emot föregående öfwerenskommelse directe stri-
dande, skall äga, utan någons indwändning, så-
dant intyga. 

15° Att det wite, som genom brott emot hwad 
sagt är blifwer förfallit, skall wår utnämnde så 
kallade Byaman Sven Ericsson jämte likaledes af 
oss utnämnde så kallade biträdare Eric Svensson 
och Jan Andersson i stöd af thenne § äga rätt 
att uttaga och Byamannen allenast förwaradt till 
nästa 3dje dag Jul, då, thet samma skall emellan 
oss samtelige Åboer efter Matlag utdelas och så 
widare från och till 3dje dag Jul, Årsmot alt ut-
delas. 

För öfrigt anhålle Wi ödmjukast thet Wällofl. 
SkjeppsLagsTingsRätten täcktes lämna Gunstig 
Confirmation och stadfästelse; hwilket alt Wj med 

Wåra namn och bomärken widkännas af Gillberga 
By Åhr och dag som skrifwit står. 

Jan Andersson B, Anders Ersson B, Per Jansson 
B, Anders B och Eric Svenssöner B, Sven Ersson 
B, Eric Jansson B, Anders Andersson B, Sven 
Ersson B. Såsom Byamän. Eric Svensson B och 
Jan Andersson B såsom biträdare. 

NB. Såsom tillhörigt 10de Målet kommer Bya-
männen öfwerens, att häst och annat kreatur ej 
theröfwer fösa eller leda utom thet wissa nödwän-
diga ärender sådant fordrar, ej eller nekas nöd-
wändige körslor, då likwäl till all slik fram ock 
återfart, skall nyttjas den wäg, som de nu deröf-
wer utstakat och ej någon annan. 

Öfwer alt föregående Wittna M. Hellström Org. & 
Klockare, Eric Nilsson uti Gjörla Nämndeman B. 

Och Resolverades: Att thenne ByOrdning till We-
derbörandes Laglikmätiga säkerhet uti Domstolen 
Ord ifrån ord warder intagen och bewis theröfwer 
genom Utdrag theraf, Gillberga Byamän, på be-
gäran, meddeldt. 

Fiske byordning för Gillberga, Västanvik 
och Stortorp 1789 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag. A la: 21, 
1 juni 1789. 

Inlämnades följande Byordning: 
Till att undanrödja, the hinder ibland then ena 

och ibland then andra förebära då det af en och 
annan kunnat fordras att bättre än härtills skjedt 
få häfdat och i stånd satt Gillberga, Wästanwiks 
samt Stortorps Byar samfålt tillhörige, och så 
mångårigt wahnhäfdade 2ne fiskesdiken och en 
ström den ock Sunden kallas, med thertillhörige 
och mera gagnande fiskes och wattenwärk med 
mera; så hafwa wi efterskrefne Byamän änteligen 
öfwerenskommit, och förbinda härmed oss att föl-
jande puncter wid wite owägerligen efterlefwa, 
nemligen: 

Först rörande de 2ne diken i Gillbergawiken be-
lägne: 1° Skall der de 2ne Hålldammar, en åt Gill-
bergasidan af thesse Byämän och den åt Wästan-
wiks samt Stortorpssidan af the Byamän med 2ne 
Wäggar och en lucka hwarthera å nyo timras så 
höga och täta att wattnet rigtigt kan dämmas när 
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så bör wara, och efter samma fördelning wid magt 
hållas, wid 16 skrs wite, 2° den trädje wanliga eller 
millan dammen skall ~fält förbättras och en 
lucka i Råbacken sättas, hwarwid wattnet wäl 
dämmas kan då den upstägne fisken skall uptagas, 
wid 16 skrs wite. 3° skall en spiltäppa å wanligit 
ställe för hwarthera diket efter samma fördelning 
som de 2ne Hålldammarne i ståndsättes och wid-
magthållas men i stället för den 3dje wanliga Täp-
pan hålles samfålt widmagt en Garnkasse och 
detta alt wid 8 skrs wite. 4de sedan Idfisket, som 
hwart År samfällt njutas skall, uphördt, så skall 
det therefter wanligit kommande Mörtfisket njutas 
hwart annat År, på thet sätt att Gillbärga Byamän 
thet innewarande År njuter och Wästanwiks samt 
Stortorps Byämän nästa År, och så widare med 
thet förord att de Byämän som mörtfisket njuter 
skall straxt efter des slut borttaga ris, ruskor och 
Pålar med mera, som under thes lek blifwit ned-
satt, wid 8 skrs wite och för thet 5te skola För-
äldrar hålla sine Barn ifrån att gå wid desse diken 
under Idsteget, för att ej hindra den så skjugga fis-
ken wid 2 skrs wite för hwarthera Barnet. 

För det andra nu angående strömmen den ock 
Gillberga Sunden kallas: 1° Skall den nu nästan 
igenwäxta ström, som löper ifrån Gillberga wiken 
ut till Kyrkefjärden, samfålt upskäras och wäl rän-
sas från rötter, pålar och allehanda för fisken hin-
derligit moras, wid 16 skrs wite, 2° skall tillräcke-
ligit och 4 al. långt Spilwirke till 2 Kattsor med 
Spillgården åt strömmen framskaffas, de förfärdi-
gas, ther nedsättas, och så wid magt samfålt hål-
las, wid 8 skrs wite 3dje Må ingen af Byämännen 
bredewid denne ström eller dertill bära Juster Håf, 
Kassar, krokar eller något fisketyg, af hwad namn 
och beskaffenhet thet wara må, icke eller här 
skjuta utan thet sker med allas bifall till thes sam-
fältes nytta, wid 16 skr wite. 4° Må ingen under-
stå sig uptaga eller det minsta rubba något af dessa 
fiskewärk, eller fisk derutur uptaga då det icke 
sker med samfålt råd, wid 1 Dahlrs wite 5te Må 
ingen sig fördrista sträcka något Nät innom den 24 
alnar breda wattugata som är utstakad och sträc-
ker sig från strömmen eller Sunden och slutar sig 
emellan Gillberga gl. Nätudd, samt grundet som 
ligger närmast desse Sund på Kjällarholms sidan, 
wid 16 skrs wite, dock som osäkert wara kan om 
denna Gatas rätta och Accurata läge är just och 
bör wara der hon nu är utstakad, så lämnas den 
som känna tro sig blifwit för nära tillmätte, frihet 

att söka ändring, och om the winna må gatan flyt-
tas och ändå innehålla 24 alnars bredd och nämda 
längd som nu skrifwit står, med thet uttryckeliga 
förbehåll att the som Lagligen sökt och fått änd-
ring ej må klandra eller göra någon efterräkning på 
att få det wite återbetalt, som kunna under tiden 
åtgå, 6° Tre dagar förr än något arbete wid desse 
dikens och ströms fiskewärk skall företagas ålig-
ger det den till satte upsyningsmän att sådant till-
kännagifwa den dag beräknad då de bådar wid 4 
skrs wite; och komma på den Fjerde dagen annat 
än till arbetet giltiga personer, bötes för hwarthera 
16 skr. 7° Skall hwem som hälst finner något brott 
mot föreskrifne puncter och han sådant edeligen 
kan intyga, äga fult witesord, och det derföre ut-
satte witet äga upsyningsmännen uttaga af dem 
som till brottet swara bör eller anses skyldige, 8de 
skall i brist på Contant witet i annat wärde, hwad 
som hälst upsyningsmännen will, uttagas, och om 
de i pant tagne persedlarne. Tredje dag Jul hwarje 
År, då Contante och uttagit witet utdelas skall 
emellan samtelige Byämännen icke igenlösas, så 
må the utan minsta answar af upsyningsmännen 
bortsäljas, och penningarne som fås therföre, som 
thet Contante witet bytas. 9° Skall thet i hwarje 
punct nämnde wite af hwar uttagas som häremot 
bryter; och änteligen för thet 10de och sista skall 
smalt anläggas en Granriswärka med Pålar å 
ömse sidor och Hammarband, tre quarter bred 
emellan Pålarne, och så hög läggas att icke någon 
fisk sig theröfwer kastar och denna wärka skall 
sträcka sig ifrån Anders Swenssons samt Jan Ols-
sons Pistjersudd ifrån thet Berg som ligger på the-
ras Piskersudd och mitt emot theras så kallade 
tallör, wid 8 st skrs wite för hwar och en som thet 
hädanefter nekar. 
Sluteligen hemställes att föreskrifne respectiwe 
Domstohlen med Ödmjukaste anhållan om Confir-
mation och stadfästelse härå. 
Wästanwik den 26 April 1789. 

Erik Ersson och Anders Persson i Stortorp. 
Erik Olsson, Anders Persson, Anders Anders-
son och Anders Mattsson i Wästanwik. Jan 
Andersson, Anders Ersson, Swen Ersson, 
Jan Olsson, Anders Swensson, Erik Swensson, 
Anders Andersson och Erik Jansson i Gillberga, 
alla med Bomärken. 

Till wittnes att föreskrefne med egne händer un-
derritat sine Bomärken och öfwerenskommit om 
bemälte punter underskrifwa: 



144 Stockholms län 

Carl Ringberg Inspector, M. Hellström Org. o. 
klock. 

Å Gillberga Åbors sida är Swen Ersson för inne-
warande År upsynings- eller styresman intygas, 

Norrtälje den 17 Junii 1789. 

Anders Mattsson i Wästanwik B. 

Att Anders Mattsson i Wästanwik egenhändigt ri-
tat sitt Bomärke, intyga Olof Hjort. 

Och Resolwerades: Att denna Byordning warder 
wederbörande till den säkerhet, kraft och wärkan 
Lag förmår uti Domboken intagen, samt thetta till 
bewis theröfwer, genom Utdrag theraf på begäran 
meddelt. 

Fiske byordning för Gillberga, Västanvik och Stor-
torp 1846 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 51, 5 
mars 1846. § 159. i margen: »Byordning intages». 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker Stockholms 
län 1846 2:a delen. Frötuna och Länna Skeppslag. 
s. 651 v. § 130. 

För att till laglikmätig säkerhet uti Domboken 
varda intagen, inlemnades en så lydande Byord-
ning: 

År 1846 d. 13 Januarij hupRättade Byhordnign 
hämelan Gjllberia Wästanwik och StortorpJord-
ägare Som fjskess Rätt uti dett för hut war wan-
ljega Samfållta Hjdfjskett Hafwer att begagna. 

1° att ingen måge hedan häfter Lägga några nät 
hä wad namn och beskafånhet de hafwa må Icke 
får hut Lägga hämellan Trollskjärets norra hudde, 
och Gjllberga westär hudde den norra wid 3 Rdr 
Banco wit Ämedan dett fiskar  uti wåra Samfålta 
Hjddjken. 

2° Den som någodt Fjskes bragd nyttjar På 
åwän nemde ställen Så skall han wara Sina bragd 
för Lusten ock Icke få någon handell uti Böterna 
som förut Sagt är. 

3° Skall wåra Samfålta Chassar af byamännen 
hädanhäfter hänälligdt wid magt hålas Hwid åwan 
skräfna wite för hwar och hän Som der hemot ne-
kar. 

4° När någodtt arbete Påfodras mäd uppskjer-
nign och digknign Så ska war och en häfter minst  

twå dyngn för ut bådnign utaf byaMännen häller 
dess Ombud hwara tjllstedes men wid hjdfjskett 
skall war och än Innom än timme nemeligen för-
dagin både för arbete och fiske  hwara Närwarande 
hefter Sjna andelar Hwid wite af 16 sk Banco. 

5° Skall före skräwne wite Så Snart någodt 
brodt beträdes av byamennen med biträde haf för-
utwarande byamän genast utagas hutan minsta 
Åtal häller anspråk och I förwar hafwa till Trädie-
dag Jul då alla delägare skall wara till städes hwid 
wita af 8 sk Banco då de sjstnemde witena skall 
delas att war och än får Ljka Lått deraf. 

6° Byaman skall wara skyldig att Sj häfter Fjske 
till tes dett tager Sjn börian häwen answara för 
wattendemnigngen tillsägnign och sleppnign få 
han skjelf answara före. 

7° att om någon af wåra barn skulle, Påträfwas 
gå och göra någon olägenhet äler SjesLinge hån 
Långdikett hunder fjskestiden bötar för warie 
gång 8 sk Banco. 

8° Skall warie Jordägare som rätt äger uti före-
nemde fiske wites ord äga att ingjwa och der öfwer 
wittna Utan någodt gef, till ytermera wisso Här 
denna byhordnign och föränign af oss under Skrif-
wen uti tillkallade wittnens nerwaro. 

Dato Som åwan 

Mäd förestående byhordnign hwaraf 2ne LjkaLy-
dande exemplar äro tippRättade och wi ett till oss 
hwardera tagit förklara wi oss å ömse sjdor nöjde 
och förbinder oss dett samma obrottsligen hålla 
och fullgöra. 

Pehr Westerberg b, Olof Persson, Eric Persson, 
Jan Jansson b, i Westanvik. 
Pher Andersson b, E. Jansson b i stortorp. 
Eric Mattsson, Anders Ersson, ga Anders 
Ersson, Jan Ersson, ung Jan Ersson, Mas Sjöberg 
i Gillberga. 

På än gång närwarande Wittnen E. Wickström, 
På Riddersholms ägor, Hjndric Jansson b i 
Gjllbärga. 

Byordning för Gräddö 1837 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 43 
7 mars 1838 1 90. 

Med anhållan om Tings: Rättens fastställelse, in-
lemnades en så lydande Byordning: 
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»År 1837 den 21sta October sammnträdde samt-
lige Jordägare uti Gräddö By, Rådmansö Socken 
för att till följe af allmän öfwerenskommelse upp-
rätta nedanstående Byordning. 

På det att Byalagets ägor må wara bättre 
fredade från ohägn skall hwarje år i början af 
Maij månad förrättas Syn å alla Gärdesgårdar då 
alla bristfälligheter derå kommer att tagas i Ögna-
sigte och skylldig, att iståndsätta alla hägnader till 
den derpå följande Syn som förrättas i Medio af 
Maij månad, då den försumlige gör sig förfallen till 
ett wite af 1 skilling Banco för hwarje famn, som 
ej är i laggildt stånd, och må den ej för laglig an-
ses om den ej är 2ne alnar under nackwidjan. 

Wid samma tid hwarje år skall alla led och Grin-
dar wara i lagligt stånd wid wite af En Riksdaler 
Banco stycket. 

Sedan allmänna Gärdesgårdar sålunda blif-
wit iståndsatta och ett OkynnesKreatur deröfwer 
inkommer, nedbryter, eller öfwerflöjer och skada 
gör, skall den ett sådant Kreatur äger, böta 8 
skillingar Banco och ersätta all skada efter wärde-
ring. 

Tidigt hwarje wår skall alla swin ringas då 
bar mark inträffar och käla börjar gå ur jorden, 
och må ej något swin efter första April utsläppas, 
oringad, wid ett wite af 8 skillingar Banco och ska-
dans ersättande. 

Nu är swinet ringad men har borttappat ringen 
då skall det gefiast omringas då det upptäckes eller 
ägaren deraf tillsagd blifwit wid samma wite som 
förut sagt är. 

Sedan Ängarne blifwit afbärgade skall Bya-
man sammankalla Jordägarne för att öfwerens-
komma om Ängars betande och hwad slags Krea-
tur der böra insläppas. 

Uti Söderslåttssweden måga hwar och en låta 
Kreatur beta utan afseende på huru lång tid, utan 
må det bero på hwars och ens eget godtycke. 

Uti Österhägnaden måga Kreatur beta dock 
icke längre än Tolf dygn. Hägnaden skall betas uti 
trenne weckor, men ej derutöfwer. Lillängen får ej 
betas längre tid än Nio dygn. Bergängen må ej be-
tas mer än Twänne dygn. Gräspottan betas äfwen-
ledes Twå dygn. Durrwreten betes Ett dygn. Skär-
pan må betas efter godtycke. Näset släppes upp 
den 20de October och betes uti 10 dygn. 

Insläppes andra Kreatur uti ängarne än Bya-
männen öfwerenskommit eller släpper någor 
Kreatur i äng sedan den tid är som här ofwan är 
föreskrifwet, böte 8 skillingar Banco för hwardera. 

Går någor genom Grind eller Led och dem 
öppne lämnar böte Böte för hwarje gång 8 skil-
lingar banco, kommer Kreatur derigenom in er-
lägge då der af uppkommen skada efter wärdering. 

§6. Kör någon öfwer åker sedan den blifwit 
uppträdd i annväg skall den åter uppträda efter 
sig, gör han det ej, pligte 8 skillingar bco för hwar-
je åker som han öfwerkört. 

Likaledes ware det strängeligen förbjudet att ej 
köra genom äng andra wägar än de af ålder wan-
lige wid ett wite af 8 skillingar för hwarje gång och 
för hwarje ängsteg han öfwerkört. 

Ej heller må det wara tillåtet att begagna olof-
lige Gångwägar öfwer åker eller äng, innan Grö-
dan derå är afbärgad, wid ett wite af 8 skillingar 
banco för hwarje gång. 

Alla Aflopp och Floddiken skola alla tider 
på året hållas öppna då Byamännen sådant pröf-
war nödigt. Lider någor mehn af Wattuuppdäm-
ning skall den som dertill är skylldig genast efter, 
då derom tillsagt blifwit, sådant afhjelpa och ut-
dika wid ett wite af En skilling Banco för hwarje 
famn. 

Treskar någon att sådant fullgöra äger den som 
det yrkar att sådant mot lego werkställa och skall 
han förskottswis erlägga betalning derför som af 
den treskande sedan uttages. 

Kjudrar [kjudras] eller insläppes eljes nå-
got löst Kreatur i Äng, Åker eller Löt på den tid 
som är bestämd för dess fredande böte Sexton 
Skillingar Banco för hwarje Kreatur. 

Alla Backstugusittare och öfrige som ej till 
Byn höra tillsäges strängeligen, att ej på nära håll 
lägga nät eller eljest fiska intill de ställen der Bya-
männen wanligtwis fiska. Tager någon utom By 
warande i fiske del böte 16 skl. Banco hwarje 
gång. 

Öfwerträder någon denna Byordning och ej 
sjelfwilligt godtgör de böter som deruti äro utsta-
kade och hwartill de möjligtwis kunna blifwa för-
fallne så måga de af Byens Ålderman uttagas ge-
nom Utmätning och i Byns Cassa insamlas; Dessa 
medel skola i och för byns gemensamma behof 
begagnas. 

Hos Frötuna och Länna Wällofl. Skeppslags 
TingsRätt få wi i ödmjukhet anhålla och faststäl-
lelse härå — Gräddö By som öfwan. 

Per Olsson B, Ny Per Persson B, Anders 
Österlund B, Enckan Joanna Andersdot B, Olof 
Westerlund, Petter Ersson B, Söderlund, Anders 
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Jansson B, u: Per Ericsson, Östermans arfwingar 
B, Olof Jansson, Jan Jansson B, Anders Persson 
B, Eric Öman B, Gam Per Persson B, Jan 
Olofsson B, Joan Österlund B. 

Att ofwanstående hafwa egenhändigt 
undertecknadt sina namn betygar C. I. Pilo, Eric 
Johansson i Rådmanby. 

Efter upläsande hwaraf Resolwerades Det Tings 
Rätten finner skäligt att å här ofwaninförde Byord-
ning meddela, sådan stadfåstelse, som med Kongl. 
Resolutionen på Allmogens beseär den 1 Septem-
ber 1741 öfwerensstämmer. Hwilket afsades. 

Byordning för Rådmanby 1798 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med Mönsterbyordningen 1742= MBO. Där 
paragraferna överensstämmer anges detta med 
motsvarande paragraf i MBO. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A I a:21. 
19 juni 1798. 

Sedan Bönderna Jan Pehrsson, gamla Jan Ersson, 
Matts Andersson, Olof Ersson, Erik Ersson, Pehr 
Ersson och unga Jan Ersson i Rådmanby till inne-
warande års Winter Ting instämt Bönderne gamla 
Pehr Ersson, drängen Jan Ersson, nya Jan Ersson, 
Erik Ersson, Erik Jansson, Anders Pehrsson, Jan 
Swensson, nya Pehr Ersson, Lars Jansson, Jan 
Andersson, Anders Andersson, Erik Jansson, Jan 
Jansson och Erik Ersson äfwen i Rådmanby, Jan 
Jansson i Lågarö, Anders Jansson i Åkerö, Jan 
Jansson i Maren, Olof Jansson i Klementsboda, 
och Jan Ersson i Lågarö, med påstående, det 
måtte Svaranderne samtycka til uprättande af en 
Byordning för Rådmanby Byalag; Och Parterne tå, 
på sätt Protocollet för den 28de sistledne Martii 
omförmäler, med hwarannan, efter något twistan-
de, öfwerenskommit, at sistledne tredje dag Påsk 
sammanträda til öfwerläggning om Byordning; 
Så förekom nu käranden, Jan Pehrsson, samt in-
lemnade en, wid upläsandet deraf, ord ifrån ord 
så lydande Byordning: 

By — Ordning 
Till vinnande af en bättre Wård, Hägn och Fre-

dande hädandefter än hittill, skedt å gemensamma 
ägorne i Rådmanby Åker, Äng, Skog, Mark och 
Fiske-vatten etc:, hafva wij här undertecknade 
Rådmanby Jord- och delägare, oss emellan, upp- 

rättadt, ingått och faststäldt till efterlefnad och 
fullfölgd; denna By-ordning, så lydande: 

1° På thet ändamålet af denne Byordning så 
mycket bättre må vinnas, så skall i vårt Byelag 
alltid vara en Hufvud- eller så kallad Ålderman 
tillsatt af de fleste rösterne, på et eller fler år, alt 
efter som vij therom förenas, och får den som så-
ledes tillsatt blifver, icke undandraga sig Ålder-
manna besväret medelst en noga upsigt och hand-
hafvande öfver denne Ordnings fullfölgd, och det 
vid ett vite af 16 ssr. 

Åldermannen äger .. plikte första gången 
= MBO: 1 .. En Sch, och andra gn dubbelt. När 
Budkaflen således omlupit till Byemännens sam-
mankomst, bör åboen sjelf ifrån hvarje hushåll, på 
then thertill, af Åldermannen sjelf utsatte sammel-
platsen sig genast inställa och afhöra hvad som af 
Åldermannen kan blifva förestäldt: Blifver någon 
utan laga förfall borta, böte then Två Schr: Sker 
thet oftare af tredsko eller vårdslöshet, böte 
hvarje gång dubbelt. 

Skulle Åldermannen finna nödigt hafva en eller 
två till så kallade Bisittjare, så äger han sjelf, så-
dane at tillsättja, hvilka äga at afgöra the förefal-
lande Disputer samt uttaga böterne, hvartill the 
tröge och motvillige, efter thenne By-ordning 
gordt sig förfallne. 

Skulle någon ... är till =MBO: 1 dock böte Åtta 
Schr eller.. 

2° Att hvar af oss må njuta fred och hägn, böra 
alla Gärdesgårdar, the vare sig af Sten eller gärd-
sle, omkring alla våra gemensamma ägor hållas i 
fullkommeligit godt stånd; till hvilken ända nödigt 
är, thet GärdesgårdsSyn varder höst och vår, eller 
ock flere gånger om året, ther så nödigt pröfvas, 
af samtelige Grannarne förrättad, hvarvid noga 
bör efterses alla felagtigheter, och thet som thå 
finnes ogildt, sättas i fullkomligit stånd innom 
then vid Synen af Byamännen utsättjande tid, eller 
plikte then sådant försummar En Sch: för hvarje 
famn och gälde thertill Skadan dubbelt åter som 
theraf timat. 

3° Enär någon af thesse Gärdesgårdar blåser 
neder, eller eljest finnes oduglig, bör then straxt 
utan drögsmål förswarsgod upsättjas; försummar 
någon thet sedan han fått therom kundskap, böte 
En Sch: för hvart Creatur som therigenom inkom-
mer, och fylle therjemte skadan efter Byelagets 
bepröfvande. 

4°=MBO: 4 dock .. pliktes en Sch: och ärsättjes 
skadan. Wid samma plikt och ärsättning 
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5° The aflopps och Flod-diken som länder till 
ägornas förbättring och vårdande, böra hållas i 
godt stånd; försummar någon thet, sedan han ther-
om blifvitt tillsagd, plikte Två Sch: för hvarje 
famn och betale äntå dikarelön efter Byelagets be-
pröfvande. 

6° När Sädestiden om hösten nalkas och gran-
name varda af Åldermannen therom i tid tillsagde, 
bör Sädesgärdet innom et dygn, vid Åtta Sch: plikt 
vara upfredat. Skulle någon sedan sådt är, insläp-
pa sine Creatur, böte för hvarthera, jemte skadans 
ärsättjande, Två Schr. 

7°=MBO: 10 dock . . plikte hvarje gång En Sch. 
Sex rstn för hvart 

8° Om våren bör intet Creatur släppas i de sam-
fåldte Ängarne då Kälen är ur Jord, utan högsta 
nöd och öfverenskommelse, vid Fyra Sch: bot för 
hvart Creatur. 

9° På Gusmarängen betes en månad —Skar-
ängen Tre veckor, nemln om hösten, och straxt 
upfredas vid Sexton schrs vite hvarthera; och 
Kjällängen samt Storhagen betes med inga andra 
Creatur än Får, allenast af Jan Ersson i Lågarö 
med sped kalfvar 1 a 2 i stället för får, lika så 
Anders Jansson i Åkerö, vid 4 ra Schs vite för 
hvarje annat slags Creatur. På öfriga Samfåldta 
ängsmarker får ingen eller beta sedan ålderman-
nen med Grannarne, om Ängarnes hägn tillsagt 
och sig förenadt, utan straxt upfredas. Gör någon 
häremot, pliktar then Fyra Schr och uttage genast 
Creaturen vid 12 Schr bot, och detta rörande allan 
ängsmarker. 

10° Enär Åldermannen antingen sjelf pröfvar 
nödigt, eller blifver af någon annan påmint, at låta 
ifrån Åker eller Ängsmarken utsläppa thet öfver-
flödiga vattnet, bör en Man ifrån hvart Matlag på 
föresattan stund sig infinna, samma arbete at för-
rätta; försummar någon thet, eller går bort innan 
alt är fullgordt, böte Fyra Schr, och betale äntå, 
efter Byemännens bepröfvande, them som arbetet 
för honom uträttat. 

11:o På thet ingen måtte ovetande slå öfver 
Lineen som går mellan ängsTegarne skola tydeliga 
Tecken rigtigt och bastandt varda utsatte i Lineen; 
slår någon sedan öfver pliktar han Åtta Schr, och 
betale höet eller gräset dubbelt tillbaka åt grannen. 
Nödgas någon taga sig väg öfver annars vexande 
Teg under anbärgningstiden, skall det ske där 
minsta skadan sker och gräset undanslås; är thet 
höbreda bör then undan räfsas, vid 8 a Schr plikt. 

12:o Skadar någor sin grannes vexande åkerren  

i Sädesgärdet med tramp eller hvad thet vara må, 
gälde skadan och plikte thertill Åtta schr. Tager 
någor sig väg öfver annans upträdda och i vinter-
får lagda åker, köre genast up; Skär thet å Såddan 
Åker gälde skadan, och plikte för brottet 12 Schr. 
Betar eller Tjudrar någor sine Creatur på sin 
växande åkerren eller ängsteg, så at annars ther-
igenom skadas, plikte h[v]arje gång för hvart 
Creatur Sexton Schr. 

13°=MBO: 19 dock .. plickte Fem Schr. 
14. På thet ängsmarken ej må för mycket ska-

das, skal, å then inga andra vägar tagas eller nytt-
jas än the allmänne, då när käle ur Jorden är, och 
kör någor utom rätta vägen plikte hvarje gång Åtta 
schr. För alla andra onödige kör- eller gångvägar 
som lända till vanskötsel på öfriga gemensamma 
marker, pliktar den sådane sig tager, Sexton Schr. 

Wid ärters plockning eller rofvors uptagning 
till kokning skola hvar af oss utskicka sådana Plåc-
kare och Uptagare at derunder intet af Grannarnes 
samma slags vexter upryckes eller förtrampas, vid 
En Sch: 6 rst. bot hvarje gång olägenhet sker der-
vid; jemte skadans ärsättande. 

Då Gärdesgårdar, Led och Grindar etc:, äro 
i fullt stånd och skick satte som sagt är i denna By-
ordning, och något Creatur sedan flöger öfver eller 
bryter sig in å ägorne, är thet et okynnes Creatur, 
och pliktar ägaren af Creaturet, Sexton Schr då 
han äger Kundskap om dess lynne och ej fängslar 
det så, at det blir ute, och gälde ock då skadan 
som det gör och Byemännen pröfvar skäligt värd 
vara. 

Alt ifrån Kälen går ur Jorden, till thess hon 
åter Kälad varder, skola Svinen vara ringade, och 
böra the äntå när Säden inköres vara väl acktade 
från Sädesgårdet, vid Åtta Schs plikt för efter-
låtenhet härvid, och det, för hvart oringatt Svin, 
samt 1 Sch: för hvarthera som insläppes genom 
ovålig acktning. Dock ther nyttigt pröfvas skulle, 
at låta Svinen på någon tid och ställe vara °ringa-
de, böra Byamännen therom förut öfverenskom-
tna och efter den tidens slut genast ringas vid bot 
som sagt är. 

Uti den så kallade Norrfjärden må ingen sig 
fördrista draga Not i November månad nemln 
ifrån och med den Första till och med den Tjugon-
de, och det årligen, vid Tjugufyra Schs plikt. Då 
fiskande med Lyntning företages på Is hvad som 
häldst som äfven Notfiske, men icke annorledes 
än at alle Byemännen varda först tillfrågade om de 
vilja däruti medarbeta och isätta Nät eller Not, 
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skär slikt fiskande förut, taga de otillsagda sin Lott 
utan at hafva arbetat eller isatt Nät eller Not, men 
tillsägas de i tid och vilja icke sedan med arbete, 
Nät eller Not göra Lag, mista de frånvarande sin 
rätt eller lott för den gången. 

19. I de så kallade Gusmarängs-Backarna må 
hvar till eget behof qvista ned Tallris åt fåren, men 
ej fålla Trädet vid En Schs vite för hvart träd, ther 
icke alle Byemännen samtykt, emedan desse Bac-
kar äro Samfåldte. På alla de gemensamma ägorna 
fördriste sig ingen enskildt Bryta Löf eller skära 
gräs vid det samladets mistande och de andre till-
hörigt. 

20— Att på sine enskildte ägor, inrymma något 
Hjon eller Person kan väl icke nekas om det låter 
sig göra utan ringaste rn61 och förfång för någon 
annan granne, men hvar icke det skär, blir den 
som låtitt bygga eller intagit sådant folk, för alt 
m&I eller förfång och skada som theraf timar, i 
fullo ansvarig efter ByeLagets bepröfvande. 

21 §=MBO: 32 dock . . ovårdad i Badstufva eller 
Smedja; Vid åtta Schs vite. 

22— Alla böter äga, som förut i 1 § sagt är, Bi-
sittjarena at uttaga; och ther then som till Böter 
förfallen är, skulle vägra at them straxt betala, haf-
ven tå the magt at af ten gensträfvige taga pant, 
och läggen honom viss dag före, nämln 8 ta da-
gar innom vilka panten inlösas må, försummar han 
tem, varder panten till then mästbjudande försåld, 
och öfverskottet, sedan böterne guldne äro, ho-
nom återstäldt. Skulle någon vara så obetänkt, at 
under en sådan förrättning, med hugg och slag el-
ler ohöfviska ord, öfverfalla them, nämln Bisittja-
rena, som thenna utmätning förrätta, plikte tå den 
efter Ålldermannens och Byemännens godtfinnan-
de nemn Åtta Sch: eller mera efter brottets be-
skaffenhet, som Byemännen pröfva. 

Alla vägar som af ålder varit samt oumbär-
lige äro för gemensamt bästa, skola ej allenast hål-
las, utan ock af hela Byelaget gemensamt vid magt 
hållas; then thetta nekar plicktar 12 Schr. 

Den som å ena eller andra sättet skadar eller 
förderfvar annans Gärdesgård, Led eller grind, 
pliktar En Rdr, utan så är at ägaren dertill Lof 
gifvit i hvilket fall han sjelf blir ansvarig för then 
skada som therigenom timar efter Byelagets be-
pröfvande . 

Hvem som af Byamännen, theras Hustrur 
eller öfriga Husfolk finner nogon bryta emot den-
na Byordning skall ensam äga fullt vitsord sådant 
intyga ther then af sådan frägd är att den är vitt- 

nesgild i andre mål, och utan afseende på skyld 
eller oskyld. Skall ok thet ligga Byamännen å, at 
hålla hand öfver sitt eget husfolk, så at ingen af 
them häremot bryta vid bot som för samma brott 
finnes utsatt. 

Utom Åboerne på Östra- och Andra gårds-
mantalen samt Per Ersson i Norrstufvan och ock 
Jan Ersson i Lågarö jemte Jan Andersson med 
Lars Jansson i Rådmanby och efvän de som med 
dem hoplasta må ingen annan Byeman enskildt 
utan theras medlastning Lägga till värkan iHum-
melsviken, at Lasta eller med några storbåtar när 
som häldst, göra der något intrång och skada för 
dem som samma värka bygdt; vid Två Rds vite, 
som tillfalla de som värkan bygdt. 

För öfrigt anhålle vii ödmjukeligen thet respective 
Domstolen härå täckes lemna gunstig Confirma-
tion och stadfästelse; hvilket alt vii med våra 
Namn och bomerken vidkännas. 

Rådmanby den 16 juni 1798. 

Jan Jansson i Marn, b, gl. Pehr Ersson b, n. Jan 
Ersson b, Eric Ersson, b, Olof Johansson i 
Klemsboda b, Per Ersson nya b, Jan Persson b, 
u Erik Jansson, b, u Jan Ersson b, Mats 
Andersson, b, Anders Persson b, Jan Svensson b, 
u Per Ersson b, Olof Ersson b, Lars Jansson b, 
Jan Andersson b, Jan Ersson i Lågarö b, gl. Jan 
Ersson b, Anders Andersson b, Anders Jansson i 
Åkerö b, Erik Ersson b, gl Erik Jansson b, [föl-
jande namn saknas bland underskrifterna i dom-
boken, men förekommer på exemplaret av by-
ordningen i bykistan: u Anders Andersson Back-
man, Jan Jansson i Lågarö, Swen Andersson, 
OlofJansson i Rådma, Erik Ersson Berg i Rådma], 
Jan Jansson b, u Erik Ersson b, 

Till vittnen Mags Johansson Hellström 
klockare, Johan Fröman b, Sochn Skräddare. 

Och Resolverades: At thenna By-ordning warder, 
till den säkerhet, kraft och värkan Lag förmår, i 
Domboken intagen, samt Rådmanby Byemän, 
uppå begäran, bevis theröfver genom utdrag af 
Protocollet meddelt. 

Byordning för Rävsnäs 1790 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 22. 
7 mars 1791. 
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Läto Räfsnäs byamän, genom Nämndemannen 
Pehr Pehrsson i Åkerö ingifwa en så lydande, nu 
uppläst Byordning: 

För ändamål att bättre hädan efter än hittills skedt 
få hägnat och häfdåt Räfsnäs Byes Samfällt nytt-
jande ängar, kärr, hollmar, åkermark och Fiske-
watten; ty wele wi underskrifne för Byalaget här-
med hafwa uprättadt en Byordning af följande 
Puncter, hwarefter samtelige Byamännen sig rätta 
böra och icke uragtlåta wid thet utsatte witet, 
nemligen. 

1° Efter denna dag må ej andra är allmänna kör-
wägarne som på Cartan uptagne äro, nyttjas, wid 
åtta skillingars wite. 

2° Led och Grindar skola i löpande och godt 
stånd sättas och så wid magt hållas; wid åtta skil-
lingars wite. 

3° Gärdesgård som ånyo stänges, skall wara 
twå air hög, tät och fast; wid åtta skillingars wite. 

4° Sjö-ängen, Wäster-ängen, och Hägnaden må 
icke betas hwarken höst eller wåhr med mindre 
mästadelen af Byamännen thet samtycka, wid 
Sexton skillingars wite. 

5° Om nämde Ängslägenheter skall, så snart bar 
mark är, och kjäle ur jord, täpt wara och hägnat; 
wid åtta skillingars wite. 

6° På desse Ängar, så wäl som och på Tunhol-
men samt slät- och blötkärr, må ingen sig med 
Sandstens brytande eller Skogshugge sysselsätta, 
utan alla thet samtycka, wid tjugufyra skillingars 
wite. 

7° På nysnämde lägenheter må icke eller någon 
sig företaga med löfbrytande eller Grässkärande, 
utan alle slikt bewilja; wid åtta skillingars wite. 

8° Skulle någon nödgas beta sin egen backe i de 
samfålte Ängarne, bör sådant med försigtighet till-
gå at ej någon skada å samfåldte ske må; Wid fyra 
skillingars wite. 

9° Ej må någon, led eller grind, therom stängt 
och täpt wara bör, efter sig låta stå otäpt; wid fyra 
skillingars wite. 

10° Då något samfeldt arbete fordras att företa-
gas, skall then som Byaman är, wara skyldig så-
dant 2ne dyng förut tillkänna gifwa, på thet then 
utsatta dagen icke hinder förebäras må wid fyra 
skillingars wite. 

11° Komma på den af Byamannen i tid utsatte 
dagen, till arbetet icke dugligt folck, eller ingen; 
plicktes i förra fallet fyra skilling, och för uteblif-
wande tålf skillingar. 

12° Kommer någor senare än en qvarts tima ef-
ter den af Byamennen utsatte klocktima till arbe-
tet; ware husbonde förfallen till twå skillingars 
wite. 

13° Så snart kjälen är ut jorden skall Swinen 
wara ringade lagen likmätigt wid åtta skillingars 
wite. 

14° Kreatur som af okynne giör ohägn skall äga-
ren sedan han derom tillsagd blifwit fullkomligen 
fängsla wid Sexton skillingars wite. 

15° När mark bar är och kjäle ur jord, så skall 
om Sädesgärdet täpt wara; och hwar hafwa sin 
gård gilld när tiden inne är att så ehwad thet är 
höst eller wåhr, wid åtta skillingars wite. 

16° Då åkren köres eller trädes, skall hwar till 
sitt åkerstycke färdas then wäg som minst skadar 
annar, wid fyra skillingars wite. 

17° Aflopps och floddiken skola wid magthållas 
så annars åker ej Mehn lider; wid åtta skillingars 
wite. 

18° Må icke någon af Byamännen eller dess 
folck med enskildt fiskande under Isen sig före-
taga at idkas utan alla therom äro ense, wid Tjugu-
fyra skillingars wite. 

19° Och Sluteligen, Hwem som först finner nå-
got brott emot denna Byalag eller ordning, skall 
wara ojäfagtig sådant anmäla och intyga för we-
derbörande Byaman och besittare, hwilka skola 
äga Fullmagt, att witet hos den brottslige, i hwad 
som wigast finnas, uttaga nu icke Contant wid an-
fordran ärläggas; tagas pant, och löses icke 20de 
dag Jul, då åhrligen det samlade Witet efter Matlag 
i Byen utdelas skall, försäljes panten, och öfwer-
skottet, om så blifwer öfwer thet rätta witet til-
höra den brottsliga; 

Och detta allt utan att Rätten beswära. 

Att wara Byaman och besittare förordnas nu tills 
widare Bonden gl Anders Eriksson, gl Anders An-
dersson och unga Erik Persson, hwilka åligga att 
noga och rättwist upseende hålla öfwer att denna 
Byordning efter lefwad blifwer; dock ware Anders 
Eriksson såsom Byaman answarig att denna Bya-
lag eller ordning blifwer i samtelige Byamännens 
närwaro 2ne g. om åhret upläst och på det påskrif-
wit på thet okunnoghet therom ej förebäras må. 
Hos den Respective Domstohlen anhålla wi un-
derskrifne om gunstig confirmation och stadfäs-
telse härå. 

Räfsnäs den 2 December 1790. 

11-782454 Ehn 
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G. Anders Ersson B, Anders Andersson B, u Erik 
Persson B, u Anders Ersson B, u Per Ersson B, 
Jan Anders Enka Anna Ersd B, u. Anders 
Andersson B, g. Erik Persson B, Erik Johansson u 
Johan Andersson B, Anders Jansson B. 

Närwarande wittnen Lotsdrängen Olof Ålm B 
och Lotsdrängen Eric Öhman B. 

Och Resolverades: Att denna Byordning der sä-
kerhet, kraft och wärkan Lag förmår ord ifrån ord 
i Domboken varder intagen, hwaröfwer detta till 
bewis lämnas. 

Byordning för Rävsnäs 1824 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för samma by 1790. Överens-
stämmande paragrafer anges med motsvarande 
paragraf i byordning för Rävsnäs 1790. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 33. 
15 mars 1824. 

Hos Skeppslags Tingsrätten anhöllo Räfsnäs Bye-
man, det kunde till Laglikmätig säkerhet uti dom-
boken intagas en nu företedd så lydande Byord-
ning: 

»För ändamålet att Bättre hedanefter än hitills 
skedt få hegnat och hefdat Räfsnäs Byes samfålt 
nyttjande, så wäl som alla Byens tilhöriga egor, ty 
wele wi underskrifne för byalaget härmed hafwa 
uprättadt en ny byordning af följande puncter 
hwarefter samteliga byamennen sig rätta böra och 
icke uracktlåta wid det utsatta witet nemeligen. 

1° Efter denna dag utom gården må ej andra led 
och wägar nyttjas en de som i Chartan uptagne 
äro, plickte i förra fallet två Riksdaler och för de 
sednare åtta skillingar. 

2°=Rävsnäs 1790: 2. 
3°=Rävsnäs 1790: 3. 
4° Sjöängen, Westerängen må icke Bytas war-

ken höst eller wår med mindre mesta delen af bya-
mennen det samtycker wid sexton skillingars wite. 

5° På dessa ängar samt Tunholmen och all sam-
fält mark må ingen sig med san eller sanstens bry-
tande och skogshygge sysselsatta utan alla de 
samtycker wid Tiugufyra skillingars wite. 

6° På nysnämde lägenheter må ingen sig före-
taga med löfbrytande eller grässkärande utan alla 
det samtycker wid sexton skillingars wite. 

7°= Rävsnäs 1790: 9. 

8°=Rävsnäs 1790: 10 dock .. arbete fodras att 
förrättas skall the som.., .. hinder förebäras wid 
Tolf skillingars wite. 

90 = Räv snäs 1790: 11 dock .. för uteblifwandet 
en Riksdaler. 

10°=Rävsnäs 1790: dock . . till arbete, plickte 
åtta skillingar. 

11° J de öwriga ängarne må ingen sig syselsätta 
med löfbrytande eller grässkärande samt skogs-
hygge på annars egor wid sexton skillingars wite. 

12° Ej må någon sig företaga med bandstaks-
hygge till afsalo wid Twå Riksdalers wite. 

13°=Rävsnäs 1790: 13. 
14°=Rävsnäs 1790: 14. 
15°=Rävsnäs 1790: 15 dock .. och kjärlan ä 

ur.. 
16°=Rävsnäs 1790: 17. 
17° Må icke någon af Byamennen med enskilt 

fiskande under isen sig företaga att icke utan alla 
därom äro ense wid Tjugufyra skillingars wite. 

18° Hwar och en äger att fårdas den genaste 
weg som minst skadar annars till åkergärdet, är 
åkern för honom kjörd kjöre han honom up efter 
sig wid åtta skillingars wite. 

19° Ej må någon emottaga några kreatur af 
andra till bete wid Twå Riksdalers wite. 

20° Icke må någon sig företaga med nötplock-
ning för en den Tjugonde september wid Twå 
Riksdalers wite. 

21. Skulle fördels och Bakstufwufålk någon 
åwärkan göra mot denna byordning plickte dub-
belt utom att ärnå någon dhelning efter matlag. 

[21 b]=Rävsnäs 1790: 19 dock .. det rätta witet 
tillhörer den brottslige och detta alt utan att Rätten 
beswära. 

En tillökningspunck sosom den 22 i ordning. 
Den som genom dryckenskap och fylleri Lefwer 
oanständigt i sina och andras hus plickte sexton 
skillingar. 

Och Byamennen ålligga att noga och rättwist 
upsende hålla öfwer att denna byordning efterlef-
wad blifwer, dock ware byamennen answarig att 
denna byalag eller ordning blifwer i Samtelige bya-
mens närwaro en gång om året upläst och och det 
påskrifwit på det okunighet därom ej förebäras 
må. 

Hos den Respective domstolen anhåller wi under-
skrefwne om gunstig Confirmation och stadfästel-
se härå. 

Räfsnäs den 14de Januari 1824. 
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Södergårds mantal unga Erik Ersson B, unga 
Johan Ersson B, gamla JohanErsson B, Johan 
Olofsson B, Johan Westin B, Johan Andersson B. 

Östergårds mantal unga Johan Jansson B, 
unga Anders Jansson B, Anders Lindgren B, 
Anders Andersson B, Per Andersson B, Nils 
Andersson B, Gamla Johan Jansson B. 

Westergårds mantal Erick Andersson B, unga 
Per Andersson B, Per Persson B, Erick Persson B, 
Nils Pers enka Margreta Olåfs dåtter B, gamla 
Erick ersson B, gamla Anders Jansson B. 

Till wittnes bönderna Anders Ersson B ock 
Erick Erson j gräddö by B. 

Och Beslöts: Att Byordningen warder till den 
säkerhet kraft och werkan Lag förmår utidom-
boken intagen. Hwaröfwer bewis genom Utdrag 
af Protocollet meddelas skulle. 

Byordning för Sidö 1798 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 24. 27 
mars 1798. 

Inlämnades följande Byordning: 
År 1798 den 16 Martii blef oss undertecknade 

Sidö åboer emellan beslutet och öfwerenskommit 
uti följande mål i wittnens närwaro nemligen Eme-
dan stor ohägn på åtskilligt sätt å ägorne härtils 
blifwit föröfwadt thet nu hädanefter ingen af oss 
må sig wid wite fördrista: 

lmo At om wåren så snart kjälen utur jorden är 
hafwa Led och Grindar belägne tu sedesgjärden 
ängar med mera om hwilken then tiden stängsell 
wara bör rigtigt uppstängde så at ingen skada ske 
må wid 1 Riksdalers wite; 

2° likaledes hafwa wåra Swin Creatur ringade 
så snart Kjälen utur jorden är wid åtta skillingars 
wite; 

3° thet ingen får låta sina gärdesgårdar blifwa så 
förfallna at ohägn derigenom sker wid 1 Rdr wite; 

4° At ingen får öfwa någon ohägn med gärdes-
gårdars nedhuggande för hwarandra at derigenom 
sig wäg taga wid 16 sk wite; 

5° At ingen får walla eller beta sine kreatur å 
samfeldte gärden och ängar eller löfbråt och gräs 
å samfålte ängar wid 32 sk wite. 

6° At ingen för skera gräs å annan gårds renar 
eller wäg taga igenom en annans Sedesåker wid 
1 Rdr wite. 

7° skall gärdet wara stänkt så snart en åbor har  

sått och at ingen får köra med Harf eller Träd-
stock öfwer annars sådda åker om wäg omkring är 
eller och skall wäg lämnas wid 1 Rdr wite: 

8° at ingen får ny bärgade gärden och ängar til 
betnings utsläppa förr än alla delägare sådant sam-
tyckt wid 1 Rdr wite; 

9° at ingen får köra öfwer annans oslagna Ängs-
teg med sitt foderlass förr än gräset ther minsta 
wäxten är undanhugges wid 32 sk. wite. 

10de At ägaren til sådant kreatur som af 
okynne gör ohägn, skall hwarje gång utom den för-
sta, böta 24 skillingar: 

lite At the eller then af oss som finner något 
emot föregående öfwerenskommelse Directe stri-
dande skall äga utan någons inwändning sådant in-
tyga; 

12 [står 15] at thet wite som genom brott emot 
hwad sagdt är blifwer förfallit skall wår utnämnde 
så kallade Byaman Erik Eriksson jemte likaledes 
af oss utnämnde så kallade biträdare Jan Nilsson 
och Pehr Jansson i stöd af thenne § äga rätt at 
uttaga och Byamännen allenast förwardt til nesta 
4 dag Jul, der thet samma skall emellan oss sam-
teliga åboer efter Matlag utdelas, och så widare 
från och til 4 dag Jul årsmot alt utdelas, 

för öfrigt anhålla wi ödmiukast thet wälloflige 
Skeppslags TingsRätten härå teckes lemna gunstig 
Confirmation och stadfästelse, hwilket alt är med 
wåra Namn och Bomärken widkännes af Sidö By 
År och dag som skrifwit står. 

Byaman Jan Nilsson B, Byaman Pehr Jansson B, 
Byaman Eric Eriksson B, Matts Persson B, Jan 
Andersson B, Nils Olofsson B, Jan Jansson B, 
Eric Olofsson B. 

Öfwer alt föregående wittna Jan Öman, 
Losdrängen Anders Söderberg B. 

Och Resolwerades: At denna byordning warder til 
den säkerhet, kraft och wärkan Lag förmår, ord 
ifrån ord i Domboken intagen samt Utdrag däraf 
Sidö byamän, uppå begäran, til bewis meddelt. 

Byordning för Sidö och Riddersholm 1838 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A I a: 43. 
6 juni 1838 § 13. 

Byordning i Sidö. S.D. Med anhållan om Tings 
Rättens fastställelse, inlemnades genom Nämnde- 
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mannen Eric Pehrsson i Rådmannen så lydande 
Byordning: »Följande Byordning och öfwerens-
kommelse är denna dag emellan nedanskrefne 
Hemmansbrukare i Sidö by af Rådmansö Socken 
upprättad och antagen till ordnings winnande in-
nom Byalaget, och kommer wid första infallande 
Ting med Frötuna och Länna Skeppslag att för 
Wälloflige TingsRätten upwisas, med anhållan om 
dess fastställelse: 

lmo Jordegaren betalar räntan till Kongl. Majt 
och Kronan, efter hwad som wanligt want för 1 
mtl: krono-skatte i Sidö. 

2° Hwar och en Hemmansbrukare besitter och 
brukar den åker och äng, som hemmanen tillfallit 
wid 1825 års delning, samt answarar och enligt 
Lag widmagthåller den gärdesgård och de grindar, 
samt Led, som dem tillfallit efter samma års gär-
de sgårdsdelning . 

3° Ormkärret, Ängsbäcken, Blötängstegen, 
Östernästegen emot Saltsjön, samt Bywaln, Sjö-
fodret i Tifjärden och Rörn i Södersundet afbergas 
gemensamt som hopslåtter och delas; Och för öf-
rigt bergar hwar och en sina tilldeldte tegar, enligt 
föreskrifne §. 

4de Inre Bywaln är ej under något förebärande 
af hwad Kreatur och på hwad tid af året, som helst 
betas utan skall alltid hållas stängd och hägnad. — 
Den öfrige hemmanen tillhörande äng må ej under 
något förebärande af hwad namn det wara må, be-
tas längre än högst till den 15de Maji, då ängs-
marken owillkorligt skall wara fredad från Krea-
tur, till hwar och en af grannarna inbergat sitt hö; 
Och kommer den eller de, hwar för sig som här-
emot bryter, att genast erlägga en plikt af (Tio) 10 
Riksdaler Banco. 

5te Hwarje år den (16) Sextonde Maij skall af 
Byamännen och Jordägaren hållas Syn eller be-
sigtning å all den till byen hörande gärdesgård, 
och skall den eller de, hwar för sig, som hafwa 
bristfällig eller olaglig gärdesgård sednast innom 
åtta (8) dagar hafwa upstängt densamma uti Lag-
gildt stånd wid wite af Sex Riksdaler 32 Skillingar 
Banco. Ängen Ormkärret, hwars gärdesgård är 
förfallen skall wara inhägnad med laggild gärdes-
gård innom den 16de Maij 1839, då Syn äfwen å 
den likasom Byns öfriga gärdesgård kommer att 
hållas wid enahanda wite för den felaktige, som 
för den öfrige byns gärdesgård är bestämd. 

6° Den första Augusti hwarje år kommer Syn 
eller Besigtning att hållas af Jordegaren och Bya-
männen på de i åkergärdena befintliga diken och  

renar, hwilka i laglig ordning skola wara updikade; 
Och skall den eller de, hwars diken eller renar, be-
finnas wara felagtiga, plikta Sex Riksdaler 32 Skil-
lingar Banco, om han ej sednast innom (8) åtta da-
gar härefter hafwer fullgjort detsamma. 

7de Ormkärret och Sidökullarne eger hwilken 
som hälst af Byalaget att uprödja och bränna till 
Swedjeland, sedan han gifwit de öfrige Byamän-
nen detsamma tillkänna, i händelse de äfwen wilja 
göra det; Och skall de öfrige grannar wara den 
eller de, som rödja och bränna will behjelplig wid 
det sednare till förekommande af olyckshändelse 
— Dock skall den som swedjat, sedan han ett år 
bekommit skjörd derå sedermera lika med öfrige 
Byamän lega det som hopslåtta. 

8de Gästgifwareskjutsen, som är anslagen till 
Cappelskär, bestrides i tour beräkning med en 
häst från hwarje hemmansdel, och skulle den som 
touren står på helldre wilja skjutsa med ett par 
hästar, än att spänna sin häst tillhopa med en an-
nans, så eger han rättighet dertill, dock utan att få 
beräkna mera i tour än för en hemmansdel. Skulle 
den som touren står på, wara bortrest, så skjutsar 
den, som efter honom är i tour. 

9° Den som på andras tegar hugger bandstakar, 
bryter Löf, eller sten samt slår öfwer dess tegar, är 
genast förfallen till ett wite af (10) Tio Riksdaler 
Banco äfwensom det åligger hwar och en, att så 
mycket som möjligt är, undwika nedköra andras 
tegar. 

10e De uti byn befintelige swin, skall så länge 
kälen utur marken är, wara wäl ringade, så de ej 
kunna skada gräsmarken; den som uraktlåter eller 
försummar det, pliktar En Riksdaler Banco för 
hwarje gång hans Swinkreatur påträffas oringade. 

11 te Ordningsmannen i Byen, som tillsättes ef-
ter tour den 16de Maij hwarje år, åligger det att 
hålla noga och sträng tillsyn, att denna Byordning 
ordentligt efterlefwes, samt för öfrigt befordra allt 
hwad som till ordning och byns bästa lända kan. 
Skulle Ordningsmannen finna något, som ej öf-
werensstämmer med denna Byordning eller Byens 
bästa, så eger han ostridbar rättighet att förelägga 
den tredskande, sedan honom i wittnens närwaro 
tillsagdt blifwit ett wite af minst En och högst Fem 
Riksdaler Banco, om han ej innom förelagd tid 
fullgjort hwad Ordningsmannen tillsagt honom. 

12° Ordningsmannen eger ostridig rättighet att i 
2ne ojäwfige wittnens närwaro utpanta alla de i 
denna Byordning utsatte plikter och witen hos 
dem, som ej genast och godwilligt erlägga desam- 
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rna och hwilka medel sedermera wid hwarje Ord-
ningsmans ombyte kommer att lika fördelas emel-
lan alla Hemmansbrukare i Sidö by. Skulle Ord-
ningsmannen af wårdslöshet, liknöjdhet och lättja, 
eller ehwad det wara må, försumma att fullgöra 
desse sina skyldigheter, som en rättskaffens ord-
ningsman, så pliktar han första gången Tre (3) 
Riksdaler 16 Skillingar Banco, samt sedermera för 
hwarje gång Ordningsmannen beträdes (10) Tio 
Riksdaler Banco — Den skada, som inträffar i alla 
dessa fall, skall den ersätta, utom plikten, hwilken 
genom sin försumlighet wållat densamma. 

Med förestående Byordning förklara wi samteli-
gen underskrifne Hemmansbrukare i Sidö by samt 
Jordegaren oss fullkomligt nöjde och får härme-
delst till framtida säkerhet ödmjukel. anhålla om 
den Wälloflige Rättens fastställelse härå. 

Riddersholm och Sidö den 20 Martii 1838. 

C. Söderholm (Sigill), P. I. Säll (Sigill) 

Efter upläsande hwaraf Resolverades Det Tings R 
finner skäligt att å här ofwan införda Byordning 
meddela sådan stadsfåstelse, som med Kongl. Re-
solution på Allmogens besvär den lste September 
1741 öfwerensstämmer. Hwilket afsades. 

Byordning för Tjockö 1802 

ULA. Bro och Vätö skeppslag A I a:8. 30 nov. 
1802. 

Till TingsRätten läto samtelige Jord- och delägare 
uti Tjockö By genom KronoLänsmannen wäl-
agtad Johan Fredric Norelius ingifwa en emellan 
the förre den 18de sistledne Julii ingången och 
skrifteligen uprättad Byordning, hwilken the an-
höll° thet TingsRätten, till bemälte Byamäns 
framtida efterrättelse, kunde fastställa samt bewis 
theröfwer genom Utdrag af Protocollet meddela. 

Warandes berörde Byaordning, som härefter 
uplästes af följande ordalydelse: 

»Till förekommande af alls slags åwerkan å alla 
wåra ägor, så till Skährgården, som på wårt Hem-
land, wele wi nu ytterligare stadga en Byaordning 
och förbud som till samtelige Grannarnes obrotts-
liga efterlefnad skall följas och efterlefwas, nemln 

lmo Alt Skytte och Fiskande å alla wåra ägor 
och Hollmar i wår Skährgård, skall wid Fem Riks- 

dalers wite wara förbudit för alla innom Tjockö 
By som ej äro Jordägare, eller i synnerhet sådane 
personer, hwilka en del grannar som förut wan-
ligit want, låtit på sig mantalsskrifwa och å sine 
ägor, Holmar och kubbar bo och bygga. 

2do Som hitintills mycket ohägn af kreatur 
skjedt i wåra Gärden och Ängar på det så kallade 
Hemlandet samt Holmar och klubbar i Hafwet, 
så wele wi till förekommande däraf utsätta ett 
wite af Fyra Riksdr för den eller de Jordägare, 
som icke allenast på wårt Hemland håller för-
swarlig stängsel kring Gärden och Ängar (utom 
hwad särskildte Författningar därom stadga) utan 
äfwen om någon af Jordägarne eller i otid på Holl-
mar och kubbar upsläpper någre kreatur utom 
samtelige Grannarnes öfwerläggning och bifall; 
Hwarförutan den gjör sig förfallen till föreskrefne 
witesbot, som icke efter tillsägelse fängslar sine 
wanartige kreatur, då han af Byamännen therom 
tillsagd warder, eller eljest kunskap därom haft, 
i wilken händelse och om sådant försummas byens 
föreståndare äger rättighet, att utan widare om-
gång de i denna §, utsatte Böter gjenast uttaga. 

3tio All så kallad mossplåckning på wåre Holl-
mar och kubbar i wår Skährgård skall wara för-
buden wid Twå Riksdalers wite för utsockne 
eller utbyamän, eller för dem af grannarne som 
till slike personer därtill lof gifwer utom samteliga 
grannarnes bifall och öfwerläggning. 

4to Sedan wi nu mera enligt Höggunsligt Utslag 
blifwit ägare af twistesskähret Plomman, tillika 
med Korssörn, Norrstensörn, Lilla wekasten och 
Stora wekasten, med de därunder, och under 
samma Linea liggande öar och Hollmar, så wele 
wi härmed uttryckeligen stadga, att den eller de, 
utom Byen och Socknen, som där antingen Fiskar, 
Skjuter eller Beter, samt om någon utan wårt 
samfåldta tillstånd där föröfwar någon slags åwer-
kan i en eller annor måtto, skall wara förfallen 
till Fem Riksdahlers witesbot. 

Sto All så kallad anwägsslåtta eller Grässkjär-
ning å wåre hemängar Hollmar eller Kubbar skall 
hädanefter aldeles wara förbuden wid Fyra Riks-
dalers wite för de af Grannarne som sådant werk-
ställer, eller eljest om någon till någon obehörig 
person lof gifwer. Och 

6to De i denna Byaordning stadgade och ut-
fallande böter, komma att fördelas på det sättet, 
att byens föreståndare däraf njuter en Tredjedel 
och de andre, Twå Tredjedelar anwändas till 
Byens samfåldta utgifter i hwarjehanda mål. 
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Att sålunda wara öfwerenskommit och be-
slutat oss Grannar emellan, bestyrkes af Tjockö 
den 18de Julii 1802. 
Gamla Per Ersson B, Per Hansson B, Jan Pers-
son B, Jan Ersson B, Erik Jansson B, gamla 
Erik Jansson B, Eric Ersson Nyman B, unga Per 
Olofsson B. Lotsålderman Olof Persson B, Anders 
Andersson B, Jan Mattsson B, unga Jan Olofs-
son B, Erik Andersson B, Erik Ersson Berg B, 
Olof Jansson B, unga Olof Olofsson B, Per Olofs-
son B, Nils Olofsson B, Erik Persson B, nya 
Per Ersson B, gamla Per Olofsson B, Samuel 
Olofsson B, Per Ersson Holm B och Erik Olsson 
B. 
Till Wittnes Torparen Lars Larsson B och Anders 
Andersson i Lidö B. 
Och Resolwerades Thet TingsRätten pröfwade 
skäligt ofwan intagne Byordning, uti hwad then-
samma angår föreskrifwen ordning Tjockö Bya-
män emellan härigenom fastställa: Hwaröfwer 
thetta till bewis genom utdrag af Protocollet med-
delas skall. 

Vitesförbud för Tjockö 1802 

ULA. Bro och Vätö skeppslag A la: 8. 30 nov 
1802. 

Uppå samtelige Hemmans Innehafwarenes uti 
Tjockö By, genom KronoLänsmannen wälagtad 
Johan Fredric Norelius, hos TingsRätten therom 
gjorde ansökning, samt i anledning af härwid 
förekomne omständigheter, fann TingsRätten 
skähligt utsätta ett wite af Tre Riksdahler Sexton 
Skillingar, hwartill, utom böter efter lag samt 
skadans ersättande then af utbyamän sig förfallen 
gjör, som å Tjockö Byes ägor, medelst olagliga 
gång- och kjörwägars inrättande, Gärdesgårdars 
nederrifwande, Grindars och Leds öpne lämnan-
de, otillåteligit betande och fiskande samt Jagts 
anställande olofligit SkogsHygge samt måsse-
Löf- och Näfwertägt, eller af hwad annat namn 
thet hälst wara må, någon slags åwerkan föröfwar. 

Dock bör thetta Förbud, så framt thet gälla 
skall, en gång om åhret å Predikestolarne uti näst-
gräntsande Kyrkor kungjöras. 

Byordning för Tjockö 1844 

ULA. Bro och Vätö skeppslag. A l a: 16. Inteck-
nade handlingar. 11 mars 1844. 

Intecknade Handlingar 11 mars 1844, ... 
3o en Byordning, den Tjockö Hemmans åboer 

förete läto, så lydande: 
»By-Ordning 
År 1844 den 8de mars sammanträdde samtlige 
innehafvare och brukare af KronoLotshemmanen 
3ne mantal i Tjockö by och Rådmansö församling, 
för att i följd af allmän träffad öfwerenskommelse 
till efterlefnad för framtiden Stadga och upgöra 
följande Byordning, neml: 

§. 1. Om hängnad och Stängsel Skyldighet: På 
det Byalagets inägor må vara fredade från all sorts 
skada och ohängn, skall hvarje år i början af Maji 
månad, eller så snart bar mark blifver och Tjäln 
gått utur Jorden, ordentlig besigtning hållas på 
alla Gärdesgårdar, Grindar och Led, som omgifva 
Engarne och då varande brådd-Gärde samt Wret-
ar, som efter föregången kallelse å Byamännen, 
förrättas af då varande By-fogde och 2ne dertill 
för året utsedde Bisittare, hvarvid Syn-Instrument 
bör föras öfver de anmärkte felacktigheterne, och 
de af Bygrannarne, hvilka öfwertygas hafva brist-
fällig stängsel, dervid antydas att inom förelagd 
tid, hafva densamma försvarligen i ståndsatt, då 
till utrönande deraf, ytterligare besigtning an-
ställas af nämnde ombud, som dervid bör noga 
tillse att allt hvad vid förra Synen blifvit anmärkt 
må finnas fullgjordt, vid det af oss nu öfverens-
komna och stadgade ansvar neml: Den som vid 
första wårSynen befinnes hafva fälacktig och 
bristande Stängsel, det må vara sig af Gärdesgård, 
Grind eller led, och då blifver tillsagd om dess 
iståndsättande till förelagd tid men sådant derför-
innan ändå icke fullgör anses förplicktad att, utom 
lejningskostnaden för arbetet, ovillkorligen ut-
gifva i Böter för. Ett hål på Gärdesgård, hvari-
genom Svinkreatur kunna inkomma eller och en 
betande eller nedbruten Gärdesgårds Skillnad, 
hvarigenom dylikt ohängn finnes kunna ske, Sex-
ton (16) Skillingar Banco förutan ersättning för 
den skada, som någon derigenom kan blifva till-
skyndad. 

Likaledes för en oduglig Gärdesgård, som bör 
i ståndsättas eller af nyo omstängas Två skillingar 
Banco för hvarje famn, samt för Grind eller led 
Sexton (16) skillingar Banco. 

Dylik Gärdesgårdssyn skall äfven förrättas i 
medje af augusti månad hvarje år innan Rågsådden 
sker, på stängseln omkring då varande sånings-
gärde och Wrätar, hvarvid förhålles och förfares 
på enahanda sätt, som om vårSynen blifvit in- 
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gånget och Stadgadt; Som wårsynen anses för den 
angelägnaste i och för Gärdesgårdarnes igen-
kännande och utmärkande, så Stadgas ett vite af 
Trettiotvå (32) skillingar Banco för hvar och en 
som efter erhållen kallelse dertill, uteblifver deri-
från, utan laga förfall. 

Om okynnes Kreatur. 
Enär Gärdesgårdarne, Grindar och Led för 

Byens Engar och SädesGärden befinnes försvars-
gilde , men okynnesfå, det må vara sig Häst, kor, 
får, Gätter eller SvinKreatur derigenom eller öfver 
desamma inkommer och i åker eller Eng Skada 
gör, skall ägaren till samma okynneskreatur utom 
Skadeersättning, böta för en Häst Sexton (16) 
Skillingar, för en Ko Fyra (4), för en tacka eller 
Gät Tolf (12) och för ett Svin Kreatur Sexton 
(16) Skillingar Banco. och skall för öfrigt hvarje 
SvinKreatur inom Byn finnas behörigen ringat 
så snart bar mark blifver och Tjälen gått ur Jorden 
hvarje vår, vid nu stadgat vite af åtta (:8) Skil-
lingar Banco för hvart och ett och dubbelt emot 
hvad här blifvit utsatt för de Kreatur, som efter 
skedd varning till dess ägare ändå befinnes o-
fängslade göra ohängn. 

Om Engars och Gärdens bätning. 
Sedan ByEngen blifvit allmänt afbärgad, hålles 

den hägnad och fri från Kreatur till Tu vickor 
före Michaelii hvarje år, då den uppsläppes till 
bätande för Bygrannarnes Hästar och Kor, men 
icke för andre Kreatur; och må efter öfverens-
kommelse och gammal vane äfven ett mindre 
bätande af endast Ko-kreatur å samma Eng vara 
tillåtet vårtiderna eller i början af Sommartiden 
årligen, dock icke förr än rådplägning derom med 
Bygrannarne för sig gått och Byfogden dem till 
sådant råd sammankallat. — Hvad bäte angår på 
de omkring hemlandet belägne hollmar och Skär, 
må hvarje särskild ägare deraf efter godtycko 
fritt begangna det samma; men till Tre (3) Rdr 
16 Skr Bco Böter gör den sig förfallen, som på 
någon annans af desse som han icke äger rätt till 
afbärgning dit förer till bäte något Kreatur, och 
skall den som, utan laga förfall uturachtlåter att 
Ersmessotiden årligen i likhet med öfrige Bygran- 
name bortförer sine kokreatur från hemlandet ill 
Gisslingö, hvarest Byns Skogsmark är belägen 
anses förfallen till En Rd Banco för hvarje ko. 

Hvad Gärdesbäte angår, så upsläppes det till 
bätande fjorton (14) dagar efter Michaelii årligen, 
utan afseende på hvilka eller huru många kreatur 
af hvarje Bygranne; och för den samfåldte Engen 

vester viken aldelest icke bätas med något kreatur 
vid vite af En Rdr Banco för hvarje Kreatur, som 
med flit möjligen skulle ditsläppas. 

Hvad åter angår den mindre betydliga Gräs-
Slåttern på de widt spridda hållmar och Skär i 
Tjockö yttre Skärgård, deraf handskärning nästan 
skall vara tjenligast och hvarmed hitils gått myck-
et olika till, öfverenskoms och Beslöts, att be-
rörde gräsbergning hedanefter skall sålunda för-
rättas, att samtlige Bygrannarne efter derom hållet 
Byråd och träffad öfverenskommelse om dagen 
till början dermed, skall under Tvänne på hvar-
andra följande dagar Slåttern deraf med så väl 
EngsLia som handskära verkställas och hvar för 
sig opåtalt och odeladt behålla samt derifrån hem-
frachta; men den som efter nämnde 2ne dagars 
förlopp beträdes med någon Slåtta eller hand-
skärning af Gräs derstädes gör sig förfallen till 
Tre (3) Rd 16 Sk Banco Böter, hvaremot de lotsar, 
som under de sålunda bestämda dagar kunna 
blifva hindrade derifrån genom passning vid Sö-
derarms fyrBåk, må genast derefter åtnjuta lika 
många dagar som grannarne med besagde Gräs-
bergning, men icke någon derutöfver, vid det nu 
förelagda vitet. Hvad löfbrott å sistnämnde Hol-
mar och Skär vidkommer, så må sådant vara fritt 
för hvilken af Byagrannarne sådant hälst åstunda 
och på hvad tid som de dertill för godt finna — men 
hvad löfskogen såväl i hemängarne som på de 
kringspridda Skären och Hollmarne beträffar, så 
skall den i allo fredas och vårdas för att ega löf-
brott utaf hvilken obehörig af byalaget som på 
en annans uråldriga Hollme eller EngsSkifte hug-
ger och fäller något Löfträd, gör sig förfallen till 
nu stadgat vite af Tre (3) Rdr 16 Sk Banco, utom 
ersättning för det åverkade trädet. 

§.4. Om sjöfodret. 
Det uti ÖsterSundet invid Engsidan vexande 

Sjöfodret tillhör hela Byalaget och skall för den 
skull i rätter tid årligen Skäras och bärgas Sam-
fåldt, samt derefter ordentligen fördelas Bygran-
name emellan efter hvars och ens hemmantal. 

Om Fiskvattnets begangnande. 
All Stydjning med Eld förbjudes året om uti 

de vikar der ljustring vanligen på höstetiden pläga 
verkställas, äfvensom Ryssjor och läggkassar i 
samma vikar, hvilken som sig dermed befattar 
gör sig förfallen till Två (2) Rdr Banco Böter. 

Allt Stenbrott och Sandstens uphuggning 
som hedanefter Skär å Tjockö bys ägor och mark 
får verkställas af den som ägorna tillhör å hem- 
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landet och nästgränsande Hollmar och Skär, men 
ingalunda af någon annan; beträdes ändå någon 
dermed vare förfallen till 3 Rdr Banco Böter och 
derjemte förlustig den uphuggna Stenen; men be-
träffande quarn- Slip och graf Stenshugge på hop-
marken, må sådant, som förut, äfven hedanefter 
Bygrannarne emellan opåtalt tillåtas och för-
tjensten deraf dem emellan ordäntligen fördelas; 
men den af Byamännen som på samfåldte marken 
eller Holmarne först uptäcker en Sådan Större 
Sandsten, skall derom underrätta de öfriga gran-
namne i och för delachtigheten däruti, och ifall 
han sådant söker fördölja, eller i hemlighet gifver 
andra obehöriga personer lof och tillstånd till 
sådant stenbrott och hygge, skall anses vara för-
fallen till Tjo (10) Rdr Banco Böter, jemte förlust 
af den då under arbete varande Stenen. 

De af Byamännen, som för närvarande stå 
för hemmans bruk, och på sina ägor hafva boende 
afskedade Lotsar med flere, skola blifva fullt 
ansvarige derföre att samma personer till det 
nogaste jemväl efterlefva hvad härutinnan före-
skrifvit blifvit, så väl i afseende på fiskande med 
ljustring och Eld, som med Sandstens brått och 
uphuggning samt Löfskogens vårdande. 

Slutligen stadgades ett vite af En Rdr 
16 Sk Bco för den af Bygrannarne, som hedan-
efter antingen går eller kör öfver en annans up-
körda eller med Säd besådde Åker, äfvensom 
oslagne Engar och hagar. 

Årligen å Tjugonde dag Jul väljas och till-
sättas Byfogde för året tillika med 2ne eller flere 
Bisittare af Byamännen, hvilka om efterlefnaden 
häraf skola hålla hand och noga tillsyn, samt hos 
den eller de som till Böter göra sig Skyldige efter 
denna Byordning, dem utan något Skonsmål oför-
dröjeligen uttaga och uti ByaCassan aflämna, och 
för hvilka, innan afgången från Byfogdebefatt-
ningen, redovisning skall till Bygrannarne af-
lämnas. 

Sålunda vare öfverenskommit och till framtida 
efterrättelse beslutadt och faststäldt, hvarder 
härigenom med våra egenhändiga namn och Bo-
märken bekräftadt, som Skedde i Tjockö den 8de 
Martii 1844. 

Lotsåldermannen Pehr Rosenberg, Mester Lots 
Eric Söderman, Mester Lots A. Holm B, Mester 
Lots Eric Berg B, Olof Sjöblom B, Pehr Söder-
gren B, Johan Söderman, unga Eric Söderman, 
Jan Hindrik Öman, B, Pär Östett B, A. F. Nor- 

man, Jac. Söderman B, P. I. Kunbärg B, Eric 
Westerberg, Eric Sjöblom B, Olof Sundin B, 
Gabriel Söderlund B, Phetter Norberg B, Per 
Nillson Norberg B, Phär Jansson B, Jan Nyman B, 
Johan Holm B, I. P. Sjöblom B, Olof Nordberg B, 
Gabriel Söderberg, Jonas Pehrsson. 

Att sålunda blifvit af ofvan omförmäldte åboer 
och Bygrannar i Tjockö öfverenskommit och be-
slutat, samt att de till befästande derat egenhän-
digt underskrifvit sine Namn och bomärken, det 
intyga vi på en gång närvarande vittnen. 
J. M. Granberg och Johan Österlund i Gräddö. 
nämndeman» 

Byordning för Västernäs 1795 

ULA. Frötuna och Länna A Ja: 23. 9 mars 1795. 

På Wästernäs Bys Jord och delägares wägnar, fö-
retedde Nämndemannen Pehr Pehrsson i Åkerö, 
en, wid uppläsandet, så lydande Byordning: 

Byordning för hela Wästernäs by med alla samte-
lige underskrefnes ja och samtycke upprättad då 
Bonden unga Pehr Jansson först åtogo sig att för 
innewarande år att blifwa Byaman med tillhjelp 
af twänne öfrige Byamän, på det att denna Byord-
ning må kunna wid magt hållas och efterlefwas, 
hwarom wi i all ödmjukhet hos Högädle Herr Hä-
radshöfdingen och den Högtärade Lofl. TingsRät-
ten anhåller om fastställelse härå på nedan antek-
nade Puncter till bättre fredande å wåra åboende 
hemman och tillhörige ägor, nemligen: 

10 På det att hwar och en må äga frid på sine 
ägor bör alla Gärdesgårdar och Led omkring åker 
och ängar i laga tid wara uppfredade annars plig-
tar den brottslige utom skadan Tolf skillingar och 
stänge ändå utan dröjsmål. 

2° Allt ifrån kjäle går ur jorden till dess hon kjä-
lar skola Swinkreaturen wara ringade att de icke 
upprota gräsmarken, den häremot bryter pligtar 
åtta skilling. 

3° Sedan Ängarne äro afbärgade bör inga krea-
tur om hösten där insläppas förr än grannarne äro 
därom alla ense likaledes förhålles när Sädesgär-
det om Hösten blifwer afbärgat, den som häremot 
bryter pligtar fyra skilling. 

4° Sedan omkring åker och äng bör stängt 
warda, den som af ondt uppsåt eller oförsigtighet 
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rifwer neder Gärdesgård grind eller Led och lem-
nar det öppet efter sig plikte Sexton skilling. 

5" Alla utfalls och folddiken i gärdet och wretar 
bör så uppränsas, att Grannarne icke därigenom 
lider någon mehn eller skada på sine åkerskiften 
och det innan höstsäde sås; den häruti brister böte 
Åtta skilling. 

6° Den som nedtrampar sin grannes med Säd 
besådde Åker, gälde skadan efter byamännens 
wärde och pligte dess utom fyra skilling. 

7 de Bar Eld må ej bäras i uthus eller gårdar 
emellan, att eldswåda därigenom tima må; den 
som därmed beträdes böte sex skillingar. 

8de När Slottertiden infaller bör Byman tillsäga 
sina grannar tre dagar förut och att början sker på 
Storkärret der byaman försummar sitt slotter-
dagswärke böte tre skillingar och ändå fullgöre 
sin skyldighet. 

9de När Gärdesgårdar, grindar och Led äro i 
laggildt stånd den Granne; som har okynnes krea-
tur och dem icke fängslar när han därom är war-
nad af byaman, tage sjelf ut kreaturet gälde skadan 
och pligte Åtta skilling. 

10de På det denne byordning, som åtminstone 
en gång om året för samtelige Grannarne bör upp-
läsas, må så mycket strängare blifwa efterlefwad, 
ty skall ingen till ursägt tjäna, att hans Barn eller 
Legofolk honom owettande sig emot Byordningen 
förgripit, utan ware han som husbonde är, pligtig 
att swara, till allt det som hans husfolk häremot 
bryter. 

11 to Alla böter som efter denna Byordning blif-
wa utsatte, äger Byamannen med twänne af sina 
Grannar af den brottslige att uttaga; tredskas han i 
penningar betal[a], tage pant och sätte honom 
wiss dag före när han den igenlösa må; Tredskas 
han ware panten till de mästbjudande försålld och 
öfwerskottet honom återstäldt. Alla böter efter 
denna Byordning anwändes till byalagets samfålte 
nytto. 

12to Jngen äge Rättighet att bryta löf på sine 
eller annars ägo för Slottertiden, den häremot bry-
ter böte Åtta skilling. 

hwilket allt i föregående Puncter anteknade finnas 
skola wi underteknade oryggeligen hålla, som med 
wåra namn och egenhändiga bomärkens under-
sättjande bekräftas af Wästernäs den 16 Februari 
1795. 

Gl. Pehr Jansson B, Enkan Anna Andersdotter i 
Östernäs jordegare B, Unge Pehr Jansson B, Erik 

Pehrsson B, Pehr Eriksson B, Anders Jansson B 
och Erik Eriksson B. 

Egenhändigt wara underteknadt wittnar dräng 
Anders Pehrsson i Östernäs B, Pehr Pehrsson i 
Åkerö. 

Och Resolverades: At denna Byordning warder till 
den säkerhet, kraft och wärkan Lag förmår i dom-
boken intagen, samt Utdrag theraf Wästernäs bys 
Jord och delägare, uppå begäran, till bewis, med-
deldt. 

Byordning för Åkerö 1763 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 10. 27 
jan 1764. 

Jngaf Nämndemannen Erik Andersson i Åkerö, en 
af honom och samtelige hans Grannar, under-
skrefwen By-Ordning lydande then samma, ord 
ifrån ord, som följer. 

By-Ordning. 
För hela åkerö By, med alla samtelige under-

skrefnes Ja och samtycke uprättad, då frälse Bon-
den Erik Olofsson åtog sig att blifwa Byaman, och 
Bönderne Erik Jansson och Jan Ersson såsom Bi-
sittare honom till hjelp wid denne Byordnings wid 
mackt hållande, hwarom de i all ödmiukhet hos 
Högädle Herr Häradshöfdingen och den högtära-
de lofl. TingsRätten anhålla om stadfästelse härå 
på nedan antecknade puncter, till bättre fredande 
å deras åboende hemman och tillhörige ägor neml. 

1° Att intet Betande eller Grässkiärande i Giär-
den må skie wid wite af Trettio dahlr Kopparmynt, 
som straxt uttagas bör, utan någon gensäijelse. 

2° Likaledes uti Ängar, förbiudes grässkiärande 
och Löfbrytande wid likaledes wite af Trettio 
dahlr kopparmynt, förr än alle samtelige äro der-
om ense. 

3° Att Swin Creaturen blifwa i rättan tid ringa-
de, att intet Giärden och Gräswallen må blifwa up-
rotad och förskjämd wid Nje dahlr kopparmynts 
plikt. 

4° Bör Giärdesgårdar och Led stängas i Rätter 
tid, annars skall den brottslige plikta Nje dahlr 
kopparmynt och ändå straxt stänga. 
och för det 5° förbiudes alt fiskande, natten emel-
lan Lördagen och Söndagen, att den som därmed 
beträdes skall plickta Nje Dahlr kopparmynt. 
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Hwilket alt, i föregående puncter anteknadt fin-
nes, skola wi underskrefne oryggeliga Hålla, som 
med wåre Namn och egenhändige Bomärckens 
undersättiande bekräfta, Af Åkerö By den 20 De-
cember 1763. 

Erik Olofsson, Erik Jansson, Jan Ersson, Erik 
Andersson, u. Erik Andersson, Olof Jansson, Nils 
Jansson, Erik Ersson, Jan Ohlsson, Anders 
Ersson, Per Olsson, Per Persson, Olof Larsson, 
gl. Anders Ersson, Jan Jansson, Erik Persson, 
Erik Andersson. 

Till wittne Joh. Holmström. 

Och allthenstund thenne By-Ordning fants lända 
til ordnings bibehållande Åkerö Byamän emellan; 
Förthenskull blef then samma, i protocollet in-
tagen, samt til efterlefnad och rättelse i framtiden, 
härigenom gillad och faststäld; Hwilcket jemwäl, 
genom wanlig påskrift, å sjelfwa By-Ordningen, 
antecknas skulle, samt bewis derom, medelst ut-
drag af protocollet, uppå begiäran meddelas. 

Byordning för Åkerö och Nyby 1789 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 21. 18 
juni 1789. 

[Efter en lång diskussidn kring byordningen in-
gavs ett förslag till byordning]. 

Kärandene ingåfwo thet i stemningen åberopa-
de och af them författade project till Byordning till 
iakttagande Parterne emillan, hwilket uplästes och 
så lydande war: 

Byordning För hälla Åkerö By samt Nyby och 
Norr Åkerö. 
Till ödmiukaste följe och påsyftade fullbordan af 
Hans Kongl. Maijsts Höga Befallningshafwandes i 
Länet under den 19de Augusti 1775 utfärdade 
Kundgörelse rörande Lands Culturens uphjelpan-
de medelst insättning af Byordningar, samt att 
förekomma sådane nyligen yppade P[r]ocesser 
som efter en gammal och i 25 års tid till en del 
oefterlefwad Byordning som icke innehåller de nö-
digaste puncter hwilken efter nyare Förordningar 
finnas nödiga; Ty hafwa wi fläste Grannar innom 
wårt Byalag i så måtto blifwit förenta att uprätta 
en ny Byordning som till Byens större nytta och 
förmån i möjeligaste måtto blifwer afpassad, efter 
wissa pharagrapher uti en af Trycket utfärdad all- 

män Byordning af den 20 october 1775, samt till 
obrottslig efterlefnad för framtiden i all ödmjukhet 
anhåller hos den respective Domstohlen om stad-
fästelse på nedanstående puncter till bättre fre-
dande på wåra åboende Hemman och tillhörige 
ägor neml: 

l e På det så mycket bättre ordning innom wårt 
Byalag må kunna hållas, så skall en Byaman med 
twänne Bisittare antingen på ett eller flere År till-
sättas alt som Byamännen sig therom förena och 
bör den som de fläste röster faller på sig derifrån 
icke undandraga. Byaman äger mackt att samman-
kalla sina Grannar och Byamän när han antingen 
sjelf pröfwar nödigt eller blifwer af någon annan 
Byaman påmint; sammankallandet sker genom en 
sådan Budkafle som med alla Byamännens namn 
och Bomärken på ett litet brede finnes utskurit, 
den Byaman har i sitt förwar, när Byaman utskic-
kar en sådan Budkafia nämne då tid och ort, den 
som försummar fortskaffa denna Budkafia Plicktar 
lsta gången 16 öre Smt 2na gången dubbelt. den 
Byaman och Jordägare som på kallelse utan Laga 
förfall icke kommer till samlingsstället plickte 1sta 
g. 8 öre Smt 2a gången dubbelt, brukar någon 
swordom eller oqwädisord wid sammankomst 
plickta en dahler Silfwermynt. Byaman äger och 
mackt tillika med besittarena att utexequera bö-
terna efter denne Byordning. 

2e På dhet hwar och en må njuta fred på sina 
ägor bör alla Gärdesgårdar Grindar och Led om-
kring Åker och Ängar i Laga tid wara upfredade 
annars skall den brottslige plickta 2 Dr Smt och 
ändå stänga utan drögsmål, twå gånger om Året 
skall GärdesgårdsSyn i alla Byamännens närwaro 
hållas först om Wåren hwaräst finnes nödigt att 
stenga, den senare om Hösten, huru de efter war-
ning blifwit fullgjordt, den som har försummat att 
fullgöra sin skyldighet Plicktar twå öre Silfwer-
mynt för hwar f: och gälde skadan dubbelt. 

3e Förbjudes alt fiskande med Not ifrån Lör-
dagsafton till Söndagsafton efter Klockan 4, lägger 
någon Märdar eller Nät om Lördagen i fisklek om 
Wåhr och Sommar tillåtes icke att wittja sine 
bragder ifrån Klockan 4 om Söndagsafton, den an-
norlund förfar plickta 2 Dr Smt. 

4e Sedan omkring Åker och Äng bör stängt 
warda den som af ondt upsåt och owarsamhet rif-
wer neder Gärdesgård eller Led bryter sönder el-
ler annars lämnar grind eller Led öppet efter sig 
Plickte Fem daler Silfwermynt och gälde skadan. 

Se Twå Gånger om Året bör dikes syn hållas 
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om Wåren när tjälen är ur jorden då lättast är att 
se hwaräst wattnet blifwer hindrat, de aflops och 
floddiken som dikessynen då finner nödige att up-
dikas efter Lag skall Byamännen tillsäga diksägar-
ne att innan dikessyn eller så snart sig göra låter 
hafwa sine diken i Laggilt stånd finnes sådant 
wara ogiör wid den andra syn om Hösten innan 
Rågen sås läte då Byaman det emot lego updika 
och ägaren betale dikarelön samt plickta 2 Öre 
Silfwermynt för hwarje f:[=famn]. 

6e Den som nedertrampar sin Grannes med säd 
besådda Åker Plickte 8 öre Slfmt för war quadrat 
f: m.  

7e Enär Såningstiden om Hösten infaller då 
grannarne wila så sin Winter Säd böra alla Gär-
desGårdar Grindar och Led wara omkring Gärden 
och Wretar i Godt och förswarligit stånd så att när 
Byaman derom tillsäger innom 1 dygn wid 2 Rdrs 
Silf Plickt wara upfredad. 

8de Alla nödige Wägar innom ägorne samt till 
och ifrån By skola Byamännen samfällt hålla, träs-
kas någon af Byamännen när de blifwer bådade på 
Wägrödning låte Byaman Leja i deras ställe och 
utmätes Legan hos den trädskande. 

9e Förbjudes alt betande Grässkärande Knö-
jande och Löfbrytande i Gärden och ängar en-
skönt det skedde på hans egne ägor bryter någon 
häremot plickte 2 Dr Silfmt lsta gången andra 
gången dubbelt. 

10de Sedan Ängarne äro afbärgade böra inga 
Kreatur der om Hösten insläppas förr än Grannar-
ne äro derom ense, likaledes bör förhånas när 
Sädesgärde om Hösten blifwit ledigt och säden af-
bärgad hwar som häremot bryter Plikte 24 öre 
Silfmt för hwart Kreatur och tage ut Kreaturen 
eller plickte dubbelt. 

lie Alt ifrån tjeln går ur jorden till hon tjelar 
skola Swin Kreatur wara ringade att de icke up-
rotta Gräswallen wid 2 Dr Silfmts plickt. 

12te Jngen må Jnhyses Hjon eller annat folk af 
mindre frejd på sine ägor intaga, innan Grannarne 
gifwit dertill sitt bifall gör det någon plickte 10 
Dr Smt. 

13e Bar Eld må ej bäras Hemmanen emellan ej 
heller i Uthus att Eldswåda derigenom ej tima må 
den annorlunda förfar plickte 2 Dr Smt. 

14e Då urwäder och stora snöfall om Winterti-
den infaller skola Grannarne uppå Byamans kallel- 
se upskota alla Teen och Wägar till och ifrån By 
och sedan med snö-Plog upköra alla nödiga wägar, 
den som först kör med snöPlogen lämne den ifrån 

sig wid sin närmaste Grannes Gård, treskas Gran,  
narna att fullgöra sin skyldighet här utinnan plick- 
te 1 Dr Smt och ändå skåta och köra med Plogen. 

15e På det denna Byordning som åtminstone en 
gång om Året för samtelige Grannarne bör upläsas 
må till alla delar så mycket strängare blifwer efter- 
lefwad. Ty skall ingen till ursäckt tjäna att hans 
Barn, och legofolk honom owetande, sig emot By- 
ordningen förgripit, utan ware han som i Gården 
HusBonde är pligtig till att swara till alt thet som 
hans Husfolk häremot bryter. 

16e Alla Böter som efter denna By ordning blif-
wa utsatte äga besittarena efter Byamans och de 
öfrige Grannarnes gåttfinnande af den brottslige 
att uttaga; Och der den som till böter förfallen är, 
skulle wägra att dem straxt betala; hafwa de då 
mackt att af den gensträfwiga taga Pant och lägga 
honom wiss tid före, innom hwilken han den in-
lösa må, försummar han det, ware Panten till de 
mästbjudande försåld och öfwerskottet honom 
återstält. 

17e Af alla böter får Byaman //3 del och 2/3 
delar anwändes till Byens gemensamma nytto, 
Warandes aldeles förbudit att anwända böterne till 
Allmän förtering. 

18de Alla jordägare och åbor innom förenämn-
de Byalag skola denne Byordning underskrifwa, 
skulle någon dö eller flytta ifrån Hemmanen, Så 
skall den nya så snart han i Mantal innom Bya-
laget blifwer upförd som Bonde för större eller 
mindre Hemman. Så skall Byaman för honom den-
na Byordning upläsa och hans underskrift påford-
ra träskas han ware af Byaman till nästa Ting Lag-
ligen stemd på underskrift och gälde Kärandens 
Kostnad efter Domstolens bepröfwande. 

19de Jngen tage Notlag utom By: utom alla 
Grannarnes bifall, gör det någon Byaman eller 
Jordägare plickte 2 Dr Smt. 

Hwilket alt i föregående puncter antecknat finnes 
skola wi undertecknade oryggeligen hålla som 
med wåra namn och egenhändiga Bomärkes un-
dersättande bekräftar. 

Af Åkerö By den 28de Maij 1789. 

Per Persson Nämndeman, u. Jan Jansson B, 
Anders Andersson B, ug. Erik Jansson B, gl. 
Anders Ersson B, Olof Jansson B, Nils Jansson B, 
ung. Anders Ersson B, Jan Ersson B, Olof 
Persson, Anders Jansson B, Jan Hermansson, 
Matts Larsson, för Åkerö och Nyby. gl. Erik 
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Jansson, Erik Andersson, Olof Larsson, Erik 
Larsson i Nyby. gl. Jan Jansson, Brita 
Johansdotter i Baltora jordägare i Nyby B. 

Att ofwanstående hafwa sine Bomärken under-
skrifwit egenhändigt wittnar Anders Larsson uti 
Spraggarboda. 

Nämndeman samt Erik Swensson dräng B. 

Fiskebyordning för Åkerö 1800 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A Ja: 25. 11 
juni 1800. 

Inspectören Pehr Forsman, Bönderne Anders An-
dersson, Jan Ericsson, unga Pehr Jansson, Anders 
Andersson, Pehr Pehrsson [m. fl] hade, genom 
nu till Tinget uttagen stämning låtit inkalla Bon-
den unga Jan Jansson i Åkerö, med påstående, 
det honom måtte åläggas tillika med käranderna 
antaga och underskrifwa den förening the in- 
gått angående nyttjandet af Fiske watnet under 
Åkerö Byalag, och hwilken förening af alla de 
öfrige Byemännen den 30de nästledne Mardi blif-
wit uprättad och til rättelse antagen: Warandes 
therjemte af Sökandenne öppen talan och ersät-
ning för Rättegångskostnaden förbehållen och 
fordrad. 

Wid uprop häraf instäldte sig för käranderne, 
theras lagligen befullmäktigade Ombud, Nämnde-
mannen Pehr Pehrsson i Åkerö, samt å Swaran-
dens unga Jan Janssons wägnar, efter thertil up-
wist fullmagt, hans Måg, Bonden Jan Ersson 
Rådmanby: Tå käranderne ingåfwo then i stäm-
ningen omnämnde föreningen, hwilken uplästes 
och fanns så lydande: 

Som tidt och ofta åtskillige oredor samt egenwilli-
ge påfundne inom detta Byalag blifwit föröfwat; 
Så hafwa wi samtelige undertecknade Jord- och 
delägare af Åkerö Byalag således blifwit förenta, 
som följande Puncter utwisa, nemln. 

1° at ingen emot denna förening får fara ut at 
draga not eller lägga någre nät på Sön- och hög-
tidsdagar då gudstjenst hålles förr än klockan är 
fyra eftermiddagen. Den, som dermed befinnes, 
pliktar 1 Rdr. 

2° at ingen af grannarne om han har större eller 
mindre heman må understå sig at på sine ägor 
h warken inom eller utom hägnad låta någon handt-
wärkare eller Inhyseshjon där bygga eller bo; förr  

än alla äro därom ense. Den här emot bryter plik-
tar 1 rDr. 

3° får ingen fara med eld och Ljuster på Åkerö 
fiske-watn, at dermed bortskrämma fisken. Den 
deremot bryter pliktar 1 rDr. 

4° Ingen får lägga några Nät i Åkerö Fjerden på 
Isen om höst eller Winter förr än winter Notarne 
har dragits [i] de bästa Warpen. Den däremot 
bryter pliktar 24 sk. 

5° At ingens Hemans brukare har rättighet at 
utom Åkerö Byalag taga sig Not-Lag. Den der-
emot bryter pliktar 1 rDr. 

Och på det at denne förening så mycket obrotts-
ligare må efterlefwas uppå de å andra sidan an-
tecknade fem Puncter så skal twänne af Byemän-
nen häröfwer hwar sine år noga hand hafwa, samt 
af den brottslige böterne uttaga och till Byalagets 
nytto anwända. Denna förening stadfästa wi med 
wåre namn och egenhändiga Bomärkens undersät-
tande i tilkallade witnens när och öfwerwaro, som 
skedde i Åkerö den 30 Mars 1800. 

P.S. At i Åkerö Fjerden får ingen lägga lång-ref 
eller lägga krok eller Slanta wid En Riksdalers 
wite. 

Inspector Petter Forsman, Anders Andersson B, 
B ymän år 1800. 

Byordning för Östernäs 1839 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A I a: 45. 27 
1840. §29. 

Läto Östernäs Byamän hos HRtten anhålla att 
en af dem uprättad Byordning, kunde till fram-
tida säkerhet få uti Domboken inflyta. Och var 
nämnde byordning, hvilken offenteligen uplästes, 
ordagrant så lydande 

»År 1839 d. 29e Januarii blef utaf samtelige Hem-
mansegare uti Östernäs by, Rådmansö Socken, 
nedanskrefne byordning uprättad uti efterskrefne 
puncter, nemligen: 

1° Angående stängsel kring alla till Östernäs hö-
rande gärdesgårdar, böra wara i fultigt [=fullgil-
tigt?] stånd innan den I ste Maji, då skall syn hål-
las, om tiden för på marken liggande snö så kan 
tillåta, i annat fall upskjutes den till den 10de 
Maji, den eller dem, som fjorton dagar derefter 
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icke fullgjort nämnde skyldigheter, skall böta för 
hwarje gärdesgårdsstycke och grind eller led, 16 
skillingar Banco. 

2do Ingen eho det wara må, eger rättighet, att 
köra eller gå öfwer det så kallade Werknäset, utan 
begagnas den wanliga wägen till sjön, samt alla 
wanliga eller dertill utsedda wegar öfwer ängar 
måste begagnas, den som häremot bryter eller kö-
rer öfwer någon af grannarnes besådda åkrar, wid 
wite af En Riksdaler Banco. 

3tio Uti de ängar der ingen ordentlig wäg är 
utsedd, utan nödgas köra öfwer sin grannes 
obergade ängslott, måste dessförinnan slå och un-
danräfsa gräset, ej eller köra öfwer en annans hö-
breda wid wite af 16 skr Banco. 

4to De igenom gärden och ängar nödiga af-
lopsdiken skall dikas och upränsas innan sånings-
tiden infaller, wid wite af 16 sk. Banco. 

5to Om någon utan dertill gifwet tillstånd af 
egaren, sönderrifwer någon gärdesgård och tager 
derigenom Winterwäg, skall utom att iståndsätta 
det sönderrifna, böta En Riksdaler Banco. 

6to Med bysens samfäldta körewägar bör innan 
fjorton dagar före midsommar, den så nödigt fin-
ner, lagas och förbättras, enligt utaf byamännen 
2ne dagar förut hållit råd, sig infinna. Den som 
uraktlåter nämnde göromål, skall böta 32 skil-
lingar Banco och dessutom fullgöra sina dagswär-
ken. 

7de Med bete uti ängar och gärdar bör ingen in-
släppa sina Kreatur, för en råd derom och alla 
grannarne derom ense äro; Skulle någon twist der-
af upkomma, ege den witesord hwarpå nästa rös-
terna falla, icke eller får någon af grannarne intaga 
på bete några kreatur ifrån andra byar, ej eller får 
på den så kallade Ladholmen eller de öfrige Hol-
marne utfösas för Sommaren mer än 12 smärre 
kreatur, såsom kalfwar och ett års gamla qwigor 
icke eller för de så kallade ängar, Lilla Nyängen, 
Byängen, Joplöten [ev. Hoplöten] samt myrar be-
tas undantagande att när inträffar at alla grannar 
derom ense äro, wid wite af En Rdr Banco. 

8de Uppå byens samfäldta skog eller mark eger 
ingen enskildt utaf grannarne hugga någon skog 
eller bandstakar, wid wite af 1 Rdr Banco. 

9do Om något kreatur skulle sedan den tiden 
att egorne skall wara stängda, inkomma genom 
giltigt led eller gärdesgård, eller att swin är 
oringade sedan bar mark är, skall egaren derföre 
böta 16 skillingar Banco. 

10de Den som på sina egor intager någon åbo  

answare Hemmansegaren och utbetale för dem 
det föreskrefna witet enligt ofwanstående puncter. 

11 te Wid wite af En Riksdaler Banco, får ingen 
af grannarne beta sina kreatur uti ängsbackar eller 
gärdesbackar innan grödan deraf är inbergad. 

12te Om någon går igenom något led eller grind 
och lemnar öppen efter sig skall för hwar gång så-
dant öfwerträdes böta 8 skillingar Banco. 

13de Den så kallade Söderängen skall hädanef-
ter häfdas och stängas, att begagnas till bete på 
den tid om Sommaren, som grannarne i byn derom 
ense äro eller wid pass midsommarstiden, de 
som annorlunda betar sina kreatur eller innan 
samråd derom blifwit werkställdt, skall böta En 
Skl. Banco. 

14de En utaf Hemmansegarne i byen skall så-
som Byman nu första gången efter lott urskiljas, 
hwarje år Tjugunde dag Juhl, samt twå stycken så-
som biträden utses, och bör biträden efter tour 
emottaga bymanstjensten, hwilka böra wara By-
mannen behjelpliga eller uti hans ställe, ega rättig-
het, att hålla ordning efter häruti föreskrefne 
puncter, uraktlåtes utaf Bymannen eller i hans 
ställe den af biträden, som uti bymannens från-
waro swarar för bymannatjensten, att böta 16 sk. 

15de En så kallad klubba bör bymannen uti sin 
gård förwara, som utskickas ikring byen enär råd 
skall hållas. Då samteliga Byamän hos Bymannen 
sig infinna eller någon ifrån huset, i fall att Bon-
den är borta, innom en half timme efter ärhållet 
bud på nämnde ställe sig infinna wid wite af 8 sk. 

16de De uti denna Byordning föreskrefne punc-
ter bör med noggrannhet efterlefwas, men om för-
brytelser häremot sker, skall utom de utsatta wi-
ten eller böter, godtgöra skadeståndet, efter by-
mannens med biträdernas hållna Syn och wärde, 
hwilket tillfaller den som lidit skadan, som utbe-
talas den dag, som föreskrifwen är, till bymanna-
ombytet, och böterne skall utaf bymannen upteck-
nas att han kan göra redo för dem den dag då om-
bytet sker och då hwar och en som då dertill för-
fallen är, måste böterna owilkorligen utbetalas och 
då utdelas lika åt hwarje hemmans egare i byen, 
anmärkes att bymanstjensten kommer att efter 
matlagswis bestridas. Till wisso häraf är detta uti 
wittnens närwaro och med wåra namn underskrif-
wet, som skedde uti Östernäs, datum som ofwan. 

anmärkes de åboer, som bor wid sjön ega rättig-
het att drifwa wall sina [kreatur] öfwer den så 
kallade Söderängen. 
alla uti byen odygdiga kreatur af hwad namn det 
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wara skall innan de släppas på betet efter deras 
beskaffenhet fängslas, wid wite 16 sk. Banco så-
som ock att andra böter bör erläggas uti Banco. 
Datum som ofwan. 

Olof Andersson Sjölund B, Pehr Jansson B, Olof 

Österman, M. Hr Lindström, Eric Andersson B, 
P. Söderlund, Olof Björklund B, Eric Ersson B, 
Jan Andersson. 

Wittnar: Eric Ersson i Lervik, Christian 
Adamsson i Östernäs B. 

Lyhundra härad 
ESTUNA SOCKEN 

Byordning för Fingarne 1784 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med byordning för Södernånö 1765, Estuna 
socken, Lyhundra härad. Där paragraferna över-
ensstämmer anges detta med motsvarande para-
graf i byordning för Södernånö 1765. Olikheter i 
stavning förekommer. 

ULA. Lyhundra härad A la: 30. 1 1 juni 1784. 

Med anhållan om Laga Stadfästelse, ingafs följan-
de Bye Ordning för Fingarne Byamän. 

1°=Södernånö 1765: 1 dock: .. bot sexton 
skur hwarje 

2°= Södernånö 1765: 2 dock: .. gång sexton skil-
ling och.. 

30= Södernånö 1765: 5 dock: .. Böte sexton skil-
ling. 

4° Den som hafwer okynnes häst, fåår och 
SwinKreatur, och dem uppå tilsägelse icke fängs-
lar heller wacktar, ware förfallen, utom skadans 
ersättning, för hwarje häst Åtta skillr, för hwarje 
fäår och Swin fyra skillr Getter ware aldeles för-
budne. 

5° Tjudrar eller wacktar [ändrat från: betar] 
någon sin Chreatur uti gemensamma Ängar och 
gärden, heller insläpper derstädes utom Grannar-
nes wettenskap, Plickte för hwarje gång sexton 
skillr Specie. 

6° Hwad betet angår uti LångÄngen, så skola 
alle samtelige Byamännen derstädes hafwa sine 
BoskapsChreatur, uti bete så många han äger, 
samt hästar men ej utaf någon annan Chreatur uti 
bete intaga, böte för hwarje Chreatur han utaf nå-
gon annan emottager sexton skillr. 

70 Uti Ängarne Backängen och Sjöhagen skola 
ej andre Chreatur uti bete insläppas, En Hästarne,  

så många som hwar af Byamännen äger, den som 
insläpper något annat BoskapsChreatur uti dem 
böte sexton skilling. 

8° Uti Gärdet, när det upsläppes, kommer ej nå-
gon häst derstädes uti bete at insläppas, utan alle-
nast BoskapsChreatur, såsom koor, fåår och Swin 
samt ung Boskap, den som släpper något Häst-
Chreatur uti Gärdet, böte sexton skillr Specie. 

9°= Södernånö 1765: 15. 
10°= Södernånö 1765: 13 dock: .. den Hög Ädla 

HäradsRätten, Ofwanskrefne ByaOrdning upp-
rättande äro wj underskrefne samtele Byamän uti 
Fingarne, till alla delar öfwerens komne och 
nöjde, samt anhåller i ödmjukhet hos den Lofl. 
Lyhundra Härads Rätten om stadfastelse härå, 
warder med wåre Namn och egenhändiga ritade 
Bomerken stadfåstat, som skjäde Fingrarne By, 
den 24de Maij 1784. 

Nils Olofsson B, Mats Eriksson B, Mats Matsson 
i Öster Eka, såsom förnyndare för all. Johan 
Matssons omyndige Barn B, Anders Nilsson B, 
Erik Eriksson B, Johan Matsson B, Johan Ersson 
B, Rusthållare Erik Ersson i Gräfs[ta] B 
Jordägare af 1/4 dels mtl därstädes. Alle samtelige 
Byamän och Jordägare. 

Och som samtle Fingarrne Byamän nu nerwa-
rande, ofwan intagne ByaOrdning och förening ej 
allenast ärkände, utan och om stadfästelse derå 
anhöllo, med begäran, at ett wite måtte utsättas 
för den, som wid befunnen brotslighet, icke god-
willigt, de i berörde Byaordning stadgade Böter er-
lägger, Och HäradsRätten tillika fann at en sådan, 
Byamännen emellan stadgad ordning, skulle ej 
allenast medföra Ordentlighet, utan ock Missämja 
Byamännen emellan förekomma [medelst den ut-
walda Åldermannens och Bisittjarens noggranna 
tilsyn: senare överstruket]; Altså acktade Härads- 
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Rätten skäligt merberörde Byaordning til obrotslig 
efterlefnad stadfästa. Och therjemte utsätta ett 
wite af Tjo daler Silfmt hwartil den af Byamännen 
gjör sig förfallen som de enligt denna nu stad-
fästade Byaordning, sig ådragne Böter, ej godwil-
ligt erlägger; hwarföre Bewis, så wäl genom på-
skrift å sjelfwa Byaordning, som genom Utdrag af 
Protocollet, meddelas skulle. 

Förening om witesförbud för Färsna 1773 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker.stock-
holms län vol. 208. 25 okt 1773. Frötuna och 
Länna skeppslag. p. 606 h. 

Til thetta Ting, hafwa Bönderne Unga Johan 
Johansson, Karl Nilsson och Fredrik Mattsson i 
Färsna, låtit instämma theras Granne, Bonden 
Gamla Johan Johansson thersammastädes, med 
påstående icke allenast 

1° att sidst bemälte Johan Johansson måtte 
samtycka, thet wid något wisst wite må warda för-
budit att nyttja framfart öfwer Ängar och Gärden 
under Färssna, eller att uti Sädesgärdet tjudra 
någre kreatur; utan ock 

2° Att gamla Johan Johansson, med laga plikt 
måtte warda ansedd, för thet han, på Byens så kal-
lade hop-skog, skall huggit Granar til Gärdsel, 
samt wältrat stenar på Unga Johan Johanssons 
åker-skiften. Fordrande käranderne therhos är-
sättning för rättegångsomkostnaderne; Hwaremot 
gamla Johan Johansson, låtit ofwanbemälte sine 
Grannar vice versa instämma, och påstått 1° thet 
honom icke wore emot, att all olaga framfart, öf-
wer Färssna Bys Ängar och Gärden, jemte tjud-
rande i Sädesgärdet, wid wite blefwe förbudit, 
allenast under samma wite, jemwäl blefwe begri-
pit, alt betande uti gemensamma åkrar eller ängar, 
innan öfwerenskommelse förut therom skjedt, 
samt att ej eller någon finge nyttja bete för flere 
kreatur, än then andre; men 2° att antingen med 
laga skjäl måtte wisas, att Gamla Johan Johansson 
på hop-skogen, eller med stenars upwältrande å 
andras skiften, föröfwat någon åwärkan, eller ock 
han, ifrån tiltal therföre warda befriad, samt ho-
nom ärsättning, för rättegångs omkostnaderne til-
ärkiännas. 

I följe häraf, infunno sig nu wid upropet, alla of-
wanbemälte Parter, hwilka, efter något tvistande 

och öfwerläggning, omsider med hwarannan såle-
des i godo öfwerenskommo, att 

1° skulle ingenthera utaf Parterne hädanefter 
färdas med wagn, öfwer then så kallade Wäster-
ängen under Färsna, undantagande wid the tilfäl-
len, tå the skulle färdas i skjutts; 

2° skulle the aldrig tjudra någre Boskapskreatur 
eller hästar uti Sädesgärdet eller oslagne ängar; 
Men enär någonthera af Grannarne want i skjutts, 
och therifrån hemkomma, skulle thet wara them 
tillåtit, att på theras enskilte backar i Sädesgärdet 
tjudra sine hästar, hwilka dock så borde wårdas, 
att the icke sluppo lösa, att giöra skada på Gran-
narnes skiften; 

3° Thå Östra Gärdet är i säde, skulle ingen få 
leda någre kreatur therigenom til bete i Öster häg-
naden; 

4° Med alt betande uti Ängar, Gärden och Wre-
tar, samt andra gemensamma Hägnader, skulle in-
nehållas, intil thes the fläste af Grannarne öfwer-
enskommit, att samma bete upgifwa; och enär thet 
skjedde skulle 

5° then ena til bete icke insläppa flere kreatur, 
än then andra, efter som the alla ägde lika stor 
Hemmansdel, 

6° Skulle icke någonthera af Grannarne hugga 
något på hop-skogen, innan öfwerenskommelse 
skjedt, och en hwar tå hugga lika mycket, och 

7° Skulle hädanefter icke eller någon utur diken 
eller eljest wältra stenar inpå then andras skiften, 
at then som i något måtto bröte emot ofwanberör-
de puncter, skulle wara förfallen til Fem daler 
Silfwermynts wite, samt att therhos gälda skadan 
med rättegångs kostnaden. 

Och emedan Parterne som således i wänlighet för-
ente blifwit, berörde förening, til alla delar, nu 
wid upläsandet ärkände, samt om stadfästelse 
therå anhöllo; 

Ty pröfwade Skjeppslags Tings Rätten skjäligit, 
samma förening, til obrottslig efterlefnad, här-
igenom gilla och stadfästa. 

Byordning för Göringe 1817 

ULA. Lyhundra härad A a: 16. 21 nov 1817. 

Ingafs och uplästes en så lydande Byordning: 

»År 1817 den 26te Mars öfwerenskommo samte-
lige Gjöringe Byamen om at upretta följande By-
ordning 
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Banco 
Rd sk. rst. 

1° Den som eger oduglig gjärdesgård, 
och honom ej bettrar då, han af by 
fogden blifwit tillsagd böte 	 1. — — 

Skjär skadestånd därigjenom fylle 
skadan och plickte särskildt 
efter lag 

2° hafwer någor okynnesfä och det ej 
fängslar, sedan han därom är 
tillsagd Böte för hest 	 — 32 — 
för en ko 	 — 16 — 
får eller swin så wel winter som sommar — 12 — 

3° Den som kjör öfwer andras åker eller 
eng, då han kan nyttja sin 
egen mark böte för hwarje gång 	— 16 — 

4° Den som icke i laggilltigt stånd 
underhåller sine grindar och led eller 
lemnar de andras öpna efter sig böte 	— 24 — 

5° Den som kjör öfwer den andras 
höbreda eller streng utan at räfsa 
undan böte 	 — 32 — 

6° Sedan slåtta är begynt får ingen 
tjura sina hästar eller andra kräatur 
warken i gjärde eller eng wid bot 	1. — 

7° Om någor begynner slåtta på någor 
eng före en ordentligt byaråd är 
hållit då wiss tid därtill utsettes böte 	— 32 — 

8° Bete i alla engar begangnas med en 
hest eller ko på örelandet, den som 
däremot bryter och slepper mära böte — 36 — 

9° Innan någon eng uppsleppes till bete 
skall byaråd hållas, och ener betet 
skall slutas tillseger byfogden därom, 
den som däremot bryter böte 	— 36 

10° Bywägen ifrån byn, upp till skogen 
skall hwar ock en sitt tilldelta stycke 
iståndsettja och framgjent underhålla i 
gilltigt stånd wid bot 	 1. — 

11° Den som utan låf sönderrifwer en 
andras gjärdesgård och därigjenom kjör 
hwad som heldst antingen höö säd 
eller gödsell 	 1. 

12° Afloppsdikens uppgräfwande, ock 
Broars upprättande, skall en hwar, då han 
af byfogden blifwit tillsagd sig icke undan- 
hålla wid bot för hwarje dagswärke 	— 32 — 

13° Lydnad för Byfogde bör icke ur-
acktlåtas, då han kallar dem böra de 
wara när Byfogden innom en timme 
wid bot 	 — 32 — 

Till Byfogde utwäljes en af Byamennen hwilken 
et år skjöter denna förwaltning, på det sätt att han 
genast äger rätt at utaga Böterna, eller i dess stelle 
med biträde af en annan byaman i den brotsligas 
hus, onekt få taga pärsedlar, hwilka om det icke 
innom åtta dagar ogjenlösas bortautjoneras emel-
lan byamennen, Ock medlen af byfogden förwaras 
i byens Cassa. 

Försummar byfogde gienom försummelse eller 
efterlåtenhet å sine grannars fäl böte dubbelt för 
alt hwad i föreskrefne Ordning utstakadt är. 

Till obråttslig efterlefnad häraf, förbinder wi 
oss,nhwilket med wåra namn ock bomärkens un-
dersettjande uti wittnens närwaro stadfestes Gjö-
ringe den 26 mars 1817 

Carl Ersson, Erick Hansson, Matts Jansson, Eric 
Ersson B, Jan Jansson i Karby, Lars Larsson B. 

Till wittnes Jan Jansson i Loskjälfva och Jan 
Jansson i Gjöringe B. 

1817 Maij lsta förordnades Eric Hansson till 
Byfogde.» 

Och Beslöts 
ByOrdningen warder till den säkerhet kraft och 

werkan lag förmår uti Domboken intagen och skall 
med bewis härom påskrifwas. Afsades. 

Överenskommelse mellan Haggårds och 
Norrnånös jordägare 1800 

ULA. Lyhundra härad A Ja: 38. 6 mars 1800. 

Enär, til företagande upropades det wid Höste 
Tinget sistledit år förehafde, men af orsak Proto-
collet för then 6te November samma år omför-
mäler, til thetta upskjutna mål, imellan Rusthålla-
ren Eric Johansson, i Norrnånö, Kärande, samt 
Stadsfiscalen och KronoLänsmannen Eric Zetter-
ström, Comministern Ärewördige och Wällärde 
Herr Peter Sundgren, Bönderne Eric Ersson och 
Eric Johansson i Hagård, Swarande, angående ut-
läggning af hwad utaf Hagårds bys gemensamma 
Utmark blifwit intagit, med mera the förut i målet 
hållne Protocoller närmare omförmäla, instäldte 
sig Käranden Eric Johansson: anmälandes, at Par-
terne med hwarannan i godo förente blifwit, på 
sätt en them imellan uprättad, af them underskrif-
wen och nu tillika företedd, wid upläsandet theraf 
ord ifrån ord så lydande förening innehåller: 



Lyhundra härad 165 

År 1800. den 14de Januarii sammanträdde samtele 
Hagårds byamän, för at enligit Lofl. Härads Rät-
tens beslut wid sisthållne Höste Ting afgjöra rö-
rande de omständigheter, som Riksdagsman Erik 
Jansson i Norrnånö emot denne bys Hemmans 
Innehafware uti ågången stemning yrkat nemln . 

lm° Öfwerenskommo byamännen at öfwer 
Norra gjärdet, då samma gjärde är i säde, gjöra 
duglig stiksel af fyra eller fem stenger i högden, så 
at någon ohägn af Får och Swin därigenom icke 
sker, hwilken stiksel bör genast om wåren up-
stängas och jemte de wid detta gjärde warande 2 
ne grindar wid En Riks Dr 32 skrs wite i fullkom-
ligt och Laggiltigt stånd underhållas. — Äfwensom 
alla öfrige denne by och grannar efter särskilt del-
ning tilhörige gjärdesgårdar böra lagligen stängas 
och underhållas, så at någon ohägn igenom för-
summelse därmed wid lika ek 12/3 RD rs wite 
sker. 

2° Beslöts at med betningen i Ängarne förehål-
les hädanefter som hitills och sker med Sex krea-
tur af hwarje mantal; dock så at med kreaturens 
ombytande dageligen, som förmäles tillförene 
wara gcedt, hädanefter icke fortfares, och för-
lägges wid skeende öfwerträdelse häremot äfwen 
ett wite af En Riksdaler 32 skr. 

3° Förelägges ett lika wite om någon efter 
Michaelitiden uti ängarne insläpper några Krea-
tur. 

4° Böra alla okynnes kreatur så snart ohägn af 
dem blifwit gjord, wid enahanda wite, genast fäng-
slas på det någon skada i åker och äng därigenom 
icke tillfogas. 

5° Skall wid samma wite grannarne dagen förut 
innan ängar och gjärden upsläppas, sammanträda, 
och därom öfwerenskomma; Och bör betningen i 
Norra gjärdet ske med Sex Kreatur på Mantalet, 
utom Swin och får, som efter förra wanligheten får 
insläppas. För öfrigt afslås tils widare å ömse sidor 
målet rörande intagor, som wid Härads Rätten 
want anhängigt; och warder denne öfwerenskom-
melse til Wällofl. Härads Rättens gillande och fast-
ställelse, i ödmjukhet öfwerlämnad. 

Datum som ofwan. 
Joh. Pehr Sundgren, Erick Johansson i nårnånö, 
Mats Matsson B. C. Zetterström, Eric Ersson i 
Hagård B, Erick Jansson i Do. 

Till wittnes Joh. Ekenströmer. 

Anhållandes nu Eric Johansson, at samma för-
ening kunde warda faststäld. Ty Resolverades 

som Parterne sig emellan uti detta mål, enligt of-
wan intagne öfwerenskommelses innehåll, med 
hwarannan förlikte blifwit; Altså låter ock 
HäradsRätten therwid bero och förblifwa; Äfwen 
som samma öfwerenskommelse Parterne til efter-
rättelse tjena må. 

Byordning för Hårdnacka 1764 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med byordning för Kragsta 1762, Lohärads 
socken, Lyhundra härad och med byordning för 
Norrnånö 1763, Estuna socken, Lyhundra härad. 
Där paragraferna överensstämmer anges detta 
med motsvarande paragraf i byordning för 
Kragsta 1762 och byordning för Norrnånö 1763. 
Olikheter i stavning och interpunktion förekom-
mer. 

ULA. Frötuna och Länna skeppslag A la: 10. 
4 juni 1764. p 17 h-19 v. 

Läto samtelige Hårnacka Byemän til TingsRätten 
ingifwa en them emellan uprättad, och af them 
underskrifwen Byordning, med anhållan, att then 
samma kunde uti Protocollet warda intagen, samt 
til theras säkerhet och efterrättelse, faststäld. 

Berörde Byordning, som uplästes, lydde ord 
ifrån ord, sålunda: 

Byordning för Hårnacka By. 
Åhr 1764, then 11 April kommo samtelige Bye-

männen uti Hårnacka och Estuna Sockn, enhälligt 
til sammans, begiärandes och påstode, att följande 
Puncter skulle them emellan upsättjas, til häm-
mande af then ohägn och oordning, som wid be-
rörde By, af en och annan föröfwades; Hwar til 
then giör sig owägerligen brottslig, att böta efter 
nedanstående puncter, enär the öfwerträdas. Här-
wid sattes til Ålderman efter lott Jan Jansson i 
Östergård, och tu Bisittjare Bönderne Per Persson 
och Karl Jansson i merberörde By; Hwarwid them 
åligger att thetta theras giöromål icke med flathet 
anser, utan noga tilser att rätter ordning i Byen 
hållas må; och til så mycket bättre bedrifwande, 
anhålles hos Högädle Herr HäradsHöfdingen och 
then Högtärade Lofle TingsRätten om stadfästelse 
härå på följande puncter. Nämeligen: 

1°=Kragsta 1762: 1 dock Skall Byemännen 
2°= Kragsta 1762: 2 dock .. eller annorstädes 
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hafwa .., En daler. Skjer therigenom skada, se-
dan.. 

30 = Kragsta 1762: 3 dock. . eller genom behåld-
na giärdesgårdar, böte äfwen En daler och ärsättje 
skadan. Samma lag ware för then som har Gjetter 
wid Byen. 

4° Får ingen insläppa någre kreatur in i samfälte 
inhägnade ägor, förrän alle Grannarne therom en-
se och tilsagde äro. Giör thet någon, skall böta En 
daler. 

5° Får ingen giöra något skadeligit tramp eller 
bilkast öfwer måhlfåren, kiöra then krokig, såsom 
skiära och slå öfwer, på åker och Äng, eller giöra 
någon wäg emot Grannens wilja; och them, som 
häremot bryter, blifwer sakfåld til en daler 
koppmt. 

6° Om någon far igenom grind eller annan 
stengsel, och thet icke efter sig igensätter, böter 
En daler. Samma lag ware för them som blifwer 
bådad på något hoparbete och icke sig therwid 
infinner. 

7° Om någon hwarannan med ord eller giärning 
ofredar, enär något samråd hafwes för händer bö-
ter Twå daler koppmt. Likaledes om något samråd 
skulle behöfwas, som här icke nämdt är, och en 
del är med, en del emot, så bör thet stå wid högsta 
vota. 

8°=Norrnånö 1763:9 dock .. tjudrar eller 
wattnar [fel för: wallarl. 

9° Om någon, som tör hända, giordt sig sakfåld 
til någon af thenne Byordnings punct treskas, och 
icke wilja böterne utgifwa, skall hemsökas, och 
prompt böterne utan gensäijelse utexequeras; och 

10° I fall Åldermannen befinnes med lam- och 
flathet, eftersätter sitt giöromål och brister i sin 
skyldighets fullgiörande. Skall han therföre böta 
Sex daler koppmt; och en annan i thess ställe til-
sättjas. 

Sålunda wara med alle samtelige underskrifne 
Byemännens ja och samtycke i föregående punc-
ter utsatt, hwilka wi oryggeligen hålla skola, hwil-
ket wi härmed på thet kraftigaste stadfäste, med 
wåre egenhändige bomärken och namn bekräfta, 
som skjedde i Hårnacka, Anno, Die ut supra. 

Gl. Erik Jansson b, Per Persson b, Erik Persson 
b, Jan Persson b, Karl Jansson b, Olof Jansson 
b, Jan Jansson b. 

Til wittne Johnes Holmström. 

Och som thenne Byordning fants lända til god ord- 

nings bibehållande emellan Grannarne i Hårnacka 
By; Altså pröfwade TingsRätten skiäligt, att then 
samma, til theras efterrättelse samt obrottslig ef-
terlefnad, gilla och fastställa; Hwaröfwer bewis 
genom utdrag af Protocollet, så wäl som påskrift å 
sielfwa Byordningen, them uppå begiäran, med-
delas skulle. 

Byordning för Norrnånö 1763 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med byordning för Kragsta 1762, Lohärads 
socken, Lyhundra härad och med byordning för 
Täby 1762, Husby-Lyhundra härad. Där paragra-
ferna överensstämmer anges detta med motsva-
rande paragraf i byordning för Kragsta 1762 och 
byordning för Täby 1762. 

ULA. Lyhundra härad A Ja: 17. 18 maj 1763. 

Instälte sig samtelige Byemännen i Norrnånö och 
anhöll° at en them emellan uprättad Byordning, 
måtte uti HäradsRättens protocoll til laga säkerhet 
warda intagen och til theras efterrättelse faststäld, 
lydande then samma, som följer. 

År 1763 then 16 Maji kommo samtelige Byemän-
nen i Norrnånö och Ästuna Sochn enhälligt til-
sammans, begärandes, at följande puncter skulle 
them emellan upsättas til hemmande af den ohägn 
och oordning, som wid bemälte By af en och an-
nan föröfwats, hwarwid, den brotslige gjör sig för-
fallen til de böter, som wid följande puncter kom-
mer at utmätas. Til Ålderman kommo Byemännen 
öfwerens, at wara hwar sit år eller ock längre som 
wid slutet kommer at nämnas. 

1°-4.=Kragsta 1762: 1-4 dock 1° Skall Byemän- 
nen, . . 3°.. daler Kopparmynt. 40 	Grannarne 
äro derom ense och tilsagde; .....dal. Koppar-
mynt. 

5. Får ingen gjöra något skadligit tramp eller 
billkast öfwer målfåren eller kjör den krokig på sin 
Grannes åker icke eller skjära eller slå öfwer mål-
fårar och afraggar, gjöra hwarannan skada med 
tramp på Åker eller äng eller gjöra deröfwer någon 
wäg, sedan des åker är til sånings upbrukad. Nöd-
gas någon at gjöra wäg, skall den samma af honom 
upbrukas hwilken som häremot bryter, skal äf-
wen böta en daler Kopparmynt. 

6° Om någon far igenom grind, led eller annan 
stengsel och det icke efter sig up- och igensätter, 
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böte En dal. Kopparmynt; likaledes om någon 
neke, at sin skyldighet fullgjöra, enär något hopar-
bete tarfwas. 

7' Om någon hwarannan ofredar med ord eller 
gjerningar, enär något samråd hafwes för händer, 
skall böta Twå dal. Koppmt; likaledes om något 
samråd skall behöfwas, som nu ej omnämndt är 
och grannar ej derom ense blifwa skall då skje ef-
ter högsta votering. 

80= Täby 1762:8 dock .. böter, at dem .., 
blifwa skall med .., . . Tinget, at der.. 

9° Om någon tjudrar eller waktar sine kreatur 
på sine grannars tilhörige ägor, innan grödan är af-
bärgad eller och genom wårdslöshet slippa lösa, 
den samma skall böta Twå dalr Silfmt. 

10° Getter, som äro af sådan art, at de gjöra 
gemenligen skada, at den som sådana kreatur up-
pehåller måtte ständigt gå i förswarligt fängsel och 
om the äntå gjöra skada, skall ägaren utom ska-
dans ersättning böta Tre dal. koppmt. 

11. Om åldermannen brister något och ej full-
gjör samt fullföljer sin skyldighet i förenämnda 
mål skall han böta En dal koppmt. At detta, som 
ofwanförmält är, stadfäste wj med wåre namns 
och bomerkes undersättjande, som skjedde, på 
förenämnde Dato. 

Och som samtelige Norrnånö Byemän, hwilka til 
en Byordnings fastställande, nu blifwit inkallade, 
woro närwarande och erkände thesse puncters in-
nehåll, samt om stadfästelse therå anhöllo, med 
then förklaring öfwer then 10de puncten, at en 
hwar af Byemännen, som nu underhöllo Getter, 
nästkommande Höst skulle them föryttra och af-
skaffa utan tilstånd och rättighet att therefter så-
dane kreatur underhålla; Byamännen jemwäl, 
therom gemensamt öfwerenskommo, at, wid före-
fallande rättegångar om ohägn och förseelser inom 
Byalaget, til förordnade Åldermannen och bisitta-
ren skulle äga witsord wid theras käromål; Alltså 
och emedan thenna Byaordning fanns tjena til God 
ordnings hållande iByn; ty pröfwadeHäradsRät- 
ten skjäligt, then samma til rättelse at gilla och 
fastställa, samt at tillika i anledning af thenna By-
ordnings 8de punct utsätta et wite af Fem dal. 
Silfmt, hwartil then af Byemännen, skall wara för-
fallen, som, emot hwad nästnämnde punct förmår, 
uti böternes friwilliga erläggande, tredskar. 

För öfrigit blefwo, uppå Byemännens enhälliga 
wal och föreslående, Bönderne gla John Eriksson 
och Erik Eriksson then äldre förordnade, at, detta 

år then förre såsom Ålderman och then senare så-
som Bisittare öfwer thenna Byaordnings efterlef-
wande inseende hafwa. 

Betesöverenskommelse för Norrnånö 1790 

ULA. Lyhundra härad A I a:33. 3 nov 1790. 

Nämndemannen Erik Mattsson och Rusthållarne 
Erik Jansson, Erik Andersson och Olof Olsson i 
Norr Nånö, hade till thetta Ting utwärkat stäm-
ning å theras Grannar Rusthållarne Jonas Anders-
son, Per Andersson och Matts Jansson samt bön-
derne Jan Ersson, gamla Erik Ersson, unga Erik 
Ersson, Matts Persson och Matts Mattsson i Norr 
Nånö jemte Rusthållaren Jan Jansson i Berga och 
drängen Carl Jansson i Skjälsta, med påstående 
1mo att en wiss ordning måtte Parterne emellan 
fastställas angående betande i Byens samfälta 
ängar, således, at trenne koer beta emot twänne 
Hästkreatur, alt efter hwartheras Hemmans dels 
storlek, 2do att icke någon måtte tjudra, walla 
eller släppa Hästar och andre Kreatur lösa uti 
Byens ängar, som slagne äro, 3° Att gemensamma 
ängar icke upsläppas till betande, innan samtelige 
Grannarne therom ense äro, 4to att äfwen wiss tid 
måtte utsättas, huru länge ängarne Höstetiden år-
ligen böra betas, och samma tid, at domstohlen, 
efter Parternes öfwerläggning therom fastställas, 
5° att ett ansenligt wite måtte föreläggas Byamän-
nen, ofwanberörde hushållspuncter obrottsligen 
hålla och fullgiöra. Fordrandes Käranderne 6° är-
sättning för Rättegångs omkostnaden. 

Enär i anledning häraf thetta mål till företagande 
upropades, instälte sig samtelige Parterne dels 
sjelwe dels ock genom lagligen befullmäktigade 
Ombud, utom unga Erik Ersson, hwilken anmäl-
tes hafwa blifwit af sjukdom så betagen, at han 
måst härifrån Tingsstället hemåt sig begifwa: 

Tillkännagifwandes the öfrige härwid närwarande, 
at samtelige Parterne uti thet instämde måhlet med 
hwarannan förente blifwit på sätt en therom upp-
rättad skriftelig förening innehölle hwilken nu in-
gafs och fanns wid upläsande theraf ord ifrån ord 
som fölljer: 

Undertecknade Byamän uti Norrnånö hafwa öf-
werenskommit om fölljande förening: 

lmo Skall räknas lika häst och ko uti bete i 
hängarne, sedan samfålt råd är giord till uppsläpp- 
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ning en dag förut, och alla kreatur skall tagas af 
hängarne innan den 25 september hwarje år. 

2do Skall ingen hwarken tiudra eller walla någre 
kreatur uti hängar, gärden, Ertåkrar eller samfålt 
mark, sedan hängsslåttan i byen börjat. 

3° Får ingen så rofweland uti ärtlandet, undan-
tagande egen stängning deromkring. 

4° Betes uti hängarne, med fölljande ordning 

Kreatur 
Gl. Jan Ersson 3 öre 6 pgl 

	
4 nöt 

Gl. Erik Ersson 	D° 
	

4 D° 
Olof Olsson 	D° 	 4 D° 
Matts Persson 	D° 	 4 D° 
Dessa Hemmansdelar betar än 
utom med 	 1 Kalf 

Matts Johansson 4 öre 13 1/2 pgl. 5 Nöt 

	

dessutom årsgl kreatur 	 1. 
Matts Mattsson Åbo åt Jan Jansson 
i Berga och Carl Jansson 
i Skjulsta 	 5 Nöt 

dessutom årsgl kreatur 	 1. 
Erik Mattsson 5 öre 20 pgl 	7 Nöt 
Erik Jansson 6 öre 13 pgl 	8 D° 
D° Erik Mattsson och Erik Jansson 
tilhopa 	 1 hagkalf 

Erik Andersson 4 öre 18 pgl 	6 Nöt 
Jonas Andersson 2 öre 9 pgl 	3 D° 
Per Andersson 	D° 	 3 D° 
Unga Erik Ersson 4 öre land 	5 D° 

Summa kreatur 62 

Om någon släpper flere kreatur än nu sagt är eller 
bryter emot någonthera af ofwannämda punckter, 
den skall böta 3 Rd 16 sk Specie, som skjedde 
Kragsta Tingsplats den 3 Nowember 1790. 

Erik Mattsson, Erik Johansson, Erik Andersson, 
för mig och min Broders wägnar Johan Johansson 
i Berga, Carl Jansson i Skjulsta, Matts Johansson, 
unga Erik Ersson B, Jonas Andersson B, Olof 
Olsson igenom Erik Mattsson efter fullmagt, 
Matts Persson i Norrnånö, Erik Ersson och 
Johan Eriksson B, Erik Johansson i Södernånö 
igenom fullmagt. 

Att ofwanskrefne jordägare friwilligt sine namn 
ristat, wittnar Unga Johan Gustafsson i Gräfsta B, 
gamla Johan Gustafsson i Gräfsta, Erik Gustafs-
son i Dillingby B. 

Och som Parterne, på sätt ofwanintagna af them 
sjelfwe eller genom theras Ombud underskrifne 
och behörigen bewittnade Förening innehåller, 

med hwarannan uti thet instämde måhlet förente 
blifwit, Altså låter ock HäradsRätten therwid nu 
bero. 

Byordning för Svanberga 1772 

Denna byordning överensstämmer i stort med by-
ordning för Svinninge 1765, Estuna socken, Ly-
hundra härad. Där paragraferna överensstämmer 
anges detta med motsvarande paragraf i byordning 
för Svinninge 1765. 

ULA. Lyhundra härad A Ja: 23. 1 juli 1773. 

Ingåfwo Swanbärga Bys samtelige Jord- och del-
ägare, följande them emellan uprätade by-Ord-
ning, med anhållan, at thensamma kunde warda 
uti HäradsRättens protocoll intagen, samt til we-
derbörlig säkerhet, gillad, och them, bewis ther-
öfwer, meddelas; Lydande berörde By-Ordning, 
som therpå uplästes, ord ifrån ord, sålunda: 

Åhr 1772 then 18de October, kommo Byamännen i 
Svanbärga och Estuna Sockn, samteligen öfwer- 
ens, at följande puncter måtte uprättas, til före- 
kommande af then ohägn och oordning som wid 
berörde By, af en och annan blifwit föröfwad. Ut- 
sätjandes ett wite, til hwilket then giör sig förfal-
len, som hädanefter, emot någonthera af thessa 
puncter sig förbryter: Kommandes böterne hos 
then brottslige, af Åldermannen att uttagas. 

Til Ålderman kommo Byamännen öfwerens att 
wara hwar sitt åhr. 

1°-7°=Svinninge 1765: 1-7 dock 1° 	bötes 16 
öre Kopparmynt, första.. 4° .. tilsagde och hwad 
slags Kreatur ther i släppas må. 5° öfwer Mål-
fåren och åfraggen. 7° Om någon ofredar hwaran-
nan med ord eller gierningar 

8° Den som i samfåldt Ärtland och Rof-land, 
understår sig att gå och hämta någotthera slaget, 
förr än som största delen äro therom ense, hwar-
ken liten eller stor, böte Twå daler Kopparmynt. 

9° och 10°=Svinninge 1765: 9 och 10 
11° Getter, som gemenligen giöra skada, måste 

aldrig tillåtas, wid bot af Sex dalr Koppmt. 
12°=Svinninge 1865: 11 

Alt thetta, som i föregående puncter förmält är, 
som wi med wåra namns och Bomärkens under-
skrift betygar af Swanberga then 10de October 
1772. 
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Karl Persson, Anders Jansson, Jan Mattsson, 
Johan Gabrielsson, u. Matts Eriksson, Johan 
Johansson i Nyckelby. Jordägare af 3/8 Mtl. Jan 
Ersson i NorrNånö, Jordägare af 1/4 Mtl. Anders 
Persson. Åbo på 3/8 mantal. Matts Andersson. 
Alla med bomärken. 
Til wittnes. 
Per Johansson i Hammarby B, Per Persson i Råby 
Nämdeman. 

Och allthenstund thenna By-Ordning fants lända 
til bibehållande af god ordning innom Swanbärga 
By, samt ther warande Jord- och delägare. För- 
thenskull pröfwade HäradsRätten skiäligit, att 
then samma, tu wederbörandes säkerhet och ef- 
terrättelse, gilla och stadfästa. Hwarjemte, uppå 
begjäran, ett wite af Fem daler Silfwermynt ut-
sattes, hwartil, utom the böter, som å hwarjehan-
da händelser, uti sielfwa By-Ordningen, föreskrif-
wes, så wäl som ärsättning af rättegångskostna-
den, then af Grannarne i Swanbärga By skulle 
wara förfallen, som, på thet sättet förbryter sig 
emot hwad öfwerenskommit är, att Grannarne, 
likmätigt By-Ordningens 9de punct, blifwa nöd-
sakade, at honom til HäradsRätten låta lagligen 
instemma. Börandes dock thetta protocoll, en 
gång om åhret, tå ombyte med Åldermannen 
skjer, uti alla delägarnes närwaro, offenteligen up-
läsas. 

Förnyad stadfästelse år 1815 av 
byordning för Svanberga 1772 

Byordningstexten finns på nytt återgiven i dom-
boken 1815, men är identisk med texten från 1772 
och återges därför ej här. 

ULA. Lyhundra härad A Ja: 45. 22 juni 1815. 

Läto samtelige Swanberga Byamän genom Bon-
den Mats Jansson derstädes Ingifwa en till Hä-
radsRätten stäld skrift af denna lydelse: »Tit. Re-
dan År 1773 den 1 Julii har då blifwit En ByÅr-
ning öfwer Swanberga By för Lyhundra Lofl. 
TingsRätt upvvisat och faststäld, och samma By-
ordning är nu så Gammall, At wi will hafwa den 
förnyjad, dock med den ändring Af 9de Punten: 
At Ållermannen med besittaren äger Genast Hos 
den brottsliga uttaga för hwarje brott, med 16 
skilling Banco utom skadan, och af 10de Punten 
får ingen ädanefter Hwärken tjudra eller walla uti 

Åker och Hängar som samfellta äro wid Lika bot 
af 16 skillind Banko, Och anhåller som wi nu öf-
wer-EnsKommit at giästgefwaren Anders Matts-
son blier förordnad til ållderman, och Postbonden 
Anders Mattsson till besittare, att ifrån den 12te 
Juni nästkommande, ätt år och sedan uti Tuur, 
och det med byordningen uti de öfriga Punter 
Swanberga d. 5te Juni 1815. 

Framhärdar med djupaste wördnad Tituli alldra 
ödmjukaste Tjenare Mats Jansson, Pehr Pehrsson 
B, Mats Adamsson, Anders Mattsson B, Jan 
Ericksson B, Jan Jansson B, ug Anders Mattsson 
B, Jan Matts Enka Anna Maria Feldtz B. 

Närwarande Wittnen 
Eric Mattsson i Norrnånö, Johan Ersson S. 
Malma B. 

Warandes härwid fogadt »Utdrag af denna Rätts 
dombok den 1 Julii 1773, deruti ofwannämnde By-
ordning fanns ordagrant intagen och lydde så-
lunda» År 1772 then 18 October [här följer byord-
ning för Svanberga 1772 ordagrannt]: Hwilken 
Byordning, som uplästes, blifwit af HäradsRätten, 
jemlikt hwad protocollet uplyste gillad och stad-
fästad; Äfwensom et wite af Fem Dr Sfmt är wor-
det utsatt, dertill utom Böter, enligt Byordningen 
och Rättegångs Kostnads gäldande den af gran-
name wore förfallen, som således sig, emot By-
ordningen förbröte, at likmätigt densammas före-
skrift i 9 Puncten, Grannarne undsättas, honom 
till HäradsRätten låta lagligen instemma; Dock 
borde Protocollet en gång om året då ombyte af 
Ålderman sker, uti alle delägarnes närwaro offen-
yeligen upläsas. 

Och agtade HäradsRätten nu godt at ifrågastäldte 
Byordning med deruti af Byamännen enligt den 
företedde skriften i anseende till 9de och 10de 
Puncterne öfwerenskomne förändringar gilla och 
till wederbörandes efterrättelse fastställa på sätt 
och med wilkor HäradsRättens Protocoll under 
den 6 Julii 1773 enligt hwad ofwan förmäles ut-
sätter — Äfwensom HäradsRätten widByamän-
nens utseende af Ålderman och bisittare för när-
warande är finner godt låta bero. 

Vitesförbud för Svanberga 1815 

ULA. Lyhundra härad A la: 45. 22 juni 1815 i 
direkt anslutning till förnyelse anhållan om förny-
else av byordning. 
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På af Jordägarne i Swanberga By gjord anhållan 
och i anseende till förekomne omständigheter, 
pröfwade HäradsRätten skäligt at utsätta et wite 
om Tre Rd 16 sk. Banco, dertill utom answar en-
ligt Lag och skadeersättning den af in- eller utbya-
män sig förfallen gör, som hädanefter å berörde 
Byes ägor medelst olofiige gång- eller körwägars 
inrättande, Grindars och leds öppne lemnande el-
ler fördärfwande, löf, torf, eller näfwertägt, skogs-
hygge, fiskande, jagande, eller på hwad annat sätt 
det wara må, någon åwärkan föröfwar. 

Byordning för Svinninge 1765 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker.Stock-
holms län vol. 175. Lyhundra härad. 16 febr 1765. 
p 583 v. 

Läto samtelige Byamännen i Swinninge, ingifwa 
en emellan them öfwerenskommen Byordning, 
med anhållan, at then samma, tu l theras säkerhet, 
icke allenast kunde warda i Protocollet intagen, 
samt gillad och stadfäst; utan ock, at HäradsRät-
ten, wille utsättja något wite för then, som på thet 
sättet öfwerträdde the thärutinnan utsatte 
puncter, at Byamännen blefwo föranlåtne, honom 
therföre wid Tinget, lagligen tiltala; lydande be-
rörde By-ordning, som uplästes, ord ifrån ord, så-
lunda: 

Åhr 1765 then 9de Februarii, kommo Byamännen 
i Swinninge och Estuna Sockn samteligen öfwer-
ens, at fölljande puncter måtte uprättas, tu före-
kommande af then ohägn och oordning, som wid 
berörde By af en och annan, blifwit föröfwad, ut-
sättjandes ett wite, tu l hwilket then giör sig för-
fallen, som hädanefter emot någonthera af thesse 
puncter sig förbryter; kommandes böterne hos 
then brottslige af åldermannen at uttagas. 

Til Ålderman kommo Byamännen öfwerens at 
wara hwar sit åhr: 

1° Skola Byamännen, så snart de af Ålderman-
nen bådade blifwa owägerligen komma tilsam-
mans, eller när the utan förfall uteblifwa, böta 
tolf öre kopparmynt första gången, och sedan dub-
belt, och likafult undergå thet, som Byamännen 
besluta; nekar någon theremot, och ej fullgiör sin 
skyldighet, skal then samma böta En daler kop-
parmynt. 

2° Then som befinnes hafwa bofållige Giärdes- 

gårdar, Grindar, Led eller Broar, wid Åker och 
Äng, eller annan stängsel, och dem ej i rättan tid 
förbättrar, skal böta En daler kopparmynt; skjer 
therigenom skada, sedan therom tilsagt blifwit, 
böte dubbelt, och fylle thesutom skadan efter Ål-
dermannens wärdie. 

3° Om någon hafwer okynnes Fä, af hwad slag 
thet hälst wara må, och thet icke fängslar eller 
aktar, at thet bryter eller häfwer sig in öfwer be-
håldne giärdesgårdar, böte En daler kopparmynt, 
skjer skada, förhålles som i näst föregående punct. 

4" Jngen får insläppa någre kreatur, i samfålt in-
hägnade ägor, förr än fläste grannarne äro therom 
ense, och tilsagde; likaledes skal hwar och en 
strax uttaga sine kreatur, utur före nämde ägor, 
enär therom tilsagdt blifwit; Ho som häremot bry-
ter, böte En daler kopparmynt. 

5° Jngen för giöra något tramp, eller billkast öf-
wer måhlfåren, eller kiöra then krokug på sin 
Grannes åker, icke eller skjära och slå öfwer måhl-
fåren och afraggar, icke giöra hwar annan skada 
med tramp på åker eller äng; icke eller giöra ther-
öfwer någon wäg, sedan åkren är tu Sånings up-
kiörd; och ther någon skulle nödgas at giöra sig 
wäg, skal han then samma efter sig upbruka, och i 
förra stånd sättja; bryter någon häremot, böte En 
daler kopparmynt. 

6° Far någon igenom Grind, Led, eller annan 
stängsel, och thet icke efter sig igensätter, böte En 
daler kopparmynt; samma bot ware för then, som 
nekar at giöra sin skyldighet, enär något hop-
arbete tarfwas. 

7" Om någon hwar annan ofredar med ord eller 
gierning, när något samråd hafwes för händer 
böte Twå daler kopparmynt: Om något samråd 
kunde behöfwas hwarom här icke nämdt är, och 
grannar therom ej ense blifwa, skal thet skje efter 
mästa vota. 

8° Ther någor skulle tredskas eller neka at un-
dergå förenämde böter, så at han them ej wille ut-
gifwa, enär the af åldermannen utkräfde blifwa, 
then samma skal med sainfåld kostnad stämmas tul 
Tinget, at ther undergå thet wite, som Härads-
Rätten utsätter. 

9° Tjudrar eller waktar någon sine kreatur på 
sin grannes tillhöriga ägor innan grödan är afbär-
gad, den samma skal böta Twå daler kopparmynt. 

10° Gietter som gemenligen giöra skada, måste 
ständigt hafwas i förswarligt fångsel, och om the 
äntå giöra skada, skal ägaren, utom skadans är-
sättning, böta Tre daler kopparmynt. 
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11° Försummar åldermannen något, så at han ej 
fullgiör sin skyldighet i förenämde mål, skal han 
böta En daler. 

Alt thetta som i föregående puncter förmält är, 
stadfäste wi med wåra namns och bomärkens un-
dersättjande, åhr och dag som förr skrifwit står. 

Jan Olofsson, Erik Persson, Alexander Anjou, 
Erik Eriksson. 

Och althenstund the, uti ofwanberörde By-ordning 
författade puncter, funnos tjena til god ordnings 
bibehållande emellan Swinninge Byamän, samt 
theras ägors häfdan- och fredande. Förthenskul 
pröfwade HäradsRätten skjäligt, then samma at 
gilla och stadfästa, samt at tillika utsättja ett wite, 
af Tijo daler Silfwermynt, hwartil, utom anna 
laga answar, then eller the af Byamännen, skal 
wara förfallen, som på thet sättet tredskas uti full-
giörandet af ofwanberörde puncter, at Grannarne 
föranlåtas, honom therföre, in för HäradsRätten, 
lagligen tiltala. 

Byordning för Soderniinä 1765 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Stock-
holms län vol. 175 och 175 1/4. Lyhundra härad. 
12 okt 1765. 

Sedan Nämdemannen Anders Andersson Hall i 
Södernånö, til thetta Ting låtit instemma samtelige 
sine Grannar angående, at af them samtyckas 
måtte, thet en emellan them uprättad Byordning 
kunde warda lagligen gillad och faststäld; Så läto 
nu berörde Byamän ingifwa en af them underskrif-
wen förening, med anhållan, at then Samma kunde 
warda uti Härads Rättens protocoll intagen, samt 
til wederbörlig efterlefnad gillad: lydande berörde 
förening. som uplästes ord ifrån ord som fölljer. 

Byordning för Södernånö Byamän 
10 Skal en af Byamännen förordnas, hwarje år 

til Ålderman, hos hwilken nödige sammankomster 
bör hållas, uppå hans kallelse then Byamännen 
böra åtlyda, wid bot En daler hwarje gång någon 
utan laga förfall uteblifwer. Och bör en af Bya-
männen tillika, hwarje år såsom bisittjare, wara 
honom behielpelig. 

2° Then som icke uti förswarligt stånd under-
håller sin stängsel, thet ware Gärdesgård, Grind 
eller led, och uppå tilsäjelse then samma uti rättan  

tid icke i stånd sätter, böte hwarje gång tre daler 
och ärsätter skadan efter Åldermannens ochBi-
sittjarens wärdie. 

3° Then som hafwer okynnes Fä, af hwad slag 
thet wara må, och thet icke behörigen fängslar 
eller waktar, ware utom skadans ärsättning, förfal-
len til en dalers bot. Giäss ware ock therunder be-
gripne, så ofta the uti ängar finnes eller Sädes-
gärden. 

40 Eho som kiör Målfåren krokig in uppå sin 
Grannes åker, när then sådd är, nedtrampar eller 
theröfwer kiör, och bär sin åkerredskap, skiär el-
ler slår öfwer Måhlfåror eller afraggar, samt giör 
wäg öfwer brukad åker eller oslagen slotta och 
oskuren säd, plikte för hwarje gång twå daler. 

5° Far någon igenom Grind eller led, och thet 
samma efter sig icke igensätter, giälde skadan och 
böte twå daler. 

6° Tiudrar eller waktar någon sine kreatur uti 
gemensamma hagar, ängar eller giärden, innan 
grannarne äro ense, at insläppa, plickte för hwarje 
kreatur twå daler. 

70 Uti Österängen skal hwar af Grannarne å tid 
som the öfwerenskomma hwarje åhr icke insläppa 
til bete mera än ett kreatur för hwart öreland, han 
i Byen äger, ko och häst lika räknade. Then som 
mera insläpper, böte för hwarje kreatur, En daler. 

8° J Siöhagen skola icke någre andre kreatur til 
betande insläppas, än hästar, och thet icke förr än 
Mattsmässodag, så framt Byamännen icke annor-
ledes therom kunna förenas. Then theremot bry-
ter, böte En daler. 

9° Får skola icke betas uti Ängar, å annan tid 
om åhret, än om Hösten sedan Trädesgiärdet til 
såning blifwit hägnadt, til thes Sädesgiärdet til be-
tande öpnas. Förbrytare häremot, giöre sig skyl-
dige til Twå dalers bot hwarje gång. 

10° Uti Storängen får icke någon til betande in-
släppa flere kreatur, än 2 hästar och 2 Fäkreatur 
af hwarje fjerdedels Mantal, men dock efter öre-
tal, och thet så lång tid, som Grannarne hwarje 
åhr wid sammankomst kunna förenas om; dock 
må then som hafwer hos sig innom byen föräldrar 
eller barn, som Jord äga, hwilka underhålla lagans 
kreatur, icke wägras, at en ko för jordägarens räk-
ning insläppa. Men bor han utom Byalaget, ware 
sådan rätt förlustig. Then häremot sig förser, 
plikte Twå daler. 

11° Finnes Swin uti ängar eller Sädesgiärden, 
ware then til tre dalers bot förfallen, som thertil 
wållande är. 
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12° Eho som annan af grannarne wid samman-
komsten, med ord eller gierning ofredar, böte tre 
daler. 

13° Treskas någon at ärlägga ofwanberörde 
böter, enär the af åldermannen fordrade blifwa, 
bör han lagföras, och tå ärlägga thet wite, som 
then ädle HäradsRätten wid thenna Byaordnings 
fast ställande, täcktes utsätta. 

14° Kunna Byamännen icke förenas wid sam-
mankomster, uti hwad som förehafwes, skiljes 
thet genom votering, då de fläste rösternas beslut 
blifwer efterlefwadt, äfwen af then frånwarande. 

15° Wid hwarje ombyte af Ålderman giöres re-
do för böterne, som influtit theröfwer ordentelig 
Bok hållas bör. Och äga Byamännen at sielfwa för-
enas, hwartil samma böter och influtne penningar 
skola anwändas. 

16° Försummar ålderman sin skyldighet at öf-
wer thenna Byordnings efterlefnad hafwa ett noga 
inseende ware han tu fyra dalers bot förfallen. 
Och räknas alla thesse böter i Kopparmynt. 
Södernåno then 8de october 1765. 

Nemligen gietter skola hädanefter uti Byen al-
deles aftagas, bryter någon häremot skal han ther-
före plikta tre daler Kopparmynt. 

Lars Meckelsson b, Johan Johansson i Nora b, 
Anders Hall b, Erik Olofsson b, Unge Jan 
Andersson b, Anders Andersson b, Mårten 
Mattsson b, Erik Johansson b, Johan Johansson 
b, Johan Andersson b. 

Och althenstund thenna Byaordning wid upläsan-
det pröfwades lända tu god ordnings bibehållande 
uti Södernånö By; förthen skul pröfwade Härads-
Rätten skiäligt, at then samma tu l alla delar gilla 
och stadfästa; Hwarjemte i anledning af samma 
Byordnings Trettonde punct, ett wite af Tijo daler 
Silfwermynt utsattes, för then af Byamännen, som 
så tredskades, uti fullgiörandet af hwad therutin-
nan öfwerenskommit är, at Grannarne blefwo för-
anlåtne honom therföre hos HäradsRätten lagligen 
tiltala. 

Byordning för Södernånö 1826 

ULA. Lyhundra härad A la: 52. 26 okt 1826. 

Delägarena uti Söder Nånö By Nämndemannen 
Mats Matsson, samt Rusthållaren Jan Peter Mats-
son och Mats Ericsson derstädes äfwensom 

Nämndemannen Eric Ericsson i Ekeby hade tul 
detta Ting utverkat stemning å Rusthållaren Hans 
Larsson och Bonden Anders Andersson i först-
nämnde By, med påstående, det måtte de begge 
senare åläggas, at, wid ansenligt wite, ingå uti den 
för Södernånö By emellan öfrige grannarne öfwer-
enskomna Byordning, som til inbördes gagn län-
dande; Derjämte öppen talan förbehållits. 

Enär detta mål nu upropades, instälte sig 
Käranderne Eric Ersson och Mats Matsson, den 
senare jemwäl å sine medparters wägnar enligt 
fullmagt, emot Swaranden Hans Larsson samt 
Anders Andersson mundteligen befullmägtigade 
Ombud, Nämndemannen Pehr Jansson i Nyckel-
by; upteende Mats Matsson ifrågakomne Byord-
ning, så lydande: 

»För att winna ordning, och förekomma twist och 
oenighet har undertecknade jordägare öfwerens-
kommit om följande Byordning. 

lmo Till insäende af nedanskrefne Byordning 
tillsätter Byamännen efter Tour en ordinarie och 
en Extra Byfogde, wid ombytet som blifwe hwarje 
år på en utsatt dag i Januari månad, skall den 
Extra alltid blifwa Ordenarie och en ny i hans 
ställe tillsättas, wid samma tillfälle skall för året 
räkning göras som af byamännen till sin ricktighet 
pröfwas. 

2do De af byamännen samfålt inhängnade Norr 
ok Söder Skogarne samt Åsen, skall på en utaf 
åboerne utsatt tid till bete nyttjas för byens Häst 
och boskapskreatur, men ej andra får till bete in- 
tagas, den så kallade Storsweden, skall på den ut- 
satte tiden endast för Byens hästkreatur till bete 
nyttjas, bryter någon emot dessa föreskrifter, böte 
1 sta gn 8 ta skl. för hwart kreatur, 2 dra gn 16 
tors för 3 dje och de öfrige gånger 32 sk. Banco. 

3110 Skulle twist om tidens början, och uphö-
rande af betet upstå, skall derom Rösters, och 
hemmanets Öretals Pluralite afgöra twisten wid 
omröstningen. 

4to Stora aflopsdiket ifrån Barrsjön till sjön 
Ludden, skall efter warande delning, uppå någon 
jordägares tillsägelse, upprensas der så nödigt fin- 
nes på en af året tjenlig tid, dock så att rens-
ningen är wärksteld till Olofsmessodag, skulle nå- 
gon på förenämnde tillsägelse uraktlåta att på sag-
da tid ränsning wärkstella, äger den af försummel-
sen lidande foga anstalt om ordentlig Syn, förrät-
tad af 2 ne ojefwige Nämdemenn, och genast efter 
förrättad Syn, för lego wärkstella det bristande, 
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kostnaden och tidspillan som på hwarje sätt här-
igenom blifwit orsakad, skall Byfogde af den träd-
skande uttaga och sökanden tillställa samt dess-
utom En RDr böter till byens Cassa. 

5te Uti förenämde dike ifrån Ludden till Barr-
sjön skall wattnets fria lopp med dämm eller fiske-
redskap ej hindras, utan minst tre qvarters rum 
wid dikets botten och wattnets yta öppet lämnas, 
bryter någon häremot böte 1 sta gn. 16. 2 dra gn. 
32 sk, och fiskeredskapen som för By-Cassans 
räkning bort Autjoneras. 

6. De för hela byens räkning uttagne wegar och 
broar, samt de gerdesgårdar som stänger Norr och 
Söderskogarne Åsen och Storsweden, skall af 
byämännen hwarje är före Åkerbruket om wåren 
besigtigas, och då en lämpelig tid för den nödiga 
lagning utsättas, försummar någon att på den ut-
satta tiden förbetra, skall Byfogden genast foga 
anstalt att det bristande blifwer för lego wärkstält 
och derefter kostnaden af den försumlige, samt 
En Rdr böter i föreskrifwen ordning uttaga. 

7de Alla innom byns område warande grindar 
och led, skall af byens inwånare sorgfälligt wårdas 
och igenlåtas under den tid som de till stängsel 
nyttjas, husbönder och Föräldrar tillse att deras 
barn och tjenstefolk sinn pligt häruti fullgöra och 
för deras försummelse answara, hwilken som här-
emot bryter böte för hwar gång 24 sk. och fylle 
skadan. 

8de Byfogde skall wid förefallande händelser 
då behof göres af byamänens rådplegning dem 
sammankalla, minst en dag före den utsatta tiden 
som bör wara timtal Morgon eller afton, wid hän-
delser som ej låta upskof, skall byfogde så snart 
ske kan dem sammankalla, försummar någon utan 
Laga förfall att på kallelse till samlingsstället sig 
infinna böte I sta gn. 8 sk. 2 dra 16. för 3 dje 
och de öfrige gånger 32 sk. 

9de Försummar byfogde att sinn skyldighet ef-
ter denna byordning fullgöra böte En Rdr för hwar 
gång och fylle skadan. 

10de Alla de efter denna byordning förfallne 
böter räknas i banco, och tillfaller en för byens 
jordägare inrättad Cassa, hwilken af byfogde ef-
ter jordägarens instruktjon förwaltas. 

lite Skulle den som till böter förfallen är, ej 
godwilligt dem utgifwa, äger byfogde att ur hans 
bo sådana persedlar, häldts uti Metaller uttaga och 
dem under sitt förwar en tid af Åtta dagar böterne 
emot Lösen tillhanda hålla, efter denna tids för-
lopp skole de på en af byfogden utsatt och bya- 

männen Kungord tid bort Autjoneras, wid den 
händelse att Autjonssumman öfwerstiger böternes 
belopp skall öfwerskottet som gör till och med 32 
sk. tillfalla byns Cassa, menn det öfriga till warans 
förra ägare. 

Utom de i denna byordning nämde föreskrifter, 
förbinder wi oss att enliget Lag och Christendom 
både egen och andras olycka och skada så wida 
görliget är, förekomma. 

Med ofwanskrefne byordning förklara wi oss un-
dertecknade Jordägare och åboer till alla delar 
nögde, som med wåra namns och bomärkens un-
dersättande försäkras. 

Söder Nånö den 17. Maij 1826. 

Matts Mattsson, Eric Ericsson i Ekeby, Matts 
Ericsson, Eric Ersson brukare B, Jån P. Matsson, 
Per Andersson brukare B. 

Uppå de fleste Jordägares begeran författad af 
Matts Mattsson i S. Nånö» 

Efter upläsning häraf förklarade Swaranderne sig 
icke hafwa mindre emot denna Byordning at er-
inra, än hwad i andra Puncten föreslagits rörande 
begagnande af betet å Norr- och Söder-skogarne 
samt Åsen, hwilket förslag, deräst det antages, 
skulle, efter Swarandernes tanke, werka derhän at 
upsläpningen til bete af nämnde skogsmarker 
komme at bero af de fieste Byemännens godtycke, 
hwarigenom åter kunde hända, at de mindre Hem-
mansägarne, hwilka saknade det tilfälle, som de 
större kunna hafwa, at beta sine Kreatur å enskild-
ta Lägenheter, eller at långt in på sommaren stilla 
Kreaturen innom hus, nödgades antingen hafwa 
mindre antal Boskap, än de werkeligen behöfde, 
eller ock framföda denna så dåligt at ingen nytta 
deraf wore at förwänta. 

Efter det Parterne härom något twistat, förentes 
de sluteligen derom, at den föreslagna Byordning-
en skulle til efterrättelse blifwa gällande, hwarwid 
dock omtwistade del af andra Puncten således 
borde förstås, at Norr och Söderskogarne samt 
Åsen fingo, sedan deromkring befintliga hägnad 
blifwit hwarje åhr behörigen iståndsatt, wid Maji 
Månads början årligen til bete upsläppas, och der-
efter af hwarje delägare efter godtycke under som-
maren och hösten begagnas för dess egne Hästar 
och Boskap. Och som, efter detta ömsesidiga be-
gifwande, någon stridighet rörande Byordningens 
antagande icke förekom; Agtade HäradsRätten 
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skäligt, at meranämnda Byordning med hwad der-
wid nu i nyssnämnde måtto belefwats, såsom 
grundad på skähl och billighet, samt ledande til 
ordning och skick innom Byelaget, tu l efterlefnad 
godkänna, intill dess förändrade omständigheter 
må i framtiden göra någon ändring derutinnan nö-
dig och en slik ändring blifwit behörigen upgjord 
samt faststäld. 

Hwilket för Parterne afsades, och derom bewis 
Byordningen inteknades. 

Byordning för Västereka 1818 

ULA. Lyhundra härad A la: 47. 26 mars 1818. 

Läto Wäster Eka Byamän för at i Domboken in-
tagas upwisa följande Byordning: 

År 1818 den 17de Marss öfwerens Kommo Sam-
teliga Vester Eka Byamen om att uppretta fölljan-
de Byordning. 

Banko Rdr sk R.st 

1° Den som Eger odugelig gärdes-
gård, och honom ej Bettrar, Då han 
af Byfogden Blifver tillsagd, Böte 	1. 
sker skadestånd därigenom fylla ska- 
dan och plikte Efter Lag, 

2° hafver någon okynnesfä, och det 
ej fångslar, Sedan han Därom är till 
sagd. Böte för en hest 	 32 
för En Ko 	 16 
får eller Svin. Så vel vinter som 
sommar, 	 12 

3° Den som vallar Sina hestar uti 
Sedesgjärde och sleper och valla Dem 
lösa eller hindrar varken på Sinn 
mark eller på Andras Böte 	 — 32 
Men ner som Byaråd får hållas, an- 
gående hiopBackars Betande Så skall 
var och en på engång sleppe sine 
Hestar i Backen och på en gång taga 
dem derifrån, på Det att intet någonn 
skada Derigenom Kan Skie Den Der- 
emot Bryte Böte 	 — 32 

Den som går och skiär gres uti 
EngsBackar eller gjerdsbacker eller 
slår uti dem, fören Byaråd hålles Böte 
för hvarie gång 	 — 32 

Den som kiör öfver andras åker,  

så vel tredesåker som sädes, Då han 
Kann nyttja sinn Egen mark. Böte för 
hvade gång 	 — 16 
Kan intet sinn mark nytjas så får man 
nyttja andras. Den som intet i lagligt 
stånd underhåller sine tilldelte grindar 
och Led efterlemnar De andras öpna 
efter sig Böte 	 — 24 

6° Den som Kiör öfver andras hö-
streng eller Breda utan att Räffsa veg 
Böte 	 — 32 
Om någon Begynner slåtta på någon 
Eng förr en ordentligt Byaråd är hållit 
då viss tid Der till utsettes Böte 	 32 

7° Bete i alla Engar Begangnas med 
en hest eller Ko på örelandet den som 
deremot Bryter och slepper mera 
Böte 	 — 36 
jnnan någon Eng uppsleppes till Bete 
skall Byaråd hållas och Ener Betett 
skall slutas tillseger Byfogden derom, 
Den som där emot Bryter Böte 	— 36 

8° Byvägen upp till Lansvägen 
skall var och en sitt tilldelte stycke 
iståndsätta och framgent underhålla i 
gilltigt stånd vid Bot 	 3 

9° Den som utan Låf sönderrifver 
andras gjerdesgård och där igenom 
Kiör hvad som helst antingen hö sed 
eller gödsell Böte 	 1 

10° afloppsDikens uppgrävande 
och Broars uppsettande skall en var 
då han af Byfogden Blifver tillSagd, 
sig icke undandraga vid Bot för var 
dag 	 — 32 
och Eger någon vattsiuk åker och in-
tet dikar undan den som den Eger 
böte hvardera 	 1. 

11° fattigas vårdande Böra efter tur 
vårdas Den som Eger en fjärdedels 
mantal hyser en natt och den som 
Eger halfva ma[ntal] två netter och 
De efter turvis skulle de komma flera 
fattiga på en gång så delas de ut åt en 
var. 

12° Lydnad för Byfogden Bör icke 
uraktlåtas, Då han kallar Dem Böra 
de vara ner Byfogden innom en timma 
vid Böte af 	 — 32 
till Byfogde utvelljes en af byamen- 
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nen hvillken Ett år skjöta Denna för-
valltning, på Det sett att han genast 
Eger Rätt att utaga Böterna med Bi-
trede af en annan Byamann vill Den 
Brottsliga icke lemna Böterna med 
godvillighet så Ega de Rett att i Den 
Brottsligas hus onekt få taga pärsedlar 
hvillka om De icke innom åtta dagar 
igen Löses Bort auctjoneras emellan 
Byamennen och medlen af Byfogden 
förvaras i Byns Cassa 
skulle någon med ovett eller otidighet 
med hugg och slag Bemöta Byfogden 
ner som han Böterna skall utaga, Böte 
för hvarje gång 	 1. 
försummar Byfogden genom försum-
melse eller efterlåtenhet å sine gran-
nars fel, Böte Dubbelt för allt hvad i 
föreskrefne ordning utstakat är. 

Till oBrottsligt efterlefnad häraf för Binnder vi oss 
hvilket med våra namn och BomerKens underset-
tande uti vittnens närvaro stadfestes VesterEka 
Den 17 mars 1818. 

Gustaf Olofsson, Jan Jansson, Andreas Olofsson, 
Petter Persson B, gl Mats Olofsson B. 

Matts Mattsson, Mats Olafson i Ekeby Matts 
Andersson. 

Nervarande vittnen Johan Olofsson Västeräka 
och Olof Ersson i Kullsta B. 

Överenskommelse för Åsby 1776 

ULA. Lyhundra härad A la: 26. 18 maj 1776. 

Läto Åsby Bys jordägare ingifwa en them emellan 
träffad öfwerenskommelse, med anhållan, at then, 
til theras säkerhet kunde warda uti protocollet in-
tagen, samt them bewis theröfwer, meddelas; Ly-
dande berörde öfwerenskommelse, som therpå 
uplästes, ord ifrån ord sålunda: 

Samtelige undertecknade uti Åsby och Estuna 
Sockn, hafwer kommit med hwarandra öfwerens, 
på följande sätt, näml: 

1° Then som hafwer bofällig giärdesgård, led el-
ler grind och intet det i godt stånd sättes, sedan 
han derom af Byamännen påminta är, och ohägn 
therigenom är skjedt, skall wara förfallen til Tre 
daler Kopparmynt. 

2° At inga Swin får gå, Höst, Winter eller Wåhr 
uppå Bråddgiärdet, at giöra tramp eller skada; Och 
Sommartiden bör förswarliga fängslas. 

3° Påstås, at ingen släpper in i någon äng eller 
giärde, sedan det afbärgat är, förrän han det kund-
giordt sina Grannar therom, och the thertil sam-
tyckt. 

4° Hwad betesmarken angår, uti Skogskiärren, 
så bör thet åhrligen förwaras med Rödning och up-
ränsa Betesmarken af allesammans. 

På ofwanstående puncter utsättes ett wite af Tre 
daler Kopparmynt. Som betygas af Åsby then 
19de Martii 1776. 

Gl. Anders Ersson, Karl Ersson, Lars Jansson, 
Per Matsson, Jan Andersson, Ung. Anders 
Ersson, Erik Jansson i Tarf. 

Til Wittnen Jan Matsson i Söderby och Erik 
Jansson i Berg [?] alla med Bomärken. 

Och blef alt thetta, til wederbörandes laglikmätiga 
säkerhet och efterrättelse, uti HrRs protocoll in-
tagit, samt Åsby Byamän, uppå begiäran, bewis 
therom, genom utdrag af protocollet, bewiljadt. 

Byordning för Östereka 1823 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för Västereka 1818, Estuna 
socken. Där paragraferna överensstämmer anges 
detta med motsvarande paragraf i byordning för 
Västereka 1818. Olikheter i stavning förekommer 
dessutom. 

ULA. Lyhundra härad A la: 50. 24 febr 1824. 

Hos Härads Rätten läto delägarne i Östereka By, 
Herr Ingenieuren 01. Westman, Bonden Eric Ers-
son, Enkorne Margretha Jansdotter och Merta 
Stina Ersdotter, samt förmyndaren Pehr Matsson i 
Söderby, med anhållan om stadfästelse, upwisa 
följande Byordning: 

År 1823, den 20de September öfwerenskommo 
samtelige Öster Eka Byamän i Lyhundra Härad, 
att uprätta följande Byordning: 

lmo=Västereka 1818: 1 dock .. som hafwer 
oduglig . . 

2do=Västereka 1818:2 
3tio Den som wallar eller Tjudrar sine kreatur 

uti sädesgärdet på sin eller andras mark böte 32 
Skir, men när Byaråd hålles angående Hopbackars 
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betande så skall hwar och en på en gång släppa 
sine kreatur i backen och på en gång taga dem 
derifrån på det att intet någon skada derigenom 
kan ske; den som häremot bryter böte 32 skillingr. 

4°=Västereka 1818:4 dock., som skär gräs .. 
5° och 6°=Västereka 1818: 5 dock .. så wäl trä-

des som ..., .. kan intet hans egen mark nyttjas, 
så får man opåtalt nyttja andras. 

7° och 8°=Västereka 1818:6. 
9°=Västereka 1818: 7 dock .. på Öreslandet, 

den som insläpper . .. som häremot gör böte 
10° De wägar som leda till Byen så wäl den som 

går åt Wester Eka sidan, som den som går förbi 
Hummelbro, skall hwar och en sitt tilldelte stycke 
iståndsätta och framgent underhålla i giltigt stånd 
wid 3 RDr, och det inom 1826 års slut. 

11°= Västereka 1818: 9 dock .. hälst, böte 
12° Ingen äge rätt att drifwa lösa kreatur ige-

nom sädesgjärdet, den som det gör böte En RDr, 
oaktadt ingen skada sker. 

13" Afloppsdikens upgräfwande och Broars up-
rättande, skall en hwar då han af Byfogden blif-
wer tillsagd, sig icke undandraga, wid bot för 
hwardera af 32 skilling. och äger någor wattusjuk 
Åker och intet dikar undan och någon grannes 
åker der af skada tager, hjelpes då åt att afleda 
wattnet, hwar och en öfwer sin åker, wid 32 skil-
ling. böter. 

14°-18°=Västeka 1818: 12 dock 14°= 	wara 
hos honom innom .. 15° .. som ett år sköter .. 
16° 	böte för första gången En RDr och sedan 
dubbelt för hwar gång. 17° Uracktlåter Byfogde 
18° 	stadfåstes af Öster Eka d. 20 September 
1823. 

0. Westman, Erik Ersson, Margareta Jansdotter 
B, Marta Stina Ersdotter, Pehr Mattsson i 
Söderby Förmyndare B. 

Till Wittnes Erik Mattsson, Erik Andersson.» 

Men som, efter upläsning häraf Eric Ericsson, 
hwilken Byordningen inlemnade, anmälte, at en 
delägare i Byen Eric Carlsson skal wägra, at med 
de öfrige om Byordningen sig förena; AltsåBe-
slöts: 

At Byordningen skulle, til den säkerhet, kraft 
och werkan, Lag förmår, uti Domboken intagas; 
Och må wederbörande, i händelse af befogenhet, 
serskildt efter stemning utföra emot Eric Carlsson 
om hans förpligtande, at med öfrige Byamännen 
Byordningen tu efterlefnad antaga. 

Tillägg till byordning för Östereka 1824 

Vid häradsrättens ting 30 okt. 1824 behandlades 
ett par tvister i Östereka by i samma paragraf. 
En av tvisterna gällde byordningen, som Eric 
Carlsson vid ett tidigare ting ej velat erkänna. 

ULA. Lyhundra härad A Ia: 50 och 51. 30 okt. 
1824. 

— — I anledning åter af Eric Carlssons wid sist-
lidet Ting emot kärandens påstående om Byord-
nings fastställelse, wäckta anmärkning inlemnade 
KronoExpeditionsBefallningsmannen Kjällander 
nu en skriftelig handling af denna lydelse: »Tillägg 
i Byordningen för ÖsterEka By i Estuna sockn 
och Lyhundra härad af Stockholms län. 

Tillåtes hwar och en i Byalaget at til hwilfoder 
på egen teg slå på hwilken äng han behagar före 
än den rätta slottan infaller dock at intet tramp 
dermed förordsakas wid wite af Trettijo skillingar 
Banco och skadans ärsättning. ÖsterEka d. 26 
October 1824. 

0. Westman, Eric Ersson, Enka Margreta 
Jansdotter B, ock Enkan Merta Stina Ersdotter B. 

Till witnes Dreng. Per Ersson i ÖsterEka.» 

Enär Swaranden Eric Carlsson efter detta tillägg 
wid Byordningen, icke hade något dess innehåll 
widare, at erinra; blef sådant til wederbörandes 
efterrättelse här antecknadt: Warandes Byord-
ningen uti Domboken den 24 februarii detta år 
ordagrant intagen. — — 

HUSBY-LYHUNDRA ELLER HUSBY-
SJUHUNDRA SOCKEN 

Byordning för Dillingby, Husby, 
Torvalla och Vantunge 1803 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för Vallby 1768, Rimbo socken, 
Sjuhundra härad, med byordning för Rimsjö 1776 
och med byordning för Torvalla 1799, Husby-Ly-
hundra socken, Lyhundra härad. Där paragrafer-
na överensstämmer anges detta med motsvarande 
paragraf i byordning för Vallby 1768, byordning 
för Rimsjö 1776 och byordning för Torvalla 1799. 

ULA. Lyhundra härad A la: 40. 7 juni 1803. 
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Genom Nämndemannen Matts Persson iTorr-
walla ingafs en Byordning, som upplästes och war 
så lydande: 

År 1803 den 2 Juni sammanträdde samtelige i 
Wantunge Byes Jordägare, för att till bättre ord-
nings winnande uti deras innom byalaget nödwän-
dige hushållsgöromål, genom nedanskrefne punk-
ter ärhålla en faststäld byordning. 

Imo=Vallby 1768: 1 dock .. Beramad och utsatt 
är, böte 16 skillingar. 

2°=Vallby 1768: 2 dock Bör af grannarne 
i Byen, i wilket . . 

3°= Torvalla 1799:3 dock .. ärsätta fulla skadan, 
och böte för hwarje gång 8 skillingar. 

4°= Torvalla 1799:4 dock .. och i laglig ordning 
underhållas innan Kreaturen derigenom okynnes 
och wanartigt blifwa . 

50-90  = Torvalla 1799: 5-9. 
10°= Vallby 1768: 10 dock .. oaflwrtadt tillstel-

las. 
11°=Rimsjö 1766: 8 dock.. skola denna brotts-

liga, som tilltalas .. 
12°=Vallby 1768: 7 dock .. hwad någon derige-

nom lider. 
13°=Torvalla 1799: 13. 
14° Den som wid sammankomst warannan af 

grannarne ofredar eller oqwädar er till hwarje gång 
förfallen till böter 4 skillingar; Till yttermera wisso 
warder denna Byja Ordning med wåre namn och 
Bomärkens friwilliga undersättjande enligt för 
godkjend och till wälloflige Härads-Rättens wida-
re fastställande öfwerlemnad. 

Samtelige Jordägare. Olof Persson i Torrwalla, 
Johan Ersson i Husby, Eric Mattsson i Torwalla, 
Eric Gustafsson i Dillingby, Anders Mattsson i 
Wantunge, Förmyndare, Göran Göransson i 
Wantunge, såsom Åbo, Jan Persson i Torwalla. 

Såsom närwarande wittne. Jan Persson, 
Wantunge, Johan Andersson i Dillingby. 

och Resolverades: 
Att denna Byordning warder till den säkerhet, 

kraft och werkan Lag förmår ord ifrån ord i dom-
boken intagen. 

Byordning för Penningby 1763 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med byordning för Kragsta 1762, Lohärads 
socken, Lyhundra härad, med byordning för 

Norrnånö 1763, Estuna socken, Lyhundra härad 
och med byordning för Täby 1762, Husby-Ly-
hundra socken, Lyhundra härad. Där paragrafer-
na överensstämmer anges detta med motsvarande 
paragraf i byordning för Kragsta 1762, byordning 
för Norrnånö 1763 och byordning för Täby 1762. 

ULA. Lyhundra härad A JA: 17. 18 maj 1763. 

Genom Nämndemannen Hans Hansson i Täby 
läto samtelige Byemännen i Penningeby och 
Husby Sochn til HäradsRätten ingifwa en af them 
underskrifwen Byaordning, med anhållan, at then 
samma, til theras rättelse, måtte warda gillad och 
faststäld, lydande then samma, som följer: 

År 1763 then 16 Maji, kommo samtelige Byemän-
nen i Penningby och Husby Sochn, enhälligt til-
sammans, begärandes, at följande puncter skulle 
dem emellan upsättas til hämmande af then ohägn 
och oordning, som wid bemälte By af en annan 
föröfwats, Hwarwid den brottslige gjör sig förfal-
len til de böter, som wid följande puncter komma 
at utnämnas. Til ålderman kommo Byemännen öf-
werens, at wara hwar sit år, eller ock längre, som 
wid slutet kommer, at nämnas. 

1°-4°=Kragsta 1762: 1-4 dock 4° ... förrän fles-
te grannarne är derom ense och tilsagde. likaledes 

böte En daler koppmt. 
5"-7°=Normånö 1763: 5-7. 
8°=Täby 1762: 8. 
9-10= Norrnånö 1763:9 och 11. 

Alt detta, som ofwan förmält är, stadfäste wij med 
wåre namns och Bomärckens undersättande, som 
skjedde i Penningeby, på förenämnde dato. 

Daniel Larsson b, Johan Larsson b, Jan Jansson 
b, Erik Olsson b, Jan Andersson b, Matts Ersson 
b, Per Olsson. 

Till wittnes Hans Hansson i Teby. 

Och Althenstund samtelige Penningeby Byemän, 
med theras underskrifter erkänt innehållet af the s-
se ofwanskrifne puncter samt om stadfästelse 
therå låtit anhålla, med förklarande therjämte, at, 
wid förefallande rättegångar och tredsko wid bö-
ternas erläggande, Åldermannen och Bisittaren 
skola äga witsord uti theras käromål; förthenskull, 
och emedan thenne Byaordning pröfwades tjena 
til ordnings bibehållande uti Byalaget, ty fant Rät-
ten skjäligt, then samma, til rättelse och efterlef-
nad at gilla och fastställa, och utsättes tillika et 
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wite af fem dal. Silfmt, hwartil, utom rättegångs-
kostnad, then af Byemännen skall wara förfallen, 
som emot 8de puncten, uti böternes friwillige be-
talande någon tredsko wisar. Och i öfrigit lemna-
des til Byemännen, at sin emellan, om Åldermans 
och Bisittares antagande, förenas. 

Byordning för Penningby 1794 

ULA. Lyhundra härad A a: 36. 3 nov 1794. 

Företrädde NämndeMannen Jan Ersson i Pen-
ningeby och å egne samt de öfrige Jord och del-
ägarnes wägnar, företedde följande för berörde by 
författade byaordning, som upplästes och war så 
lydande: 

Byordning för Penningeby uti Husby Socken och 
Lyhundra Härad belägen: 

På det så mycket bättre ordning må kunna er-
hållas uti Byelag så är af underskrefne uti Pen-
n ingeby och Husby Sokn öfwerenskommit och 
faststäldt tu l fullkomlig efterlefnad nu och i fram-
tiden, om efter skrfne puncter: nemln. 

lmo Skall en ålderman i Byen tillsättjas, på et a 
2 år, som efter de flästas röster sig intet får un-
dandraga wid bot En dalr Srmt. 

?do Åldermannen äger magt at sammankalla 
Byemännen, enär han nödigt pröfwar, eller blifwer 
af någon granne derom anmodad. Hwilken som då 
utan laga förfall uteblifwer, böte 8. öre förste 
gången och alt dubbelt om det sker flera gånger. 

3tio Detta sammankallandet skal ske igenom en 
Budkafla som åldermannen skal altid hafwa hos 
sig, och af honom skickas omkring, då den sidsta 
skal bära honom tu l åldermannen igen. Hwilken 
som detta försummar, böte 8. öre förste gången, 
och dubbelt för hwar gång. 

4to Hwar som wid sammankomsten öfwerfaller 
Åldermannen, eller någon af sine grannar med 
oanständiga ord, eller utbrister uti Eder och Swor-
dom, böte förste gången 2. dahlr, andra gången 
dubbelt, eller 4 Dr, och så mycket för hwarje gång. 

Mo Hwarje år En a 2, gånger skal gärdesgårds 
Syn hållas, hwarwid noga tilses, at giärdesgårdar-
ne äro i fullkomligit stånd; Alla grannarne skola 
derwid wara tilsammans. Brister då någon, sedan 
honom wiss tid blifwit förelagd, och han eij för-
bättrar, plikte för hwarje famn 4 öre, och gälde 
skadan dubbelt åter som theraf timat, börandes 
åldermannen noga tilse at ingen sker förnär, utan  

at hwar håller gärdesgård efter hemman och 
Stångfall. 

6° Blåser giärdesgård neder omkring åker eller 
äng samt utmark och beteshagar, bör den straxt 
utan drögsmål upsättjas; Försummar någon det, 
sedan han fått sielf derom Kundskap, eller blir af 
åldermannen tilsagd, böte 4 öre för hwart Kreatur 
som inkommer, och upfylle all skadan dubbelt. 

8wo Samma lag ware ock för den [som] intet 
håller sine diken uti tilbörligit stånd, och skall di-
kessyn hållas En a 2. gånger om året som om 
giärdesgårdarne sagt är. 

9no Aflöpfs- och floddiken skola ständigt hållas 
wid mackt, och enär annan By möter, skal den til-
sägas samma dike upgräfwa och rent hålla. För-
summar någor detta, böte famnen 12: öre, och be-
tale dikarelön särskilt. 

10° Hwar som insläpper något Kreatur sedan 
sådt är, böte för hwartera jemte skadans ersätt-
ning 6: öre. 

11° Hwar som höst eller winter insläpper något 
Kreatur at beta på rågen, innan åldermannen sam-
mankallat grannarne och pröfwat om det utan 
skada kan skje; böte för hwartera 6: öre, och ware 
förbunden at straxt uttaga Kreaturet. 

Hwar som med betande höst och wär i gär-
den eller ängar skada giör, innan samtelige gran-
name med åldermannen derom öfwerenskommit, 
böte En dahlr och Kreaturet uttages. Kommer den 
andra gången igen, böte dubbelt. 

Hwar som insläpper något Kreatur i giärde 
eller äng, innan alla grannarna deras Säd och hö 
inkört, samt öfwerenskommit, enär de skola beta, 
och huru länge, böte för hwartera En dahlr hwarje 
gång. 

Åldermannen med grannarne äger tilse det 
Råstenarne i Åker och äng eij rubbade warda, 
utan alla wattnforar riktigt Kiöres, wid bot 16. 
öre. 

15° Innan andetiden infaller, sammankallar ål-
dermannen grannarne och rådslår med dem hwad 
tid de wilja begynna at slå i de ängar som alla gran-
name äro delägare uti: Försummar någon thetta, 
böte 8. öre första och andra gången dubbelt. 

16" De ängar och slåttemåssar, som hwar och 
en sjelf innehafwer, antingen hemma eller i sko-
gen, wårdar han sielf, men hwem som uprifwer en 
sådan giärdesgård för sin granne och insläpper 
Kreatur, böte hwarje gång En dahlr och giälde 
skadan. Giör wallhjon sådan olägenhet kiöres 
straxt ur Byen, och ersättie skadan af lönen. 
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17" Hwem som från annan By, det ware sig 
släkt eller intet, emottager något Kreatur mindre 
eller större at njuta mulbete och föda öfwer som-
maren, böte för hwart Kreatur twå dahlr och skaf- 
fe det straxt til ägaren igen. Kommer han annan 
gången igen, böte dubbelt, och det så ofta han der 
med beträdes. 

18° Alla innom Bysens ägor boende Torpare, 
inhyseshjon, Soldater och Båtsmän, ware förbudit 
at emottaga något Kreatur af hwem det ock wara 
må, at öfwer Sommaren indraga på ägorne, och 
med dess egne Kreatur i wallgång hafwa. Hwem 
det giör, böte för hwart kreatur 2: dahlr och kiöres 
straxt ifrån Byen. Men Soldater och Båtsmän plik-
te dubbelt hwar gång de beträdes dermed. 

19° Alla nödige wägar innom ägorne, samt til 
och ifrån By, böra Grannarne emellan efter öre 
och örtug fördelas och den som eij håller förswar-
ligen den wid mackt, böte En dahlr Srmt. 

20° Likaledes skola alla broar wid makthållas, 
sedan de tilbörligen delte äro. Hwem som försum-
mar det at giöra, böte En dahlr, och betala allan 
skada. 

210  På det Byemän så mycket beqwämligare 
kunna kiöra öfwer diken, och slippa hålla så 
många broar, skola flyttningsbroar insättas så 
många som nödigt pröfwas, och kunna 2. eller 3. 
grannar samsättias om en sådan bro, och hwilken 
som den sönderkörer eller fördärfwar, ware plik- 
tig den samma förbättra och i förra ståndet sättia 
wid En dahlr Srmts bot, och den som om Hösten 
sidst körer öfwer samma bro, skal wara förpliktad 
Broen hemföra och under tak förwara til wåren, 
eller plikte 2. Dr Men behöfwes flere Broar, så 
wårde hwar och en sin bro, wid lika bot. 

Ingen bör å ägorne eller hos sig intaga in-
hyseshjon eller annat folck, hwem det må wara, 
innan grannarne thertil gifwa bifall, samt at det i 
almän Soknestugu faststält warder, wid 10. dahlr 
Srmt böter, utom de böter som tilförne äro utsatte 
i Soknstämma och af Lofl. HäradsRätten stadfås-
tade. 

Der fiske och Sjöar äro tillåtes hwar och en i 
byen at fiska, dock at ingen den andras fiskered-
skap fördärfwar eller onyttig giör, wid 5. Drs bö-
ter. 

24° Hwar som finner sin grannes eller annan sin 
nästas kreatur ligga neder i kärr, Sjöar och ström-
mar, eller på något annat sätt häftad med föttren i 
skjällklafwen, eller i stenar och klyftar, och det eij 
hjelper, om han förmår, böte 4 Dr. Förmår han eij,  

gifwe ägaren straxt tilkänna wid 4 Drs bot, och 
hjelpe då honom med grannarne. Hwem det för-
summar sedan han tilsagd warder, böte 5. Dahler. 

25° Hwem af Grannarne som öfwerkommer nå-
gon af inhyseshion, Torpare, Soldater och Båts- 
män, eller andra utbyesmän, som giör åwärkan å 
Byens skog, antingen den är skift eller oskiftad, 
med timber, Torf-skjörd Bast-täckt, löfbrott, eller 
annan åtgiärd, af hwad namn den och wara må, 
skall straxt gripa den brottsliga ehwarest han fin-
nes, och föra honom til Byen och åldermannen, 
som äger derom ransaka, och sedan den brottsliga 
Tingsföra, så framt han eij straxt för likar den han 
förolämpat hafwer. Tiger han och eij gifwer det til-
känna, och warder med wittnen öfwerwuruien, 
böte 10 Dr, och andra gången dubbelt. 

26° Skulle sedan åldermannen sammankallat 
grannarne, och the förent sig om thet arbete the 
wilja begynna antingen til Slåtter eller Sädesberg- 
ning, eller hwad thet hälst wara må, någon af Bye-
laget wara träsk, försummelig och efterlåten, 
hwarigenom the andra flitige i sitt arbete försum- 
mades [menar väl: förhindrades], ware the tå icke 
skyldige at wänta på then tröga, utan hafwa frihet 
sit arbete fullända, och then tröge skylle sig sielf 
för all then skada han lider: Men ther någon af 
fattigdom och annan tilstötande oförmodelig nöd 
intet skulle sit arbete fullborda kunna, niute tå i 
synnerhet i Sädes och bergningstiden, af samtelige 
grannarne hielp, hwaremot han med dagswärken 
och annat arbete kan förnöija hwar och en efter 
Åldermannens med besittjarnes ompröfwande. 
Samma lag wore ock der sjukdom, dödsfall eller 
någon annan oförmodelig händelse skie skulle. 

27° Skulle någon wara borta enär the af ålder-
mann en sammankallade warda, så bör wäl någon 
af des folk wara tilstädes, dock måste han wid 
hemkomsten giöra sig sielf underrättad af ålder-
mannen eller grannarne hwad befalt och afgiordt 
want. 

28" Der KronoBoställen äro uti Byen, så böra 
Boställs inehafwarena eller deras landtboer wara 
förpliktade uti alt giöra et med de öfriga grannarne 
som Kan lända hela Byen och hemmanen til fördel 
och nytta. Sätter han sig theremot, äge ålderman- 
nen och grannarne makt at leija för hans arbete, 
och uttaga leijan, samt i böter 2. daler hwarje gång 
han försummar. 

29° Alt ifrån Käle går ur jorden, tildes hon åter 
Kälad warder, böra swinen wara ringade, och det 
wid 3. dal. för hwart Kreatur. Kommer den brotts- 
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lige annan gång igen, miste Kreaturet som på auc-
tion säljes, och jemte böterne 3 Dr i Kistan för-
waras. 

300  Eld må eij bäras utan lykta hemman emel-
lan, mycket mindre i fähus, lada, stall, eller andra 
uthus, wid 10. dalers bot. Samma lag ware för then 
som lemnar Eld osläkt i Kölna, Badstugu, smidia, 
eller hwarest det wara må. 

310  Ther flera Byar gräntsa tilsammans i åker, 
äng, skog och mark, böra de i alla delar efterlefwa 
denne Byordning. 

32° Hwad mera som i denne Byordning icke 
nämnt är, eller Kan förbigångit wara, äge ålder-
mannen med samtel. grannarne lof och tilstånd at 
förbättra och tillägga, i alt det som til gemensam 
nytta lända kan, ehwad det wara må. 

330  På det åldermannen så mycket mer må giöra 
sin flit, och hafwa något för sit omak, skall han 
njuta Entredjedel af alla böter, och de öfrige för-
waras i en dertil giord Kista. 

34° Hwem som wid stängande eller rödjande in-
tet släcker Elden efter sig, plikte 5 Dr fast ingen 
skada skier, men timas deraf skada, skal den dub-
belt betalas. 

350  Hwem som i Skogen, eller wid Tjärubrän-
nande släpper elden lös, eller går derifrån innan 
Elden fullkomligen släkt är, böte 10 Dr fast ingen 
skada skier, men dubbelt om det skier skada, samt 
förnöije den lidande efter wärdie. 

36° Hwem som blir warse någon skogseld eller 
at det röker någorstädes af någon fördold Eld, och 
intet gifwer det tilkänna hos åldermannen och 
grannarne, plikte 5. daler. 

37° Åldermannen äge straxt makt samman-
kalla grann arne och giöra anstalt om eldens släc-
kande. Hwem som är utan förfall derifrån, eller 
går bort utan åldermannens lof, plickte 5. daler. 

38" Höst och wår skall åldermannen med sam-
telige grannarne hålla behörig Syn, öfwer Eldstä-
der och skorstenar i hela Byen, och hos alla ä 
Bysens ägor boende Torpare, Soldater och Båts-
män, wid 5 Dr bot för åldermannen, och hos den 
som då pröfwas hafwa förfallna, elaka, förbrände 
och remnade spisar, skall en sådan spisel neder-
rifwas, och en ny upsättas, wid 10. daler, äge 
emellertid Åldermannen med granarne makt at 
straxt en sådan spis Kullslå innan de gå af gården. 

390  Om intet åldermannen fulgiör sin syssla 
skall han plikta dubbelt i alla föregående böter, 
och afsättjas, samt en annan antagas. 

40" Hwem som med swordom och annat oliud  

samt otidigt skiälsord, öfwerfaller grannarne, an-
tingen hemma i gården, eller ute på marken, plikte 
utom laga bot, 5. daler, 

41° För den som hemma i huset med hustru, 
Barn och tjenstefolk förer et förargeligit och oti-
digt lefwerne, ware lag samma. Ware ock den 
granne som derom Kundskap hafwer pliktig at 
straxt gifwa åldermannen det tilkänna, som derom 
straxt ransaka bör, och i fall målet då intet kan 
der i godo afgiöras för Lofl. HäradsRätten, men 
de här utsatte böter uttagas af åldermannen och i 
Kistan inläggas. 

42° Ingen efterlåtes öfwer natten at hysa något 
främande och obekant löst folk, som eij äro med 
behörigt pass försedde, wid 5. dahlr; utan enär 
någon af grannarne blir sådant folk warse, skall 
han straxt gifwa Åldermannen tilkänna wid lika 
bot, då åldermannen åligger med granrzarnes til-
hjelp fasttaga alla sådane misstänkte personer 
och dem til nästa Krono betjent aflemna. Försum-
mar åldermannen med grannarne, plikte, utom 
hwad lag öfwer säger, 10 dahler hwarthera. 

43° Til gräsbetes förfordrande i Skog och på ut-
marker skal hwar och en åbo i Byen wara förplik-
tad at på dess skiften uprödja och i högar sam-
manföra alt gammalt winnfälle och hygge af trä 
samt risqwist, och thet therifrån afföra til be-
qwämligaste ställe at upbrännas, eller til husbe-
hofs bränsle hemföras, wid Fem dahlr Srmts bot. 
Sak samma ware för then som nedfäller eller fälla 
låter någon skog, och icke qwisten straxt sam-
manlägger i en hög at bortföras. 

440  Alt lers tagande til Tegel slående annorstä-
des än i skogen och på utmarken å hwar sit 
ägande skifte, warder wid fem dahlr Srmts bot 
förbudit, samt til En dalr Srmts plikt förfallen, 
theräst gropen på thet frigifne stället eij straxt med 
sten igenkastad blifwer, utom skadans ersättjande 
efter wärdie ther så hända kunde. 

450  Giller eller så kallade Brandfällor at upsättja 
å Bysens ägor af hwem thet wara må, warder til 
En dahl. Srmts böter för hwarhera förfallen, som 
ther med beträdes. Som ock samtelige grannarne 
med alla å byens ägor boende inhyseshjon, Solda-
ter och Båtsmän warder förbudit wid Fem dahlr 
Srmts böter, at bära laddad bössa på ägorne, samt 
at föröfwa något skjutande å sådane djur som uti 
Kongl. Förordningarne förbudne äro, wid lika bot, 
dock må alla Rofdjur utödas ock saklöst skjutas. 

46° Om någon tjudrar eller waktar sina Kreatur 
på sine grannars tilhörige ägor innan grödan är af- 
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berggad, eller ock genom wårdslöshet slippa lösa 
den samme skal böte En dahlr Srmt. 

470" Alla utsatte böter beräknas och förstås i 
Silfwermynt, och derefter af åldermannen uttages. 

Med föregående Byordning förklare wij oss til alla 
delar nögde som wij med wåra namns och bomär-
kens undersättiande stadfäster. 

Penningeby den 6te 1794. 

Johan Ersson, Matts Jansson B, Olof Ersson, 
Daniel Larsson B, Johan Jansson, B, Matts 
Eriksson 

wittnar Erik Gustafsson i Dillingeby Nemdeman. 

Och Resolverades: 
Att denna Byordning warder till den säkerhet, 

kraft och wärkan Lag förmår i Domboken intagen 
samt utdrag däraf Penningeby Jordägare, uppå be-
gäran, till bewis, meddeldt. 

Byordning för Rimsjö 1776 

Denna byordning överensstämmer i stort med by-
ordning för Vallby 1768, Rimbo socken,Sju-
hundra härad. Där överensstämmelser förekom-
mer anges detta med motsvarande paragraf i by-
ordning för Vallby 1768. 

ULA. Lyhundra härad A I a: 28. 1 nov 1780. Ett 
exemplar av byordningen för Rimsjö 1776 förvaras 
i bykistan och har en uppgift antecknad att den 
skall ha uppvisats på Lyhundra häradsting 27 juni 
1812. 

Upwistes en så lydande Byaordning. År 1776 den 
9 de April sammanträdde samtelige Rimsjö Bys 
Jordägare, för at til bättre ordnings winnande uti 
deras inom Byalaget nödwändige Hushållsmål, ge-
nom nedanskrifne puncter erhålla en faststäld 

Bya-Ordning 
1" —6"=Vallby 1768: 1-6 dock 1" . . betande 

nyttjade .. 2" .. til betande insläppa, skall wara 
til sama wite eller böter förfallen. 3°.. någorstädes 
tjudrade eller..,tjudrade och de å . . 

7° Til förekommande af Åwerkan så wäl å 
Byars gemensamma skog, som äfwen uti de en-
skilte inhägnade ägor, skall den som med huggan-
de, löfbrytande eller wad thet wara må, förrän an-
nan ofredar för en Grannarne om något nyttjande 
af den gemensamma [skogen] ense äro böte Fem 
dal. Krmt. 

8. Och när ofwanstående puncter uti någon 
måtto förbrytes och icke obrotsligen efterlefwes, 
skola Grannarne war med annan tillåtas at wittna 
och i brist på bewis skal den brottslige eller den 
som tiltalas, när han komme til wederbörlig dom-
stol utan wittne undergå Ed och om han gitter 
Eden gånga, skall den som honom åklagat ersätta 
all den kostnad och skada, han derwid haft. 

9-13=Vallby 1768: 7-11 dock 11° .. Tre daler. 
Skolandes Åldermannen för hwarje gång han sin 
skyldighet uti desse mål eftersätter, böte Sex 
daler. 12" Wärdet af den .., . oafkortat tilstellas. 
13" .. böter skola inflyta . . 

14. Ten som wid sammankomst annan af gran-
name med ord eller granne ofredar eller oqwä-
da[r] hwarje gång förfaller till böter Tre daler 
alt Kopparmynt. 

Tut yttermera wisso warder denna Byordning med 
wåre namns och Bomärkens friwillige undersät-
tande enhälligt för godkänd och til den ädla Hä-
radsRättens widare fastställande öfwerlemnas. 

Rimsiö af ofwanstående dato. 

1 Mantal samttykt af I. A. Bromander för 
Bostället. Jan Ersson B, Anders Mattsson B, Jan 
Andersson B, Jan Andersson B, gl Jan Ersson B, 
Per Andersson B, u. Jan Ersson B, Anders 
Andersson B, Matts Andersson B, Erik Johansson 
B. 

[På bykistans exemplar av byordningen finns 
ytterligare namn såsom: Jan Jansson, Per Persson, 
gl Erik Jansson och u. Erik Johansson.] 

Till Wittnes Per Olofsson i Torwalla, Erik 
Eriksson i Torslunda Nämndemän 

Och pröfwade uppå therom gjord anhållan, 
HäradsRätten skäligt, at thenna Byordning, i the 
delar, then samma med lag och Kongl. Förord-
ningar kan förenas, härmedelst gilla och fastställa, 
med underrättelse thet bör thensamma för Bye-
männen en gång om året behörigen kundgöras på 
thet om Innehållet theraf okunnighet icke före-
bäras må. 

Tillägg i byordning för Rimsjö 1825 

ULA. Lyhundra härad. A I a: 52. 21 febr 1825. 

Sedan den 1 November 1780 blifwit uti Härads-
Rättens Dombok intagen en för Rimsjö By den 9 

13-782454 Ehn 
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April 1776 uprättad Byordning, samt Härads Rät-
ten densamma jemwäl i hwad den med Lag och 
författningar förenas kunde, gillat och faststält; så 
förekom nu Trumpetaren Jac. Anton Zamore, och 
anhöll, det kunde i Domboken införas samt till 
efterlefnad stadfästas et af de fläste bland Bye-
männen under den 7. dennes öfwerenskommet till-
lägg wid samma Byordning, hwilket skrifteligen 
författadt nu inlemnades, offenteligen uplästes 
och war af detta innehåll: 

»Protokåll hållit wid Rimsjö Byaråd 1825 d. 7de 
Febr. 

S.D. Efter det Byamännen woro samlade wäck-
te Byafogden den frågan huru och på hwad sätt 
han, före redowisningen skulle kunna förmå de af 
Byalaget som hade med qwarstad belagde eller, i 
mät tagne panter, hwilcka i Byfogdens förwar fin-
nes, at dem godwilligt inlösa emedan i Byord-
ningen wäl står utsatt at pantning får ske, men ej 
huru med panten sedermera förfaras bör; Och be-
slöts: At, då enligt 7 § i By Protokållet af den 13 
Julii 1818 är öfwerenskommit det Bycassans me-
del skall emot Laglig ränta utlånas under hwarje 
Åldermans answar, räknadt ifrån därpå följande 
Michaeli det Byfogde offelbart uptaga ByCassans 
behållning wid emottagandet, samt den tillökning 
som blifwit under hans förwaltningstid med därå 
beräknad Laglig ränta ifrån utmätningstillfället till 
sluträkningen, hwilket äfwen hitills innom Bya-
laget blifwit efterlefwat, men Pär Larsson i Wäsby 
hos hwilken enligt By Protokållet af den 23 Janua-
ri 1824 en wagn blef för åtskillige förbrytelser i 
Mät-tagen, hwilken han ännu icke inlöst, så wille 
undertecknade Byamän, i förmågo af Nionde 
Paragrafen i Byns af Wällofl. HäradsRättens stad-
fäste Byordning, ingå i följande förening, rörande 
indrifne och i mät-tagne panters försäljning. 

Ifrån den dag som penningar eller pant, in-
drifwes af någon Byaman, för förbrytelser innom 
Byalaget enligt Byordningens föreskrift, skall By-
fogde därå beräkna Laga ränta, hwilken ränta äf-
wen ifrån samma dag påräknas den som förbrytel-
sen utöfwat. 

Sedan pant hos Byfogde blifwit en månad 
förwarad äger han rättighet att densamma uppå 
Exekutiv Auktjon försälja till den mästbjudande, 
efter en söndags pålysning i Husby kyrka; Likwäl 
med förbehåll att Auktjon ej får företagas, säwida 
ej sex a Åtta personer äro derwid närwarande. 
Och äfwen at Byfogde får af penningarne godtgöra  

sig Sexton skilling Banko för beswäret, som af den 
träskande skall gäldas. 

Sålunda beslutat intygar i egenskap af Byfogde. 
J. A. Zamore 

Närwarande Byamän Erik Persson, Pär Pärsson 
B, Jan Peter Ersson B, Johan Danielsson, Eric 
Jansson. 

Som wittnen Joseph Hallbom, Anders Dahl 
Rote båtsman B. 

Att förestående Rimsjö Byamäns ingångna 
förening är för Mats Andersson i Himmene såsom 
Jordegare innom Rimsjö, upläst och han därmed 
förklarat sig nöjd, betygar under Eds förpligtelse 
d. 13 Febr. 1825. 

Per Ersson i Himmene Lars Ersson i Husby 
Torp Bomke.» 

Och Beslöts: At detta skulle, til den säkerhet, 
kraft och werkan, Lag förmår, uti Domboken in-
tagas, samt bewis; deröfwer, genom Utdrag af 
Protocollet meddelas. 

Byordning för Rösa 1764 

ULA. Lyhundra härad A la: 19. 20 okt 1768. 

Läto samtelige Byamännen i Rösa, til theras sä-
kerhet och efterrättelse i framtiden, ingifwa följan-
de af them ingångne och underskrifne By-ordning, 
med anhållan, att HäradsRätten, icke allenast wil-
le then samma til obrottslig efterlefnad stadfästa, 
utan ock, att Rätten i anledning af 9de puncten 
therutinnan, wille utsätta något wite, för then som 
tredskades uti fullgiörandet, af hwad therigenom 
blifwit öfwerenskommit, lydande berörde By-
Ordning, som theruppå uplästes, ord ifrån ord, 
som följer: 

By-Ordning, af Rösa Byemän, antagen och in-
gången then 21 Maii 1764. 

Så snart Byemännen af åldermannen warda 
sammankallade, skola the, utan gensäijelse träda 
tillhopa. Then som första gången borto blifwer, 
utan laga förfall skall böta Tolf öre Koppmt, och 
sedermera för hwar gång dubbelt. Skolandes then 
således uteblifwande likafult fullgiöra, hwad the 
andre Byamännen besluta, enär han therom blif-
wit underrättad, eller plickte En daler Koppmt. 

Then som i laga tid, icke förbättrar, under-
håller och uprättar bofållige Gärdesgårdar, Grin- 
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dar, led, rishag och Broar, skall böta En daler 
Krmt, äntå ingen skada skjer, men timar olycka 
therigenom, böte dubbelt och gälde skadan efter 
åldermannens wärdie. 

3° Hwar som icke fängslar eller behörigen ack-
tar okynnesfä, af hwad slag det wara må, at thet 
flöijar öfwer eller bryter neder guld stängsel, böte 
En daler Kopprmt. 

4° Innan Kreatur till bete insläppas uti samfålte 
inhägnade ägor, eller therifrån uptagas, skola alle 
Grannarne therom ense wara, then egenwilligt 
häremot bryter, skal wara till En daler Koppmts' 
plickt förfallen. 

5" Wid åkerbruket skall hwar och en noga taga 
sig wahra, at han icke Kjör öfwer rätta målfåren 
eller med billkastar jorden, Grannar till förfång; 
Äfwen som ock en hwar bör wid Slåttertiden icke 
slå öfwer skiljolinen, eller afraggen; icke eller 
igenom trampande af Kreatur skada sin Grannes 
åker eller äng, eller owanlige och otillåtelige wägar 
och stigar öfwer ägorne lägga. Then häremot bry- 
ter, plickte med En daler Koppmt dock then som 
icke kan undwika, at Kjöra öfwer någon af gran-
narnes åkrar, ware skyldig, wid lika wite, then 
samma wägen efter sig upköra. 

6° Eho som undandrager sig, at fullgjöra sin 
skyldighet wid gemensamt eller hoparbete, eller 
grind och annan stängsel wid genomfart öppen ef-
ter sig lemnar, böte äfwen En daler Koppmt. 

70 Then annan med ord eller gjerningar ofredar, 
när sammankomst är, böte Twå daler. 

8° Skulle Grannarne wid någon sammankomst 
icke warda ense om slutet af theras rådplägningar, 
gälle the flästes wotum. 

90  Om någor tredskar, at utgifwa före nämde 
böter, tå han af åldermannen therom fordras, skall 
then samma, med gemensam kostnad af ålderman-
nen kallas till TingsRätten, wid thenne Byordnings 
fastställande, täckes utsätta. 

10° Får ingen af grannarne börja med skörd el-
ler Slåtta förr än alla grannarne theröfwer hörde 
äro wid bot En dal. Koppmt. 

11" Öfwerfaller någor åldermannen med ord 
eller handåwerkan, tå han i sitt ämbete stadder är, 
then böte Tre daler Krmt. 
Hans Larsson B, Lars Hansson B, Anders 
Jansson B, Anders Hansson B, Hans Hansson B, 
Hans Jansson B, Jan Jansson B, Matts Persson B, 
Anders Andersson Alle Rösa Byemän. 

Till wittnes. Hans Hansson i Teby, Matts 
Mattsson i Wantunge B. 

Och allthenstund thenne By-ordning fants tjena til 
god ordnings bibehållande i Rösa By. Förthenskull 
pröfwade HäradsRätten skiäligit, att then samma, 
til obrottslig efterlefnad, härigenom gilla och stad-
fästa; Hwarjemte, samt i anledning af Byamän-
nens, uti Nijonde puncten förklarade åstundan, 
HäradsRätten utsatte ett wite af Tijo daler Silf-
wermynt, hwartil then af Rösa Byamän skulle 
wara förfallen, som så tredskade uti ärläggande af 
the böter, hwilka honom, likmätigt by-ordning-
en, åläggas kunde, att Åldermannen blefwe föran-
låten, honom therom, til HäradsRätten inkalla. 

Byordning för Simlom 1778 
ULA. Lyhundra härad A 1:a 27. 13 okt 1778. 

Företedde Herr Notarien Eric Joh. Hjort, anhål-
landes, å Her Kyrkoherdens Wälährewördige och 
Wällärde Nils Humbles och Matts Mattssons i 
Rösa, vägnar efter fullmagt af den 4 uti innewaran-
de Månad, att efterskrifne Byordning måtte warda 
Gillad, (med thet förbehåll likwäl i anseende till 
10 § theraf så wida nästgränsande grannar uti de 
der nämnde gärdesgårdars ,upprättande och wid-
magthållande deltaga). 

Byordning för Simloms Byalag uti Husby Sockn, 
uprättad den 5 te october 1778. 

10 Enär åldermannen, igenom en för Byalaget 
inrättad BudKafle, som man ifrån man så fort sig 
göra låter, bäras omkring hos Byamännen, och af 
den sidsta återlemnas till åldermannen warda sam-
mankallade skola the genast sig hos åldermannen 
inställa, den det försumar, böte fyra skillingar, och 
den som åldermannen eller Bisittaren therunder, 
eller wid andre tilfällen, med oqwäden öfwerfaller, 
plikte fyra skillingar, och för hugg och slag, sexton 
skillingar. 

2° Wid bot Tre skillingar, utan skadans ersät-
tande, skall hwar af grannarne hålla sine gärdes-
gårdsskiften i förswarligit stånd, och den som, 
efter tilsägelse af åldermannen, icke uprättar fel-
aktigt gärdesgårdsskifte, böte dubbelt;winter-
Led, Grindar och Broar ther under äfwen begrip-
ne. 

30 Aflopps och andra diken skola Byamännen 
uppå tilsägelse förswarligen uprensa wid bot 3 
Skillingar. 

4° Sedan Wägarne inom Byalaget Byamännen 
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emellan behörigen blifwit skiftade, hwilket före 
Midsommarstiden näst, instundande år, bör wara 
werkstäldt, skall hwar af them hålla sitt skifte uti 
fullkomligst stånd, wid bot fyra skillingar, dock 
så, at then wäg, som fordrar mycken kostnad, 
aldra först sättes i stånd på gemensam bekostnad. 

4[b] Den, som hafwer okynnesfä som bryter 
sig in eller flöjer öfwer gild stengsel, böter för häst 
fyra, för kor Tre, för Swin Twå och för höns En 
skilling, samt för fåår 2 skillingar. 

50 Byens gemensamma odalängar skola hädan-
efter icke betas med andre Kreatur, än hästar och 
fåår, och nyttjas Betet efter öre och örtåg; dock at 
den, som hafwer mindre Hästar, än grannen, i pro-
portion får emot häst insläppa en ko; års-gamla 
fölungar dock oberäknade; den häremot bryter 
böte fyra schillingar, och den som om Hösten efter 
grannarnes beslut icke upfredar ängen, utan längre 
betar, böte för hwart Kreatur 2 skillingar. 

6° Wanlige och oundwikelige wägar öfwer åkrar 
i gärden får ingen beså, förr än slike wägar icke 
mera behöfwes, den det gjör, eller annorstädes 
färdas öfwer annars åkerskifte böte fyra skillingar. 

7° Den som i ängar färdas öfwer annans oslagne 
teg, eller slår och skär öfwer rätta skiljofåren, böte 
fyra skillingar. 

8° Tå åker och äng ännu äro obärgade skall icke 
wara til, låtit, at tjudra eller walla någre Kreatur, 
eller therinnom anlägga någre Beteshagar, wid 
bot åtta skillingar, ärte- och Rofåkrar therunder 
äfwen begripne. 

9° Åldermannen bör åtta dagar förut om wåhren 
i sammankomst förkunna Byamännen, thet han 
ärnar förrätta gärdesgårds Syn och besiktning på 
Led, Grindar och annan stängsel och den wid 
sama Syn, sedan finnes hafwa brustit at förbättra 
sine andelar, plikte fyra skillingar för hwarje ställe 
och böte, hwad brister, inom 2 ne dygn, wid dub-
bel plikt. 

10° Äre wij therom ense, at inom Trenne år 
ifrån thene dag, den til Byen hörande skog och ut-
mark skall wara med gild gärdesgård ifrån grannar 
skild, och inom Byen den södra ifrån den wästra 
skogen afskild: den som inom berörde tid icke i 
ståndsatt sitt skifte, böte Tiugufyra skillingar och 
det bristande upsättes för Lego på den treskandes 
bekostnad. Imedlertid kommer et Tä eller gata til 
skogs, at upsättas i östra gärdet. 

110  Den som lämnar grind eller Led öppet, böte 
Tre skillingar. 

12° Så skall ock åldermannen fyra dagar förut  

innan såningstiden om hösten infaller, tillsäga 
Byamännen, at til wiss föreskrefwen dag, hafwa 
sin stängsel i godt stånd omkring Trädesgärdet; 
den som å samma dag finnes hafwa brustit härutin-
nan, plikte åtta skillingar, och låte åldermannen 
sådant emot Lego, bota och bättra, hwilket den 
tredske, efter Byamännens wärdie, böra ersätta. 

13° Skorstenar och Eldstäder äga åldermannen 
och Bisittaren, Höst och Wåhrtiden hwarje år, 
skåda och tilsäga den som bofällig Eldstad och 
Skorsten äger at innom åtta dagar therefter then 
bättre; skjer thet icke rifwe then neder och böte 
then tredske fyra skillingar. 

14° Den som icke friwilligt utgifwer the honom 
ålagde böter, plikte fyra skillingar; och komma 
alla the efter thenne Byordning, utfallande böter, 
som uti en Cassa förwaras, at åhrligen, tå ombyte 
skjer med ålderman, emellan samtelige Grannarne 
således at delas at hwar af them undfår lika lått 
utan afseende på thes ägande större eller mindre 
ägodel i Byen. 

15° Den som uti Gärde eller Äng, och annan ge-
mensam mark then ännu icke afbärgad är, insläp-
per Kreatur til betande, plikte åtta skillingar. 

16° Alle thesse utsatte böter fördubblas fö 
then, som inom et åhr, flere resor sig emot en 
och samma punct förbryter. 

17° Utom the nu utsatte böter kommer altid 
then efterlåtne, som wållat någon skada, then 
samma efter åldermannens och de flestes wärdie 
at ersätta. 

18° Thet skall icke tjena någon til ursäkt, at 
hans barn, tjenste- eller annat husfolk wållat nå-
gon skada utan sware altid Husbonden för så wäl 
plikten som skadeersättningen för hwad som fin-
nes wara brutit el. efterlåtit. 

19° Ther någon af Byamännen upfunno något til 
Byens förbättring tjenligt och nyttigt, Böra Bya-
männen samman-kallas och theröfwer höras; men 
ther så hände at the flästa woro theremot, äge then 
sökande frihet at af utbyamän eller grannar, som 
äro förståndige Hushållare, kalla syn och Besikt-
ning, och ther tå funnes och pröfwades, at gran-
name oskäligen hafwa satt sig theremot, plikte tå 
hwardera åtta schillingar samt betale them som till 
samma besiktningsförrättande tilkallade blifwit 
samt deltage, genast uti werkställigheten af sam-
ma nyttige funna inrättning. 

20° Skulle någor af Byamännen wara borta, tå 
åldermannen Byalaget sammankallar, bör den 
samma, wid sin hemkomst hos åldermannen ge- 
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nast underrätta sig om hwad som blifwit beslutit 
och ware sedan skyldig, thet samma efterlefwa. 

21° Denne Byaordning bör ena reso hwarje år, 
wid Byamännens sammankomst offenteligen up-
läsas, tå åldermansombyte skjer. 

22° Den som uturaktlåter, at inställa sig, tå nå-
got gemensamt eller så kalladt Hop-arbete efter 
åldermannens Kundgörelse derom bör förrättas, 
plikte åtta skillingar och hans arbete fulbordas 
likafult för lego, som han ersätta bör. 

23° Hwad the fleste af Grannarne besluta, böra 
the öfrige undergå, och äger hwar af them lika 
Votum, utan afseende på innehafwande Hemmans 
eller ägodel. 

24° Hwar som så treskar uti åtlydnad af thenna 
Byordning at han måste stämmas til Tinget, ware 
tå förfallen til ett wite af fem d. Silfmt och andra 
Expenser. 

Med ofwanstående ordning förklara wij oss til alla 
delar nögde och anhålla om then Respective dom-
stolens stadfåstelse härå, 
Simlom den 5te october 1778. 

Nils Humble, Anders Hansson B, Johan Hansson 
B, Anders Ersson B, Mats Matsson B, Matts 
Ericksson B, Hans Möller alle Jordägare i 
Simloms By. 

Till Wittnes Anders Andersson i Rösa B, Hans 
Andersson i Rösa B. 

Anmälandes Notarien Hjort at 10 de puncten af 
thena Byordning grundar sig på thet wilkor, at 
nästgräntsande Grannar uti Gärdesgårdsstäng-
ningen deltaga. 

Hwilcken af Simloms Byamän sjelfwe antagne By-
ordning, gemensamma nytta HäradsRätten fann 
skäligt til Byamännens efterrättelse at gilla, dock i 
10 de puncten theraf, med thet af notarien Hjort 
omförmält wilkor. 

Tillägg till byordning för Simlom 1781 

ULA. Lyhundra härad A 1:a 28. 27 jan. 1781. 

Bönderne Anders Eriksson och Johan Hansson, 
den förre såsom Ålderman och then senare såsom 
Bisittare innom Simloms Byalag, hafwa till thetta 
Ting uttagit stämning å the öfrige Simloms jord-
ägare och åboer Kyrkoherden wälärewördige och 
Höglärde Magister Herr Nils Humble, Snickaren 

Hans Möller, Bönderne Anders Hansson och 
Matts Eriksson, samt Bonden Matts Mattsson i 
Rösa, med påstående at Swaranderne måtte sam-
tycka thertill, antingen at Åldermannen och Bi-
sittaren i Byen böra äga witsord wid hållande Sy-
ner och Besiktningar eller ock at andre sådane 
mått widtagas, hwarigenom för ohägn och efter-
låtenhet efter Byordningen till pligt förfallne del-
ägare i Byen kunna förmås och förpligtas at them 
påförde böter owägerligen utgifwa och om theras 
brott öfwertygade warda; äfwen som Käranderne 
för Rättegångskostnaden fordrat ärsättning. 

Enär, till följe häraf, thenna sak nu företogs, 
och hwarwid utom Herr Kyrckoherden Humble, å 
hwilkens wägnar, en Fullmagt af den 25 nästledne 
Bonden Per Persson i Simlom war tillstädes, sam-
telige Parterne sjelfwe sig instälte, kommo the, ef-
ter något twistande sålunda med hwarannan öf-
werens: 

At enär någon med brott emot Byordningen beträ-
des, böra 

Byamännen till Byastämma kallas, och then 
brottslige theriföre tilltalas, men ehwad Han, se-
dan om terminen blifwit Honom underrättelse 
lämnad, till stämman kommer, eller icke, må må-
let likafullt företagas och efter sin beskaffenhet 
afgjöras, efter the fleste tå närwarande Byamän-
nens beslut, uti hwilket beslut, utom den ankla-
gade sjelf, så wäl Anklagaren som the öfrige tå 
närwarande Byamännen äga at deltaga; Och om, 
medelst samma beslut, then anklagade blifwit 
brottslig ansedd, och Böter förthy honom ådömde 
och påförde, äger Åldermannen och Bisittaren 
magt at Böterne hos then brottslige genast utmäta, 
Hwilken om han med ByaRättens Beslut är miss-
nöjd, äger at wid nästpå följande Ting, så framt 
beslutet trenne weckor thess förinnan är tagit, wid 
HäradsRätten, genom å the i beslutet delagtige 
personer uttagande stämning, theruti ändring 
söka; men i annat fall, och ther Han eij, innom of-
wannämde tid, söker på ofwanskrifne sätt, rättelse 
och ändring uti ByaRättens beslut blifwer thet 
samma för laga kraftwunnit ansett, och then med 
pligt ansedde ej berättigad at the uttagne böter 
återwinna. 

Och som Parterne, thenne Öfwerenskommelse, 
och tilläggning i Byordningen efter upläsandet är 
kände. Altså pröfwade HäradsRätten skäligt, then 
samma till ofelbar efterlefnad i framtiden at här-
medelst gilla och stadfästa. Och kommer thetta 
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Protocoll, wid hwart Åldermans Ombyte, för Bya-
männen offenteligen at upläsas. 

Byordning för Torslunda 1816 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för Vallby 1768, Rimbo socken, 
Sjuhundra härad, med byordning för Rimsjö 1776 
och med byordning för Torvalla 1799, Husby-Ly-
hundra socken, Lyhundra härad. Där paragrafer-
na överensstämmer anges detta med motsvarande 
paragraf i byordning för Vallby 1768, byordning 
för Rimsjö 1799 och med byordning för Torvalla 
1799. Olikheter i stavning och interpunktion före-
kommer. 

ULA. Lyhundra härad A I: a: 46. 17 juni 1816. 

Läto Torslunda Byamän hos HäradsRätten up-
wisa en dem emellan träffad Byordning af följande 
innehåll: 

»År 1816 den 31 sta Maji sammanträdde samte-
lige Jordägare i Torslunda By, Husby socken, Ly-
hundra Härad och Stockholms Län, för att till 
bättre ordnings winnande uti deras inom Byalaget 
nödwändiga hushållsmål, genom nedanskrifne 
Puncter erhålla en fastställd ByaOrdning. 

lsta=Vallby 1768: 1 dock .. nyttjade marken, 
då dag dertill af Byamännen utsatt är.. 

2° Böra Grannarne låta beta gemensamma ägor 
med så många kreatur som emot hwars och ens 
efter Öretal uti Byens innehafwande ägo-del 
swara. Den annorledes beta låter, böte dagligen 
för hwarje kreatur 12 skillingar. 

3° Jngen Granne är tillåtit att tjudra sina kreatur 
uti Sädesgärden eller på oslagna Ängar, så länge 
säden eller höet ännu icke af alla Grannarne in-
bergadt är; bryter någon heremot, böte för hwarje 
gång och för hwarje kreatur 16 skillingar och er-
sätte skadan. Men hwad Torrängen och Fjell-
ängen angår, så tillåtes hwar och en Granne att i 
dem walla och tjudra sina kreatur på sina egande 
tegar eller lotter. 

4° Eho af Grannarne, som hafwer okynneskrea-
tur, de der nederbryta eller flöja öfwer gärdesgård, 
som gillad är, så att de å gemensamma hägnade 
ägor finnas lösa eller ock göra någon skada å nå-
gon Grannes åkerskifte, teg eller Ängslott, ersätta 
fulla skadan och böta 6 skillingar. 

5° Om wåren, då tjelan utur jorden är, skola alla  

grindar och Led, som äro till besådda gärden, 
Ängar och beteshagar, i fullgilltigt stånd sättas, 
Likaledes gärdesgårdar uprättas och i laga ord-
ning underhållas, att inga kreatur derigenom in-
komma och skada göra. Den som denna sin skyll-
dighet försummar, ersätte skadan och böte 16. 
skillingar. 

6°-10°=Torvalla 1799: 5-9 dock 6° . . 6 skil-
lingar och skadan åter. 7° böte 12 skillingar.. 9°.. 
böter 8 skillingar .. 10° .. böta 8 skillingar. 

11°= Vallby 1768: 10. 
12°=Rimsjö 1776: 8. 
13°= Vallby 1768: 7. 
14°= Torvalla 1799: 13. 
15° Den som wid sammankomsterna någon af 

Grannarne ofredar eller oqwädar, skall hwarje 
gång wara förfallen till böter 12 skillingar, alla des-
sa böter räknade i Banco Mynt. 

Till yttermera wisso warder denna Byaordning 
med wåra Namns och Bomärkens friwilliga under-
sättande godkänd och till Loflige Härads Rättens 
widare fastställande öfwerlemnad. 

Nils Granberg i Täby ägare i Thorslunda Rusthåll, 
Gl. Jan Jansson, Anders Granberg, u. Johan 
Jansson, Per Eriksson B, Erik Eriksson åbor B, 
Erick Jansson håbor B. 

Och Beslöts: Byordningen warder till den Kraft 
och werkan Lag förmår i Domboken intagen — 
Afsades. 

Byordning för Torvalla 1799 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för Vallby 1768, Rimbo socken, 
Sjuhundra härad och med byordning för Rimsjö 
1776, Husby-Lyhundra socken, Lyhundra härad. 
Där paragraferna överensstämmer anges detta 
med motsvarande paragraf i byordning för Vallby 
1768 och byordning för Rimsjö 1776. Olikheter i 
stavning och interpunktion förekommer. 

ULA. Lyhundra härad A I: a: 38. 10 juni 1799. 

Ingafs och upplästes en så lydande Byordning. 
År 1799 den 29 Aprill sammanträdde samtelige 

Torrvalla Bys Jordägare för att tu l bättre ordnings 
winnande uti deras innom Byalaget nödwändiga 
Hushållsmål genom nedanskrefne puncter ärhålla 
en faststäld Byordning. 



Lyhundra härad 187 

1°= Vallby 1768: 1 dock .. beramad och utsatt 
böte sexton skillingar. 

2°=Vallby 1768:2 dock .. kreatur twå skillingar 
äfwen som och den hwilken uppå allmän äng eller 
slåttermark någre fårkreatur til betande insläpper 
för en Grannarne därom ense äro skall wara til 
samma böter förfallen. 

30 Eho af Grannarne som hafwa okynneskrea-
tur de där nederbryta eller flöja öfwer Gärdesgård 
som glld är så att de å gemensamma hängnader 
ägor finnas lösa eller och något kreatur in på den 
andras teg eller lott någorstädes tjudrade eller 
uppå sitt egit skifte i åker och äng så oförswarli-
gen tjudrade att de å någon Grannes skifte gör 
skada ärsätta skadan och böter för hwarje gång 
fyra sk. 

40 Om wåhren då tjelen utur jorden är skola alla 
Grindar och Winterled, som äro til besådda Gär-
den, Ängar och Beteshagar i behörigt stånd sättes 
med kasthackar och windar, som wid sådane stäl-
len fodras tillika Gärdesgårdar upretas och i för-
swarlig ordning hållas innan kreaturen därigenom 
wanartigt och okynnes blifwa, den som denna sin 
skyldighet försummar ersätter skadan och böter 
åtta Skillingar och det bristfålliga i fullkomligt 
stånd sätta som Byamännen honom til wiss tid 
förelägger. 

50 Gör någon wäg öfwer Grannars oslagna teg 
eller til sånings uppkörda Åkerskifte ware skylldig 
att af den förra afslå gräset och med ägarens minne 
det utur wägen skaffa, samt att den sednare å nyo 
efter sig uppköra wid böter för hwarje gång fyra 
skilling. 

6° Sätter någon led Grind eller nedtagen Gär-
desgård efter framfart öppen, böter åtta skilling 
och rätte upp skadan som däraf timar. 

70 Eho af Grannarne som hwar annan ofredar 
med målfårars öfwerkörande samt wid hwads öf-
werslående, tillika med onödiga tramp på åker och 
ängsmark, är förfallen til hwarje gång fyra skilling, 
utom skada ärsättning. 

8° Skola Byamännen war sitt år under myndig-
het och namn af Ålderman hafwa inseende öfwer 
denna Byordnings obrottsliga fullgörande och ef-
terlefnad til hwilken ända honom skall tillkomma 
att när nödigt pröfwas sammankalla Byamännen 
til nödiga öfwerläggningar uti det ärender som til 
denna ordnings execution höra hwar som kallelse 
utan laga förfall icke hörsammar böter fyra skil-
lingar och åtnöjes med de öfriga Grannars beslut. 

90 Blifwer äfwen Åldermannens skylldighet, att  

påminna om samfåldt arbete såsom Brunnars 
Broars och samfälte Byens wägars och ägors för-
bättrande hwartil wid sammankomst dag bör ut-
sättas och den som då försummar att de bristande 
i ståndsätta böter Åtta skilling, skolandes Ålder-
mannen för hwarje gång han sin skylldighet uti 
dessa mål eftersätter böter fyra skillingar. 

10°= Vallby 1768: 10 dock...oafkortadt tillstäl-
las. 

11°=Rimsjö 1776:8. 
12°= Vallby 1768:7. 
13de  Alla de efter denna Byordnings innehåll ut-

gående böter skola inflyta uti en för Byen gemen- 
sam räkning inrättad Cassa och under någon ge- 
mensam kostnad för Byalaget eller allmänt pen-
ningeförskott existera då der til så långt det räcker 
anwända eller och sins emellan dela alla desse 
förenämnde böter skola Byamännen genast af den 
brottsliga uttaga och det til reda rekning införa för 
än han det afträder. 

14°=Rimsjö 1776: 14. 

Til yttermera wisso warder denne Byordning med 
wåra namn och Bomärkens friwilliga undersättan-
de enligit för godkänd och til den ädla HäradsRät-
tens widare fastställande öfwerlämnad. Torvalla 
af ofwanstående dato. 

Unga Erik Mattsson, Matts Pehrsson, Gl Erik 
Mattsson, Pehr Johansson, Johan Jansson, i 
Wäster Libby delägare, Olof Johansson, Olof 
Persson, Jan Persson B, Erik Ersson B, Anders 
Mattsson i Vantunge B. 

Såsom härwid tillkallade Wittnen at under-
skrifwa Bonden Olof Johansson i Torslunda, Erik 
Gustafsson i Dillingby, Nämndeman Mattias 
Ström på Täby ägor B. 

Och Resolverades: 
Att denna Byordning warder til den säkerhet, 

kraft och wärkan Lag förmår i Domboken intagen 
och detta til bewis däröfwer meddelt. 

Byordning för Täby 1762 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med byordning för Kragsta 1762, Lohärads 
socken, Lyhundra härad. Där paragraferna över-
ensstämmer anges detta med motsvarande para-
graf i byordning för Kragsta 1762. 

ULA. Lyhundra härad A a: 16. 6 febr 1762. 
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Upwistes denna Byeordning: Anno 1762 kommo 
samtele Byemännen wid Täby enhälligt tilsam-
mans och begärte at följande puncter skulle dem 
emellan upsättjas til hämmande af den ohägn och 
oordning, som wid bemälte By af en och annan 
föröfwas, hwarwid den brottslige giör sig förfallen 
til de böter, som wid följande puncter kommer at 
utnämnas, TU ålderman kommo Byemännen öf-
werens at wara hwar sit år eller längre som wid 
slutet kommer at utnämnas. 

1°-6°=Kragsta 1762: 1-6 dock: 3° .. dal. Krnt. 
4° .. förr än samtel Grannarne äro derom ense, 
och .. 5° .. honom upbrukas, bryter.. 

7° Om någon hwar annan ofredar med ord eller 
gierning när något samråd är, den samma skall 
böta 2 dal. likaledes om något samråd skulle be-
höfwas som ej utnämndt är och inte granname 
derom ense blifwa skal då skje efter högsta Vo-
tum. 

8° Om någon treskas eller nekar, at undergå 
förenämnde böter, och dem utgifwa när de af Ål-
dermannen krefde blifwa, den skall med samfällt 
kostnad kallas åt Tinget och då undergå det wite, 
som HäradsRätten utsätter. 

9° Får ingen slå och skära eller slå och bärga 
förr än grannar äro derom ense. 

10° Om ålderman brister något i sit giöromål 
skal äfwen böta En dak. 

Allt detta, som ofwanförmält är stadfästa wj med 
wåre namn och Bomärke. 

Matts Mattsson b, Hans Hansson b, And. 
Andersson b, Erik Tomsson b, Pär Ersson b, 
Matts Mattsson b, gl. Erik Tomsson b, Pär Ersson 
b, Pär Mattsson b, U. Anders Andersson, Tomas 
Ersson b, Lars Olofsson. 

Til ålderman Pär Ersson och dertil behjelpelig gl. 
Erik Tomsson. 

Och emedan denna Byaordning fanns tjena til 
god ordnings bibehållande; ty fann Rätten skjäligt, 
till bemälte Byemäns obrotslige efterlefnad den 
samma i alt öfrigit gilla och stadfästa, dock, at af 
4de puncten den, någon tredsk och sielfswåldig 
Granne icke måtte taga sig anledning, at de öfrige 
uti 'petande af samfälte ängar hindra ek förfördela, 
sådana gemensamme ägors nyttjande må obe-
hindradt werkställas, då de fleste derom ense äro. 
Hwarförutan äfwen et wite af fem daler Silfrnt, 
utom ofwan faststäldte böter, warder utsatt för 
den af Byemännen, som uti denna Byeordnings  

efter lefnad och böters godwilliga utbetalande så 
tredskar, at han förthy måtte till Rätten inkallas. 

LOHÄRADS SOCKEN 

Byordning för Himmine 1772 

Denna byordning överensstämmer i stort med by-
ordning för Hållsta 1761, Lohärads socken, Ly-
hundra härad. Där paragraferna överensstämmer 
anges detta med motsvarande paragraf i byord-
ning för Hållsta 1761. Olikheter i stavning och in-
terpunktion förekommer. 

ULA. Lyhundra härad A 1 a: 23. 23 sept 1772. 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Stockholms 
län vol. 208. Lyhundra härad. Ett exemplar av 
byordningen återfinns i bykistan. 

Läto samtelige Jord- och delägare uti Himmine 
By, ingifwa följande af them ingångne och skrift-
ligen författade By-Ordning, med anhållan, att 
then kunde warda, uti Härads Rättens protocoll, 
intagen, samt til theras säkerhet faststäld, och 
them bewis theröfwer meddelas; Lydande then 
samma, som therpå uplästes, ord ifrån ord, som 
följer: 

Bya-Ordning. 
Åhr 1771 den 6te Julii, kommo samtelige Bya-

männen wid Himmine By och Lohärad Sockn öf-
werens, att följande puncter skulle dem emellan 
upsättas, till hämmande af den ohägn och o-ord-
ning, som wid bemälte By, af en och annan för-
öfwas, hwarwid den brottslige giör sig förfallen till 
de böter, som wid hwarje punct komma att ut-
nämnas. Till Ålderman kommo Byamännen öf-
werens, att wara hwar sitt åhr eller längre, som 
wid slutet kommer att utnämnas så snart de af 
åldermannen bådade blifwa, owägerligen komma 
tilsammans eller böta, när de utan laga förfall ute-
blifwa, Tolf öre Kopparmynt för första gången, 
och sedan dubbelt, och lika fullt undergå det råd, 
som Byamännen utsättja: nekar han däremot och 
ej fullgiör sin skyldighet, skall han böta En dalt-
Kopmt. 

10-61°=Hållsta 1761: 1-6 dock: 10.. Sker skada 
.. 2d° Om någon hafwer 3u° Jngen får kjöra öf-
wer annars Hö-sträng för än underräfsat blifwer, 

.. eller tramp .., .. åker, wid bot En dalr 
Kopmt. 5t0 .. ense därom. Den som häremot .. 
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7°=Hållsta 1761: 8. 
8°=Hållsta 1761: 9 dock .. skall det afslutas ef-

ter fläste Byamännens godtfinnande, och.. 
9°=Hållsta 1761: 10 dock .. förr-nämde 

kallas till Tinget.. 
100  I sainfälte ängar skall betas efter öretal, och 

den däremot bryter, plickta En dal Kpmt. 
11°=Hållsta 1761: 12. 

Allt detta som förr nämndt är stadfäste wi med 
wåra namn och bomärken. 

Eric Andersson, Eric Jansson Eric Persson, Matts 
Jansson, gl. Matts Mattsson, unga Matts 
Mattsson, Michel Mattsson, Simon Mattsson, 
Anders Mattsson, Marita Ersdotter, Anders 
Jacobsson, Matts Johansson, Matts Andersson. 

Till wittnes Erik Eriksson i Thorslunda, Per 
Olofsson i Thorwalla. nämdemän. 

Efter upläsandet häraf Resolwerades: At som 
thenna By-ordning pröfwas lända til bibehållande 
af god ordning uti Himine By: Altså warder then 
samma, til wederbörlig säkerhet och efterlefnad, 
härigenom gillad och faststäld Hwarjemte Härads-
Rätten, i anledning af hwad uti 9de puncten, af 
thenna öfwerenskommelsen, blifwit begiärdt, fant 
skiäligit, at utsättja ett wite af Fem daler Silfwer-
mynt, Hwartil, utom the i hwarje mål, utsatte 
böter samt ärsättning af rättegångskostnaden, 
then utaf Himine Byamän, skall wara förfallen, 
som tredskar, at i alla måtto efterlefwa, mer-
berörde öfwerenskommelse, så att Byamännen 
warda föranlåtne, honom therföre, til Härads-
Rätten, låta inkalla. 

Byordning för Hållsta 1761 
ULA. Lyhundra härad A la: 15. 5 okt 1761. 

Upwistes följande Byeordning. 
Anno 1761 den 8 Junius Kommo samtele Bye-

männen wid Hållsta By och Lohärad Sokn tilsam-
mans och begärte följande puncter skulle dem 
emellan upsättas, til hemmande af den ohägn och 
oordning wid bemälte By af en och annan föröf-
was, hwarwid den brottslige giör sig förfallen til 
de böter, som wid följande puncter Kommo at ut-
nämnas. Til ålderman kommo Byemännen öfwer-
ens at wara hwar sit år eller längre, som wid slu-
tet kommer at utnämnas, och skall Byamännen, så  

snart de af Åldermannen bådade blifwa owäger-
ligen komma tilsammans eller böta när de utan 
laga förfall uteblifwa Tolf öre Kopmt för första 
gången och sedan dubbelt, och likafullt undergå 
det råd som Byemännen utsätter, nekar han der-
emot och ej fullgiör sin skyldighet, skall han böta 
En dal. Koppmt. 

1° Den som befinnes så om åker som äng eller 
annan stängsel hafwa bofållige gärdesgårdar och 
äfwen led och grindar, och icke dem i rättan tid 
förbättrar, då han derom tilsagd blifwer skall han 
böte En dal. Koppmt, skjer det skada derigenom 
böte, då dubbelt och fylle skadan efter Ålderman-
nens wärdie. 

2° Likaledes om någor hafwer okynnes få af 
hwad slag det helst wara må, och det icke fängslar 
eller aktar at det bryter eller häfwer sig in öfwer 
behållne gärdesgårdar skall böta En dal. Koppmt, 
gieller ej fångsel skall han det samma föryttra; 
giör han det ej, då derom tilsagt blifwer, skall han 
böta En dal. Koppmt. 

3° Får ingen kiöra öfwer andras hösträng förr 
än undan refsadt blifwer eller giöra wäg öfwer sin 
Grannes trädesåker om han sielf öfwer sin åker nu 
wäg hafwa kan, ej eller göra något billkast eller 
skadeligit tramp öfwer målfåren inpå sin grannes 
åker, den som häremot bryter skal han böta En 
dal. Koppmt. 

4° Om någon i stångfallsängar sedan wiss dag 
utsatt är går förut och slår eller när dagswerks-
bud i medlertid kommer förr än samtelige gran-
name äro derom ense skall böta En dal. 

5° Får ingen insläppa någre kreatur i samfelte 
ängar, gärden, wretar och hagar förr än samtelige 
grannar äro ense derom likaledes bör kreatur up-
tagas af förenämnde bete, när tilsakt blifwer och 
grannarne äro derom ense, den som häremot bry-
ter, böte En dal. kmt. 

6° När något hoparbete af Byemännen skulle 
behöfwas eller utsatt blifwer och den som då ej 
kommer tilsammans och fullgiör sin skyldighet 
böte En dal. koppmt. 

7° Om någon gier lof eller säljer wirke af oskift 
mark skall böta twå dal. koppmt. 

8° Om någon med ord eller gierninga[r] waran-
nan ofredar böte En dal. koppmt. 

9° Om något samråd af Byemännen skulle be-
höfwas, som ej tydeligen utnämndt är skall skje 
efter Högsta votum och den som dermot nekar 
böta En dalr koppmt. 

10° Om någon treskas eller nekar at undergå 
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förr omnämnde böter skall han med samfelt kost-
nad kallas åtTinget och undergå det wite, som 
HäradsRätten utsätter. 

110  Skall i samfållte ängar betas efter öretalet 
och den öfwer sit öretal betar skall böta En dal. 
koppmt. 

12° Om ålderman ej fullgiör sin skyldiget häruti 
skall han böta Twå dal. koppmt. 

Alt detta, som förenämndt är stadfäste wi med 
med wåre namn och Bomärke. 

Matts Pärsson B, Per Swensson B, Erik Anders-
son B, På Norra gårdsMantalet Matts Jansson B, 
Jan Jansson B, Jan Mattsson B, Jan Pärsson B, 
Jan Ersson B, Anders Jansson, Anders Mattsson 
B, Jan Ersson B. 

Til ålderman: Matts Pärsson och dertil be-
hjelpelig Matts Jansson och Anders Mattsson. 

Til Wittnes Hans Hansson i Täby, Pär Olofsson 
i Torwalla. 

Och blef, på begäran, de samma bemälte Byemän 
till obrottslig efterlefnad och fullgörande således 
gillad och faststäld, at, derest någon af Grannarne 
med sådant brott eller förseelse beträdes at han för 
thy lagligen tiltalas bör, sådant då icke, öfwer-
trädarne til lindring och förswar, måtte til afgö-
rande uptagas af Åldermannen, til hwilkens befre-
dande Rätten nu pröfwar skäligt utsätta et wite af 
Tio dal. Silfmt för den af Byemännen, som honom 
på något sätt uti hans billiga förwaltning och ut-
mätnings förrättande af de böter, som enl/ denna 
byordning komma at uttagas, förolämpar el. öf-
werfaller, då en sådan wid Rätten för brott sitt 
tiltalas och efter föregången ransakning derstädes 
sådant dessutan Lagl. umgälla bör. Och kommer 
denne Byaordning ena reso hwarje år enär Ålder-
manswal af Byemännen förrätas at upläsas, på det 
okunnighet derom icke förebäras må. 

Byordning för Hållsta 1807 med tillägg 1812 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med byordning för Hållsta 1761. Där para-
graferna överensstämmer anges detta med mot-
svarande paragraf i byordning för Hållsta 1761. 

ULA. Lyhundra härad A I a: 44. 2 juni 1812. 

Läto Hollsta Bys Jord och delägare genom gamla 
Pehr Pehrsson dersammastädes ingifwa en By-
Ordning, som upplästes och war så lydande: 

År 1807 den 8 Julii kommo samtelige Byamän-
nen i Hållsta By och Lohärad Socken tillsammans 
och yrkade enhälligt, att följande puncter skulle 
dem emillan uppsättas till hämmande af den 
ohengd och oordning, som wid bemälte By eij säl- 
lan föröfwas, hwarwid äfwen beslöts, att den 
brottslige borde anses förfallen till de böter, som 
wid hwade punct utsatte finnas. 

Till befordran och werkställighet häraf woro 
Byamännen öfwerens att wara Åldermän hwar sitt 
år. Och skola Byamännen, så snart de af Ålder-
mannen kallade blifwa owägerligen sammanträda, 
eller böta, när de utan laga förfall uteblifwa, En 
skilling, första gången, och sedan dubbelt och icke 
dess mindra åtnöja sig med de närwarandes Be-
slut. wägrar någon och eij fullgör sin skyldighet, 
böte Tre skilling: 

lm° ByaMännen skola årligen hälst wårtiden 
samfällt besigtiga alla Byens gärdesgårdar, Led 
och Grindar. Den som då befinnes, så om åker 
som äng eller annan instängning, hafwa bofållige 
gärdesgårdar, led och grindar, och icke dem i rät-
tan tid förbättrar, sedan han derom tillsagd blifwit, 
skall böta Sexton skilling. Sker derigenom skada, 
fylle skadan efter det wärde, som ålldermannen 
med Byamännens samtycke utsätter. 

2d0=Hållsta 1761: 2 dock .. böta fyra skilling. 
Gäller .., .. tillsagt blifwit, böte fyra skilling. 

3"=Hållsta 1761: 3 dock 3"cl Må ingen .., 
trädesåker, då han.. 

4° Om någon i stångfalls Ängar, sedan wiss dag 
utsatt är, går förut och slår, förrän samtlige gran-
name göra början, den samma skall böta Sexton 
skillingar. 

5°=Hållsta 1761:5 dock .., när derom tillsagt 
blifwer, och grannarne derom öfwerens kommit. 
Den som däremot bryter skall böta Sexton skil-
lingar. 

6° När något Hoparbete af Byamännen fordras 
och utsatt blifwer, eller Snöskottning på lands-
wägen, som bör ske samfällt och efter öretal fin-
nes nödig, må ingen undandraga sig. Den som då 
uteblifwer och eij fullgör sin skyldighet, böte Sex-
ton skilling. 

7° Skall i samfållta ängar betas efter öretal och 
den som öfwer sitt öretal betar, skall böta tre skil-
ling. Dock må den som Hästafwel will uppföda, 
äga rättighet till samfålt bete, till dess det blifwer 
twå år gammallt. 

8° I händelse Byamännen i samråd äro af olika 
mening och eij kunna förenas, må omröstning ske 
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och flesta rösterne gälla, falla de å begge sidor 
lika, böra de Äldre Byamännens röster äga öfwer-
wigten, och den som däremot sätter sig, böte Tre 
skilling. 

9° Om någon med ord eller gärningar den andra 
ofredar, böte Tre skillingar Likaledes den som 
med oqwädesord och otidiga tillmälen, Ålderman-
nen förolämpar, skall böta sexton skillingar. 

100  Om åldermannen eij fullgör sin skyldighet i 
det, som på honom ankomma kan, skall han böta 
sex skillingar allt i Banco mynt räknadt. 

110  Den som treskas eller wägrar att ärlägga of-
wanstående utsatt Böter, skall på sarnfelt kostnad 
kallas till Härads Tinget, och i laglig ordning bring-
as till det answar och nepst, som Rätten pröfwar 
skälig wara. 

12° Wintertiden under blid wäderlek och bar 
mark, skola alla Byens swinkreatur hållas inne- 
stängda innom deras Ladugårdar, att de i sädesgär-
det och på Bråddåkrarne ingen skada förorsaka. 
Den som det uragtlåter och eij låter rätta sig, se-
dan han en gång derom tillsagd är, skall böta Tre 
skilling första gången och sedan dubbelt. 

Med ofwanstående Puncter förldare wi oss till alla 
delar nögde och till yttermera wisshet dem med 
wåra namns och Bomärkens undersättande god-
känne och stadfäste, med tilläggning att pantning 
må äga rum hos den träskande brottslige. Datum 
ut supra. 

Tillägg. 
13° Om så händer, att Byamännen kommer att 

instänga är [t] Åkrar, där en del hafwer eij sin 
fulla del i samma skifte, stänge mindre efter Öre-
talet. 

14° Den som tjurar eller binder någon Häst i 
sädesgjerdet, eller ock aktar och wallar sine Häs-
tar, sedan Rågen är Skuren, böte (16) Sexton Skr. 

150  Om någon upprifwer någon gammal Ger-
desgård wid trädesGärdet, eller någon wret som 
ligger i treda, och eij densamma genast upp-
stänger, att eij kreatur derigenom bortkommer, 
böte Åtta skr. 

16° Om någon eij upprifwer sine Gjerdesgårds-
spjelkar wid Landswägen då första urwäder sker, 
böte 24 skr. 

Med denna Byordning på andra sidan stående 
Puncter, äro wi samtelige Hålsta Byamän, till alla 
delar nögde, hwilket wi med wåre namn och Bo-
märken i wittnes närwaro bekräftar. 

Hålsta d. 6te April 1812. 

Anders Jansson, Eric Ersson i Undra, Matts 
Ericsson, u. Eric Jansson, gle Eric Jansson B, 
Matts Persson B, Matts Jansson, Per Persson, 
Eric Andersson B, Eric Ersson B, u. Per Persson 
B. 

Wittnen till ofwanskrefnes underskrifter Johan 
Persson i Råby Nämndeman och Bonden Per 
Johansson i Undra. 

Och Resolwerades. 
Att denna Byordning skulle till den säkerhet, 

kraft och werkan Lag förmår ordagrant i Dom-
boken intagas. 

Byordning för Hållsta, 1834 

ULA. Lyhundra härad A la: 60. 5 febr 1834. 
§ 42. 

Med anhållan om dess intagande i Domboken, in-
gafs en emellan Hållsta Byamän under lste Janu-
arii 1834 upprättad så lydande handling: 

By-Ordning för Hållsta By uti Lohärad Socken. 
På dett så mycket bättre ordning måtte hål-

las uti By skall ålderman tillsättas varje År eller 
flere om så tarfvas ock ålderman skall väljas ock 
sådan ombytas efter Tour varje år i början af Maji 
månad. 

Warje vår skall gärdesgårdssyn på förutsatt 
dag hållas, ock dem af grannarne, som då hafver 
bristfällige gärdesgårdar skall då sättas viss dag 
före att dem upprätta ock vare emellertid ansvarig 
om skada skär, ock är intet gärdesgården uti full-
komligt stånd på den utsatta tiden, vare bot 4 skil-
lingar för varje famn och vare ändock skyldig att 
samma gärdesgård uti gullgott stånd uppsätta. 

Alla öppningar för åker och äng, som är för 
Byns nytta skall vara med grindar på järngång ock 
med kastakar, så att man kan lösa dem och inga 
Led får nyttjas vid Byns samfällta åker och äng 
vid bot 1 Rd af hvarje öppning skall vara 4 1/4 
alnar emellan stikorna. 

§ 4de Om undandikning, om någon af grannarna 
ligger så till med sina skiften på åker och äng eller 
andra odlingar, att han ej får vattnet af dem, utan 
det skall hafva utlopp öfver de andra grannarnes, 
vill då de intet godvilligt. Sätte då honom viss dag 
före, ock om den träskande intet fullgör på utsatta 
tiden vare bot 8 skr för hvarje famn ock vare än- 



192 Stockholms län 

dock skylldig att samma dike uppgräfva alt efter 
som Byamännen godt finner. 

Om någon af grannarne kjör fåror in på den 
andras åker, så att det stiger till en half alns vare 
bot för hvarje famn 4 skr. Om någon intager på 
de andra grannars åker eller äng eller hägnader 
eller hvad det vara må öfver skilljeLinien ock han 
dermed befinnes vare bot 4 Rd ock vare ändock 
skylldig att lemna godvilligt tillbakas hvad han in-
tagit, samma bot vare för den som förut hafver nå-
got intagit på de andra grannarnas eller samfåldt 
mark Treskas någon deremot så ålägges han med 
förhöjdt vite eftersom åldermannen med Byamän-
nens samråd utsätter. 

Ingen af Byamännen driste sig att bölja slå 
å samfåldte ängar, förr en samråd derom är gjort 
ock viss dag är utsatt vid bot 2 Rd. Vid lika bot 
gör den sig af grannarne som slår öfver Linjen på 
de andras skiften ock icke lemnar tillbaka sin fulla 
Rett som han borttagit, hvaraf böterne skall utgå 
hvar gång sådant öfverträdes. 

När sammankomst är om någon af grannar-
na öfverfaller Åldermannen eller någon annan af 
byamännen med hugg och slag vare bot för hvar 
gång 2 Rd 32 skr eller om någon utbrister med arg-
het uti svordomar och ohanständiga ord, vare bot 
hälften mindre. 

Den af grannarne, som hafver okynnes-
kreatur af hvad sort det en vara må vare skyldig 
att dem fängsla, så att de ej går öfver en laggiltig 
gjärdesgård, men är gärdesgården ogiltig, då skall 
den som honom äger böta enligt 2dra § ock fylle 
allan skada, men är gärdesgården gilltig, ock krea-
tur går deröfver, böte för vart okynnes kreatur 16 
skr och fylle allan skada efter som åldermannen 
med Byamennen det pröfvar. 

Pantning skall förrättas af ålldermannen uti 
de öfrige grannarnes eller Byamäns närvaro. Blif-
ver då ållderman eller någon annan af Byamännen 
med hugg och slag och husbonden eller des hus-
folk öfverfallen eller med svordomar ock oanstän-
dige ord Bemötte Böte som uti 7de § sägs — Eller 
näkas för den utgift, som han är förfallen vare bot 
derföre 16 skr ock pante ut altsammans af hans 
lösa egendom ock sätte honom viss dag före att 
igenlösa panten. Löser han den ej på utsatta tiden, 
så förrättas Auction Byamännen emellan som 
14ton dagar förut på allment Råd utsättes. Dock 
tillåtes hvar ock en som vid Auctionen är närva-
rande för kontant betalning inköpa de på Auction 
utropade pantsatte Varorna. 

Den som lägger större eller mindre stenar 
uti andras diken Böte för var sten 4 skr ock vare 
ändock skylldig att samma sten upphämta ock 
hädanföra, gjör han det ej på utsatt tid, så äger 
den som diket tillhör att för lego upphämta och 
bortföra stenar ock af den treskande genom pant-
ning utbekomma densamma. 

Ingen driste sig att släppa några kreatur 
uti samfåldta beten förr än samråd derom är gjort 
ock dag utsatt vid bot 1 Rd ock ingen bete uti 
samfållta ängar mer En efter öretal vid lika bot för 
hvart kreatur. Dock må den som hästafvel vill 
uppföda äga rättighet till samfällt bete tills det de 
blifva dragförde, ock ingen får beta eller hafva 
några kreatur på samfålldta ängar öfver utsatt tid, 
böte för hvart kreatur 2 Rd vid nyssnämnde bot 
gör den sig förfallen, som släpper sina kreatur uti 
samfåldta ängar sädan det är än gång betat, utan 
samråd med de andra grannarne. 

§ 12te Den tid på våren eller höst, då Bråddgjär-
det icke för snöfall skull kan stängas, ock svin-
kreaturen kan inkomma hvare hvar och en skyll-
dig att efter slutadt samråd hafva dem instängde 
vid bot 12 skr för vart kreatur. 

Wägar till samfåldta Åker Äng och hägna-
der som äro afdelte böra så underhållas att de äro 
uti kjörbart stånd vid bot 2 Rd ock likaledes sam-
fålldta vägar och Broar. Treskas någon deremot 
att dem iståndsätta vare lika bot. 

När hoparbeten skall förrättas till Byns 
gemensamma nytta hvad det vara må, skall sam-
råd derom göras och sätte viss dag före, ock huru 
många Dagsverken kan åtgå att göras ock om nå-
gon ej kommer efter Tour ock på utsatt tid ute-
blifver utan laga förfall böte derföre 24 skr. Sam-
ma bot vare den förfallen, som ifrån arbetet sig 
aflägsnar inan det är fullgjort eller utgjort sitt dags-
verke. Alla dagsverken skall utgöras efter öretal 
för Byns gemensamma nytta. 

När ålldermannen blifver af de andre gran-
name tillsagd att uträtta något för byns nytto och 
då dett ej fullgör sin skylldighet böte 1 Rd. 

När åldermännen gott finner eller blifver 
af de andra Grannarne tillsagd att sammankalla 
Byamännen, så sker denna sammankallelse genom 
en budkafie ock om de ej kommer på samråd på 
den utsatte tiden böte derföre 8 skr är husbonde 
borta eller andra angelägenheter att uträtta, så 
skall dess husfolk på Rådet komma för att få af-
höra hvad som afgöres så att ingen okunnighet 
förebäras må och ingen får gå ifrån rådet för en 
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det är slutadt vid bot 8 skr var och en bör vara på 
Rådet då Budkaflen är återkommen. 

De som på ägorna äro boende skola denna 
Byordning obrottsligen efterlefva ej heller får 
Båtsman eller någon annan som på egorna bo beta 
sina kreatur i ängar eller annorstädes en på ut-
marken utan grannarnas samråd och låf, dertill 
vid bot 24 skr för hvarje gång sådant öfverträdes. 

Ålldermännen njuter i lön hvarje år En 
tredjedel af de böter som innefatta för sitt besvär 
ock möda ock de andra två Trädjedelarne använ-
das för hela Byns samfällda nytta. 

Om någon af grannarne nedbryter gärdes-
gårdar eller lemnar grindar eller läd öppna efter sig 
och han dertill befunnen varder böte 2 Rd fast 
ingen skada sker, skär skada derå fylle ock den. 

Den som kör öfwer andras hösträng förr-
än undanräfsat blifvit eller gör väg öfver sin gran-
nes åker, då han sjelf öfver sin åker väg hafva kan 
böte derföre 1 Rd. 

Finnes någon af grannarne som ovarsamt 
umgås med Elden eller bära bart hus eller eld i 
uthus eller emellan gårdar böte 1 Rd vare ock 
Åldermannen skylldig att med nogaste sorgfällig-
het tillse att sotning verkställes minst en gång i 
hvar gång under den torra Årstiden, vare ock 
åldermannen såväl, som de andra Byamännen 
skylldige att förrätta brandsyn gemensamt med 
Brandsyningsmännen ock noga tillse att alla brist-
fälligheter blifver upptäckte och sedan på viss ut-
satt tid botade ock den som uteblifver utan lof el-
ler förfall, som lagligt synas kan böte 16 skr. 

Ingen får valla eller tjura sina hästar uti 
Sädes [gärden?] eller på ängar eller andra kreatur 
vare bot 1 Rd derföre. Om någon rider öfver sä-
desgärdet med sina hästar ock släpper dem lösa i 
[sädes] gärdet eller på ängar som äro oslagne böte 
derföre 16 skr Samma bot vare för den som föser 
lösa fårkreatur öfver Sädesgärdet eller oslagna 
ängar. 

§23. Om någon föser eller insläpper några får-
kreatur af hvad sort, som helst uti sädesgärdet, 
Engar eller hägnader eller på hvad ställen som 
helst som är till skada för de andra grannarna böte 
för hvart kreatur, som han inslept hafver 2 Rd och 
dessutom gällde skadan om sådan sker. 

§ 24. När nya diken tarfvar emellan skifterna på 
åker, den Ena vill dika och den andra vill intet, 
då sägs han till uppå Rådet och vill han ej ändå så 
säger den som dika vill full rättighet att uppdika  

och Diksmullen begagna på sin åker ock vare den 
treskande förfallen till 2 Rd böter. 

§ 25. Så snart, som möjeligt är om våren skall 
Grindar omkring sädesgärden och ängar uppsättas 
samt alla Vinter upprifna åhl uppå gärdesgårdar 
med dett skyndsammaste af den som dem upprif-
vit uppstänga, men kan densamma ej bevisas, så 
sätte gärdesgårdsegaren dem upp vid bot 16 skr. 

i händelse några gärdesgårdar befinnes bristfäl-
liga sädan gärdesgårdssyn om våren är hållen ock 
de vid synen ansågs dugelige, så skall egaren till 
gärdesgården den genast i ståndsätta, då han der-
om tillsagd är, gör han det ej böte 32 skr sker 
skada fylle ock den. 

§ 26 uti ärtstängsel er hvar ock en skylldig att 
stänga efter öretal på det stället som på samråd är 
utsatt och tillmäte hvar ock en del sin. Stänger 
icke någon till Rätter tid utan treskas deremot 
Böte 2 Rd och stängseln på den treskandes bekost-
nad för lego verkställes. 

Den som instänger något på Byns sam-
fänta mark böte därföre 3 Rd ock utlägger det han 
hafver instängt, vid lika bot vare ock skylldig som 
förut hafver inkrecktat någ[ot] på samfåldt mark 
om han icke det utlägger som han inkrecktadt 
hafver, då han derom tillsagd blifvit och viss dag 
dertill utsatt. Treskas någon deremot böte dubbelt 
och rifves gärdesgården upp af de öfriga Byamän-
nen. 

I händelse Byamännen uti samråd äro af 
olika mäning ock ej kunna förenas, må omröstning 
ske, ock fläste rösterne gälla, falla de å bägge 
sidorna lika, så skilje lott dem åt. Treskas någon 
deremot böte 1 Rd, hvar ock en lemnar sin Röst 
efter öretal, dock må Ålderman lemna dubbel röst 
mot den del han äger. 

Alla de i denna ByOrdning upptagna och 
utsatta böter utgöras uti Banco. 

Den som hafver laddade bössa eller gever 
af hvad sort, som hälst uti något hus böte derföre. 
3 Rd. Samma bot vare för den som skjuter eller 
lossar något skott innom By eller inom 50 famnar 
från något hus. Dessa böter skall utgå för hvar 
gång sådant öfverträdes. 

Under WinterTiden, då mycken snö in-
treffar skall plogning ock snöskottning efter utsatt 
Råd på allmenna landsvägen som ock tillika på 
andra sainfellta Byvägar där det behöfves samfelt 
förrättas, samt hvar ock en skylldig att upptaga 
de vid Landsvägen stånde gärdesgårdsspielkar, då 
samråd derom är gjort ock Tid utsatt vid Bot 16 



194 Stockholms län 

skr. Vid lika Bot skall hvar och en på utsatt tid 
dem uppstänga. 

Med föreskrefne Byordning förklarar vi oss till alla 
delar nöjde, som försäkras af Hållsta den lsta 
Januarii 1834. 

Mats Jansson, Mats Ersson, Eric Pehrsson, Jan 
Pehrsson B, Eric Jansson B, Jan Jansson, 
Christina Matsdotter B, Eric Jansson i Åsby ägare 
'af 3/10 Mtl i Hållsta. 

Nervarande Wittnen 
Eric Jansson i Skjulsta, Mats Pehrsson i Hållsta B. 

Efter uppläsandet häraf och sedan nu anmält blif-
vit, att Bönderne Jan Matsson i Kraksta å sine 
myndlingars vägnar och Pehr Pehrsson, ägare till 
1/2 mtl i Hållsta icke ännu underskrifvit ofvan in-
tagne ByOrdning: Så 

Resolverades 
Att berörde ByOrdning varder till framtida 

säkerhet samt den kraft och verkan Lag förmår i 
Domboken intagen och för vinnande af Bönderne 
Jan Matssons i Kragsta, å sine myndlingars wäg-
nar samt Pehr Pehrssons i Hållsta underskrift och 
godkännande deraf med desse sistnämnde till 
communication utställd, som afsades — aftredde. 

Byordning för Kragsta 1762 

ULA. Lyhundra härad Ala: 17. 4 okt 1762. §69. 

Ingafs och uplästes dena By-ordning: 
Anno 1762 then 15 Maii Kommo samtelige Bye-
männen wid Kraksta enhälligt tillsammans och be-
giärte att följande puncter skulle them emellan 
uppsättas till hämmande af den ohägn och oord-
ning som wid bemälte by af en och annan föröf-
was hwarwid then brotslige gör wid följande punc-
ter kommer att utnämnas. Till ålderman Kommo 
Byemännen öfwerens att wara hwar sitt år heller 
längre, som wid slutet kommer att nämnas. 

1° Så skall Byemännen så snart the af ålderman-
nen bådade blifwa owägerligen komma tillsam-
mans heller böta när the utan förfall uteblifwa tolf 
öre Kmt för första gången och sedan dubbelt och 
lika fult undergå thet råd, som af Byamännen ut-
sättes, nekar någon häremot och ei fullgör sin 
skyldighet, tå skall then sama böta en D Kmt. 

2° Den som befinnes, så om åker som äng el 
annan stängsel hafwa bofållige gärdesgårdar, el  

grindar och led och ei them i rättan tid förbättrar 
skall then samma böta en D Kmt skjer thet skada 
thärigenom sen därom tillsagt blifwer; böte tå dub-
belt och fylle skadan efter åldermannens wärde. 

3° Om någon hafwer okynnes få af hwad slag 
thet wara må och det icke fängslar eller agtar att 
det bryter heller häfwer sig in öfwer behållne gär-
desgårdar, den skall böta en dal. 

4° får ingen insläppa någre Kreatur uti samfälte 
inhägnade ägor förän the fleste grannar thärtill 
samtyckt och derom tillsagt blifwer. Likaledes 
skall hwar och en uttaga sine Kreatur, när thtrom 
samrådt och tillsagt blifwer den som härmot bryter 
böte 1 D. 

5° Får ingen göra något skadligt tramp eller bil-
kast öfwer målforen eller Köra den Krokig in på 
sin granne ei el skära och slå öfwer målfår [och] 
åfragga. Likaledes får ingen göra hwar anan skada 
med tramp på åker el äng, eller göra någon wäg 
öfwer sin grannes Åker, sedan till sånings upp-
brukad är, nödgas någon att göra wäg skall then 
samma af honom uppköras, bryter någon häremot 
böte 1 Dr. 

6° Om någon far genom grind led eller annan 
stengsel och det icke efter sig tillsluter böte 1 Dr. 
Kmt likaledes om någon nekar att fullgöra sin 
skyldighet när något hoparbete tarfwas. 

7° Skall hwar och en agta sina swinkreatur när 
bar winter är och grindar ei stängas kan: att the in-
tet komma på något gärde, bryter någon härmot 
böte 1 Dr. 

8° Om någon hwarannan ofredar med ord el. 
gerningar när något samråd är, den samma skall 
böta 2 Dr Kmt. 

9° Om något samråd skulle behöfwas som ei så 
noga utnämt är skall tå skie efter the fleste röster 
nekar tå någon thäremot böte 1 Dr. 

10° får ingen till låta sine torpare eller inhyses 
folk att släppa några Kreatur i slåtKiärr om intet 
the fleste grannar thärtill samtycka. 

11° Om någon treskas att utgifwa förenämde 
böter, när the af Åldermannen kräfde blifwa skall 
den samma med samfålt kostnad kallas åt Tinget 
och tå undergå thet wite som HäradsRätten utsät-
ter. 

Till Ålderman blefwo tillsatte. Mats Nilsson och 
därtill behjelplig Anders Mattsson 

Föregående byordning stadfäste och undergå wi 
underteknade det wi med våra namn och bomär-
ken stadfäste. 



Lyhundra härad 195 

Anders Mattson, Matts Nilsson, Lars Mattsson, 
Matts Månsson, Erik Larsson, Olof Ersson, Karl 
Månsson, Erik Ersson, Erik Mattsson. 

Til witnes häröfwer Hans Hansson i Täby. 

Och emedan denna Byordning fans befordra ord-
ning Byamännen emellan uti theras ägors fridsam-
ma och till ständiga häfd och nytjande; ty blef den 
till obrotslig efterlefnad och fullgiörande gillad och 
fastställd; och dessutan et wite af fem D Smt utsatt 
för then af them, som anten ge[n] wördar Ålder-
mannen uti hans billiga förwaltning och utmätning 
af de stadgade böteme, el. ock uti denne ordnings 
godwillige efterlefnad, så treskar at han för thy 
måtte lagsökas. 

Byordning för Kragsta 1789 

Denna byordning överensstämmer i stort med by-
ordning för Söderby 1789 Lohärads socken. Där 
paragraferna överensstämmer anges detta med 
motsvarande paragraf i byordning för Söderby 
1789. Olikheter i stavning och interpunktion 
förekommer. 

ULA. Lyhundra härad A la: 33. 13 nov 1789. 

1m0-14°=Söderby 1781: 1-14 dock: 2° .. så be-
teshengnar och hagar.. 5°.. tillhopa eller teg om 
teg på hängarna skall.. 12° All Tjudring och wall-
ning skall .. 13°.. stå uti Heng, skall .. 

15° Om åldermannen ej fullgjör sin skylldighet 
skall han Böta Sex skilling och tå när winter skulle 
infalla skall hwar och en akta sina Swinkreatur at 
de ej komma på brådden eller sädningsgärde, wid 
tre skillings bot. 

Föreskrefne Byordning antagäs till obrottslig ef-
terlefnad det försäkras och stadfästes uti nedan 
tillkallade wittnes öfwerwaro Kragsta d. 13 No-
wember 1789. 

Matts Månsson B, Matts Mattsson, Anders 
Andersson B, Jan Jansson, Matts Larsson, Jan 
Larsson, Lars Ersson B, Olof Ersson B, Matts 
Ersson B, Matts Michelsson B, Per Månsson B, 
Lars Persson, Erik Gustafsson i Dillingby. 

Närwarande wittnen Erik Johansson i 
Södernåne, Matts Mattsson i Östereke B. 

Och Resolwerades att ofwanberörde Byordning 
warder till then säkerhet, kraft och wärkan Lag 

förmår uti Domboken intagen, samt thetta till 
bewis theröfwer genom utdrag af protocollet med-
delt. 

Byordning för Kragsta 1828 

ULA. Lyhundra härad A Ja: 54. 25 nov 1828. Ett 
exemplar av byordningen finns i bykistan jämte 
en ordagrann avskrift daterad 1862. 

Inlemmades med anhållan om dess intagande i 
Domboken samt att den måtte varda till veder-
börandes framtida efterrättelse faststäld, en så ly-
dande Byordning: 

»Undertecknade Skatte jordägare innom Kragsta 
by af Lohärads Socken, Lyhundra Härad,Sock-
holms Län, hafva sedan den gamla Byordningen är 
förkommen och de den i åsatta viten ansetts för 
låga samt till vinnande af ordning och lugn innom 
byalaget otillräcklige, öfwerenskommit och af-
slutat följande pungter hvarför vi hos Wällofl. 
Härads Rätten anhålle om stadfästelse till obråts-
lig efterlefnad af följande Byordning. 

Skall en ålderman i Byen hvarje år, genom 
nytt val efter beräkning af fieste rösternas ägande 
Öretal tillsättas ock får ingen vid Tre Riksdalers 
16 sk vite frånsäga sig denna befattning, utfaller 
rösterna lika afgöres det genom lottning emellan 
de båda utsedde. 

Alla häri omförmälte böter beräknas i 
Bankomynt. 

Ålderman eller Byfogde äger rättighet att 
genom kringsändande af en därtill inrättad och an-
tagen budkafie sammankalla Byamännen, endera 
då han så för godt finner eller någon af Byamän-
nen det åstundar i mål som angår Byalaget, hvil-
ken Budkafie ej får nedläggas eller försummas vid 
8 sk Böter, och åligger Byamännen att genast efter 
Budkafiens afgång begifva sig till Ålderman vid 
vite af fyra skilling för den som sednare än Bud-
kaflen dit ankommer. Eho som utan Laga förfall 
aldeles uteblifver böter första gången 4 sk. hvilka 
böter fördubblas hvarje gång samma Åbo dermed 
beträdes intill 16 sk och hvarunder den aldrig 
pliktfålles som sig en gång till så höga böter för-
fallen gjort — samma gäller för den Byaman som 
efter Tour Budkaflen sist aflemna bör. Wid Bud-
kaflens kringsändande innom byen gäller att om 
mannen är borta inställer sig Hustruen, någon af 
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Barn eller Tjenare likväl ingen under Femton år, 
är ingen hemma af föreskrefna personer fortskaf-
fas Budkaflen af den som honom dit burit till nästa 
gård. Och är då Byfogde skyldig att om beslutet 
underrätta den frånvarande — skulle densamma 
till böter fållas upskjutes Bystämman i de delar 
de honom rörer till dess hemkomst äfvenledes för-
bjudes att Bykafveln afsändes med någon under 15 
års ålder vid 4 Sk. Böter. 

§ 4. Eho som vid sammankomsten ofredar Ål-
derman eller någon af Grannarna, med oanstän-
diga ord, åtbörder eller gärning, utbrister i Eder 
och svordomar Böter utom bot enl. Lag första 
gången 8 sk. samt sådan hvarje gång 16 sk. Den 
som utan tillstånd begifver sig från byrådet innan 
Byfogden förklarat det vara slutadt Bötar hvaije 
gång 16 sk. 

Byfogde vare pligtig att, vid alla samman-
träden anteckna å ett Protokåll ordsaken till By-
stämman samt hvad dervid blifvit åtgjort — äfven 
om så begäres lemna utdrag deraf skrifvit på minst 
ett halft ark emot 4 sk lösen för hvarje pungt. 
Skrifmaterialier inköpes af byCassamedlen men 
löste Utdrag få ej skrifvas på byalagets Papper. 

Årligen skall på sätt och med enahanda äf-
ventyr som för Byfogde eller Ålderman i 1 § om-
förmäldt är 2re Bisittare utses, de där äga på Ål-
dermans kallelse honom till handa gå. 

Sedan Ålderman i Byrådet ådömdt böter 
enl. denna Byordnings föreskrift — hvars mot-
brutne pungt altid i Protokållet skall omförmälas, 
och de ej innom 14ton dagar efter åläggandet deraf 
blifvit erlagde; äger Byfogde rättighet att med bi-
träde af Bisittarena Pantning förrätta, nekar den 
Pligtfälde att då godvilligt betala eller pant derföre 
aflemna, må Byfogde utbyamän som Vittnen vid 
pantningen begagna samt dem 16 Sk hvardera be-
tala hvilket af den bråttslige gäldas skall. Och om 
ej den eller de som hos Ålderman hafva panter in-
nom en månad desamma inlösa äger Byfogde rät-
tighet att Panterne efter en Söndags pålysning uti 
Lohärads Kyrka samt 10 dagars mellantid derefter 
panterne på Exekutive Auciton försälja. Medlen 
redovisa samt sig beräkna 24 sk. Banko för besvä-
ret hvilket af den träskande gäldas skall — Vid 
Bystämma äger byfogde rätt att ojäfige Wittnen 
tillkalla och af Byamedlen betala om så anses 
nödigt. 

Alla mål som röra Byens gemensamma 
nytta samt af Byfogde eller de flesta rösterna så-
dane anses — må i Byarätt uptagas och afgöras,  

möter motsägelse — så röstas efter Öretal, och 
äger Ålderman vid alla tillfällen som någon ny ej 
häri bestämd pungt skall antagas — att rösta för 
dubbelt af hvad han i Byamål innehafver. 

Alla samfällte arbeten förrättas efter öretal, 
såvida ej särskilte förordningar deremot bjuda — 
och skall Byfogde på särskilte Listor, hvilka altid 
böra vara att tillgå — anteckna de gångled- och 
dagsvärken som från Byalaget utgå äfvensom snö-
plogning med mera hvilket af Byen utgöres.Bris-
ter någon i uppfyllandet däraf sedan han veder-
börlig kunskap erhållit, äger Byfogde att utan sam-
råd med Byamännen för den träskande lega samt 
kostnaden utmäta på sätt förr sagt är. 

§ 10de Om våren före utsläppningen skall råd 
hållas huru många Kreatur en hvar må i samfällt 
bete insläppa hvarvid iagttagas bör, att om den 
ena Grannen äger 1, 2 a 3 Kreatur mer än på ho-
nom i Byamål belöper, men han dem Vinterfödt 
må han dem äfven utan åtal på samfält utmark 
Sommarföda — intager någon utbya få utöfver sitt 
Byamål böte Fem Riksdaler och Kreaturet genast 
från Byens mark bortförer, såvida ingen annan 
öfverenskommelse med Byamännen träffas. 

§ 11. Gärdesgårds och Brandsyn skall 2ne gr år-
ligen innom byn med dertill hörande torp och 
Backstugor förrättas vid 3 Rd 16 sk Böter, vid 
Brandsyn skall Bitittarena och Öfvrige Byamän 
vara närvarande äfven vid Gärdesgårdssyn så-
vida ej Byrådet för dagen någon frikänner i an-
seende till förekommande omständigheter. 

§12te . Blåser Gärdesgård neder hvar som hälst, 
bör den genast uprättas åsidosätter någon det se-
dan lagligt tillsagt är böte 1 Rd 16 skr och äger 
Ålderman rätt att för lego arbetet låta förrätta — 
kommer Kreatur genom Gärdsgårdsägarens för-
summelse in och skada gör ersätte dessutom ska-
dan och böte 4 skr för hvarje Kreatur. 

§ 13de . Sedan Gärdesgårds syn hållen är och er-
forderlig tid till förbättrande förelagd äger Byfogde 
att derefter det bristande för lego iståndsätta 
Gärdselfånget köpes och arbetet förrättas alt på 
den bristandes bekostnad. 

§ 14de. Om äng möter vattendike, bör ängsäga-
ren dika undan så att vattnet får fritt aflopp från 
åkren vid 4 skr böter för hvar famn. Eho som 
nederbryter eller uprifver gärdesgård till framfart 
öfver Grannarnas ägor Böte 32 skr fastän ingen 
skada deraf sker — sker skada däraf böte dubbelt 
och ersätte den. 

§ 15de. Hvar som insläpper något Kreatur olof- 
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ligen å annars mark eller så oförsvarligen tjudrar 
på ägne ägor, att Kreaturet å Grannens mark och 
äga skada gör Böte 32 sk. för hvart Kreatur, utom 
bot enligt Lag och skadans ersättande. Samma bot 
vare om någon släpper kreatur uti samfålte ägor 
före den tid Byrådet om upsläppning öfverens-
kommit. 

§ 16de. Eho som underhåller Okynnesfå det vii 
säga sådana, som Två a Tre gånger varit åklagade 
inför Byrådet för Gärdesgårdars och Leds upkas-
tande och nedbrytande eller flöjning öfver sådan 
Gärdesgård som för Laggild anses bör; skall för 
ett sådant kreatur såvida det ej afskaffas innom 
Sex Månader ifrån den tid det såsom okynnes en-
ligt Byprotokållet anses, derföre böta för hvarje 
gång 32 sk. utom den skada derföre anses timat. 

§17de. Tager någon in utbya Kreatur på byns 
samfålta utmark böte 1 Rd. för hvardera samt wid 
fördubblat vite detsamma genast återskaffa. Sam-
ma bot vare för alla å byns ägor boende Torpare 
m. m. hvilka äfven denna byordning efterlefva 
bör. 

§18de. Eld må ej bäras emellan i så kallad lunta 
eller eljest på hvad sätt det vara må utan lyckta, 
eller annat täckt kärl vid 2 Rd 32 sk. vite, samma 
bot om någon dermed beträdes innom gården i få-
hus, stall, Lada eller annat uthus, äfven som om 
eld lemnas osläckt i SMedja, eller tändes i Bad-
stufwa efter Klockan Tjo eftermiddagen! 

§ 19de . Tiggare som sent ankommer att Her-
berge behöfs skall hafva det för tour innom Bya-
laget, hvarföre en särskild staf skall inrättas, nekar 
någon att emottaga den som med stafven försedd 
är, Böte 12 sk. till ByCassan. 

§ 20de. Ingen äger rättighet att på ägorna intaga 
utsockne Inhyseshjon utan erhälligt begifvande 
vid 16 2/3 Rds vite, samma bot om någon vill an-
taga Insockne Löshjon och Nybyggare, såvida de 
ej i Sockenstämma blifvit anmälte och antagne. 

§ 21. Byfogde eller Ålderman förer Räkning öf-
ver alla till ByCassan influtne medel samt de-
samma vid Tre Rd 16 sk. vite innan den 13de 
Januarii, hvade år redovisa Af de för året influtne 
medel ärhåller han en tredjedel — likväl äga Bya-
männen att med Byfogde om arfvodet före tillsät-
tandet accordera men om han sin skyldighet be-
visligen försummar eller efterlåter böter han så 
ofta han dermed beträdes 1 Rd 16 sk., fullgör ej 
Byfogde de honom häri bestämt ålagde skyldig-
heter då bötar han Tre Riksdaler 16 sk alt till By-
Cassan. 

§22dra. Byamål som fordra och genom vote-
ring kunna afgöras — kan i Byrådet afgöras enär 
de flästa rösterna derom ense äro ehuru ej alla 
hunnit blifva samlade. 

§23dje. De enligt denna Byordning infallande 
Böter, användas till Byns gemensamma utgifter 
och hvad som öfverblifver fördelas efter matlag 
årligen. 

§ 24de. Denna Byordning förvaras noga uti en 
dertill anskaffad låda, jemte alla blifvande By-
stämmo-Protokåll och Listor, samt Byalagets 
Chartor med dess Protokoll och får ej lemnas eller 
utlånas utan enhälligt bifall hvarken innom eller 
utom by — dock böra de altid vara hos Byfogde för 
Byamännen tillgängliga. 

Kragsta den 24de November 1828. 

Jan Andersson Byfogde B, Anders Mattsson, 
Matts Ersson B, Hendrick Jacobsson, Jan 
Jansson, Matts Mattsson, Per Persson, Lars 
Mattsson B, Johan Eric Larssön, Jan Mattsson, 
Magnus Mattsson. 

Som Vittnen Jac. And. Zamore, Trumpetare 
och d. Matts Ericsson i Kragsta». 

Och pröfvade HäradsRätten skäligt att samma By-
ordning, så vidt den med Lag öfverensstämmer 
till samtlige wederbörandes Kragsta Bys Jord-
ägares efterrättelse gilla och fastställa, hvaröfver 
bevis skulle genom Utdrag häraf vederbörande 
meddelas. 

Byordning för Loskälva 1789 

ULA. Lyhundra härad. A a: 32. 9 nov 1789. 

På Bönderne Johan Persson, Erik Eriksson och 
Erik Olofsson i Loskälfwa, hade theras grannar, 
Bönderne gamla Matts Persson, Erik Jansson, Jan 
Jansson, Jan Mattsson, unga Matts Persson samt 
Olof Johansson thersammastädes, stemning ut-
wärkat, med påstående, thet måtte Swaranderne 
warda ålagdt, att, till ordnings ärhållande inom 
byalaget, och för att ärhålla frid för ohägn, under-
skrifwa och bifalla then byordning, hwilken käran-
derne, för Byalagets räkning, låtit författa och 
woro sinnade, att inför TingsRätten wisa; fordran- 
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de Käranderne therjämte ärsättning för Rätte-
gångskostnaden. 

Enär, i anledning häraf, thetta mål till företa-
gande nu uppropades, inställdte sig samtelige Par-
terne, tå Käranderne företedde then i stemningen 
omförmälte projecterade Byordning, som uppläs-
tes och war så lydande: 

Byordning För Loskjelfwa by uti Lohärad 
Socken, uprättad år 1789. 

lmo Till ålderman skall Byamännen wara hwar 
sitt år, och den som deremot nekar, skall böta 
Åtta skillingar. 

2° Den ej kommer på byaråd, sedan han derom 
bud fått böte En skil. och likafullt undergå hwad 
som beslutes. 

3°.  Om någon hafwer bofållige Jerslegårdar, led, 
grindar, wid Åker och Äng, betes hägnar och 
hagar, och dem efter tillsägelse ej bättrar böte tre 
skilr, sker derigenom skada, ersätte dem efter 
Åldermannens wärde. 

4° Hwilken som hafwer odygdiga Kreatur, skall 
böta när han derom tillsagd är, för häst och koo 
try skilr för et Får och et Swin En skl., ner han 
dem ej fängslar, men geller ej fengsell, skall sådant 
kreatur på et Års förlopp bortskaffas, wid bot sex-
ton skilr och endå förytra det samma. 

5° Den som lönliga inslepper Kreatur uti sam-
fållte eller andras enskylta ägor, skall anses med 
samma Plikt, som flest föregående fjerde Pungt 
förmedler. 

6° Om någor låter Swin med willja gå höst eller 
wårtiden på brådd gjärden, och dem ej tillwara 
tager, skall böta för större Swin tre skilr och hälf-
ten för mindre Swin. 

Den som tager sig weg öfwer andras Åker 
ener Han kan hafwa weg på sin Åker, kjör öfwer 
annars Hööstreng, och ej undanrefsar, gjör bilkast 
och tramp öfwer målfårrar, böte tri skilling. 

När slåttertiden infaller skall ingen gå förut 
wiss dag utsättes, den som heremot bryter böte 
tre skilr men kommer dagswärksbud på någon, då 
skall ej slås. 

På all samfelt åker och äng, skall alle wara 
ense om upslepning och uttagning, den häremot 
bryter bör böta tre skilling. 

Ner något hoparbete behöfwes, och wiss 
dag utsatt är skall den som håller sig undan och 
treskas böta tre skil. 

Om någor ofredar war annan med ord eller 
gerning skall böta Åtta skl. 

Om någon öfwerlegning behöfwes uti bya-
laget, som ej är i denna byordning utsatt, skall ske 
efter högsta rösterna af matlagen, och den eller de 
som ej will undergå skall böta fyra skil. och ändå 
gå under. 

Alt betande bör ske efter öretal, nemligen 
hopmarken och en Ko gjelles och sleppes emot en 
Häst, och en Häst emot en Ko, den som hafwer 
backstugufolk skall rekna dess kreatur på sin hem-
mansdell den som häremot wrånghet wisar skall 
böta åtta skil. tjenstgörande och afskedade Båts-
män undantagne, tredesgärde här under icke be-
gripen. 

ingen tjudring bör ske, utan alle grannarne 
äro derom ense, wem som utan samråd tjudrar 
skall böta fyra skl. 

Den på skjendeligit sätt slepper andra 
kreatur in uti de egor som bör stå i hägn, tå skall 
kreaturets ägare warda fri för tilltall, och den så-
dant bewisligen finnes hafwa gjort, skall böta sex-
ton skilling. 

Hwilken som treskas utgifwa de böter de 
bråtslige ålagde äro efter denna Byordning, skall 
byamennen med twenne ojefaktige utbyamen dem 
utfordra och den som då treskas eller steller sig 
till motwern skall stemmas till tinget at der åläggas 
och gjelda Rettegång kostnad. 

[står fe1:16] Om ålderman ej fullgjör sin 
skyldighet, som är at göra förteckning på innestå-
ende böter, tillse wad som är bofellit, tillseja då 
ohägn sker, sammankalla grannarne ner så behöf-
wes, och alltid hålla waksam tillsyn öfwer ägorna, 
stilla olåt och tretor byamennen emellan, och an-
nat mera dyligt som till god ordnings bibehållande 
tjena kan, så skall han böta sexton skilling. 

nedanskrefne byamennen underskrifwa Gamla 
Matts Persson B, Erik Johansson B, Johan 
Johansson B, Johan Mattsson B, Olof Johansson 
B, unga Matts Persson B. 

Och lemnades Parterna therefter, uppå Swaran-
dernes påstående och kärandernes begigwande, 
anstånd med thenne sak till nästa Ting. — — 

Efter ett ting 30 mars 1790 inställde sig parterna 
på nytt 9 juni och »redan genom sin underskrift 
förenämnde Byordning antagit; hwarföre ej 
mindre the än käranderne om stadfästelse therå 
anhällo; Och pröfwade HäradsRätten, i grund här-
af skäligt att samma Byordning i allt hwad ther 
med lag öfwerensstemmer, härmedelst att gilla.» 
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Byordning för Loskälva 1825 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med byordning för Göringe 1817, Estuna 
socken, Lyhundra härad. Där paragraferna över-
ensstämmer anges detta med motsvarande para-
graf i byordning för Loskälva 1817. Olikheter i 
stavning och interpunktion förekommer, men 
samma myntsort. 

ULA. Lyhundra härad A la: 52. 24 okt 1825. 

Loskjälfva Byemän läto KronoLänsmannen 
Wälagtad A. B. Sjöwall anhålla, det kunde, till 
framtida efterlefnad fastställas en Byemännen 
emellan öfwerenskommen skrifteligen uprättad 
och nu företedd så lydande Byordning: 

Till förekommande af flärfaldige, men onödige 
Rättegångar, har undertecknade Samtelige Lo-
skjälfva Byemän å nedanskrifne dag, Sins Emel-
lan följande Byordning Upprätta låtit. 

10 Den som eger oduglig gjerdesgård 
Eller och någodt Bristfällig, och, då han 
därom af Byfogden blifvit tillsagd, och 
Sådant icke Bettrar Böte 	 1. -- 
SkjärSkadestånd därigenom fylle ska- 
dan Efter Mätesmanna Ordom, och är- 
satte Syningsmännen arfvode. 

2°=Göringe 1817: 2 dock 
I den årstiden då omöijligt Synes, at 
igjenstenga grindar och led, för det 
Besådda gjärdet. Får ingen utsläppa 
Svin utur Sin gård vid bot. 

30 Den som kjör öfver andras Åker 
eller eng, då han har tillfälle at nyttja 
Sin egen mark Böte 	 - 16 — 

40 Den som icke i Lagligt Stånd, un- 
derhåller Sine tilldelade grindar och 
led, Eller Lemnar Sine eller, Sine gran- 
nars vid framfarten öppestående. 
Böte 	 — 24 — 
Skjär Skadestånd därigjenom, Böte 
efter metismanna ordom. 

5°=Göringe 1817: 5 dock .. eller hö- 
sträng, utan.. 

6°=Göringe 1817: 6. 
7" = Göringe 1817: 7 dock .., förr 

fören.. 
8° Bete i alla engar, och alla sam- 

fåldta Beteshagar. Får begangnas en 
häst eller ko på hwarje öreland. Den  

som däremot bryter, och insläpper 
mära en Som Sagdt är Böte 	 — 36 — 
En tjur får på Samfälldta bötas utan 
räkning. 

9°=Göringe 1817: 9 dock .. Betet i 
Samma eng skall slutas, Därom till-
säger.. 

10de Samfälldta Byavägarne skall 
efter Hållit Byaråd förbettras ock 
iståndsättas, och den som sådant för- 
summar på den då utsatte tiden Böte 

	3. — 
1 lte =Göringe 1817: 11. 
12° Afloppsdikens 	uppgräfvande 

och ränsande, Samfälldta Broars upp-
rättande ock underhållande, Skall en 
ock hvar, Då han af Byfogden blifvit 
tillsagd Sig icke undanhålla, vid Bot för 
hvarje dagsvärke 

32 — 
13° Lydnad för Byfogde, får icke 

uracklåtas vid Bot 	 — 40 — 
ock då Samtelige Byamen af honom 
Blifver kallade till Byaråd, Eller annat 
arbete, skall en hvar Sig infinna innom 
en timme vid bot 	 — 32 — 

Till Byfogde utväljes en af Byamännen hwilken 
ett år Skjöter denne Befattning, På det sätt at han 
genast eger fullkomlig rätt uttaga Böterna, Men i 
händelse honom Sådant nekas, äger han med bi-
träde af en annan Byaman i den Bråttsliga[s] hus 
onekt utaga pärsedlar Så mycket Som Svarar emot 
Bristen, Om desse pärsedlar, innom åtta dagar 
icke igjenlösas, skola de Bårt Autioneras Emellan 
Byamennen, och medlen af byfogden förvaras i 
byens Cassa. 

Försummar Byfogden at själf gjöra Sig obrotts-
lig, och i rättan tid uppteckna Sine grannars Brist-
fälligheter, Böte Dubbelt Emot hvad för hwarje 
punkt i föreskrefne Byordning utstakadt är, Den 
som äger felacktig gjärdesgård, grind Eller led, så 
at någodt Kreatur derigenom inkommer, ock det 
utan tillsägelse icke förbettras, Böte endåck 24 
skr. 

Till obråtslig Efterlefnad häraf, förbinder vi oss, 
hwilket med våra namn och bomärkens undersett-
jande uti vittnens närvaro försekras ock Stadfes-
tes Loskjälfva den 31 Maij 1825. 

Olof Olofsson, Eric Ersson, Carl Ersson i Nyckel-
by, Jan Ersson B, gl Jan Jansson, Carl Andersson 
B, Matts Pettersson. 
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Att alla ofvanstående sine namn eller Bomärken 
egenhändigt underteknadt och innehållet häraf 
erkänt det intyga, på en gång närvarande vittnen 
A. B. Sjövall Kro. Lensm., Eric Pehrsson i 
Nyckelby. 

Ordning emellan Byemännen till emottagande af 
Byfogde Tjensten ifrån den 1 Junii 1825 till den 
1 Junii 1826 gl Jan Jansson! 
Efter upläsning häraf Beslöts: 

at Byordningen skulle [för] framtida säkerhet, 
samt wederbörandes lag likmätiga efterrättelse, 
ordagrant uti Domboken intagas, samt med bewis 
derom åteknad wederbörande återställas. 

Tillägg till byordning för Loskälva 1838 

Efter handling bland byhandlingarna. 

Samtelige byamen öfwerenkommo att ingen får 
hysa utan kafla eller sleppa kaflan fören an ar hyst 
någon på kaflan vid bot 1 Rd banco 

Loskjälfva d. 14de fibrohari 1838. 

Olof Olofsson, Eric Ersson, Jan Jansson, Jan 
Ersson b, Per Mattsson, Anders Ersson b. 

Byordning för Nyckelby 1800 

Denna byordning överensstämmer i stort med by-
ordning för Loskälva 1789. Där paragraferna över-
ensstämmer anges detta med motsvarande para-
graf i byordning för Loskälva 1789. Olikheter i 
stavning och interpunktion förekommer. 

ULA. Lyhundra härad A Ja: 38. 5 mars 1800. 

Rusthållarne Carl Johansson, Pehr Ericsson och 
Eric Johansson i Nyckelby, hade genom till detta 
Ting uttagen skriftelig stämning låtit inkalla Bön-
derne Thomas Andersson, Jan Andersson och 
Anders Tomsson derstädes, samt Pehr Tomsson i 
Rimsjö och Eric Olofsson i Loskälfva, med påstå-
ende, at Swaranderne måtte samtycka til stadfäs-
tande af en Byordning för Nyckelby Byalag, til 
rättelse för samtelige Byemännen wid förefallande 
händelser och hushållning. 

Wid uprop af detta mål instäldte sig [namnen 
utelämnade i domboken] och inlämnade följande 
Byordning: 

»Byordning för Nyckelby uti Lohärad Sokn uprät-
tad år 1800. 

1°-13°=Loskälva 1789 dock 30  .. äng, betes-
ängar och .....åldermannens wärdie. 8° .. på den 
dagen, då skall ej bli Slåtta den utsatte dagen, utan 
uppskåf till någon annan dag. 13° .. böta Åtta 
Skillingar, trädesgärdet undantagande. 

14° Hwad tjuring och wallning beträffar, så kan 
wi intet hwarannan förbjuda, utan at hwar och en 
tjurar och wallar på sin egen tildelta mark, men 
förbjudes at intet något kreatur får finnas i tjurning 
eller wallning nattetid, ehuru de här på sitt egit 
eller annars Mark. Den som häremot bryter, skall 
böte Tjugufyra Skillingar. 

150  Den, som på skändeligit sätt, släpper andras 
Kreatur in uti de ägor, som bör stå i hägn, tå skall 
Kreaturets ägare warda fri för tiltal, och den så-
dant bewisligen finnes hafwa gjort, skall böta 
sexton Skillingar. 

16° Hwilken, som trädskas utgifwa de böter de 
brottslige ålagde äro, som Byfogden med twenne 
ojäfaktige män wärderat och dem utfordrat, skall 
utan någon widare ransakning utpanta, men den 
brottslige, om han sig finner wara orätt gjort, så 
får han söka Wälloflige HäradsRätten. 

17°=Loskälva 1789: 17 dock: .. böta Sexton 
Skillingar. Den som emot åldermannen och hans 
medfölje, när någon utpantning sker, ställer sig 
med ord och gerning ohöfwiskt, skall böta En 
Riksdaler. 

Nedanskrefne Byemän underskrefne Carl 
Johansson, Pehr Ersson B, Eric Jansson B, Eric 
Olofsson i Loskälfva B, John Andersson i 
Nyckelby, Tomas Andersson B, Anders Tomsson 
B, Pehr Tomsson i Rimsjö B. 

Såsom tillkallade wittnen Matts Jansson i Ham-
marby, Eric Ersson i Loskälfva Nämndemän. 

Och Resolverades: At thenne Byordning warder 
til den säkerhet kraft och werkan Lag förmår, i 
Protocollet intagen och til efterrättelse faststäld, 
samt wederbörande bewis theröfwer genom ut-
drag af samma Protocoll meddelt. 

Byordning för Råby och Gribby 1761 

Paragrafmarkeringar saknas i byordningstexten. 

ULA. Lyhundra härad A la: 15. 26 maj 1761. 

Jnlämnades en emellan Råby byamän uprättad By-
ordning: 

Then gransemja trohet och upricktighet som 
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Grannar och byamän sig emellan altid böra beflita, 
at enighet och kärlek, wördnad för Gud och män-
niskor befremd och bibehållan warder wartil wi til 
en sådan dygds och samhellighets Ernående och 
beständiga bibehollan, de samtelige skattejorde-
gare och åboer i Råby och Grybby byar hafwa oss 
företagit at oss emellan upretta och antaga en al-
men byordning till allahanda olägenheter och ska-
dors undwikande och afskaffande som grannar 
emellan Plegar förorsaka tretor och oenighet, Så-
ledes ense blifwit at obråtsligen följande Puncter 
och Plikter hålla och efterlefwa. 

För bofelligheter neml: en grind eller leed 
en Dr kopparmt. Gjerdesgård 2 öre af wart par 
stör, broar som nödwendige äro 3 Dr med wad 
mera som dylikt kan wara nödigt, — 

För åwerkan, och oheng 1 Dr. 
På alment arbete i åker och äng som af sam-

telige grannarne beslutit är på wiss dag, och någre 
går förrutt anting. dett är trede, såning slåtta eller 
skiörd 2 Dr — odygdige kreatur som bör fängslas, 
Hest 3 Dr Koo 2 Dr Swin 1 Dr fåår 16 öre Getter 
efwen 16 öre Koppmt. 

Sleppes sådane Kreatur in i obergade ägor 
med willja ware lika plickt, men i afbergade ägor 
helften mindre, 

Andre osamhelligheter och oanstendigt fö-
rehållande warder efter omstendigheterna med 
byamännens samråd afnepste, och kommer detta 
som af oss efter wår öfwerenskommselse besluttit 
är med Tålf dahler silfmts wite beläggas som detta 
af oss hädanefter öfwerträda will och motwilja 
wisa, wilket wj med wåre namn och bomerkens 
underskrifwande bekräfta, 

Råny d. 19de Maij 1761. 

Pär Pärsson Tolfman b, Pär Carlsson b, Jan 
Carlsson b, Erik Ersson b, Olof Mattsson b, Pär 
Jansson b, u. Jan Jansson b, u. Per Persson b, 
gla Jan Jansson b, Thomas Thomsson b, Erik 
Jans Enka Brita Mårtesdotter b, u. Erik 
Andersson Ekman b, Pär Mattsson b. 

Påå ofwanstående namns och bomerkens 
underskrifwande wittnar Anders Persson Hallman 
uti Himmine b, Jan Mattsson i Nyckelby Tolfman 
b. 

Och blef thenna Byordning, uppå begäran, til then 
säkerhet, kraft och wärkan lag förmår uti Dom-
boken intagen. 

Byordning för Råby och Gribby 1794 

ULA. Lyhundra härad A la: 36. 5 maj 1794. 

Ingafs följande byordning som upplästes och war 
så lydande: 

Byordning för Råby by och Grybby gårdar sam-
feldt tilhopa upprättad år 1794 den 2 maj som 
följer: 

1. puncten, Till Ålderman skola Byamännen 
wara hwar sitt år, och wara skyldig tilse at alt 
skikligt och ordenteligt tillgår; Och hafwe han till 
medhjelpare när så omtränger den som därnäst 
ålderman blifwa skall. 

2 pten Den som blir borta ifrån Byråd utan Laga 
förfall när han bud fådt eller nederlägger bud skall 
böta 2 skilling. 

3. Bud göres med en Pinna som går ifrån Ålder-
mannen til man ifrån man, åt det ställe der sam-
lingen skall wara och den honom wägrar bära böte 

2 sk. 
för bofällig grind eller led bötes — 3 sk. 
för bofällig gjärdesgård bötes för hwart par 

stör — 4 öre. 
gjerdslegård som är hålig bötes för hwart håll 

1 sk. 
den som hafwer odygdige kreatur som gör 

skada och dem ej fängslar bör böta för en häst 8 sk. 
för en ko 6 sk. för hwart får eller gjetter 3 sk. 
för ett Swin 3 sk. en gris 1 sk. och skadan efter 
Åldermanna wärde, gjeller intet fängsel på krea-
turet skall det innom et års förlopp af ägaren bort-
skaffas, 

den som låter Swin gå på bråddåker winter-
tid då ingen wallgångstid är böte för hwart swin 
lite eller stort 3 sk. 

Wid skogsängarne får ej brukas rishag till 
stängsel, hwarken samfelta eller enskilta, den det 
brukar skall böta — 12 sk. 

När Slotta skall böljas på Skogs och hem-
ängarne, skall wiss dag utsättas på hwar äng, den 
förut sedan går antingen det är enskildt eller all-
mänt stelle skall böta — 28 skilling. 

när såning om Hösten börjas skall wiss dag 
sättas at kreatur afhållas. 

den Olofligen med wilja insläpper kreatur 
uti sarnfeldte eller enskildta ägor ehwad det är bär-
gadt eller obergat, böte efter hwad sjunde puncten 
förmäler. 

Enär något annat gjöromål kommer at före-
tagas som i denne Byordning ej utsatt är skall 
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flästa rösterna gälla, Och den som sedan motwilja 
wisar skall böta Åtta skillingar. 

Hwad mullbetet angår, kan ej annars tillgå 
än at större och smärre bönder i Byn må beta med 
de kreatur som de sjelfwa i sin loga och stall om 
wintren föda månde, hälst emedan de smärre 
bönder får i somliga mål draga lika tunga med de 
större, såsom Kyrkjodagswärken, skogsleds-
wackt, skallgångar, snöplogningar, samt Sex-
mans, Rotmästare och Åldermans Syslor. 

Jngen får köra med åker och köreredskap 
öfwer andras bråddåkrar den så gjör skall böta 
4 sk. 

de trenne Ängar, starrägen, Löten och 
Sjöhagen frilyses alldeles ifrån boskapsbete, ej 
eller uti låtterne emedan Hästarne äro där gående, 
den häremot bryter böte efter 7 punct. 

Alle böter skall Åldermannen utfördra och 
den ej godwilligt betalar, skall han med Byamän-
nens tilhjelp taga Pant, och panten emellan bya-
männen straxt försälja, och de penningar som bö-
terne öfwerstiga bör ägaren få tillbaka, 

Om någon öfwerfaller eller gifwer ålder-
mannen skällsord, owett, försmädelse, hat eller 
ock någon annan i byn eller deras folk, för det 
han är till böter fåld, böte sexton skilling, den el-
jest kommer trätor och oenighet åstad, ware lika 
plickt. 

Böterne samlas til Byamännens samfäldte 
Cassa. 

Alt detta är af oss beslutit och öfwerenskommit 
betyga wi med wåre namn och bomärken uti 
nedannämde wittnens närwaro neml. 

Greta Gulina Gedner å Doctorinnan Lymans 
wägnar för et tredjedels mant. i Gribby efter 
fullmagt Elias Gedner P. et. P. 

Pehr Pehrsson Häradsdomare B, Unga Johan 
Pehrsson B, Erik Pehrsson B, u. Pehr Pehrsson B, 
unge Erik Jansson B, Pehr Jansson B, Johan 
Ersson B, Johan Mattsson B, Olof Mattsson B, 
gamla Johan Pehrsson B, Anders Jansson B, Mats 
Pehrsson B, Margreta Ers dotter Enka B. 

Närwarande wittnen äro på ofwanskrefne 
underskrifter Johan Jansson B och Anders 
Michelsson i Råby B. 

Til witnes Jan Larsson i Gribby B. 

Och Resolverades: 
Att ofwanstående byordning warder till den 

säkerhet, kraft och wärkan Lag förmår ord ifrån 
ord i Domboken intagen, samt Utdrag däraf,  

wederbörande Jordägare, uppå begäran till bewis 
meddeldt. 

Byordning för Söderby 1781 

ULA. Lyhundra härad A La: 28. 23 okt 1781. 

Bonden unge Johan Johansson i Söderby,Lo-
härad Sockn hade til thetta Ting låtit instemma 
sine Grannar, Bönderne Gamla Johan Johansson, 
Per Persson, Johan Andersson, Olof Eriksson, 
Johan Swensson, Johan Mattsson, Johan Daniels-
son, Matts Larsson, Mårten Johansson, Erik 
Eriksson, nye Jan Jansson och Enkan Anna Pers-
dotter i Söderby samt Nämndemannen Johan 
Mattsson i Hammarby såsom förmyndare för af-
ledne Per Perssons i Söderby omyndige barn, med 
påstående, at til ordnings bibehållande inom the-
ras Byelag, 1° Swaranderne, likmätigt lag och flere 
Kongl. författningar, wid ansenligt wite, kunde 
åläggas, efter hwars och ens öretal, bete i Byens 
ängar, med så många Kreatur, som i jemförelse 
theraf uppå hwarthera kan belöpa. 2° All tjudring 
måtte warda förbuden, 3° At något inhägnadt 
ställe af Byeägorne til betande icke upsläppes, förr 
än alla eller åtminstone the fläste Grannar therom 
ense äro. 4. At gärdesgårdarne inom Byalaget måt-
te warda i rättan tid hwarje År uprättade, 50  Att 
en Ålderman måtte warda tilsatt, som ordning i 
alla öfrige omständigheter hölle samt at, efter the 
flesta Grannarnes beslut, hwad som til Byens 
nytta kan nödigt finnas, måtte wid wite warda 
werkstäldt; fordrandes käranden äfwen ersättning 
för rättegångskostnaderna. 

Wid uprop häraf instälte sig Parterna, alle öfrige 
i egna personer, men å Per Perssons wägnar in-
stälte sig, efter fullmakt, af den 18de i denna Må-
nad, hans Swåger Bonden Anders Andersson i 
Öster-Syninge samt så wäl å egna, som efter full-
makt af den 20de i thenna Månad, å Änkans Anna 
Persdotters wägnar, Nämndemannen Johan 
Mattsson i Hammarby, ingifwandes Pär Pärsson 
et them emellan uprättadt project til Byordning, 
ord ifrån ord så lydande: 

Byordning för Söderby By uti Lohärad Sockn up-
rättad År 1781. 

1° Til Ålderman skall Byemännen wara hwar 
sitt år och den, som deremot nekar, skall böta 
Åtta Skilr och den som ej kommer på Byaråd se- 
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dan han derom bud fått, En Schilling och annan 
gång dubbelt och likafullt undergå hwad som be-
slutas. 

2° Om någon har bofällige Jerslegårdar wid åker 
och äng och annan stengsel för beteshägnad och 
Hagar, som led och grindar och eij dem, efter til-
sägelse bättrar, böte Trij Schilling; sker skada 
deraf, fylle skadan efter Åldermans wärde. 

30 Om någon får odygdige Kreatur skall böta, 
när han derom tilsagd är för Häst och Koo trij 
Schilling för et fåår och et Swin hwardera En 
Schilling, den som sådane Kreatur ej fängslar då 
de öfwer gilde jerslegårdar kommit, han och är 
derom tilsagd böte trij Schilling, gäller eij fengsel, 
skall det efter et Åhrs förlopp föryttras wid bot 16 
Schillingar. 

4° Den, som tager sig öfwer annans åker at 
wägar giöra, då den i träde är och kan hafwa wäg 
på sin åker, kör öfwer andras Hösträng och ej 
undanräfsar, gjör bilkast, och tramp öfwer Mål-
fårar skall böta trij Schillingar. 

5° Som slåttan är tilhopa på en del afÄngarne, 
skall ingen gå förr förut at slå för än wiss tid ut-
satt är, böte trij schilling, får någon dagsverksbud 
imedlertid skall ej slås, wid samma bot. 

6° På all samfällt åker och äng skall alle wara 
ense om uppsläppning och uptagning, den här 
emot bryter, böte trij schilling. 

När något Hoparbete behöfwes [och] en wiss 
dag utsatt är, skall den som treskas böta tre Schi-
lling. 

Uti Hopskog får ingen föryttra åt andre eller 
sjelfwe taga något wirke förr än alle äro ense, wid 
bot sex skilr. 

Om någon ofredar warannan, med ord eller 
gerningar skall böta Åtta skilr. 

Om något samråd behöfwes och ej är uti 
denna Byordning utsatt, skall skje efter högsta 
röster af matlagen och den sedan ej will undergå, 
skall böta trij Schilling och lika fullt gå under. 

Alt betande skall skje eftei öretalet så i skog 
som all betsmark i skogs- och hemängar och en Ko 
hålles och släppes emot en Häst eller en Häst 
emot en Koo: Men den som intager eller har 
intagit Torpare och Backstufwufolk på sina ägor, 
skall dem uti sit öretal och på sitt Hemman dess 
Kreatur inräkna Tjenstgörande och Afskjedade 
Båtsmän undantagne, den här emot bryter skall 
wara förfallen til sexton Schil. 

All tjudring skall förbjudas och den som 
med wilja olofligen insläpper sina Kreatur i afbär- 

gade eller obärgade ägor skall böta Sexton Schi-
ling. 

Om någon insläpper annars Kreatur i de 
ägor, som bör stå i hägn, skall Kreaturets Ägare 
wara fri och den sådant gjordt och bewisligen fin-
nes, han skall skadans ersättning gjelda och böta, 
Sexton Schil. 

Den, som treskas utgifwa desse förenämnde 
böter som i samfält Byråd efter denna Byordning 
ålagdt är, skall med samfält kostnad stemmas til 
Tinge och sådant böta samt undergå det wite, som 
HäradsRätten utsätter. 

15° Om åldermannen ej fullgjör skyldighet skall 
han böta Sex Schilling. 

Til Ålderman blef efter lottning unge Johan 
Johansson och dess Medhjelpare gl. Johan 
Johansson och nye Johan Johansson. 

Förklarades Parterne therefter, sig i alt öfrigit 
nögde med denna Byaordnings innehåll, men 
hwad anginge then lite puncten i thetta project, 
så yrkade en del af them at få på utmarken beta 
efter öretalet, andra åter påstodo, at, utan afseen-
de på öretal, få på Utmarken beta med alla the 
Kreatur, som the wid sin lada och loga kunde 
föda. Äfwensom Parterne wore i den frågan af 
skiljagtige tankar, antignen en ko i betet borde an-
ses lika med en häst eller icke. Anhållandes Par-
terne at HäradsRätten wille thesse them emellan i 
anseende til Byordningen warande twistigheter 
med laga slut afhjelpa och i alt öfrigit then projec-
terade byordningen stadfästa. 

Sedan Parterne widare hörde them samtelige 
blef medgifwit, at emedan theras skogsängar äro 
ifrån byen mycket aflägsne, ty hade hitills want 
wanligt, at efter thet the blifwit afbergade, lemna 
them öpne, på thet Creaturen wid byen outsläppte 
kunde, utan at warda af något wallhjon drifne, gå 
thit in til bete, och således det beswär undwikas, 
at om morgonstunderne, drifwa Creaturen in i 
Skogsängarne utan ock en af Byamännen påstod 
at i den händelse ej blefwe tillåtit, at låta på ut-
marken beta med så många kreatur, som Byamän-
nen wid sin lada och loge gittade föda, honom 
kunde tilstädjas at sin skogslott serskilt instänga 
thet dock the öfrige Byamännen bestridde; 

Så blef den 8 November 1781 Afsagdt: 
Thet til befrämjande af god ordning uti the i 

Söderby by förefallande hushållsärender Härads-
Rätten pröfwar skäligt til Byamännens efterrättel-
se, ofwan antagne Byeordning til alla delar at gilla 
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och fastställa, dock med then ändring theruti, at 
hwarthera af Byemännen må äga at å utmarken 
njuta muhlbete och hjordawall för sina kreatur, så 
många som wid thess loge och lada födas. Dock 
bör thetta Protocoll och utslag en gång om året 
för Byamännen upläsas. 

Byordning för Söderby 1832 
ULA. Lyhundra härad A la: 58. 8 dec 1832, 
§ 105 

För att till framtida efterrättelse emellan Jord-
ägarrie inom Söderby By fastställas, läto de till 
HäradsRätten inlämna en så lydande Byordning: 

»Undertecknade Skatte Jordägare innom 
Söderby By Lohärad sockn, Lyhundra Härad 
Stockholms Län, Hafva Härigenom till vinnande 
af Ordning och Lugn innom Byalaget Öfverens-
kommit och Afslutat Om upprättandet af Byord-
ning, Hvarföre följande pungter vi hos vällofl: 
HäradsRätten anhåller om stadfästelse till 
Obråttslig Efterlefnad af följande 

Byordning! 
§: 1. Skall en ållderman i Byn hwarje år tillsät-

tas Efter matlags tuor. får ingen vid Tre Riksdaler 
Sexton sk. vite frånsäga sig denna befattning. 

Alla häri omförmälte Böter beräknas i 
Bancomynt. 

Ålderman Eller Byfogde äger rättighet at 
genom kringsändande af en därtill inrättad ock an-
tagen Budkafle sammankalla Byamännen endera 
då han för godt finner, eller någon af Byamännen 
det åstundar i mål som angå Byalaget — hvilken 
Budkafle eij får nedläggas eller försummas vid 8 sk 
Böter och åligger Byamännen at genast Efter Bud-
kaflens afgång begifva sig till ålderman vid vite af 
fyra sk. för den som sednare än Budkaflen dit an-
kommer, Eho som utan laga förfall alldeles ute-
blifver böte första gången 4. sk. hvilka böter för-
dubblas hvade gång samma åbo därmed beträdes 
intill 16 sk. Och hvarunder den aldrig pligtfälles 
som sig en gång till så höga böter förfallen gjort 
samma gäller för den Byaman som efter tuor, Bud-
kaflen sist aflämna bör. Vid Budkaflens kringsän-
dande innom Byn, gäller at om mannen är borta 
inställer sig Hustrun någon af Barn eller Tjenare 
likväl ingen under Femton år, är ingen hemma af 
föreskrefne Personer fortskaffas Budkaflen af den  

som honom dit burit till flesta gård — Och är då 
Byfogde Skyldig at om Beslutet underrätta den 
frånvarande — skulle densamma till Böter fållas 
uppskutes Bystämman i de delar honom rörer, in-
till dess hemkomst, äfvenledes förbjudes at By-
fogden afsändes med någon under 15tons års ålder 
— vid vite af 4 sk. Böter. 

Eho Som vid sammankomst ofredar Ålder-
man eller någon af grannarna med oanständiga 
ord åtbördor eller gärning utbrister i Eder och 
Svordomar, Böter utom bot enl. Lag första gången 
8 sk. samt sedan hvade gång 16 sk — Den som 
utan tillstånd begifver sig ifrån Byrådet innan By-
fogde förklarat det samma vara slutat Böter hvade 
gång 16 sk. 

Byfogde vare pligtig at vid alla samman-
träden anteckna å et Protocoll orsaken till By-
stämman, samt hvad därvid blifvit åtgjort — äfven 
om så begäres lämna utdrag däraf skrifvit på minst 
ett halft ark emot 4 sk lösen hvarje pungt. Skrif-
materialier, inköpes af ByCasse medlen men löste 
utdrag få eij Skrifvas på Byalagets Papper. 

Årligen skall på sätt med enahanda äfven-
tyr som för Byfogde eller Ålderman i 1.§: omför-
mält är 2ne Bisittare utses Efter tuor äga på Ålder-
mannens kallelse honom tilhanda gå. 

Sedan Ålderman i Byarådet ådömt Böter 
enl. denna Byordnings föreskrift — hvars mot 
brutne pungt, altid i ProtoCollet skall omförmelas 
Och de eij innom fjorton dagar efter åläggandet 
däraf blifvet ärlagde, äger Byfogde rättighet at 
med biträde af Bisittarena Pantning förrätta nekar 
den Pligtfälde at då godvilligt betala eller pant där-
före aflämna, må Byfogde utbymän som vittnen 
vid pantningen begangna samt den 16 sk. hvardera 
betala hvilket af den bråttslige gäldas skall, Och 
om eij den Eller de, som hos Ålderman hafva Pan-
ter innom En månad desamma inlösa, äger By-
fogde rättighet at Panterne Efter en Söndags på-
lysning, uti Lohärads Kyrka, samt 10 dagars mel-
lantid därefter Panterna på Exekutive Auction för-
sälja, medlen Redovisa samt sig beräkna 24 sk. 
Bco för besväret, hvilcket af den Eller de träffande 
gälldas skall vid Bystämma äger Byfogde rätt at 
ojävfige vittnen tillkalla. Och af Bymedlen betala 
om sådant anses nödigt. 

Alla mål som röra Byns gemensamma 
nytta, samt af Byfogde eller de flesta rösterna 
sådane anses må, i Byarätt uptagas och afgöras, 
Möter motsägelse så röstas Efter öretal, och äger 
Ålderman vid alla tillfällen som någon ny eij häri 
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bestämd pungt skall antagas at röstas för Dubbelt 
af hvad han i Byamål innehafver. 

§: 9: Alla Samfällta arbeten förrättas efter öre-
tal, såvida eij särskilta förordningar däremot bjuda 
— Ock skall Byfogde på särskilta Listor hvillka al-
tid böra vara at tillgå antekna de gångled och dags-
värcken som från Byalaget utgå hvilket af Byn ut-
göres Brister någon i upfyllandet däraf sedan han 
vederbörlig kunskap ärhållit, äger Byfogde at utan 
samråd med Byamännen för den träskande lega 
samt kostnaden utmäta på sätt som förr sagt är. 

§.10. Om våren före utsläppningen skall Råd 
hållas, huru många kreatur en hvar må i samfält 
Bete insläppa hvarmed iagttagas bör, at om den 
ena grannen äger 1.2.a 3. Kreatur mer på honom 
i Byamål belöper, men han dem vinterfödt må han 
dem äfven utan åtal på samfålt utmark Sommar-
föda. — intages någon utbyesfå öfver sitt Byamål 
på inmark Böte Fem Riksdaler — Och kreaturet 
genast från Byns mark bortförer så vida ingen an-
nan öfverenskommelse med Byamännen träffas. 

Om våren för utsläppning hvarje år Skall 
Råd hållas. Som skall bestämmas tid, då Samteliga 
Byamännens Järdesgårdar skall vara fullgiltiga de 
samma som tillhör allmänna stängseln och grannar 
Emellan, Och sedan då på förelagde Dag, skall 
Järdesgårdssyn förrättas innom Byn vid Tre Riks-
daler Sexton sk. Böter Och då skall Bisittarena 
Och öfriga Byamän vara närvarande, Så vida eij 
Byrådet för dagen någon frikänner, anseende till 
förekommande omständigheter. 

Blåser Järdesgård neder hvar som helst, 
bör den genast upprättas åsidosätter någon det se-
dan Lagligt till sagdt är böte 1 Rd 16 sk. Och äger 
Ålderman rätt at för lega arbetet låta förrätta — 
kommer Kreatur genom Gärdesgårdsägarens för-
summelse in Och skada gör ärsätte dessutom ska-
dan och böte 4 sk för hvarje Kreatur. 

§: 13. Sedan Gärdesgårdssyn hållen är, och är-
forderlig tid till förbättrandet förelagd, äger By- 
fogde at därefter det bristande för lego iståndsätta, 
Gärdslefånget köpes och arbetet förrättas, alt på 
den Bristandes bekostnad. 

§ 14. Eho som nederbryter eller upprifver Jär-
desgård till framfart som sommartid öfver gran- 
narnes ägor, Böter 32 sk. fasten ingen Skada däraf 
sker — sker skada deraf Böte Dubbelt och ärsätte 
den, I händelse så på sådant sätt skulle Jnträffa 
om vintertid at som för nödhjelpligt erfordrande 
uptaga någodt hol på grannens gjärdesgård tillåtes 
Men dock af densamma i sådant gådt [stånd?] 

ställas som förr af den som upprifvit, elljest Bötes 
32 sk. Skjer skada därigjenom Böte Dubbelt och 
ärsätte den. 

Hvar som insläpper någodt kreatur olof-
ligen å annans marck och äga skada gör Böte 32 
sk. för hvart kreatur, utom bot Enl. Lag Och ska-
dans ärsättande samma bot vare om någon släpper 
kreatur ut i samfälta ägor före den tid Byrådet om 
uppsläppning öfverenskomnadt Ock äfven för-
bjudes all Tjurning med någodt kreatur på Sam-
fält Betesmarck å Åker och Äng, samt Backar vid 
16 sk för hvart Kreatur, Och Dock Tillåtes vall-
ning för dem som äger Tillde[l]ta gjärdesbackar, 
som eij kunna af sjelfva Jordägare Instängas. 

Eho som underhåller Okynnesfä, det vill 
säga sådana som Två a Tre gånger varit åklagade 
inför Byarådet, för Gärdesgårdars och Leds ned-
kastande och nedbrytande eller flögning öfver så-
dan gärdesgård som för Laggild anses bör, skall 
för ett sådant Kreatur så vida det eij afskaffas in-
nom Sex månader ifrån den tid det som Okynnes 
enligt ByProtocollet anses, därföre Böte för hvarje 
gång 32 sk. utom den skada däraf anses timat. 

§: 17. Tager någon in utbyes fäkreatur på Byns 
samfälta utmark Böte 1 Rdr för hvardera, samt vid 
fördubblat vite det samma genast återskaffa — 
samma Bot vare för alla å Byns ägor boende Tor-
pare m. m. hvilka äfven denna Byordning efter-
lefva bör. 

§.18. Om någon förekommer den rätts innehaf-
vare Som Ligger med Åkren vid Norrhel-
gjärdsvegen Som gå till Teghengen Med någodt 
Tramp af dess Creatur, Som Betes i Teghengen 
den skall Böte för hvade kreatur som sådant 
åstadkomma Låter 16 sk. utom bot enl. Lag Och 
skadans ärsättande, Och samma bot vare för den 
som åstadkommer öfriga grannars Mark i sådant 
afseende. 

§: 19: Råd Skall hållas för En Slåtta Sker Som 
Rörer till allmen Slåtta på Skogskärre Och då för-
utsettes En viss dag Som slåtta Skall Begynnas 
Då må ingen Slå för en dag utsatt är vid vite af 
Två Riksdaler. 

§.20: Ingen må af hvem som helst köra öfver 
oslagen Engsmark Eller köra öfver grannarnas hö-
bredor vid 16 sk. Böter. 

§.21. Ingen må af hvem som helst Skära Eller 
Knyja någodt gres i någon Engsbacke i Teghengen 
utan endast Som han kan för sin del med Lijen 
Taga då ägaren Slår vid 16 sk. Böter för första 
gången Sedermära om då sådant förorsakas Böte 
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Dubbelt — Och äfven vare Samma bot för den som 
slår Eller Bergar den vägen som går öfver Norr-
löten till Storkällan — så vida ingen annan öfver-
enskommelse träffas. 

§.22: Eld må eij bäras gårdarna emellan, i så 
kallad Lunta eller eljest på hvad sätt det vara må, 
utan Lyckta, eller annat täckt kärl, vid 2 Rd. 3 
sk. vite, samma bot om någon därmed beträdes 
innom gården i Fähus, stall, Lada eller andra ut-
hus, dock ingen skada gör. 

§:23: Byfogde eller ålderman förer Räkning 
öfver alla till ByCassan Jnflutna medel samt de 
samma vid Tre Riksdaler 16 sk. vite innan den 
13de Januari hvade år Rädovisa af de för året 
influtna medel ärhåller han En tredjedel — likväl 
äger, Byamännen at med Byfo[g]de om arfvodet 
tillsättandet accordera, men om han sin skyldig-
het bevisligen försummar eller efterlåter Böter han 
så ofta han därmed beträdes 1 Rdr 16 sk. fullgör 
eij Byfogde de häri honom bestämt ålagde skyldig-
heter då Böter han Tre Riksdaler 16 sk. alt till 
ByCassan. 

De enligt denna Byordning infallande 
Böter, användes till Byns gemmensamma utgifter, 
Och hvad som öfverblifver fördelas efter Matlag 
— årligen. 

Denna Byordning förvaras noga uti en 
därtill anskaffad Låda, jemte alla blifvande By-
stämmoProtocoll och Listor och får eij lämnas 
eller utlånas utan enhälligt bifall hvarken innom 
eller utom By — dock böra de altid vara hos By-
fogde för Byamännen tillgängliga. 

§.26: Eho Som af grannarna Eller Torpare 
Boende på ägorna gjör Byamännens Skogsmark 
någodt förfång som är eij af Tillåtet Bevisligt 
må skall Böte Efter Byns förbudsProtocollet 
10 Rdr Bco Och Skall nämde Böter utom vidare 
Lagsökning utgå till ByCassan — 

Nämde Byordning förklarar vi oss nöjde 
Söderby de 4vo Decembr. 1832. 

Jan Persson, Anders Andersson, Per Johansson i 
Nykelby, Ian Pehrsson i Hammarby Matts 
Persson, Anders Persson B, Eric Ersson i 
Loskjälfva förmyndare Anders Jansson Lundin, 
Anders Persson B, Mats Ersson, Olof Ersson, 
Eric Mattsson B. 

Till vittnes P. A. Jöngren, Ian Olsson i 
hammarby. 

Efter upläsning hvaraf Resolverades: 
Det HäradsRätten finner skäligt, att här ofvan- 

intagne, emellan Söderby Byamän uprättade och 
af vittnen bestyrkte Byordning, till framtida efter-
rättelse fastställa; hvaröfver Bevis, genom Utdrag 
af Domboken meddelas skall; Som afsades. 

MALSTA SOCKEN 

Byordning för Ekeby 1801 

ULA. Lyhundra härad A a: 39. 9 mars 1801. 

Upwistes en wid upläsandet ord ifrån ord så ly-
dande Byordning. 

Byiaordning för samtelige jordägare och Byiamän 
uti Ekeby och Malsta Socken. 

10 En af Byamännen skall wara ålderman, och 
skall wara hans göromål att sammankalla alla bya-
männen till att rådgöra om alla angelägenheter då 
han blifwer af någon af Byamännen därom an-
modat, eller finner sjelf nödigt, hwad efter denna 
ordning före skrifwit är, och skall den första genom 
lott, dertill winnas och gånge sedan för warf, ett 
år till mans i hwart warf. 

2° Så snart tjele är hur jord om wåren, skall 
åldermannen sammankalla alla Grannar att gjär-
desgårdsSyn göra och noga tillse hwilkens gjär-
desgårdar ej i laga stånd äro, skall innom den af 
Byamännen utsatte tiden i Laga stånd sättjas, gör 
han det ej böte åtta skillingar och betale skadan 
som af byamän wärderas, om sådant skjer och 
bötte endå en skilling för hwart par stör som ogilt 
är. 

3° Skall en Bysticka af samhälle förfärdigas, där 
alla grannarne sine Bomärken inskära och lämnas 
till ålderman då han äskar samråd, skall han den 
bysticka till nästa granne utskicka, som sedan man 
ifrån man föllies i sitt hwarf till den sista, som ta-
ger den tillbaka till ålderman, och skall hwar 
granne då bysticka want i huset gjenast till ålder-
man komma, den som icke fullgjör sin skyldighet 
eruti eller försummar uttan laga förfall, böter för 
hwaije gång En skilling och åtnöye sig med hwad 
de närwarande gjör och låtter. 

4° Skall den som rifwer eller slitter sönder an-
nars Gärdesgård bötte twå skilling [för] hwart par 
stör och fylle skadan och bötte särskilt, för hwart 
kreatur, som därigenom kommer som nedanföre 
sagt är. 

5° Kommer kreatur in i såd åker och obergat 
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eller i oupsläpt heng bötte för en est fyra skilling, 
för boskapskreatur Twå skilling, för ett Swin twå, 
för ett får en skilling, ett öns 6 runstycke, skjer 
det genom ogild gärdesgård bötte den gjärdesgår-
den eger, men eljest den kreaturet eger och fylle 
den brottslige skadan. 

6° Tjurrar wallar eller inslepper någon i sam-
fåldt åker eller heng bötte för hwart kreatur sexton 
skilling eller om det skjer i andras instengde bets-
mark ängar eller agar. 

7° När slått tiden infaller skall ålderman sam-
mankalla Byamännen då wisser dag sättes ner de 
skola börja slå, den som börjar och den som kyr 
öfwer annars obergade åker eller eng bötte twå 
skilling. 

8° Skall den ålderman sammankalla grannarne 
när något till bette upsleps äng gjärd eller wret 
eller hwad det wara må och då wiss tima utsättes 
när hwar och en sine kreatur dit släppa skall, den 
förr ditsläpper böte för hwart kreatur som i femte 
puncten sagdt är slepper någon flerre kreatur en 
på hans andel kommer och som härom rådsammat 
på samfält bette böte för hwart kreatur och för 
hwar dag Sexton skilling. 

9° Åsämjes ej grannarne att gjörra råd om alla 
angelägenheter så skiljes det med botering [!], 
hwar och en bottererar [!] och better sine kreatur 
i samfåldt bette efter sitt egande öretal i byn, och 
blifwer råd fast efter högsta rösteme. 

10° Winter tiden då alla winterwägar äro öppna 
och såd åker ej kan stängas skall Swin-kreaturen 
ej utsläppas, finnes Swinkreatur i sädgjärde eller 
wret, bötte egaren för hwart kreatur twå skilling 
för hwar gång. 

11° Treskas någon att utgifwa bötteme skall 
ålderman i hans hus utpantta dess wärde af hans 
egendom, löser ej ägaren Panten innom fjorton 
dagar sälje då Ålderman panten gienom uprop då 
grannarne i samråd går eller säljes panten högre 
en bötterne gifwe det öfwer blifwer åt ägaren. 

12° Den som lemnar Grind eller led efter sig 
höppet och det icke igen lyfter, eller eger ogild 
grind eller led, bötte för hwarje gång twå skilling, 
hwar och en ware answarig för sitt folk. 

13. Det råd som faststält blifwr och med bötte 
försat gjelle och ege samma kraft som i denne ård-
ning står. 

14° Jnnom hwart år skall ålderman gjöra Liqwid 
och redo för alla influtne bötter som nyttjas för 
samhelle eller skiftes efter hwars och ens egande 
rätt, fösummar han det eller något som i denna 

ordning anförtrot är bötte för hwar gång sexton 
skilling och gjore det gienast. 

15° när något hoparbete förtages af hwad namn 
det wara må, skal hwar hålla arbetare efter dess 
egande rätt och den kostnad som dertill fordras 
och som derom samråt blifwer, den som försum-
mar, bötte twå skilling och skall ålderman för den 
leja en annan och haf honom uttaga dess dagspen-
ning. 

16° I de mål som Byn är åt skjeld i alf byar, 
skall hwar alfby hafwa sin ålderman innom sin 
alfby, som hwar för sig efterlefwer denna Byord-
ning. 

Till yttermera wisso Häraf warder detta med 
wåra namn och egenhändiga ritade Bomärke stad-
fästat och bekräftadt, som skjedde Ekeby den 10 
Martii 1801. 

Eric Hansson, Matts Olsson, Johan Johansson B, 
u Anders Andersson B, Anders Jansson B, u 
Anders Mattsson, gAnders Mattsson B, Brita 
Eriksdotter B, unga Matts Johansson, hustru 
Anna Jansdotter B, gl Matts Jansson B, Jan 
Ersson B, Erik Andersson, Anders Ersson B. 

Och Resolverades. 
Att denna Byordning warder till den säkerhet, 

kraft och wärkan lag förmår ord ifrån ord i Dom-
boken intagen, samt utdrag däraf Ekeby byamän, 
uppå begäran, till bewis meddelt. 

Byordning för Malsta by 1780 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med byordning för Södernånö 1765, Estuna 
socken, Lyhundra härad. Där paragraferna över-
ensstämmer anges detta med motsvarande para-
graf i byordning för Södemånö 1765. 

ULA. Lyhundra härad A I a: 28. 22 okt 1781. 

Ingafs och Uplästes en ord ifrån ord så lydande 
Byaordning för Malsta By, med anhållan ther-
jemte at thensamma kunde uti domboken intagen 
warda, samt til efterlefnad stadfåstas. 

Byaordning för Malsta Byamen. 
1°=Södemånö 1765: 1 dock .. bot 2ne skr 8 rst 

hwarje 
2°=Södernånö 1765: 2 dock .. gång 2 sk 8 rst 

och.. 
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30 Den som hafwer okynneshäst, fåår elr swin-
kreatur, och dem uppå tilsägelse icke fångzlar, 
heller waktar, ware förfallen utom skadans ersätt-
ning, för hwarje häst 2 sk 8 rst för hwarje fåår och 
swinkreatur 1 sk 4 rst, men äro kreaturen så okyn-
nes at de ej aktar fångsell skola de strax af ägaren 
föryttrade warda. 

4°=Södernånö 1765:5 dock .. Böte 2 sk. 8 rst. 
5° Tjudrar eller waktar någon sina kreatur uti 

gemensamma ängar och gärden, ware förfallen 
utom skadans ersättande för hwarje kreatur 8 skr. 

6° Hwad betet uti samfålte ängar angår, så skall 
efter öre och örtug der insläppas, dock förbjudes 
aldeles at ingen torpare eller Backstugufolk på 
Bysens ägor får med sine kreatur beta, then som 
häremot bryter böte för hwarje kreatur 8 skr. 

7° När Gärden och ängar skola upsläppas så 
skola samtelige Byamännen wara närwarande och 
rådgöra när upsläppas skall, den som häremot 
Bryter böter 8 skr. 

8° Hwad slotter angår så skall trenne dagar för-
ut rådgöras när de skola begynna slå, then som 
häremot bryter böte 8 skr. 

9° När hoparbetet göras skall då skola samte-
lige Byamännen wara behjelpelige, den som sin 
skyldighet härutinnan utan laga förfall eftersätter, 
böte 2 sk 8 rst. 

10° Eho som annan med ord eller gärning wid 
sammankomster ofredar böte hwarje gång 16 skr. 

11° Om ålderman sin skyldighet wid det året 
han sin syssla förestår försummar böte första 
gången 8 sk. 

12° När något samråd komer at afgöras, och det 
ej kan slutas och då skall votering ske och de fläs-
ta rösterne blifwa efterlefwade. 

13° Enär någon kör öfwer sin grannes åker se-
dan den sådd är, eller kört 2e gånger enär han wäg 
hafwer wid ändan på sin åker, böte 2ne skr 8 rst. 

Uppå Boställets hemman Anders Ersson B, Matts 
Andersson B, Anders Gustafsson B, Gabriel 
Nilsson B, Lars Persson B, Erik Olofsson B, på 
Norrgårds mantal. Per Mattsson B, Erik Ersson 
på Berggårds mantal B, Gle Erik Ersson B, Erik 
Jansson millangårdsmantal B, Jan Jansson B, Erik 
Larsson i Östergårds mantal B, Per Ersson B, Olof 
Gustafsson i Westergårds mantal B. 

Til ålderman förordnas Erik Olofsson och bisittare 
Anders Ersson i Malsta By. Såsom wid öfwerens-
kommelsen och Byordningens görande närwaran- 

de wittnen underskrifwa. Jan Karlsson i Ekeby B, 
Hans Ersson i Lappdahl B. 

Till wittnes på Lars Perssons underskrift, Erik 
Johansson i Södernånö. 

Och som thenna Byaordning, fants lända til ord-
ning och skicks bibehållande ibland Malsta Bya-
män, så pröfwade Häradsrätten skäligt thenne By-
ordning, så widt then samma med Lag förenas kan 
tu l obrottslig efterlefnad at fastställa; Hwaröfwer 
bewis genom utdrag af Protocollet Malsta Byamän 
medelas skulle. 

Byordning för Malsta by 1827 

Denna byordning överensstämmer i några para-
grafer med byordning för Södernånö 1765, Estuna 
socken, Lyhundra härad och med byordning för 
Malsta by 1780, Malsta socken. Där paragraferna 
överensstämmer anges detta med motsvarande 
paragraf i byordning för Södernånö 1765 och by-
ordning för Malsta by 1780. 

ULA. Lyhundra härad A la: 53. 19 febr 1827. 

Förekom Bonden Jan Andersson i Malsta By ock 
upwiste, under anhållan om dess antagande, till 
framtida Laglikmätig säkerhet och efterrättelse, 
uti Domboken, en Byordning, så lydande: 

»Byordning för Malsta Byamänn: 
1°=Södernånö 1765: 1 dock: .. bot 3 skill. 

hwarje 
2°=Södernånö 1765: 2 dock: .. gång 24 skill, 
3°=Malsta 1780: 3 dock: och den uppå .., 

hware försutten utom .., .. häst eller FäKreatur 
16 sk. för hwarje får eller swin 4 sk. Men.. 

4°=Södernånö 1765:5 dock:.. böte 8 skilt-. 
5°=Malsta 1780: 5. 
6°=Malsta 1765:6 dock: .. Kreatur 16 sk. 
7°=Malsta 1780: 7 dock: .. bryter böte 16 sk. 
8°=Malsta 1780:8 dock: Hwad slåttan angår .., 
böte 16 sk. 
9°=Malsta 1780: 9 dock: ... förfall uracktlåter, 

böter 16 skil. 
10°=Malsta 1780: 13 dock: .. eller 2ne gånger 

körd, ener 
11° Ner äng upsleppas skall så skall hwar och 

en leda sine Kreatur öfwer gärdet som sådd är wid 
bot 12 skr. 

12° De jordägare hwilka bebo Hemmansdelar 
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uti andra byar; får icke uti samfålt bete afsläppa 
flere kreatur, än motsvarande Hemmansdelar uti 
Byen beter, den som deremot bryter, böte för 
hwarje kreatur 12 skr. 

13°=Malsta 1780: 10 dock: Den som.., . . gång 
24 skr. 

14° Om åldermannen sin skyldighet wid det året 
han sin sysla förestår försummar böte första gång-
en 12 sk. försummas flere gånger böte dubbelt. 

150  Ner något samråd kommer att afgöras, och 
det ej kan afslutas utan twistigheter, då skall wote-
ring ske och fleste rösteme blifwa efterlefwade. 
Och kommer alla dessa ofwanberörde böter att be-
wakas i Banco. 

Hwarder således ofwanberörde Byaordning af oss 
samtelige Byamänn till alla delar efterlefwade som 
med wåre egenhändiga namn och Bomärken be-
styrkes, Malsta By d. 22 Januari 1827. 

Joh. Andersson Ålderman, besittare Eric Ersson 
Mats Matsson B, Lars Ersson, Jan Ersson, Jan 
Matsson B, Erik Ersson, Johan Ersson, Jacob 
Jacobsson B, Johan Larsson, Lars Jansson. 

Närvarande Wittnen P. A. Jöngren klockare i 
Malst. försl., Petter Björkquist». 

Efter upläsning häraf Resolwerades: 
Det warder Byordningen såsom ländande til god 

ordnings bringande och bibehållande innom 
Malsta By till framtida säkerhet och efterlefnad, 
så ock den kraft och werkan, Lag förmår uti Dom-
boken ordagrant införd och med bewis derom på-
teknad. 

SÖDERBYKARLS SOCKEN 

Byordning för Ekeby 1804 
ULA. Lyhundra härad A I a: 40. 16 mars 1804. 

Företrädde Herr Kongl. Förste Expeditions Sec-
reteraren Högädle Eric Edman, och upwiste en 
ord ifrån ord så lydande Byordning: 

By-Ordning för Ekeby By i Söderby Socken. 

Cap 1 Om Byastämma, hwilka den utgöra; om ute-
blifwande derifrån, Om StämmoFrid och Brott 
deremot, samt HusFaders answar för sitt brödlag. 

§ 1. Alla de, som Hemman i By äga eller bruka, 
och derföre skrefne äro kallas Byamän och utgöra 

Byastämma; hwarwid Byamännen äga om Byens 
allmänna angelägenheter aftala, öfwerenskomma 
och besluta, på sätt och i den ordning här nedan-
före stadgas, då hwar äger sin röst, beräknad efter 
sitt brukande Hemmantal. 

§ 2. Förmyndare eller Enka, som Hemmanet 
förestår, agtas lika med Jordägare, Landtbo, eller 
Hälftenbrukare likaså i alt det, som rörer ordning 
och skick innom byalaget, samt dess wanlige arbe-
ten, men wid frågor om större och owanlige ar-
betsföretag och dylika samarbeten till odling, 
ägors omläggning, betydligare wattuafledningar 
och så widare, bör Jordägaren derom äfwen höras. 

Jngen annan, än de nu sagde, äro, må sig i 
Byastämman intränga, men alle innom Byalaget, 
eller på dess ägor boende ware skyldige, att efter 
kallelse sig der infinna. Den obehörige, som på till-
sägelse icke godwilligt lemnar det rum der Byrådet 
hålles, böte 8 skillr, och den äntå ey hörsammar 
tillsägelsen, warde utwräkt. 

Alt oljud och öfwerwåld innom Byn sedan 
Byastämma utlyst är, belägges med 16 skr böter, 
utöfwer hwad lag dessutom förmår. 

5 §. Hwarje HusFader, eller den för Hus-
Hållet skrifwen är, bör answara för den ärsättning 
och böter, hwartill Make, Barn, och tjenstefolk 
kunna sig förfallne göra och gälle således ingen 
för ursägt, att han eij afwetat hwad af någon in-
nom hans Brödlag blifwit begångit, utan komme 
han att derföre wara Byalaget answarig, och tage 
sitt ut af Lönen eller elljest, bäst han kan och 
förmår. 

§ 6. Försummar Byaman stämman utan laga 
förfall böte 8 skr, men är han derifrån elljest 
hindrad, ware skyldig, att hos Ålderman genast 
underrätta sig om de närwarandes beslut, och sig 
derefter ställa; Dock frågor af större wigt och be-
tydenhet bör byalaget derom på stämma kun-
göras; för att wid den påföljande kunna desto säk-
rare wara wid öfwerläggningen derom närwaran-
de. 

§7. Byastämma samlas hos Åldermannen och 
bör eij hållas sednare än till klockan 8 om aftonen. 

Cap. 2. Om Ålderman och Bisittare, huru de wäl-
jas, och hwad dem tillkommer och åligger; Om 
ByaRådet, af hwilka det består, och huru det wäl-
jes, samt om ordning wid Byastämmome och an-
swar för brott deremot. 

§ 1. Till Ålderman wäljes JordÄgande Bonde i 
Byn, som sitt hem sjelf bebor, brukar och förestår. 
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§2. Den till Ålderman wäljas kan, bör war 
känd och redlig, hushållsam och ordentlig Man; 
hafwa want Bonde i 4 år wid byn, der han dit-
fluttad är, eller 2nne år, der han innom Byn född 
eller uppfödd är, så att både han måtte känna Bya-
männens och Byens tarfwor, och de äfwen känna 
hans egenskaper. De händelser som skilja en 
Bonde ifrån rättigheten att wäljas till Riksdagsman 
skilja honom äfwen ifrån förtroendet att wara By-
Ålderman. 

Ålderman wäljes af Byamännen, de som 
andras hemman bruka och bebo äga härtill äfwen 
rätt, tå Jordäganden samma sjelf eij gagna will. 

Bisittare böra wara 2nne och, wäljas ibland 
samtelige Byamännen, som hemman i Byn bruka, 
Enkor derifrån undantagne. Den till Byn inflyttat, 
bör hafwa brukat hemman därstädes 2nne år, in-
nan han till Bisittare nämnas kan. 

Ålderman och Bisittare wäljas på 2nne år, 
den Förre ombytes Måndagen efter Fastelags Sön-
dagen och de sednare Måndagen efter Första 
Advents Söndagen. Ingen må utan laga förfall, sig 
detta förtroende undandraga. Den gjöromålen 
2nne år således förestått hafwer, agtas hafwa full-
komnat hwad för ett fjerdedels mantal påkommer, 
och wara sedan under beräkning för hwad han i 
Byn mer äga må, så att rättigheter och skuldighe-
ter måga i gjörligaste måtto drabba lika efter hwars 
och ens ägande andel i Byen, De som äga under 
en fjerdedel anses likwäl härutinnan med dem lika; 
— Och de som äga öfwer 1/4 del men under ett 
halft hemman, lika med de sistnämnde, och så wi-
dare. 

Ålderman äger Byamännen sammankalla 
antingen tå han sjelf sådant nödigt finner, eller 
ock, tå någon af Byalaget det äskar, och han jämte 
Bisittarne anse sammankomst för den upgifne an-
gelägenheten nödig. I sådant afseende förwaras 
hos Ålderman en kafle, som han då låter utgå, på 
det sätt, att den, efter utstakad ordning, löper från 
granne till granne, så att den innom en tima må till 
åldermannen återkomma. Åldermannen bör wara 
angelägen derom att sammankomster eij ske i 
oträngt mål, såsom til hinder för Byamännen. Men 
den som af owillja eller försummelse låter Kaflan 
hwila och den eij genast från sig till nästa granne 
aflemnar böte 16 skill. Skjer det oftare böte hwarje 
gång dubbelt till 2 RDr. 

Åldermannen och ingen annan tillkommer, 
att för Byamännen föredraga det ämne, hwarom 
öfwerläggas skall. Han skall föra rådplägningar- 

ne med ordentlighet och uppmana hwar och en i 
den ordning han må sig yttra, Och när hwar och 
en som det åstundar, således i rådplägningen del-
tagit, men Åldermannen förmärker att skiljaktiga 
tankar ändock råda, bjuder han omröstning, då 
hwar Byaman äger kort och tydligt säga sin me-
ning. De flestas beslut efter hemmantalen beräk-
nadt, afgör då frågan; och detta Beslut bör Ålder-
mannen med tydliga ord afkunna; Tilltror si nå-
gon härwid ärindra, att det afsagde beslutet icke 
instämmer med de flestas tanka, så bör sådant 
genast anmälas, att ByaRådet, som då genast sät-
tas skall, må på samma gång få sig deröfwer yttra. 
I annat fall gånge Beslutet i werkställighet, sådant 
det af Åldermannen blifwit afsagdt. 

Hwar och en Byaman bör wäl wara sorg-
fällig derom, att lagen i allmänhet, och Byordning-
en i synnerhet måga behörigen efterlefwas; men 
serdeles åligger det åldermannen att waka der-
öfwer, samt uppgifwa och ärindra, hwad till Byens 
gemensamma nytta tjena kan, och åtala der han 
märker något hända eller å färde wara häremot 
stridande; Han skall ock besörja om werkställig-
heten af hwad aftalat och beslutat är, samt in-
drifwa de böter hwartill någon kan hafwa sig för-
fallen gjort; Han skall med synnerlig heder, agt-
ning, och tillgifwenhet bemötas, och honom till-
kommer att under sammankomsterne med en 
klubba bjuda tystnad och lugn; och hwad han jäm-
te en annan af Byamännen intygat wara innom 
byalaget händt, antages för fullt skjäl, tå flera witt-
nen eij want att tillgå, ändock han oordentelighe-
ten sjelf uppgifwer och påtalar. Har han ensam 
want åsyna wittne till någon oordentlighet, äger 
han sådant i By-Rådet wederbörande föreställa 
och den skyldige derföre warna, utan något an-
swar eller förebråelse derföre. — Till de angifwel-
ser hos honom skje, och der i saken bär syn för sä-
gen, ware han eij skyldig att nämna sin sagesman, 
utan besörjer, att hwad sig tilldragit genast må blif-
wa synt och till bewisning och åtal framstäldt, så 
att skick och ordning i Byn, utan afseende till Per-
sonerna må utan onödig omgång winnas, såsom 
ändamålet med denna Byordning. 

Uti alt hwad ofwan sagdt är och Byens all-
männa wälbestånd samt lagens och Byordningens 
efterlefnad röra kan, skola i synnerhet Bisittarne 
wara Åldermannen med råd och biträde behjelpe-
lige, och om Åldermannen af sjukdom eller annat 
förfall wore hindrad, åligger dem, att till skiftes 
hwarje Månad Hans skyldigheter utöfwa. Them 
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tillkommer ock derunder lika wittsord med Ålder-
mannen, och werkställigheten af ByaRådets beslut 
tillägges deras personer så wäl, som Åldermannen 
lika Helgd, och aktning, som Lagen iklädt dem 
hwilka äro sände af Rättens beslut werkställa, i så 
måtto, att om de öfwerfallas med Hugg och slag, 
så att sår eller blodhwite deraf följer, måge de 
sjelfwe derom lagligen ransaka och döma; men för 
skaffande och annat slikt oanständigt förhållande 
samt smädeord, och ohöfwiskt tal, hotelser och 
swordom, fälle ByaRådet den skyldige ifrån En till 
Tio RDr böter efter omständigheterna. 

Byens Handlingar, och Cassa skola uti en 
Kista förwaras, dertill Åldermannen och Bisittare 
hafwa hwar sin nyckel och blifwa derföre answa-
rige. 

Af Åldermannen eller Bisittare eller nå-
gon annan, som kan föra pennan bör uti en Min-
nes-Bok genast korteligen införas hwad wid hwar-
je sammankomst är beslutadt, eller om någon till 
böter fälld blifwit; och i en särskildt bok, hwad 
som influtit, hwilket hwarje halft år för Byamän-
nen uppwisas. 

Ålderman och Bisittare, som tjent ut sin 
tid, kunna åter på nytt wäljas, om de äro hugade, 
att härmed fortfara. 

J alla de händelser der Byordningen tydli-
gen utmärkt målet jämte böterne för felet, samt 
den brottslige å bar gjerning tagen är, och han 
något rimmeligt till sitt urskuldande eij gitter före-
bära; Äge Ålderman jämte Bisittarne, att Beslutet 
afgifwa och besöda om Byordningens werkstäl-
lande, men wid de Händelser då skada skall mätas 
och wärderas, böter efter omständigheterne läm-
pas, eller den tilltalade påstår den eller annan 
måtta kunna sig urskulda, hafwe han tå rättighet 
att begära det målet må skjärskådas inför Bya-
Rådet, som består af Ålderman och Bisittare, samt 
2nne af Byamännen af hwilka sednare den tillta-
lade wäljer en och Åklagaren den andra. Skulle 
Åldermannen eller Bisittarne wara jäfwoge, utwäl-
jes andre af Byamännen i deras ställe, så att Bya-
Rådet ändock af 5 Personer utgöras må, och hwad 
de afgöra, bör till ofelbar rättelse tjena. 

Men som både Åldermans och Bisittarnes 
jämte ByaRådets Bemödande till ärhållande af re-
da och ordning med besluten blefwe fåfängt, så 
fort eij alle innom Byastämman bemöta hwaran-
nan med sagtmod, höflighet och wälwilja, utan 
Byastämmorne, snarare än, att utsätta något godt 
och nyttigt, skulle föranleda till bitterhet och höf- 

tiga utbrott; så stadgas, att wid En Rdr wite för 
hwade närwarande och dubbelt för Ålderman och 
Bisittare; Bränwin eller starka drycker icke må 
wid stemman utdelas eller förtäras, och med lika 
answar, att eij eller de böter, hwartill någon sig 
förfallen gjort, må i brenwin eller andre starka 
drycker förwandlas, och före, under eller efter 
sammankomsten wid något utsatt sannwäm för-
täras. Böterne för detta brott tillfalle ensamt Sok-
nens fattige; och äger Sexmännen eller hwem som 
will af Soke[n]männen detsamma åkära och 
KyrkoRådet att dömma, till plikten, samt den ut-
taga låta. I öfrigit bör ingen under öfwerläggning-
arne falla den andra i talet och honom så medelst 
afbryta, eij eller den ena den andra med skymfe-
liga ord, ledande till ifwer och häfighet öfwerfalla. 
— Sker det, ware Åldermannen skyldig att med 
Klubban fordra tystnad, och första gången allf-
warligen warna den brottslige; Händer det ändock 
äge Ålderman och Bisittare att derföre fålla till 
böter ifrån 12 skr till 2 RDr, alt som förseelsen är 
till och den skyldige sig ofta häremot förbrutit. 
Skulle någon af Byamännen sig till den högd för-
glömma, att han med hugg och slag, skuffande 
eller andre otidigheter öfwerfölle någon annan af 
Byamännen, så böter han för således bruten stäm-
mofrid En Rdr, och dessutom för hamdarn wer-
kan ifrån 12 sk till 4 Rdr alt efter som Byarådet 
pröfwar brottet wara till; Kommer någor annor in-
nom Byn sådant oljud åstad hwarigenom Bystäm-
man hindras eller i sina göromål afbrytas böte 24 
sk; wåldför någor sig å Byamännen, böte som här-
förut sagt är. 

Cap. 3. Om Farwägar. 
Hwar Byaman underhålle sitt wägstycke å 

Landswägen i det skick att answar derföre nå und-
wikas. Wägen till Byen, som äfwen meddeld är, 
bör underhållas i hämngodt stånd; De sådant för-
summar, samt på tillsägelse eij bättrar böte 24 skr 
och ware ålderman skyldig att sätta wägstycket i 
behörigt stånd, samt berättigad att utpanta den 
kostnad, dertill upgått. 

Winter Wägen på allmänna Landswägen 
skall af Byen gemensamt underhållas, på det sätt, 
att hwarje halft Mantal, hwarföre hela frälsegår-
den i detta afseende äfwen räknas, utgör ett snö-
plogslag, som i tour för hwarje gång efter Byamän-
nens öfwerenskommelse och åldermannens till-
sägelse derom bör efter snöfall eller urwäder wä-
gen uppköra; försummar sig ploglaget efter erhål- 
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len tillsägelse af åldermannen, answare ploglaget 
för böterne från hela byn, der åtal sker, men har 
Byalaget försummat härom besluta, eller ålderman 
underlåtit wederbörande härom tillsäga; ware det i 
förra fallet på hela Byens och i det senare Ålder-
mannens enskilte answar. Tå skottare hjelp tarf-
was, afgöres huru många Man dertill efter wägens 
beskaffenhet kan ärfordras, och tillsäge tå Ålder-
man de Mantal, om Skottare hjelp, som i tour der-
till äro: Den härwid sig försummar ware samma 
answar, som förut sagdt är. 

§ 3. The wägar och Broar, som på ägorne ge-
mensamt hållas till wretar och ängar, böra äfwen 
wara i förswarligt stånd, att körredskapen eij för-
derfwas må; Deröfwer hålle åldermannen hand 
och tillsäge Byamännen när någon förbättring derå 
skje bör, och utsätte dertill wiss dag, samt i hwad 
mohn hwarje gårdsägare den deltaga bör, blifwer 
någon då frånwarande eller underlåter, att med 
fullgodt arbete sin skyldighet uppfylla, låte Ålder-
mannen sådant genast werkställa och böterne 24 
sk jämte kostnaden hos den försumlige uttaga. 

Cap. 4 Om Laga Wärn, Täppning, och Hägnad 
samt huru ägorne måga Fredade hållas. 

§ 1. Gärdesgårdarne kring skogen, samt skogs 
Grindarne, hwilka gemensamt hållas, skola ifrån 
wårens början till höstens slut, af alla Byamännen 
byggas, och uppehållas. Är någon wid föresatten 
tid ifrån detta arbete borta, böte 12 sk och blifwe 
icke dess mindre lagad för lego, som den treskan-
de till fullo, efter de närwarande Byamännens wer-
dering, ärsätta skall. 

§ 2. Sedan nu alla Gärdesgårdar, grindar och 
ledd, kring Jnägor af Åker, Äng, och beteshagar 
delade blifwit; så skall i den måhn Byamännen så-
dant sig emellan fastställa, och så skyndsamt 
mögeligheten, det medgifwer, i ett lika förhållan-
de, efter hwar och ens andel i Byen, all sådan 
stängsel i godt och målgildt stånd försättjas, så att, 
sedan marken bar är och käla ur jord alt ohägn 
må warda förekommit; Försummar någon det, 
böte för hwart par stör sk och ligger led eller 
Grind neder för sädes eller såningsGärdet, böte 24 
skr samt till äng hälften mindre, ändock ingen 
skada timat. Sker skada, gälde den dessutom ge-
nast fullt ut efter werdering. Hwarje wår och höst 
bör syn å Gärdesgårdarne förrättas; Det felaktiga 
anmärkas och wiss tid till bättrande föresättas wid 
äfwentyr, som förut sagdt är; Skulle genom häftig  

storm eller annor wådelig händelse Gärdesgård, 
Grind eller led kullkastas, underrättas ägaren der-
om genast; och stänger eller bättrar han eij, tå 
herom tillsäges, ware lag samma. Nödgas Ålder-
mannen efter förnyad tillsägelse låta bettra och 
stänga för lega, mäte genast ut betalningen hos 
den försummelige jämte böter dubbelt. Om den för 
hwilken gärdesgård, Grind eller led nederlegat, git-
ter wisa, att han hållit det i godt och förswarligt 
stånd, och ingen ärindran af grannarne förut derå 
gjord är, utan ohägn således skedt genom wådelig 
händelse eller andres illwilja, eller försummelse, 
ware han tå fri för answar och plikt; när han på 
tillsägelse alt i förswarligt stånd återställer. 

Bryter någon Annars Gärdesgård, Grind 
eller Ledd neder, utan att ägaren derom tillsäga, 
böte En Rdr; återsätte det han sålunda förderfwat 
i fullgiltigt stånd och upprätte den skadan här-
igenom timad är, efter werdering; Öpnar någor 
grind, eller Ledd, utan att den behörigen åter efter 
sig stänga, böte 8 skr och till sädesgärdet dubbelt — 
Gelde ock skadan, som häraf tima kan. 

Åker och Äng böra fredade hållas till dess 
hwardera bärgad är, och Byamännen aftalt, att 
betning deraf begynnas må; Den som dessförinnan 
påsläpper Kreatur, böte för häst och gammalt Nöt 
eller Swin 8 Skr för ungnöt eller får 4 skr; tjudrar 
någon Häst eller Fä, ware Lag samma, dock ökas 
böterne till fyra dubbelt wid förnyade brott här-
emot. Men gärdesbackarne böra på en gång af-
betas efter föregången öfwerenskommelse; och 
allmän tillsägelse derom; den sig då försummar, 
hafwe eij rätt att sedan ensam nyttja betet, ther-
igenom hwarjehanda ohägn i gerdet tima kunde. 
Bryter någor häremot böte hwarie gång, som förut 
i denna § fen sagt är. 

All betning om wåren på ängarne ware här-
med förbjuden. Om hösten må ingen släppa på de 
sarnfälte ängarne, innan Åldermannen derom till-
sagt, enligt Byastämmans beslut. Likaledes skola 
ock alla på tillsägelse uttaga sine Kreatur från be-
tet på sagdan dag, att eij ängen till gräswäxtens 
skada upptrampas, eller för nära gnagas må. Den 
häremot bryter böte första gången hälften emot 
hwad i 40  § sagt är, men andra gången och seder-
mera dubbelt. Lika så förhålles äfwen när sädes-
gärdet om Hösten till betning skall uppgifwas. 
Ingen må eller wid samma bot i samfeldt bete på-
släppa flere Kreatur, än som swarar i förhållande 
till hans och de öfrige Byamännens andelar i den 
mark, som skall betas, och hwar om wid Bya- 
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stämman förut öfwerenskommas, och förordnas 
må. 

§ 6. Far någon öfwer annars besådde och 
oskurne åkrar eller oslagne ängstegar, böte för 
hwarje teg 12 sk och rätte upp skadan. Ingen äge 
eller, att öfwer annars åker eller äng, utom winter-
tid, taga Ginwäg till sina wretar och ägor tå annan 
wäg är att tillgå; hwar häremot bryter, böte för 
hwarje gång 6 skr eller dubbelt, då åker eller äng 
obärgad är. 

*7. I anseende till wretar, ängar eller hagar, 
som wäl eij äro gemensamma för hela Byn, men 
hwari dock twenne eller flera grannar innom man-
talet kunna del äga, ware i anseende till bergning, 
sådd eller betning samma lag, som angående de 
fulla samhälligheterne i denna Byordning stadgadt 
är. 

Cap. 5. Om Åhwerkan i Åker och Äng. 
§ 1. Om wåren då ängarne rödjas, böra äfwen 

alla målteken emellan tegarne upprättas. Försum-
mar någor detta böte 8 sk och utstakningen gånge 
lika fullt för sig. I gärdet böra tegarne med stenar 
i åkerrenen utmärkas. Flytter någor dessa skillje-
märken böte En Rd. 

§ 2. Skjär eller slår någor in på annans teg; är-
sätte Säd emot Säd, och Hö emot Hö, efter syne-
mäns pröfning och böte för åwerkan på hwade teg 
12 sk. 

§ 3. Sår någor å annars skifte, tage han grö-
dan som skiftet äger, bärgar han, som sådde, åter-
ställe grödan och böte för åwerkan En RDr. 

§ 4. Intager någor af sin grannes Mark som skif-
tad är, i skog, åker, eller äng, bryte upp det han 
hägnat och böte 24 skr uppskjuter han dermed, 
äntå att han genom åldermannen derom tillsagd är, 
böte dubbelt, och ärsätte kostnaden, att hägnaden 
borttaga; intager han annars del med sjelfwa Rå — 
eller skiljemärket, böte 2 RDr och bryte sjelf upp 
eller böte dubbelt. 

§ 5. Ther ärter, Rofwor, Böner eller Jordpäron 
äro innom gemensam Hägnad sådde, så ock till 
förekommande af tramp och andres förnärmande i 
en eller annor måtto, tillåtes ingen att sjelf eller 
genom hustru, Barn eller tjenstefolk låta under-
växten plåcka till kokning eller eljest under hwad 
förewändning det wara må therifrån något hämta, 
eller innom denna stengsel befinnas, utan på de 
dagar i weckan, Byalaget dertill utsatt, och det än-
dock eij förr än klockan 6 om morgonen och eij 
sednare än klockan 9 om aftonen, den häremot  

bryter, böte 24 skr; den som finnes innom hägna-
den tidigare om morgonen eller sednare om nat-
ten, än nu sagt är, anses som snattare, och förfal-
len till dubbla böger eller En RDr. 

Den som under den tillåtne tiden genom tramp 
eller åwerkan skadar eller plundrar andras åker, 
ärsätte skadan, och böte ifrån 12 skr till En RDr. 

Tager någor från annan ute på marken sku-
ren säd, slagit hö, upptagne rofwor, Rötter, Jord-
päron eller Lin, gifwe dubbelt åter, så mycket han 
tog och böte 2 RDr, snattar någor eljest i By, 
hwad häldst det wara må, gifwe dubbelt åter och 
böte En RDr skjer det andra gången återgifwe lika-
ledes och böte dubbelt; Bryter någor häremot 
tredje gången öfwerlämnas det till Domstolen. 

Tager någor Torf, näfwer, Löf, Bast eller 
hugger wed, Gerdsel, eller stör, Timmer, eller 
hwad det häldst wara må, å annors afdelta skog 
eller mark; böte för timber eller sågstock, samt för 
hwarje lass Gerdsel, stör eller wed 16 sk, för 
hwarje lass torf, eller löf 24 skr och för hwarje 
mansbörda af näfwer; Är det mindre minskas 
böterne derefter och ärsätter i alla fall dubbla wär-
det af det han har tagit, lägge och ByaRådet den 
okynnige hwarje gång nytt före, som likaledes ut-
går. 

Tager någor annors Häst eller Körredskap, 
utan ägarens lof och minne, böte 12 skr och ärsätte 
allan skada. 

Cap. 6. Huru den skada Gäldas skall som Fä gör i 
annars Ägor, Jemte Böter för ohägn; så ock huru 
Fä intagas må. 

§ 1. Finner någor sin Grannes Fä i sin åker, äng 
eller hage, då må han det intaga och låta ägaren 
derom genast tillsäga, samt i hans närwaro, der 
det ske kan, låta syna och werdera skadan, och 
löse den, som få äger, det Jerefter ut, samt der han 
eij gitter wisa, att Gerdes Gård stengsel förut 
ogilde want, och neder legat, utgifwe lika bot, som 
i 4 Cap. 4 § efter Kreaturens beskaffenhet före-
skrefwen är. 

§2. Nu will den som Fä intagit, det emot ersätt-
ning för skadan efter Mätismanna Ordom, eij ut-
gifwa, lite tå ägaren derom Åldermannen till, och 
böte han, som Qwarhåller 16 skr för hwart dygn 
och skadan åter. Twistas om det Fä Lagligen in-
tagit är, och gitter eij den, som intagit med witt-
nen eller andre skjäl wisa att han det Fä der funnit 
och intagit, som sagt är böte sammaledes, gifwe 
Fä genast ut, och gelde skadan åter. 
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§3. Finnes att Fä kunnat gå in genom annars 
ogilde gärdesgård eller stengsel, emot hwars olaga 
beskaffenhet påminnelse till ägaren förut giord, 
såsom i 4 Cap. 2 § sagt är, gifwe han fä genast 
löst, som intog; och den gärdesgård eller grind 
uppehålla borde, gälde straxt allan skada, och 
böte dessutom för olaga hägn, som i sistnämnde 
Capitel och paragraf sagt är. 

Hwar som hemligen borttager det Fä, som 
af annar intagit är, ehwad Fä det hälst är, böte 
3 RDr och ärsätte dessutom den skada fä gjort 
hafwer, jämte böterne, såsom här förut staggadt 
är. 

Hwar som äger okynnes eller otamt Fä, det 
gild hägnad bryter eller flöger öfwer, och skada 
gör i Åker, Äng eller Hage, gelde skadan åter och 
böte som för ohägn af Kreatur redan sagt är 
Wisste han att det Kreatur sådan owana hade, 
eller warder han derom tillsagd, och det ändå eij 
wårdar eller sådan Fängsel derå lägger, att det 
ifrån sitt okynne warder hindradt, böte dessutom 
24 skr, skjer det annan gång, eller flere, böte 
hwarje gång dubbelt till 4 RDr; gelde ock den ska-
dan åter, som genom tramp under kreaturets upp-
fångande tima kan, samt ärsätte hinder och tid-
spillan med uppfängandet efter omständigheterna. 
Sluteligen äge Byamännen rätt ålägga ägaren att 
slikt okynnes Fä från Byn skillja. Det samma gäl-
ler ock om sådane ilskna kreatur som å Folk eller 
Boskap willja skada göra; ägaren dertill ware altid 
skyldig ärsätta den förlust härigenom uppkomma 
kan; och har han derföre blifwit warnad, men nå-
gon olycka å Folk äntå händer, lemnas sådant till 
Domstolen, att utan skonsmål beifras. 

Under det säden inköres bör noga tillses att 
grinden till SädesGärdet hålles bewakad att Swin 
och andra Kreatur icke inkomma må, den sig här-
wid försummar gälde skadan åter och böte första 
gången 16 skr och sedermera dubbelt till En RDr. 

Gärdesgården Kring byn böra så täta hål-
las, att Grisar, Höns och Gäss, therigenom icke 
Krypa må. Gässen böra i wingarne så Klippas att 
de icke flyga öfwer Gärdesgårdarne; Den sådant 
försummar ärsätte skadan som derigenom tima 
kan, och böte första gången 4 skr samt andra 
gången dubbelt för hwarje Kreatur. 

Cap. 7. Om diken och wattens Aflopp. 
§ 1. Sedan nödige Flod och afloppsdiken blifwit 

med samnad hjelp af Byamännen upptagne och 
isåndsatte till det djup och den bredd, att wattnet  

må utan skjärningar eller öfwerswämningar på åk-
rarne kunna aflöpa; så böra de sedermera af hwar 
och en öfwer dess ägor i lika beskaffadt stånd un-
derhållas; försummas det, bötes derföre i Skr för 
hwarje famn, och läte Åldermannen genast upp-
taga eller uppränsa Diket, samt kostnaden dertill 
hos den försummelige utmäta. 

Nu ligga Grannars Åkrar wid hwarandra, 
hålle tå halfwa diket hwarthera: will den ena dika, 
men den andra icke, hafwe han wittsord, som dika 
wil. Åldermannen sätte dertill wiss dag före, och 
hafwer han tå icke dikat, böte för hwar famn 3 rst, 
och ärsätte dessutom sin Granne dikarelön om 
han det upptager. Nu will eij grannen diket ensam 
upptaga, sätte tå Åldermannen ny dag och wite 
före. Försittes thet wite, åligge tå Åldermannen, 
att för lego låta upptaga Diket och böterna jämte 
witet och arbetslönen hos den treskade uttaga. 

På lika sätt böra och Back-diken till syrans 
afledande ifrån Åkren öppna hållas. Hafwer den 
ena grannen upptagit Backdike för ändan af sin 
åker, ware den granne, som under ligger i lika 
måtto skyldig att wattnet ifrån sig leda, ock så alt 
widare, till dess skordiket träffas, som det emotta-
ger och till flodiket afleder. Wisar sig någor här-
wid tredskande böte derföre och förfares widare, 
som i förra § angående skårdiken sagt är. 

För Hwarje skilljeFåhr bör gräfwas utlopp 
genom renen neder till diket af begge Grannarne. 
Försummar endera att komma å härtill utsatt 
stund, böte 8 skr och upptage grannen wattufåran, 
samt njute på den från warandes andel 6 rstn 
för hwarje fåra han sålunda uppränsar och utge äf-
wen. 

Enär Åldermannen tillsäger, att om wåren 
wid islossningen eller wattufloden, wattnet bör 
hjelpas utur gerdet till förekommande af isrän-
ningar och hwarjehanda olägenheter; så bör hwar 
och en Jordägare sig härtill owägerligen infinna 
på föresattan stund, och utan afseende å stellet 
der arbetet nödigt finnes, det samma efter utwis-
ning förrätta: den härwid något försummar eller 
oginhet wiser böte 16 skr och ärsätte dessutom ar-
betet efter omständigheterna. 

Cap. 8. Om Samfälte arbeten innom By. 
§ 1. Innan samfälte ängar slås, bör efter derom 

innom byalaget träffad öfwerenskommelse, så-
dant 4 dagar förut af Åldermannen tillkännagifwas 
och dag dertill utsättas. Hwar som dessförinnan 
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slik bergning företager, böte 24 sk. första gången 
och sedan dubbelt till 3 Rd. 16 sk. 

Likaledes bör också till förekommande af 
tramp och wägars körande i annans uppkörde 
Åker, Gödselkörningen i mögeligaste måttan på 
en gång företagas och så werkställas, att den ena 
grannen härwid eij gör den andra oskäligt förfång; 
der wägar till Åkrarne eij uttagne äro, lemne ock 
hwar och en wäg på sin teg, deröfwer Grannen till 
sin teg köra må, och ware han skyldig den att fär-
das wid bot af 16 skr första gången och sedan dub-
belt till 2 Rd; samt tillhålles dessutom att bätrra 
den skada han genom körning eller tramp tillfogat 
sin granne, enär han honom derom tillsäger, eller 
ärsätte arbetet efter wärdering. 

Samma lag ware ock angående Såningen, 
den byamännen böra så afpassa, att all skada ge-
nom tramp och wändning å grannens tegar i gjör-
ligaste måtto undwikas må, men skulle sedan 
Åldermannen, på sätt härföre skrifwit är tillsagt 
om de för byn gemensamma arbeten, och Bya-
männen sig derom förenat, någon äntå wisa sig 
försumlig derwid, ware de öfrige eij skyldige att 
wänta på den tröge, utan skylle han sig sjelf för 
hwad han genom sin försummelse kan lidande 
blifwa. Händer sådant af Fattigdom, eller annan 
olycka, njute den behöfwande tå hjelp af Byalaget 
emot billig ärsättning. 

§4. Nu förekomma andre arbeten, som Bya-
männen beslutat böra med gemensam hjelp werk-
ställas; Öfwerenskomme då först huru arbetet må 
skje och till hwad tid det skall wara fullkomnadt, 
sedan åligger Åldermannen att utsätta arbetstiden 
och drifwa på arbetet, samt noga tillse att hwar 
efter sin Jordadel sänder förswarlig arbetshjelp, 
och att arbetet werkställes på sätt och i den ord-
ning att det skyndsammast och bäst må till änd-
skap komma. Den ifrån slikt arbete uteblifwer 
böte 16 skr och ärsätte ändock det försummade 
Dagswerket, Den som under arbetet wisar lättja 
eller oginhet böte likaledes, och ärsätte försum-
melsen. Den å arbetet uppseende hafwer, kan eij 
åläggas derwid arbeta mer än han sielf finner sig 
medhinna, utan ware hans förnämligaste answar, 
att hwar och en af de öfrige flitigt och wäl förrätta 
hwad dem påkommer. 

§ 5. Skulle någon af Byamännen uppfinna något 
som wore tjenligt eller nödwändigt till Byens och 
Hemmanens förbättring; bör Åldermannen sam-
mankalla Byastemma att derom rådlägga; men der 
då så hända skulle, att de fleste stadnade i det slut,  

att de icke wille denna förbättring sig företaga 
hwarigenom den rättsintas och wälmenandes goda 
uppsåt blefwe hindradt, hafwe han tå frihet af 
Grannar och utbyamän, som äro kände för gode 
och förståndige Hushållare, jämte någon lands-
betjent, om så nödigt pröfwas kalla syn och Be-
sigtning och deräst då befinnes, att Grannarne 
oskäligen satt sig emot det, som werkeligen want 
till Byens nytta och förbättring, böte då hwardera 
det gjordt 24 sk och ware dessutom skyldige be-
tala den uppgågne syningskostnaden samt fort-
sätte ändå straxt och så fort g,jörligit är det arbete, 
som den omtänksamme grannen föreslagit. 

§6. Som lagens Föremål är, och en förnuftig 
Hushållning äfwen biuder, att utom det wanliga 
Gårdsbruket årligen någon förbättring å Åkern 
och ängen werkställas bör; så tillkommer ock 
Åldermannen mana derpå och äfwen med egne 
efterdömen de öfrige upmuntra, att efter handen 
åkren ifrån stenrösen ränsas, samt ofruktbar äng 
upplöjas och till äng åter igenlägges; Att ängar och 
hagar i öfrigt röijde blifwa, samt swedjande 
undwikas på högder, der matjorden bortbrännes, 
och sedan för betande onyttig göres; men deremot 
att hwar och beflitar sig att genom hwarjehanda 
samlingar sin gödningsstack föröka, och i öfrigt att 
början en gång skjer med flere slike nyttige före-
tag, som nästan alla känna, men sällan werkställas 
emedan ingen kommer sig före, att der medan bör-
jan göra. 

Cap. 9. Om Eldens wårdande, samt wattuTill-
gång. 

Bar eld må eij bäras Gårdarne emellan, eij 
heller bart Ljus i stall, Fähus, lada, eller annat ut-
hus, äfwen som all Tobaksrökande i desse rum 
förbjudas; ey heller må elden lämnas osläkt i 
Brygghus, Badstufwa, Smedja, eller ute på mar-
ken eij heller ljus fästas wid wägg eller säng, Den 
häremot bryter, böte En Rdr första gången, andra 
gången dubbelt och tredje gången lemnas till Dom-
stolen. 

Alla Eldstäder i Byalaget böra 2ne gångor 
om året besiktigas nemligen höst och wår och de 
som då finnas så bristfållige att eldswåda der-
igenom kan tima böra Besiktningsmännen låta 
nedbryta och böte den försummelige En Rdr. 

Alla Skorstenar i Byn, hwari ständigt eldas, 
böra minst 3nne gångor om året sotas; den det för-
summar böte 16 skr hwarje gång. 

Wid brandsynen skall ock noga tillses att 
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alla tak hållas i det stånd att Byn för eldswåda, 
genom gnistror från skorstenarne icke blottställas 
må; finnes sådant fel å tak; böte Ägaren En Rdr 
och sättes wiss dag före att det förbettra; försum-
mar han det ändock böte dubbelt ock låte Ålder-
mannen genast taket nedrifwa. 

§ 5. De som äga enskildte brunnar, lära dem 
sjelfwe efterse, men gemensamme wattutillgångar 
böra med gemensam hjelp ränsas och underhållas, 
så att wid förefallande händelser brist på wattn 
eij må inträffa. 

Cap. 10. Om Rättegången wid Bye-Rådet. 
ByaRåd kan eij anses samladt, utan att kaf-

lan till allmän Byastämma förut Kring Byen utgått, 
Åldermannen nämne då hwad å färde är, och till-
ses först om saken utan ByaRåd afgöras kan, 
hwarom icke, utnemnes ByaRådet, såsom i 11 
Cap. 12 § beskrifwit är; och böra genast alla jäf 
anföras, deröfwer ByaRådet äger döma. 

Desse äro Laga Jäf emot Åldermannen eller 
Bisittare: Om de äro Föräldrar, Barn, Syskon, el-
ler Swågrar till de tilltalade, eller om de hafwa i 
händelsen del, men den delaktighet som uppkom-
mer deraf, att de äro delägare i Byn, och således 
kunna hafwa nytta eller skada af saken, må eij 
räknas, emedan i sådant fall Bya-Råd eij någonsin 
kunde äga rum. 

Begär någor kallelse å annan, blifwe den 
sednare då förelagd att sig inställa, och böter för 
försummelsen 16 skr der laga förfall ej hindrar 
samt warde på nytt kallad, wid äfwentyr, att utan 
widare hörande warda dömd. 
[§§ 4-5 saknas] 

§ 6. Desse äro Laga Förfall, om man så sjuk är, 
att grannarne kunna intyga, att han eij förmår i 
något arbete deltaga eller utom gården sig be-
gifwa; eller ock högst nödig och oundwikelig resa, 
med mera dylikt, som Byastämman intygar. 

§ 7. Blifwer någor förfallolös ute efter kallelsen, 
tå må Ålderman och Bisittare saken upptaga, och 
afgöra, bäst de skäligen finna och böte Swaranden 
för uteblifwandet, ändock 16 skr, Nu kan saken 
icke utan hans hörande afgöras; Lägge Ålderman-
nens och Bisittare för hwarje gång nytt wite före, 
som hwarje gång äfwen uttages till dess den tred-
skande sig inställer; och ärsättje dessutom käran-
dens och Byamennens tidsspillan efter bepröf-
wande. 

§ 8. Begär någor uppskof och wises skjäl dertill,  

tå lägges honom wiss dag och wite före, eller att 
saken äntå afgöras skall. 

§9. Bya-Rådet ransake noga och utlete san-
ningen. De wittnen, som åberopas böra förmanas 
att på sine samweten och så widt de willja sin 
berättelse inför Gudi och mannom answara, rent 
och utan förbehåll säga hwad de weta i saken 
händt wara. Bär någor falskt wittnesbörd, eller 
döljer sanningen, eller söker någor förmå androm 
dertill, warder den första gången utesluten ifrån 
Byens allmänna samqwäm på ett år, och angifwes 
sådant hos Kyrkoherden, som bör lemna honom 
sitt intygande om bättre förstånd och willja innan 
han widare må wittne bära. Är det Byaman hafwe 
han derjemte förlorat sin rösträttighet i Byastäm-
man för ett år, och åtnöjes med hwad de öfrige 
besluta och föreskrifwa. Sker det andra gången, 
anses han aldrig mera wittnesbar innom Byastäm-
man och förlore för altid sin rösträttighet. 

Wittnen böra särskilt höras, så att ingendera må 
weta hwad den andre säger. Tu wittnen utom åkla-
garen äro fullt bewis, men ett wittne, som tydeli-
gen wittnas om saken, är halft skjäl och skall på 
dess intygande bötas hälften emot hwad eljest 
utgå borde. 

ByaRådet äger pröfwa jäf emot wittne, 
samt hwad trowärdighet wittnet äga bör; För att 
wara trowärdigt wittne fordras eij allenast wiss ål-
der, och att hafwa nyttjat Salighetsmedlen; utan 
äfwen att innom Byn wara känd för stadgade och 
hederlige tänkesätt, samt ett godt och beskedligt 
uppförande. 

Går någor ifrån Byastämman, som dertill 
kallad är, utan tillstånd; böte 16 skr, och warde 
målet äntå afgjordt, angriper någor inför Bya-
Rådet sin wederdeloman eller wittne med förklen-
liga ord eller åthäfwor ware samma bot; Höter 
eller undsäger någon sin wederpart eller wittne 
böte 32 skr; skjer det emot Bya-Rådet, böte dub-
belt. Kommer han större oljud åstad, eller med 
skuffande och wåldsamheter sig förbryter, böte 
som som [!] i 1 lte Cap. 13 § förut stadgadt är. 
Hämnas någor wid annat tillfälle med ord eller 
handawerkan för det, som wid Byastämman an-
fördt eller wittnadt är, ligge det i samma bot, som 
wore det inför Byastämman begångit. 

Den saken tappar gälde sin wederpart al-
lan skada åter, samt hwad han måst påkosta till 
ärhållande af sin rätt. 

Förlikas Parter, sedan stämt är, gifwe så- 
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dant tillkänna hos Åldermannen, innan stämma 
sammankallas, eller böte 16 skr hwartera. 

Warda Ålderman och Bisittare af olika 
mening, förordnas Bya-Råd, och i Bya-Rådet gälla 
de flästa rösterne. 

Klagar någor, att honom af Åldermannen 
eller Bisittarne något för när skjett: Utwälje Bya-
stämman 5 af Byamännen, att deröfwer ransaka, 
och äge sedan hwar af Byamännen, utom den till-
talade och åklagaren, att deröfwer döma. Den 
oskyldigt lidande förhjelpes genast till sin rätt, och 
Ålderman eller Bisittare, som finnes af illwilja 
eller Mannamohn hafwa någon förolämpat, skill-
jes från sitt förtroende samt andelen i sportlerne 
och ärsätte alt lidande. Klagar någor i dessa fall 
utan skjäl, böte derföre En Rdr första gången och 
för dubblas plikten för hwar gång till 10 Rdr hwar-
wid det sedan förblifwer. 

Alla Böter i denna Byaordning räknas i 
Banco Specie, men som med Riksgäldsmynt måga 
utgöras, efter wanlig realisationsgrund. Böterne 
anwändas på det sätt, att hälften deraf delas emel-
lan ålderman och de 2nne Bisittarne, så att ålder- 
mannen tager hälften emot dem. Den andre hälf- 
ten af Böterna lägges till Byens Cassa och anwen-
des till Byens gemensamma nytto; såsom till inköp 
af plogar, eller annan redskap, wattnspruta eller 
hwad Byamännen elljest kunna förenas om, såsom 
till belöning för någon Byen synnerlig gjord tjenst 
med mera. 

Cap. 11. Om Utmätning i grund af Byordningen 
eller ByaRådets fålde utslag. 

Då Utslag gifwit är bör den sakfälde det 
genast fullgjöra. Skjer det eij, då äge ålderman 
jämte en af Bisittarne att utmätning derå werk-
ställa. 

Wid utmätningen tages hwad den skyldige 
bäst kan umbära och så mycket, som de finna 
kunna utslaget uppfylla. 

Sedan lägges den skyldige wiss tid före in-
nom hwilken han äger panten inlösa; försummar 
han det warde panten till den mäst bjudande i 
Byen försåld på wiss dertill wid Byastämma utsatt 
dag; Är utbyamän eller främmande härwid närwa-
rande, äge han ock panten inköpa, då han mera 
derföre bjuder, och antingen genast betalar eller 
någon af Byamännen, dock eij den skyldige, för 
honom i borgen går, och åldermannen sådant för 
godt anta. 

Warder wid utmätning Åldermannen eller  

Bisittarne med hugg och slag öfwerfallne, så att 
blånad, eller blodwite derå följer, straffes sådant 
öfwerwåld å fridlyste Personer enligt lag, såsom i 
11 Cap. 13 § sagt är: för annat öfwerwåld och skuf-
fande bötes ifrån 4 till 12 RDr för oanständiga eller 
hånliga ord eller hotelser, En Rdr : 24 sk, eller 
mera till 3 Rd : 16 sk; altsom brottet är till, och den 
skyldige sig flera resor thermed försedt. I alla 
dessa fall äge Ålderman och Bisittare sjelfwe 
wittsord och derjemte sin stämma och röst i By-
Rådet. När fålles Utslag wid nästa Byastämma, 
hwartill den brottslige kallas, han månde sig in-
finna eller eij, och gånge utslaget genast i werk-
ställighet. 

Wid utmätning äge och Ålderman och Bisit-
taren att panta för utmätningsarfwode 12 skr dem 
till delnings hälften hwardera. 

Cap. 12. * 
Hwar och en i Ekeby ware skyldig att efterlefwa 

denna Byordning, som wi på Prof antaga för 3ne 
År. Efter denna tid förbehålla wi oss att få upp-
gifwa de ändringar wi kunna finna nödige, och så 
framt wi wij samteligen derom förenas kunna, öf-
werlemna wåra betänkligheter till Wälloflige 
Härads-Rättens bepröfwande, som då urskilljer 
och stadgar hwad närmast må instämma med 
Kongl. Förordningen 20 Februari 1742 och den 
derwid förslagne Byordning, derwid det sedan för-
blifwa må utan widare klander: Ägandes således 
ingen, han må wara eller blifwa ägare eller brukare 
innom Ekeby, att undandraga sig hörsammandet 
och åtlydnaden af hwad härutinnan stadgadt är, 
eller Byamännen elljest gemensamt kunna till 
Byens samfåldte nytta besluta, wid bot 2 RD, och 
att äntå till efterlefnad deraf förmås, på sätt By-
ordningen derom stadgar, och till yttermere wisso 
att wi denna Byordning, så i det ena som andra för 
oss och efterkommande antagit, hafwe wi den 
samme med namn och Bomärken underteknat, 
samt HäradsRättens stadfästelse derå sökt, som 
skjedde i Ekeby den 13 Mars 1804. 

Eric Edman, Matts Mattsson, Anders Juliusson, 
Jonas Ersson, Anders Carlsson, Eric Carlsson, 
Johan Carlström, Anders Ersson B, Eric 
Johansson, Jan Larsson B, Lars Mattsson B, 
Matts Andersson B. 

Att ofwanstående egenhändigt sine namn och 
Bomärken undersatt, intyga Adolph Adolfsson 
Edmarö, Per Olsson B Wättö och Marum. 
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[Överstruket i domboken: Efter uppläsandet häraf 
anmälte Herr Kong!. Förste Expeditions Secre-
teraren, att Byamännen, sedan de insett omöjlig-
heten att till Oktober Månads slut, likmätigt denna 
Byordning, helt och hållit uppstänga sine Gärdes-
gårdsskiften, det skulle det deruti utsatte wite 
gälla endast för den eller dem, som icke stänga så 
mycket, som Byamännen öfwerenskomma, då 
delningen sker]. 

Och Resolverades: 
Att denna Byordning warder till den säkerhet, 

kraft och werkan lag förmår ord ifrån ord i dom-
boken intagen. 

Byordning för Norrmarjum /829 

ULA. Lyhundra härad A la: 60. 22 okt 1834 §27. 

Företeddes och offenteligen upplästes följande 
Byordning för Norrmarjums By af Söderby 
Socken: 

»På nedanskrifne dato öfwerenskommo under-
tecknade Byamän och jordägare uti Norrmariums 
By och Söderby Socken, att en ålderman skulle 
tillsättas, och twänne Bysittare, på det bättre ord-
ning emellan grannarne uti Byens samfålte ägor 
och hägnader, Diken, Gärdesgårdar, grindar, och 
wägar; med mera, som bör blifwa uti stånd satt så 
att ingen skada eller olägenhet kan af grannarne 
förorsakas, hwarken på ett eller annat sätt, och 
den som häremot felar skall plickta efter de ut-
satte böter, och äger åldermannen rättighet, att 
dem utpanta och uttaga; och såwida godwillig be-
talning ej sker äger åldermannen rättighet att med 
en pinna eller Budskickning alla sina grannar på 
wiss tid hopkalla för att samråd göra uti Byalaget, 
och äfwen dessa pantade saker då emellan gran-
name försälja, så wida den brottsliga med pen-
ningar dem icke igenlöser och finner någon af 
grannarne någon skada eller olägenhet ske böra de 
genast sådant hos åldermannen till känna gifwa. 

Bco sk 
10 Då Åldermannen finner nödigt att 

hopkalla Byamännen på viss timma 
som då utsättes, skall den som då hos 
honom är utan laga förfall, böta och de 
frånwarande åtnöjas med de närwaran- 
de s beslut. 	 — 8 

2° Hwar och en hemmansägare bör 

hålla sina gjärdesgårdar wid magt efter 
Lag och det på wiss förelagd tid som af 
Byamännen utsättes, den som felar 
pligtar, utom skade ersättning 	— 8 

3° Alla Led och Grindar bör äfwen 
wid förelagd tid warda i stånd wid wite 
af 	 — 8 

4° blåser gärdesgård neder och den 
som af honom är ägande, ej densamma 
wid första kunskap derom upsätter, 
böte, utom skadans ersättande för 
hwart kreatur som där inkommer 	— 8 

5° Alla hufwuddiken m. m. som nö-
diga finnas böra inom wiss tid wara up-
rensade, på det att wattnet derigenom 
må kunna få sitt aflopp, och icke föror-
saka någon skada för någon af grannar- 
ne wid wite af 	 — 32 — 

6° Om den ena grannen i byn förderf-
war med lösa kreaturs släppande på 
sådde åkrar för den andra, ersätte 
skadan och böte 	 — 16 — 

7° Enär någon utaf grannarne wilja 
så sin säd antingen höst eller wår, skall 
han tillsäga åldermannen, att han skall 
hopkalla Grannarna, för att tillsäga 
dem att Gärdena blifwa stängde inom 
ett dygn, så att ingen skada eller olä- 
genhet derwid kan ske wid wite af 	— 8 

8° ingen må insläppa lösa kreatur på 
rågbrådden för att beta dem, innan 
Åldermannen sammankallat Gran-
narna, [struket: för att tillsäga dem att 
Gärdena blifwa stängda inom ett dygn, 
så att ingen skada eller olägenhet der- 
wid kan ske wid wite af 	 — 8 —] 
och de pröfwat huruwida detta utan 
skada ske kan; Den detta icke gör er- 
sätte skadan och böte för hvart kreatur — 12 — 

9° Som stor skada kan förorsakas, 
att hästar och andra kreatur warda om 
wåren insläppte uti ängar och annan 
mark till bete sedan kälen är ur jorden 
utan grannarnas öfwerenskommelse, så 
warder detta alldeles förbudit och den 
häremot bryter pligte för hwart kreatur — 32 — 

10° På det ängarna ej må warda för 
mycket nedtrampade och utbetade om 
höste tiden, hwaraf stor skada föror- 
sakas på nästa års gröda, bör sådant af 
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jordägarna öfverenskommas, och den 
som icke på utsatt tid uttager sina krea-
tur, böte för hvarje 

110  Några dagar innan Slottertiden 
infaller skall åldermannen sammankalla 
Grannarna, att med dem öfwerlägga, 
när de wilja börja att slå sina samfåldta 
ängar, börandes likwäl tegarna utstakas 
och utwadas — försummar någon detta, 
böte 

12° Ingen må afslå sina åkerrenar i 
sädesgärdet inan grannarna sig derom 
förent; bryter någon häremot ersätte 
skadan för det gräs han nedtrampat för 
sina grannar och böte 

130  Alla nödiga wägar inom ägorna 
samt till och ifrån by, böra grannarna 
emellan fördelas; sedan hålle hwar och 
en sitt wägstycke wid magt och det wid 
wite af 2 rd Bco. 

14° Sedan ängarne äro afbärgade 
böra inga kreatur deruti insläppas innan 
grannarne blifwit sammankallade och 
de sig förenat, så wäl om tiden när så-
dant må ske, som ock antalet huru 
många kreatur de der wilja insläppa. 
Likaledes bör det sig förhålla då sädes-
gärdet blifwer ledigt att beta. Den här-
emot bryter skall böta 

15° Ingen må på ängswallen köra 
höst eller wår, sedan kälen är utur jor-
den wid wite af 

16° Sedan Åldermannen sammankal-
lat Grannarne och de förent sig om slot-
ter-sädesbergning eller hwad hälst det 
wara må, någon i byalaget skulle wara 
så försumlig tredsk och efterlåten 
hwaruti de öfrige grannarne blefwo hin-
drade, ware de då icke skyldige att 
wänta på den tröge och skylle sig då 
sjelf för den skada han derigenom lider. 

17° På det denna Byordning må så 
mycket strängare efterlefwas, skall hon 
wid hwarje ombyte af ålderman upläsas 
och skall till ingen ursäkt tjena, att hans 
barn, legofolk eller torpare sig emot 
Byordningen bryter, utan ware han 
som husbonde är pliktig att swara till 
alt det, som hans husfolk häremot bry-
ter, och böte dessutom  

18° Åldermans och ryttare [!] om- 
byte skall ske hwart år den första Maji. 

16 — Den Blifwande Ålderman skall böta om 
han ej wid bud genast utskickar 
klubben 	 — 12 — 

Att denna Byordning blef på nedanskrefne dag i 
alla Grannarnes närwaro med deras gemensamma 
öfwerenskommelse till framgen och obrottslig 
efterlefnad, gillad, antagen och faststäld, intygas 
af Norrmarjum d. 13. September 1829. 

Thomas Pehrsson, Jan Ericsson B, Olof Olofsson, 
Jan Jansson, Jan Olsson B, Lars Persson B, Eric 
Ersson i Södenåda, Matts Olsson B, gl. Jan 

16 — 	Ersson B, Carl Andersson. 

År 1829 d. 13. September blef Bonden Jan Olsson 
enhälligt wald till Byålderman och till Bysittare 
waldes Bonden Lars Pehrsson och Thomas Pehrs-
son. 

Norrmarjum dag, som ofwan 
Jan Olsson, Thomas Pehrsson och Lars 

Pehrsson 

1830 den 1 Maji blef brukaren unga Jan Ersson 
genom Lottning By-Ålderman och till Bysittare 
waldes Brukarna gl. Jan Ersson och Bonden Matts 
Olsson. Norrmarjum dag, som ofwan. 

bruk: unga Jan Ersson, bruk: gl. Jan Ersson och 
32 — Byålderman Jan Jansson Byålderman, Matts 

Olsson Bysittare, Thomas Pehrsson Lars Pehrs-
son Bysittare B. 

32 — 	År 1831 Anders Östergren Byålderman Jan 
Olsson brukaren Jan Ersson Bysittare År 1832.» 

Efter uppläsning hvaraf Resolverades 
att berörde Byordning varder till framtida säker-

het samt den kraft och verkan Lag förmår uti 
Domboken ordagrant intagen; hvaröfver bevis ej 
mindre genom Utdrag af detta Protocoll, än ock 
anteckning å Original Handlingen på begäran med-
delas skulle; Hvilket afsades — 

Byordning för Odenslund 1836 

Denna byordning överensstämmer nästan helt 
med byordning. för Norrmadum 1829, Söderby-
karls socken, Lyhundra härad. Där paragraferna 
överensstämmer anges detta med motsvarande 
paragraf i byordning för Norrmarjum 1829. Olik- 

_ 	8 — heter i stavning förekommer. 

16 — 



220 Stockholms län 

ULA. Lyhundra härad A I a: 62. 28 mars 1836. 
§ 11. 

För att till säkerhet i Domboken intagas, upgafs 
en emellan delägarne uti Odenslunds by, Söderby 
Carls Socken den 2. Jan. innew. år öfwerenskom-
men Byordning som uplästes och befanns vara af 
denna lydelse: 

»Byordning uti Odenslunds by Söderby Carls 
Socken författad år 1836. På efterskrefne datum 
öfwerenskommo undertecknade Byamen och 
Jordägare uti Odenslunds By och Söderby Carls 
Socken, att en Ålderman och tvänne biträdare 
skulle tillsättas på det bettre ordning emellan gran-
name uti samfäldte Byens ägor öfwas måste såsom 
med Diken, Gärdesgårdar, Grindar och wägar 
samt i all hägnad å Ägorna, med mera. Såm bör 
blifwa uti ståndsatt så att ingen skada eller olägen-
het kan af Grannarne förorsakas, warken på ett 
eller annat sätt och den som häremot felar skall 
böta efter de utsatte böterne; Och äger ålderman-
nen rättighet att med en pina eller Budskickning, 
alla sina grannar på wiss tid hopkalla för att sam-
råd göra uti Bylaget, och efwen dessa pantande 
saker då emellan grannarne försälja, så wida den 
brottslige med Penningar dem icke igenlöser, och 
finner någon af grannarne någon skada eller olä-
genhet ske böra de genast sådant hos Ålderman-
nen tillkännagifwa. 

Bco rd sk rst 

1° Då Åldermannen finner nödigt att 
hopkalla Byamennerne på wiss timma 
som då utsättes, skall den som då icke 
hos honom är utan laga förfall, böta 

2° hwar och en hemmansägare bör 
hålla sina, gärdesgårdar wid magt att 
olägenhet icke derigenom kan förekom-
mas och det på wiss förelagd tid som af 
Byemennerne utsättas den som felar 
pligtar, utom skade ersättning 

3°=Norrmarjum 1829:3 dock .. wite 
af — 

4° Blifwer gärdesgårdar nederbrytne 
och den som af honom är ägare ej den-
samma wid första kunskap derom Böte, 
utom skadans ersättande för hwart 
kreatur som der inkommer 	 — 8 — 

5°=Norrmarjum 1829: 5 dock .. få 
fritt afiopp 	wite af 	 1 

6°=Norrmarjum 1829: 6 
7°=Norrmarjum 1829: 7 dock..  

Ålderman, så skall .., tillsega dem 
det Jerden blifwer stängd .. 

8°=Norrmarjum 1829: 8 dock utan 
parentes 

9°=Norrmarjum 1829: 9 dock .., att 
kreatur warda 	.. kreatur 	 — 16 — 

10°=Norrmarjum 1829: 10 doc 
hvarje 	 — 8 — 

11°=Norrmarjum 1829: 11 dock.. 
ängar — försummar.. 

12° Alla nödiga wägar inom ägorna 
samt till och ifrån by, böra grannarne 
det som sig låter sig göra att fördelas 
sedan hålle hvar och en sitt skifte wid 
magt att det wid wite af 	 2 — 

13°=Norrmarjum 1829: 14 dock 
kreatur, der wilja insläppas likaledes.. 

14°=Norrmarjum 1829: 15 dock.. 
wite 	 — 36— 

15°=Norrmarjum 1829: 16 dock.. 
försumlig tredska och efterlåta 

16°=Norrmarjum 1829: 17 dock.. 
tjena att hans husfolk eller någon på 
dess Ägor sig.. 

17°=Norrmarjum 1829: 18 dock 
Åldermans och Bysettare 
Att denna Byordning blef på nedanskrifne dag i 
alla grannarnes närwaro med deras gemensamma 
öfwerenskommelse till framgen och obrottslig 
efterlefnad gillad och fastäld intygas af Odenslund 
den 2. Januarii 1836. 

Byordning för Södermarjum 1830, 1831 och 1863 

Efter exemplar av byordningen i bykistan. 

By Ordning Uti Södermarjums by Söderby 
Socken. 

8 Carl Pehrsson B, Anders Jansson, Eric    
Andersson, Eric Pehrsson B, Jan Jansson B, 
Matts Ersson, Eric Mattson B. 

Upsatt af Anders Jansson i Odenslund» 
Efter upläsning hvaraf 

Resolwerades: Att denna Byordning skulle till 
32 — den säkerhet, kraft och werkan Lag förmår uti 

Domboken intagas; Och skulle bewis häröfwer 
16 — meddelas ej mindre genom Utdrag af detta proto-

coll, än ock medelst påskrift å sjelfwa handlingen; 
Som afsades. 
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Till förekommande af de mångfalldiga skador och 
oredor, som tima, och blifwa utan Laga åtal, i an-
seende till de dermed förenade kostnader och be-
svär, lemnade, hafva undertecknade Byamän uti 
Söder Marjums By af Söderby Socken, tillika med 
de å ägorne boende beslutat at en ordentelig By-
ordning uprätta, och till desto större säkerhet, för 
stadfåstelses erhållande, hos Lyhundra Lofl. 
HäradsRätt förete. Och, hwilken blifver som föl-
jer — 

Den första Maji, hwarje år, skall En By-
fogde ibland grannarne i Byen utväljas, som kom-
mer med biträde af Två Bisittare, at då anmälan 
hos honom sker öfver någon emot denna ordning 
skeende förbrytelse, Böterne hos den Brottslige 
genast uttaga, och kommer vid brist af godvillig 
betalning, någon lösegendom at utmätas, hwilken i 
händelse den innom en Månads förlopp, ej af äga-
ren återlöses, må genom Auction försäljas, då det 
blifvande öfverskottet likväl skall ägaren återstäl-
las. 

Den la Maji då ny Byfogde utväljes skola 
alla Grannarne närvara, för at vara den nya By-
fogden, jemte Bisittarne följagtige vid syn å Gär-
desgårdarne omkring sädesgärdet, till utrönande, 
af hwad å nämde Gärdesgårdar tarfvar lagning; 
och skola de då befintelige bristfälligheter innom 
Åtta (8) dagar derefter vara i stånd satte wid Wite 
af En Riksdaler Banco då Byfogden äfven äger at 
låta värkställa Reparationer emot Lego. 

Skall det åligga hvar och en, at sommarti-
den alldrig lemna Led eller Grind efter sig öppet 
vid Wite af Sexton skillingar Banco; Och skall det 
vid enahanda Wite åligga husbonde, at härom un-
derrätta sitt tjenstefolk, hwilka jemväl skola vara 
underkastade nämde wite för besagde försummel-
se — Skolandes Böterne hos desse sistnämde hos 
husbonden utmätas, som äger göra afdrag å hos 
honom innestående Lön. 

Skall det åligga hwar och en, at noga efter-
se, det någre dämningar uti Utlopsdiken ej får ega 
rum och förordsaka skada hos Grannarne, wid 
Wite af Trettio två skillingar Banco [vitet senare 
ändrat till: 10 Rd. Rmt] 

Enär såningstid infaller skall byfogde 
sammankalla Byamännen, till bestämmande af 
dag, då Gärdet skall hållas stängt och kommer 
den, som efter, utsatte dagen, der uti insläpper 
Kreatur, at böta Åtta skillingar Banco för hvar-
dera. 

Wid wite af Trettiotvå skillingar Banco  

samt skadans ersättande, må ingen lössläppa 
Kreatur på sådda Åkrar. 

Flöja Får eller Svin in i Åker eller Äng 
bötes icke därföre för första gången; men andra 
Gången två skillingar Banco för hvarje Kreatur; 
tredje Gången tre skillingar och komma de flere 
gånger, skall det åligga ägaren vid Wite af Tre 
Riksdaler Sexton skillingar Banco, at alldeles 
bortskaffa dem ifrån Byen. Kreatur i öfrigt, som 
nedbryta Led eller Grindar eller flöja öfver Lag-
gild Gärdesgård, få icke ägas Hvarken af Byamän-
nen eller de på ägorna boende wid Wite af Fem 
Riksdaler Banco. 

Swin eller andre Kreatur, få icke Höste-
tiden insläppas till betande å Rågbrodden, förrän 
Byfogden sammankallat Grannarne och de blifvit 
ense, at sådant utan skada ske kan, wid wite af 
Tolf skillingar Banco för hvarje Kreatur, samt ska-
dans ersättande. 

Någre dagar innan Slåttertiden infaller 
skall Byfogden sammankalla Grannarne för at med 
dem öfverlägga, när de villja slå sina samfållta 
Ängar; Och kommer den som häremot bryter, 
medelst slåttans förtidiga begynnande, at böta 
Sexton skillingar Banco. 

Skulle någon ibland Grannarne utaf in-
träffande händelser wara ur ståndsatt att så fort 
som de öfrige, hemföra sin Säd, ur Gärdet, må 
ingen wid Wite af Två Riksdaler Banco, dit in-
släppa någre Kreatur. Skolandes likväl Grannarna 
där det sig göra låter, at emot Lego hjelpa den, 
som icke medhunnit i rätter tid afhämta sin säd ur 
Gärdet om han därom anhålla. 

Någre betesKreatur få icke emottagas af 
de på ägorna boende, till betande å Byens skogs-
mark, wid det för Åverkan å Byens ägor, af 
HäradsRätten, redan stadgade Wite Tio Riksdaler 
Banco. 

För olofligt betande uti samfällta Ängarne 
sedan de blifvit upsläpte, bötes då Grannarne så-
dant yrka En Riksdaler Bco. 

Gäss och Höns, eller annat fjäderfä må 
icke utsläppas, förr än ena Wingen blifvit afklipt 
wid wite af Åtta skillingarBanco för hvarje sådant 
djur. 

Den som beträdes med, at utan ägarens 
lof begagna och till annat ställe bortföra olöst Ök-
stock, skall därföre Bota En Riksdaler Banco. 

Skulle någon af de på ägorna boende begå 
någon stöld, till Sjös, eller åverkan medelst skogs-
hygge till Lands, skall en sådan efter det Dom å 
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honom vunnit Laga kraft, genom Jordägarens för-
sorg, om det sig göra låter ifrån ägorne alldeles 
bortskaffas. Icke eller tillåtes dem, at intaga någre 
at bo hos sig, vid Wite af Fem Rd Bdo. 

Då Byfogden genom så kallad Bykafle, 
sammankallar grannarne, skola de på bestämd tid 
sjelfve tillstädeskomm a eller om hinder förefinnes 
sända ett hjon öfver Femton år, för at taga känne-
dom om hvad som beslutas, wid wite af Åtta skil. 
Bco. 

Byfogden, jemte Bisittarne skola i deras 
förrättningar med höflighet och anständighet be-
mötas, wid wite af Trettio Två skillingar Banco. 

Skulle Byfogden sjelf brista uti sine skyll-
digheters uppfyllande, böte han dubbelt uti alt 
efter hvad i denna Byordning utstakat blifvit; och 
må Bisittarne med biträde af en annan Person, hos 
honom utpanta Böterne. 

Skall det åligga de på ägorne boende, at 
efter erhållen tillsägelse inställa sig En dag hvarje 
år wid reparation å Byens Kyrkoväg likaledes 
skall Byvägarne Repareras wid Wite af Två Riks-
daler Banco af hwarje. 

Böterne efter denna Byordning, skall 
samlas af Byfogden, och förvaras, till Byens sam-
tälta Utgifter, efter Grannarnes bestämmande. 

Någre Danssar få icke anställas oftare än 
Julhelgen, Slåtter Öhlet och Michaeli. Och skall 
den som oftare härtill lemnar rum böta Fem Riks-
daler Banco. 

Skulle Byamännen finna nödigt, at till 
denna Byordning, framdeles göra något tillägg, 
skall det vara dem öppet. 

Förbjudes alt wallande å Gärdesrenarne 
wid Wite af Sexton skillingar Banco för hvarje 
Kreatur. 

Skola alla vid Byen befintelige brunnar 
wara försedde med lock; Och skall hvar och en, 
som vid Wattenhämtning ej pålägger locket där-
före Böta Åtta skillingar Banco. Bykning 50 öre. 

Förbjudes de å ägorne boende, att betan-
de uti Byens nyuppsläppta Gärde wid enahanda 
Wite som om beteskreaturs släppande å Byens 
skog bestämdt blifwit. 

Till visso häraf warder alt detta med wåra Namns 
och Bomärkens undersättan bekräftadt. Söder-
Marjum den 29de Mars 1830. 

Gilljam, unge Anders Andersson, Jan Mattsson, 
Eric Persson b, Per Jansson, fadr Matts Ersson å 
Egne och Eric Erssons wägnar b, Eric Jansån, 

Pehr Andersson b, Anna Andersdotter, gl Jan 
Ersson, gl Anders Andersson, Matts Lundberg b. 

År 1830. den 29de Mars å Lagtima Winter Tinget 
med Lyhundra Härad upvist och upläst samt till 
Wederbörandes framtida efterrättelse faststäld Be-
tygar På HäradsRättens vägnar G. A. Hauffman. 

1831 den 3 Maji tillade så att den som Twättar eller 
byker Kläder i den såkallade Källets [?] brunn 
skall böta fyra Riksdaler Banco; intyga dag som 
ofwan 

P. Gilljam, Eric Ersson, ga Anderson, Mats 
Pehrsson, P. Mattsson, Eric Jansson b, Joan 
Larsson b, Anders Andersson, Em. Owenius, 
David Davidsson b, Jan Larsson, Anders 
Östergren b. 

Ändring i byordningen 1863 

1863 den 11 Maji, då Söder Marjums samtlige 
grannar voro sammankallade till ByRåd, genom-
gicks den gamla Byordningens stadgar, hvarvid 
visse paragrafer, såsom 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 19, 21, 23 och 25, ansågos böra helt 
och hållet utgå och icke mera ega någon tillämp-
ning, men alle de öfrige qvarstå till noggrann efter-
följd. Vid 7 paragrafens innehåll gjordes den änd-
ring i afseende på Witesbeloppet, att hvad som 
brytes mot nämnde paragrafs innehåll, skall ega 
sin tillämpning efter den af Kongl Majt fastställda 
Stängseldelningsförordningen — 

Vid 24 paragrafen gjordes det tillägg, att all Byk-
ning vid någon af Byns Brunnar ej får ega rum; 
den som deremot bryter, skall böta 50 Öre Riks-
mynt. 

Med afseende på Brunnarnes rensning och un-
derhåll gjordes den öfverenskommelsen, att vestra 
delen af Byn, såsom Matts Mattsson, Jan Erik 
Ersson och Komminister bostället, vidkännes un-
derhållet af BrunstuguBninn, at den Östra delen af 
Byn, såsom And. Andersson, Jan Jansson, Jan 
Persson och Per Mattsson skola underhålla 
Smidjebrunn. 

Uteblifver någon från något dagsverke, an-
tingen gång- eller Öke- och icke hafver fått bifall 
af Byamännen dertill, ej heller för sig lejt derför, 
skall densamme plikta, för hvarje gång han dertill 
gör sig skyldig, för hvarje gång ledsdagsverke 
1 Rd 50 öre och för ett Ökedagsverke 3 Rd 50 
öre — Med afseende på kyrkvägens iståndsättande 
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öfverenskoms om att den skulle sättas i stånd till 
instundande Midsommar och skulle sedan vid 
hvarje höst, då de allmänna vägarne undergå väg-
syn, äfven afsynas i närvaro af 2ne tillkallade 
Nämndemän, hvilka aflönas af samtlige Byamän-
nen — 

Byfogden drager försorg och hafve noggrann ef-
tersyn med dagsverkens utgående och före der-
öfver ordentliga listor och tillser dessutom att dug-
lige och fullt antaglige karlar blifva använde eller 
vid dagsverken komma att utgå från hvarje skyl-
digt hemmans del — 

Byfogden eller någon i hans ställe hafver tillsyn 
vid hvarje arbetes ordentliga utförande — 

Beslutadt och öfverenskommet, och intygas 
genom våra namns underskrift. dag som ofvan 

I. 0. Berlin, C. Eric Jansson, Matts Mattsson, 
Jan Jansson, Otto Jansson, Anders Andersson, 
Jan Eric Ersson, Carl Ersson b, Eric Anderson, 
Gustaf Gustafson, Johan Erik Andersson 

Stadfästelse av byordning för 
Södermarjum 1830 

I domboken för Lyhundra härad -ULA. Lyhundra 
härad A Ja: 56. 29 mars 1830 — är endast härads-
rättens fastställelse av byordningen för Söder-
marjum inskriven. I bykistan förvaras tillsammans 
med byordningen följande utdrag av domboken 
med rättens fastställelse av byordningen med 
ungefär samma lydelse som texten i domboken. 

»Utdrag af domboken, hållen å Lagtima Sommar-
Tinget med Lyhundra Härad i NorrTelge den 29de 
1830. 

S:D:Till fastställelse upwistes en af weder-
börande Byamän i Söder Maijum, Comministern 
C. Gilljam, samt Bönderne unge Anders Anders-
son, Jan Mattsson, Eric Persson, Pehr Jansson, 
Eric Ersson, Eric Jansson, Pehr Andersson, 
gamle Anders Andersson, samt Anna Anders-
dotter denne dag daterad By-ordning, innefattande 
serskildte Stadganden i Tjugofem (25) §§, till efter-
lefnad sig emellan innom Byen. 

Och pröfwade Härads-Rätten skäligt, att, i för-
mågo af Kongl. Resolutionerne på Allmogens 
Beswär, ej mindre af den lste September 1741, 
än ock den 10de September 1743 12*, till Weder-
börandes framtida efterrättelse, samma Bya-Ord- 

ning, ihwad den icke emot Lag strider, härmedelst 
fastställa; Hwarom Bewis ej mindre genom an-
teckning å nämnde Byordning, Än Utdrag af Dom-
boken meddelas skulle, År och dag som förr skrif-
wit står På Häradsrättens wägnar G. A. Hauff-
man» . 

Byordning för Vik 1766 och 1779 
ULA. Lyhundra härad A la: 28. 11 febr 1780. 

Til HäradsRätten ingafs en så lydande Byordning: 
Såsom samtelige Byamennen i Wiks By äro nu sin-
nade, at uprätta et wite sins emillan, angående 
ägornas befredande at derigenom undwika Rätte- 
gångsomkostningar, och häröfwer skal en af Gran-
narna til Ålderman sättas, och hwart år efter tour 
ömsas: Men thesse nedanstående Böter skal ge- 
nast efter brottet uttagas, eller pant i dess ställe 
hos den brottsliga tagas, då en tillika åldermannen 
af denna Grannarne skal i akttaga, angifwaren en 
Tredjedel, och desse Böter skola leggas i en be-
sparing, alt efter som största delen af Grannarne 
det påyrkar hwad de skola nyttjas til. Altså kom- 
mer följande puncter iakttagas neml. om  såningz-
gjärde 1° Lars mässoaftonen bör gjärdesgårdar, 
grindar och Leed ofelbart warda stängde; den som 
häremot felar skal plikta en daler, 16 ./. [= öre] 
kopparmynt eller 4 ss Specie. 

2do När någon med upsåt gjer sig at köra dynga 
eller götsel öfwer sin Grannes åcker, sedan han är 
besådd, han skal plikta Twå daler eller 5 ss, 4 rst. 

3° När stångfallsäng skal slås så skal ålderman-
nen tillika med en af Grannarne, Twå dagar förrut 
säga dem til i granskapet, hwad största delen så 
yrkar, skal fastställas, går någon förr skal han böta 
Tre daler eller 8 ss. 

4° När någon slår öfwer för Granne eller Gårde-
bo, gälder han ded straxt, då pliktas ej, men 
nekas, då skal 2ne af Grannar det straxt at gräs 
hans gälda och plikta En daler eller 2 ss 8 rstn. 

5° Treder någon måhlfor öfwer, plikte En daler, 
16 ./. eller 4 ss Specie och skadan efter Ålderman-
nens bepröfwande gieldas. 

6° Om Ertåckrars och rofåckrars befredande, at 
ingen af hwad kiön han wara må större el. mindre 
som ögonskenligen hafwer sin gång på Grannens 
åcker skal plikta En daler eller 2 ss 8 rstn och ska-
dan återställa. Jnga barn skal infinna sig innom des 
gärdesgårdar. 
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7° Om wanartige kreatur, hästar, får,Swin-
kreatur första gången skonas, den som det äger, 
men derefter skal han af Ålderman och en Granne 
tilsägas, fängslar han ej sedan, så skal han för häst 
En daler, för får och Swin tjugufyra öre Kmt för 
hwart kreatur. 

8° Then som hafwer brottslig giärdesgård plikte 
En daler el. 2 ss 8 rst. 

90 När ängar, som alla Grannar äga skola up-
släppas, då skal ålderman säga til twå dagar före, 
och betes efter största Votums tid. intages så en 
dag alla kreaturen, kommer kreaturen in förr eller 
efter så skal ägaren plikta för hwart En daler eller 
2 ss 8 rst. hwarje gång. 

10° För Tjurning fast ingen skada skjer Tre 
daler, emillan gårdboen Lag samma. 

11° För wallande af hästar som skjer i samfelte 
Sedesgårdar och ängar så wäl som i de ängar och 
wretar, som twänne gårdeboar kunna äga, den 
som häremot bryter skal plikta Sex daler eller 16 
ss och skadan gälda. 

12° När Gårdeboer sins emillan wilja beta nå-
gon äng, wret eller beteshage, då skal den som 
beta wil säga sin Gårdebo til med en mans witne, 
nekar den andra, då må anstånd sättas til en annan 
förelagd tid, släpper någondera förr eller flere 
kreatur, han skal för hwarje kreatur plikta en daler 
16 ./. Kmt och tages der ut på en gång, om så icke 
skjer wid lika plikt. 

Til yttermera wisso och större säkerhet hafwe wi 
detta i twänne witnens närwaro med egne händer 
underskrifwit, som skjedde af Wik den 21 Junii 
1766. 

I stället för dem som döde äro Eric Jansson B, 
Carl Matsson B, Johan Jansson B, Eric Ericsson 
B, Pehr Pehrsson B, Olof Ericsson B, Pehr 
Johansson B, Carl Ericsson B, unga Anders 
Johansson B, Eric Matsson B, Pehr Ericsson B, 
Eric Johansson B, gamla Anders Jansson B. 

Til Ålderman Carl Matsson 
Wik den 8 Julii 1779. 

När han bodar Grannarne så skola de enhälligt 
tilsammans komma, den som uteblifwer plikte 
18 ./. Kmt. 

witnenen här öfwer Ströija Olof Matsson bomärke 
Aspsund Jan Jansson Hwilken Byordning intogs i 
Domboken til den wärkan Lag förmår. 

Byordning för Åby 1753 

ULA. Lyhundra härad A Ja: 10. 29 jan 1754. 
§ 32. RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Stock-
holms län. Lyhundra härad. vol 133 p 458 h. Text-
en i ULA av denna byordning är svårlöst. 

Jngafs Af Åby boerne en af dem underteknad så 
kallad byordning så lydande: 

1° Dett wij Samtl. åborne i Åby by och i Söder-
by Sockn anhåla om et alwarsamtt wite på wåra 
ägor för utbya män och bagstugufolk at eij för-
höfwa någen åwärkan på wår enskijlta ägor ligan-
de under bye bete oloflige insläpande samt gärdes-
gårdar i gott stånd hålas som stöta emot wåra 
ägor. 

2° för dett andra äro wij och samtl. granar öf-
weränskomne med en ricktig byorning at före 
komma all oreda på sätt och wis som följer. 

Efter slåttan och af bergningen på wår wästra 
häng skall alenast betas med hästar och får Twå 
eller tre wickor höst eij eller hafwa någen körwäg 
eller ridwäg öfwer förenämde häng wid före latt 
wite efter lag på samma sett at förekomma i östra 
änngen med walande och tiudrande samt at eij 
insläpa kor owetligen förbehåles och wid wite. 

30 förbehler wij oss granar emilan at intet gifwa 
utbyiamän lof at insläpa sine criatur i ängar gärdet 
eler anndra Eler på anna byesens inmarck. 

4° wåra stänslar utij öster änngen åtar wij oss at 
stenga efter öre talet i byn som alt skall wara ful-
giort inom tre års slut och nästkomande wår skall 
påbegynas och fullgöras med största dehlen för 
störe seckerhet begers häröfwer och et wijte för 
den som inte fulgör sin skyldighett alla före-
näm[d]e punter och mäninar har wij komm i wänli 
öfweräns at efterkomma warandes wij under-
skrifwne med wåra namn och wanliga Bomärcke 
som skede i Åby d. 16 November 1763. 

Lars Gelstedt, Erick Olsson b, Jan Jansson b, 
Anders Olsson b, Johan Mickelsson b. 

Som witnen Johan Andersson i Skielsta Tolf-
man. 

Hwilken af alla underteknade och nu närwarande, 
så wäl som af Tolfmannen Lars Larsson i Norby 
som på omyndige barns wägnar är i berörde by 
delägare, 61 alla delar ärkändes. Och som de om 
Rättens stadfästelse härpå anhöllo, så fant 
HäradsRen för godt berörde byordning i alla delar 
gilla härmedelst [och] utsättes ett wite af 5 D. 
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Smts för den som i det ringaste emot föreskrefne 
Dyordning sig förbryter. 

Byordning för Åby 1779 

ULA. Lyhundra härad A la: 31. 17 okt 1786. 

Företrädde Bonden Jan Gustafsson i Åby och in-
emnade en för berörde Åby By, uprättad ByOrd-
nng, med anhållan, att den samma till den säker-
let, kraft och werkan lag förmår, måtte uti Rät-
:ens Dombok warda intagen, och utdrag theraf 
struket: hwarom utdrag af Domboken på therom 
;jord begäran beslöts till bewis skulle meddelas] 
till bewis honom meddelat. Berörde ByOrdning 
uplästes therpå och war ord ifrån ord så lydande: 

ByOrdning för Åby 
Till underdånigste följe af Kongl. Maijst 

Nådoga Bref Daterat den 10 Februarii 1742 Up-
rättad och underskrifwen af Samtelige Grannarne 
Den 11 Junii År 1779. 

1. Capitlet om Farwägars Hållande. 
1 § Farwäg till och ifrån Byen, så ock 

till samfåld Åker, Äng, Skog och annan mark skall 
af samtelige grannarne hållas och bättras; kommer 
någon ej till wägröjdning och brobyggnad å sattan 
dag, böte twå daler och bättringen må genast ske 
för lego, som sedan af den treskande uttages. 

2. Capitlet om Laga wärn, Täppning och Hägnad. 
Skogsgrindarne tilika med gjärdesgår-

darna omkring skogen skola ifrån wårens början 
till höstens slut af alla grannarna byggas och up-
behållas, är någon härwid borta å föresattan dag 
böte twå daler och blifwe icke dessmindre lagat 
för lego som den treskande tillfullo ersätta skall. 

Hwar hafwe sin målgård glld när mark bar 
är och kjäle utur jord, försummar Han thet böte 
för hwart par stör twå öre, sker skada därigenom, 
gjälde ock den åter. Skulle någon utan all för-
modan bland Byamän af illwilja eller treskhet slita 
eller rubba annars hägn eller stängsell böte sex 
daler, tager han någor annars gjärdsell med mindre 
Han ej sådant genast tillkänna gifwer, ware lag 
samma. Ligger led eller grind neder för sädes eller 
sånings gärde böte en daler: men för äng hälften 
mindre; och skadan åter, stänger eller bättrar 
Han ej då han därom tillsagd warder böte dubbelt, 
nödgas man stänga för den som brister, njute där-
före wedergjällning till fullo. 

Äng och Åker böra i hägn stå till dess 
hwardera bärgad är, den som däremot bryter böte 
för häst och gammalt nöt eller Swin tre mark, för 
ungnöt eller Får tolf öre, för kalf eller lamm fyra 
öre och skadan åter; tjudrar eller släpper någor in 
kreatur på annars eller hopmark emot grannars 
samtycke, ligge i twäböte; Är grödan afbärgad 
eller sker ohägn i beteshaga, ware bot hälften 
mindre. 

Inga kreatur må insläppas uti Byens sam-
fålla Ängar, om wåren eller om hösten, förr än 
samtelige Byemän gifwit bifall därtill; likaledes 
förehålles med sädesgärdet om hösten blifwit 
ledigt och säden inbärgad. Hwar som häremot 
bryter plikte en daler och utdrifwe äntå kreaturen 
wid lika plikt, till dess gjärdet och Ängarna rätte-
ligt upsläppte blifwit; äfwen ock sedan ängarne 
äro slagne, bör efter allmän öfwerenskommelse i 
proportion af hemmanes storlek beteskreaturen 
insläppas. Eho som insläpper däröfwer plikte 12 
öre utan en skyllan. Finnes det wara skedt af 
grannes owilja till andras och Byamäns skada, 
böte tre daler första och flere gångar dubbelt. 
Skulle nu grind eller annat medelst barns oförsig-
tighet blifwit öpnad, eller kreaturen emot dess 
oförmögenhet wara ingångna, gifwes genast så-
dant tillkänna och pröfwes sedan noga efter om-
ständigheten. 

Ingen fördriste sig det ware natt eller dag, 
knia eller skära gräs å annars mark, litet eller myc-
ket; blifwer han bunden därwid med halft trowär-
digt skäl plikte för hwarje gång tre daler. 

Far någon öfwer annars oskurne åker eller 
ängsteg, böte en daler för hwarje teg och skadan 
åter. Ej eller må någon i Byängarne obehörigen 
kjöra utan rätta farwägen, wid tre markers bot för 
hwarje gång han därmed beträdes. 

3. Capitlet om Diken, Wattens utlopp och Skilljo-
fårar. 

Alla i By skola hålla aflopps och Flode 
diken, efter deras ägor, så djupa och bräda som 
nödigt är till wattnets obehindrade aflopp; försum-
mas det böte för hwarje famn tre öre. 

Nu ligger grannars åkrar wid hwarandra, 
hafwe tå halfwa diket hwardera. Will då den ena 
dika och den andra ej, äge den wittsord som dika 
will, och plikte den ett öre för hwarje famn som 
sin skyldighet eftersätter, dikar han äntå ej ware 
förfallen till fördubblade böter och wid en dalers 
wite eller mera efter omständigheterna, wid wiss 
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dag förbunden sådant ändock fullgöra. Dikar och 
någor öfwer, plikte äfwen en daler för hwarje 
famn. 

Eho som upsåteligen kjör eller nedertram-
par grannens åker till dess skada eller tillwällar 
sig något däraf genom Billkast; plikte en daler 
första gången, befinnes han flere gångar därmed, 
plikte dubbelt. 

Enär så pröfwas nödigt och blifwer på-
mint, att låta ifrån Åkrarna och i synnerhet sädes-
gärden utsläppa det öfwerflödiga wattnet, bör en 
karl ifrån hwart matlag på föresattan stund och ort 
sig infinna, samma arbete att förrätta, försummar 
någon det eller går bort innan alt är fullgjort, böte 
tre marker, och betale dess utom den som arbete 
för honom förrättat. 

Byamännen böra om wår och Höst så snart 
utsått är, efter kallelse sig inställa, att emellan 
åkrarne upkjöra och rätta fårorne, samt flere 
wattufåror anlägga ther så nödigt pröfwas, för-
summas det, böte tre mark, och betale dess utom 
den som således blefwen nödsakad för honom 
färorne upkjöra. 

4. Capitlet om Åverkan uti Åker och Äng. 
Efter Byamäns flästas öfwerenskommelse 

på utstakad dag wid the samfälte ängarne skola 
afslås, böra nödwändigt skiften och tegarna utsta-
kas å föresattan tid. Försummar någon detta, 
plikte sexton öre första, och andra gången dub-
belt, och utstakningen gånge lika fullt för sig. 

Skulle nu någon under sjelfwa slåttan se-
dermera råka slå öfwer på grannas ängs teg eller 
skära dess åker, bör han thet genast återställa, 
blifwer han treskad dertill betale dubbelt utan wi-
dare skonsmål. 

Sår någor å annars åkerskifte, tage han 
grödan som skifte äger, bärgar han som sådde, 
böte twå daler och gifwe ut thet han infört hafwer. 

Jntager någon sin grannes ägedel och 
skifte, böte fyra daler och bryte sjelf upp; bryter 
han ej upp då han warnad blifwer, ligge det i twå-
böte [twäbötel. Intager han annars del med 
sjelfwa råmärket böte tio daler och bryte samma-
ledes sjelf upp eller plikte dubbelt. 

5. Capitlet Huru Skada skall giäldas som Fä i an-
nans ägor gjör och Huru Fä intagas må. 

§. 1. Finner någon sin grannes få i äng, åker 
eller hage, bör han första gången alfwarligen till-
sägas och kreaturet genast uttaga, skulle skada  

skedt wara böra de i godo förlikas. Befinnes äga-
ren upsåtelig wara wållande däruti plikte andra 
gången en daler och dubbelt wid flera gångers 
öfwerträdande och gjälde all skada efter omstän-
digheten. 

§. 2. Nu finnes att det få gådt in genom en an-
nars ogilda gjärdesgård eller grind, gifwe Han få 
löst som intog, och den gjärdesgård eller grind up-
behålla borde, gjälde genast skadan och böte som i 
2 Cap. 2* sagt är. 

6 Capitlet. Om oskifte ägor så ock åverkan å Skog 
och Mark. 

Ej må någon grannarna owetandes eller 
utan bifall å skift skog eller mark, taga torf, näf-
wer, wed, timmer, gjärdsell, löf, eller annat; hwar-
som häremot bryter, böte för timmer eller såg-
stock och för hwart lass af det andra en daler, 
samt för mans börda sex öre, ware och dessutom 
förlustig sin ägande andel uti det som således olof-
ligen tagits, och delas öfriga jordägarne emellan. 

Tager någor torf, näfwer, löf, bast, eller 
hugger wed, gjärdsell, stör, timmer eller hwad det 
är, å annars afdelta eller enskylta skog, betale det 
åter in natura eller wärdet för det han tagit, efter 
ägarens påstående och böte dubbelt emot thet som 
i första §. sagt är. Lägge och Byaskrået hwade 
gång sådan åwerkan sker utom dessa böter nytt 
wite före. 

Capitlet. Om eldens wårdande. 
§. 1. Bar eld får ej bäras gårdarne emellan, ej 

eller i stall, lada, fähus eller annat uthus. Bryter 
någon häremot, tillsäges först alfwarligen om ej 
skada timar, men andra gången tre daler och flere 
gånger sex daler; sker thet af barn eller legofolk, 
böra de äfwen alfwarligen tilltalas. 

Capitlet. Om svordom, slagsmål eller owvä-
dande. 

§. 1. Eho som af Byamän, befinnes wara brotts-
lig, wägrar utgifwa den plikt som han med rätta 
ålagd warder, och wid utmätningen brukar Oqwä-
dins ord, banner, swordom, eller annat slikt, 
plikte tre daler utom det Han wid Domstolen efter 
förloppet åläggas kan. 

Eho som wältar sten å annars mark, utan gran-
nas tillstånd, blifwe af grannen tillsagd att den 
återtaga, gjör han det ej plikte en daler första 
gången och flere gånger om så hände ligge i twä-
böte. 

Åby Den 11 Junii 1779. 
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Lars Gellstedt, Jan Gust: Gellstedt, Olof Persson 
B, Jan Persson B, Per Jansson, Eric Larsson, 
Mats Jansson B, Eric Ersson B, Jan Carlsson, 
Kjerstin Carlsdotter B. 

Wittnen det de sjelfwa erkänt sine namn och bo-
märken. Olof Mattsson i Ströja Nemnde[man] B, 
Per Ersson ifrån Aspsund B. 

Och Resolverades, 
Att thenne ByOrdning skulle till den säkerhet, 

kraft och wärkan, Lag förmår uti Domboken blif-
wa intagen, hwaröfwer bewis genom Utdrag ther-
af på begäran skulle neddelas. 

Långhundra härad 
NÄRTUNA SOCKEN 

Byordning för Närtuna by 1824 
Denna byordning är inskriven i Långhundra hä-
radsdombok 4 mars 1824 men förekommer i När-
tuna kyrkoarkiv Kl: 4 som Utdrag av domboken 
med anteckningen: Närtuna Byamän g. kyrkoh. 
Utterström. Till en avskrift av denna byordning, 
som förvaras i Nordiska Museets arkiv, har fogats 
en anteckning, att en tryckt byordning, antagen av 
Skånela församlings invånare 1776, fanns bilagd 
byordningen för Närtuna by. Skånela församlings 
byordning 1776 är identisk med mönsterbyord-
ningen av år 1742 (MBO). Den vid tinget uppvi-
sade, tryckta byordningen kan därför vara Skånela 
församlings byordning, tryckt av Henr. Fougt, 
Stockholm, 1776. Den här återgivna texten skall 
betraktas som ett tillägg till den tryckta byord-
ningen. 

ULA. Närtuna kya Kl: 4 och Långhundra härad 
Ala: 28. 4 mars 1824 § 96. 

Utdrag af Domboken hållen å Laga WinterTinget 
med Långhundra Härad uti Lindberga Gästgifwa-
regården 4de Mars 1824. 

S. D. Genom Herr Kyrkoherden 0. Ph. Utter-
ström i Närtuna läto Närtuna byamän till faststäl-
lelse upwisa den tryckta Byaordning som blifwit 
utfärdad jemte Kongl. Maijts Nådiga Bref till 
Landshöfdingarne angående LandsCulturen d. 20 
Febr. 1742. och finnes aftryckt uti det så kallade 
Mod&s Wärk pagina 1848: Reinh. Gust. Modee, 
Utdrag ur Publique Handlingar III, 1749: hwar-
jemte Närtuna byamän ingått följande aftal och 
tillägg neml. 

Wi underskrefne åboer i Närtuna och derwid 
belägne Prestgård, förena oss om den i 37 puncter 
författade, tryckta och härhos bifogade Byord-
ning, med skrifteligen tillagde anmärkningar jemte 
följande puncter: 

1° De som lemna grindar och led öppna efter sig 
eller sönderbryter dem och fördärfwar Gärdesgår-
dame, så att kreatur inkomma på Egorne eller 
Kyrkowallen, plickta Tre Rd 16 ss Banco. 

2° Alla witen uttagas genast, hwaraf hälften all-
tid tillfaller Byfogden och det öfriga lämnas till 
Kyrkoherden, som deröfwer förer räkning och 
wid årets slut tillfaller FattigCassan. 

3° Byfogden tillträder sin befattning den 1 Janu-
ari hwarje år, efter den stadfästade ordningen. 

4° Den Byfogde som efter bewislig tillsägelse, 
ej infinner sig genast till Syning och hastigt föran-
staltande af den åtgärd, som behöfwes, eller wisar 
dolska och mannamån, ersätte skadan och plickte 
hwar gång En Rd Banco, som ensam tillfaller Fat-
tigCassan. 

5° Om någon hindras och omständigheter, att 
sjelf besörja ByfogdeSysslan, äger han derom öf-
werenskomma med någon annan wälkänd och på-
litlig Man. Ordinarie eller Extra ordinarie omby-
ten af Byfogdar tillkännagifwes från Predikstolen. 

[6° saknas.] 
7° Byamännens sammankomster ske hos By-

fogden, derest ej nödwändigheten fordrar andra 
samlingsställen. Hos Byfogden skall denna 
Byordning altid finnas i noga förwar. 

8° Wid årligt wite af Tre Rd 16 ss Banco skall 
hwar åbo hafwa en handspruta och en swabb i 
fullständigt skick. 

9° Touren för Byfogdes ombytande sker emel-
lan följande gårdar och efter följande ordning, 
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dock så att Lillgårdarne swara gemensamt för ett 
år  

1 Westergården 	 6 Öresland 
2 Norrgården 	 6 Do 
3 Mellangården 	 6 Do 
4 Nästgården 	 4 3/4 Do 
5 Lillgården No 1 
	

3 Do 
Lillgården No 2 
	

3 Do 
6 Nedergå'rden 	 6 Do 
7 Uppgården No 1 
	

5 Do 
8 Uppgården No 2 
	

5 Do 
9 Östergården 	 5 Do 

100  Denna Byordning skall wid HäradsRätten in-
stundande WinterTing, den 3 Martii i Lindberga 
upwisas och stadfästelse derå begäras. 

Närtuna Socknestufwa den 12de Februarii 1824. 

O.P.U. Utterström, Jan Ersson, Per Jansson i 

Närtunaby, Jan Persson, Anders Jansson, Jan 
Jansson B, Jan Andersson B, Per Andersson B. 

Efter enhällig öfwerenskommelse skedde ofwan-
stående dag lottning, på hwilken Byfogde befatt-
ningen skulle först börjas, då lotten föll på No 9 
Östergården, hwarefter touren kommer att fortsät-
tas med No 1 och så widare framgent, hwilket 
härmed intygas. 
Närtuna 15de Febr 1824 
0.P.U. Utterström P.L. 

Och pröfwade jemlikt Kongl. Resolution på All-
mogens Beswär den lsta September 1741 Härads-
Rätten skäligt att den sålunda öfwerenskomne 
Byordningen inom Närtunaby, jemte aftal och till-
lägg, samt witen och stadganden, till framtida ef-
terrättelse gilla och fastställa. År och dag, som 
förr skrifwit står på HäradsRättens Wägnar J. 
Ekeroth. 

Långhundra och Seminghundra härader 
Byordning för Kårsta socken, 
Långhundra härad och Frösunda socken, 
Seminghundra härad 1775 

ULA. Kårsta kya Kl: 1. 

År 1775 den 3 Septembr uprättades, efter förut 
skedd laglig kallelse, på allmän socknestämma uti 
Frösunda By-Ordning emellan samtelige Innehaf-
ware Bönder och Åboer. 
Med innerligaste glädje och underdånigaste wörd-
nad hafwa samtelige Innewånare i denna Försam-
ling af det idag upläste Herr Grefwen och Lands-
Höfdingen Gyllenborgs bref till dessa Församling-
ars Kyrkoherde och Probst, förspordt wår store 
Konungs nådogaste försorg om sina undersåtares 
wäl äfwen sträcka sig till den delen, som en god 
By-Ordning innefattar. Upmuntrade deraf hafwa 
nu samteliga ingått i följande Förening. 

1§ Uti hwarje by, der flere grannar äro wäljes af 
grannarna en Upsyningsman innom Byalaget; men 
i enstakade gårdar är innehafware deraf sjelfskrif-
wen Upsyningsman. 

2* Hwarje upsyningsman swarar för sin By och 
afgjör alle mål innom byalaget efter denna För-
ening: Men i mål som ej kunna af honom slitas och  

då de röra flera Byar, böra alla dessa Byars upsy-
ningsmän sammanträda. 

3§ Till mera ordnings winnande blifwer en af 
dessa Upsyningsmän Ålderman för dem alla, som, 
då nödigt pröfwas, dem alla sammankallar och 
förer ordet i deras allmänna sammankomster. 

4* Upsyningsmännen äga magt at sammankalla 
sina grannar eller samteliga Byamännen när de så 
nödigt finna och då någon sig hos dem anmäler 
och begärer sammanträde till gemensamt öfwer-
läggande om det som till gemensamt öfwerläg-
gande om det som till allmän nytta tjena kan[ !j 

5§. De skola noga tillse at ej några med osämja 
och split, eller på annat sätt den andra oförrättar. 
Gjör det någon plikte ifrån En till Fem dahler Smt, 
som brottet är till. 

6* I synnerhet skola upsyningsmännerna hafwa 
upsikt på huru barn och tjenstefolk upfödas i 
Gudsfrucktan, lefwa anständigt och hållas till sys-
lor. De böra i sådant afseende efterse huru de 
underwisas i sin Christendom huru de hållas till 
Guds hus och huru de lära sig at gjöra besked för 
hwad de af Predikan fattat hafwa. 

7§ Äro Föräldrar så wårdslösa at de ej lära eller 
låta lära sina barn läsa i bok och ej underwisa dem 
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i Christendomskundskapen, plikte sedan de 
derom påminte blifwit En dahler Smt för hwarje 
gång de med försummelse härutinnan beträdas. 
Hafwa ock Föräldrar i deras itidigaflathet wårds-
lösat barnens upfostran, och tillåtit at elaka seder 
fått sig hos barnen insmyga, plickte för åsidosatt 
skyldighet ifrån En till 6 dahler srmt efter målets 
beskaffenhet. 

8§ Förgäta minderåriga barn den lydna och 
wördnad de efter Guds bud och werdslig Lag äro 
sina Föräldrar skyldige, och wisa sig olydiga i 
åthäfwor, ord eller gjerningar, straffas med ris, 
eller annan efter brottet, lämpad husaga i Upsy-
ningsmannens närwaro. Äro äldre barn så okyn-
niga plikte efter omständigheterna, minst Twå 
dahler Srmt eller befordras till Ståckestraff. 

9§ Hålla ej Föräldrar sina barn till arbete, utan 
låta dem gå i lättja plickte så mycket som barnet 
hos en annan under den tiden skjäligen pröfwas 
kunnat förtjena. Hyser någon hos sig Landstry-
kare och lättingar plickte Sex dahler Srmt för 
hwarje dygn de der förblifwit. Hafwa de ej ett helt 
dygn gwarblifwit, men rest bort och kommit igen, 
ware samma böter. 

101 Tillåter någon ungdom och tjenstehjon hos 
sig hafwa mindre anständiga nöjen och tidsfördrif, 
böte första gången En dahler Srmt. Sker det flera 
resor fördubblas böterna. 

11§ Skola Upsyningsmännerna höst och wår 
hålla gärdesgårdssyn och der wid noga efterse alla 
felacktigheter på Led, grindar och gärdesgårdar 
uti samteliga grannarnas närwaro. Hwad som då 
pröfwas ogilt, skall sättas uti fullkomligt stånd in-
nom en wiss förelagd tid. Den sådant försummar, 
eller den utan laga förfall borta blifwer den stund 
synen är utsatt och till sammanträde botas skal 
hwar gång böta En dahler Srmt, och derjämte fylla 
allan skada efter Bya-lagets bepröfwande. 

12§ Att insläppande, wallande, tjudrande och 
betande af hwad slags Kreatur det wara må, skal 
hädanefter wara förbudit wid Fern dahler Srmts 
wite och skadans ersättande. 

13§ Ingen eho det wara må skal hafwa lof at 
insläppa sina Kreatur, eller afbeta någon del af de 
gärden, Ängar eller hagar den i andra del hafwa förr 
än alt höet, säd och gröda är inbärgat och Upsy-
ningsmännen gifwit sina grannar frihet at på wiss 
dag Kreaturen insläppa. Ho häremot bryter skal 
wara förfallen till lika böter som näst föregående § 
omförmäler. 

141 I de mindre Hägnader och Ängar der i flera  

byar del hafwa må ingen wid dahler Srmts böter 
insläppa flera Kreatur på bete än efter dess deni 
ägande storlek. Lika böter ware ock dem förfallen 
till som intager till betande andras Kreatur. 

151 Böterna som i denna öfwerenskommelse 
utsatte äro skola utan gensägelse promt utbetalas 
och fördelas 2 dahler till angifwaren och En dahler 
till soknens fattiga. Skulle någon wägra sig at god-
willigt betala böterna. Hafwa då Bya-Männen 
magt, at af den gensträfwoga utan widare omgång 
utpanta och wiss tid förelägga innan hwilken han 
panten igenlösa må. Försummar han det, warde 
panten till den mästbjudande försåld och öfwer-
skottet återstäldt sedan böterna äro guldna. Wara 
så i Socknestämman d: 3 Septembr is i Frösunda 
Socknestufwa 1775 beslutit och faststält betyga 

Claes J. Lindman P.L. = Pastor Loci, Per Persson 
i Åttesta Tålfman B, Jan Ersson Tålfman och 
Rusthållare i Rolsta, Per Jonsson i Åttesta B, An-
ders Andersson i Luttergärde B, Anders Ersson i 
Åswasta B, Matts Persson i Fogelsunda B, Anders 
Jöransson i Stolp Ekeby B, Per Svensson i Husby 
B, Per Mattsson i Berg B, Anders Andersson i 
Thorsholma B, Jan Persson i Solsta B. 

Äfwen upläst och widkänd på Sochnestämman i 
Kårsta d. 8 Oct. 1775. Claes J. Lindman, Anders 
Jansson Isby B, Per Jansson i Hall B, Matts Ols-
son i Söder-Hall B, Gabriel Carlsson i Kårsta by 
B, Jan Jansson i Salby B, Eric Persson i Gillberga 
B, Gl. Eric Ersson i Mälsta B, Gabriel Gabrielsson 
i Ledinge B, Per Persson i Nible B, Eric Larsson i 
St. Sunnerby B, Anders Jansson i Skarpsundby B, 
Matts Mattsson i Kiusta B. 

16-782454 Ehn 
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Närdinghundra härad 
ALMUNGE SOCKEN 

Stadfästelse av byordning för Lövsta 1803 

I texten härnedan hänvisas till en hos J L Horrn i 
Västerås 1776 tryckt byordning. Denna är identisk 
med det byordningsförslag, som bifogades det 
kungliga brevet till samtliga landshövdingar an-
gående landskulturen 20 febr 1742 (MBO). Para-
grafhänvisningarna i byordningstexten återgår 
alltså till detta byordningsförslag. 

ULA Närdinghundra härad AIa:24 10 febr 1803. 

Ingaf Bonden Erik Ersson i Löfsta en så lydande 
Byordning: 
Byordning antagen wid Löfsta by uti följande 
Punkter af Byamännerne fastställte och under-
skrifwit. 

1° Till winnande häraf skall alla samtelige 
Grannar hålla sina Grindar och Gärdesgårdar wid 
makt att intet ohägn derigenom sker och om win-
tertiden då marken bar är och liten käle i jorden är 
och grindar swårlig stängas, att hwar och en må 
hafwa noga tillsyn å sina swinkreatur att de icke 
inkomma wid wite i § 3 uti tryckte byordningen. 

2° Likaledes § 9 om såningstiden om hösten 
skall der efterlefwas. 

3° Om Engars för mycket betande och upp-
trampande skall § 12 efterföljas. 

4° Om wårtiden med diksrensning för wattnets 
aflopp § 13 efterföljas. 

5° Skall hwar och en dika wid sina åkrar att 
wattnet icke dämmes på den andras samt der half-
diken är skall begge taga bottentorfwa att diket 
icke kommer på den andras åker samt målfårar 
räta köra och wid skördetiden icke skära hela 
fåren wid wite efter § 6. 

6° Alla nödiga wägar inom ägorne samt till by 
och från by skall efter § 17 förhållas. 

7° Skall ingendera tjudra eller beta sina kreatur 
på annars renar eller mark förr än alle derom ense 
äro wid wite § 18.1 19. 

8° Alla källor böra om Sommaren uprensas 
samt när litet watten är uti smidkällan bör ingen-
dera wattna sina hästar wid wite efter § 33. 

Samtelige Byamännens godkännande intygar 
Erik Eriksson, Erik Mattsson, Abram Jansson, 
Jan Jansson B, Hans Ersson B, Per Persson B, 
Erik Klasson B, Erik Ersson. 

Hwarförutan Erik Ersson företedde ofwan åbero-
pade och hos Joh. Laur. Horrn i Westerås år 1775 
tryckta byordning; 

Och Resolwerades: att förenämnde öfwerenskom-
melse skulle till wederbörandes laglikmätiga sä-
kerhet i domboken intagas. 

EDSBRO SOCKEN 

Byordning för Rekinde 1852. 

ULA. Närdinghundra härad AIa:50. 4 maj 1852. 
§ 61. [i margen: Byordning stadfästad]. 

Med anhållan om HäradsRättens stadfästelse, läto 
samtlige delegare i Rekinde by ingifwa en dem 
emellan öfwerenskommen, så lydande 
By Ordning! 

Enligt Kongl. Brefvet den 20 Febr. 1742 har nu 
en Öfwerenskommelse blifwit träffad, mellan 
samtlige Undertäcknade Byamen i Rekinde Rote, 
af Edsbro Sn och Närdinghundra Härad, att Upp-
retta en Byordning och Uppsetta ett Wite till 1 Rd 
Banco. Då någon af nedanstående puncter blifwer 
föröfvad och ärsette skadan dessutom efter lag. 

Skall Byvegarna af hvar och en hållas full-
stendiga, så och i Byen, som utom Byen. 

skall vi samfelt efterse, att, alla Utlopsdiken, 
strömmar, eller Rennilar äro fulkomligt uppdi-
kade, så att wattnet obehindratt har sin fria gång. 

Bör Gärdesgårdar och Hengnader, kring gär-
den och Wretar, jemte Engar mässar och kärr och 
vid Byen kringliggande Hagar, efterses af hvar 
och en att de äro alla fullstendiga. 

Finnes inom Byen någe kreatur, som i Sitt 
Okynne eller af elak vane, är flöjigt och Bryter ner 
gärdesgårdar och hag, skall egaren vid tillsegning, 
fängsla kreaturet, Bettrar det sig ej, skall han hålla 
det innom Hus. 

När slåttern börjar, får ingen af Byamen-
nerna börja slå, på samfelte Engsmåssar, eller 
kärr, för en alla äro ense om det. Utom då någon 
har sin slåtta ensamt inom sitt Eget Stengsel. 

Bör ingen sleppa opp till bete på Gärd, vret, 
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Eng, måssar, eller kärr, som är sanffelte för en alla 
har öfverenskomme om det samma och då sleppa 
lika många kreatur, af hvart mantal. 

hvar som öfvertreder alla ofvan uppreknade 
pungter, skall åldermannen jemte med sig vara 
bitredd med en af Byamennerna, då någon åver-
kan föröfvas, för att syna det Bristfelliga. 

Då Åldermannen sammankallar Byamen-
nerna till Råd, skall de på kallelse, vid samma vite 
der sig infinna. 

Skall Åldermannen förwara alla inom Byen 
fallande Böter i en Cassa, och vid hvarje höst den 
lte Novemb. hålla Delning till Byamennerna, på 
de böter som då influtit. 

Skall Åldermanssysslan hvarje höst den lte 
Novemb. flyttas, och då göre Åldermannen Redo 
för sig hvad han Uppburit, och tage skreftligt be-
vis därå att han åldermanssysslan vel förestådt. 

Skall Åldermans sysslan börja på Anders 
Persson, u. Per Persson, gl. Per Persson, Jan Ers-
son, Jan Mattsson, Jan Perssons Enka o. s. v. 

Att om någon af Byamennerne eller ålder-
man förfar ovarsamt med byordningen, att den 
förfares eller Undkommer Böter 3 Rd 16 sk. 
Banco. 

Den som icke åtnöjer sig med ByaRettens be-
slut, må den, som Deröfver vill sig besvera, göre 
dett vid HäradsRett, med stemning å sin veder-
part, [enligt] Kongl. Brefvet d. 17 Mars 1757. 

Till mera Visshet hafva vi denna byordning i 
tillkallade vittnens närvaro, med våra Underskrif-
ter och wanliga singneter försett, som skedde i 
Rekinde d. 19 Aprill 1852. 

Anders Persson, u. Persson b, gl. Per Persson b, 
Jan Ersson b, Jan Mattsson b, Jan Perssons Enka 
b. 
Till wittnen voro närvarande Eric Modin och Fr. 
Edberg. 

Efter upläsande hvaraf 
Resolverades: Det HäradsRätten, likmätigt före-
skrifterna i Resolutionen på Allmogens Besvär 
den 1 September 1741 och Kongl. Brefvet till 
Landshöfdingarne angående Landsculturen den 
20 februarii 1742, finnes skäligt ofvanintagne By-
ordning till framtida efterlefnad stadfästa. Bö-
rande dock densamma, för att fortfarande gälla, 
minst en gång hvarje år för samtlige bygrannarne 
upläsas. 

Byordning för Skänninge 1789 

ULA. Närdinghundra härad AIa:21. 11 dec 1789. 

Läto Skeninge Byamän, igenom Bonden Johan 
Hansson i Ahlby, till HäradsRätten ingifwa, en 
them emillan år 1779 upprättad Byordning, med 
anhållan thet kunde then samma, till theras laglik-
mätiga säkerhet i domboken warda intagen och 
them bewis theröfwer meddelas. 

Berörde Byordning fanns så lydande wara. 
Byordning för Skeninge Byamän upprättad år 
1789, then 8 Februarii. 

10 Åldermannen skall i Byen tillsättas hwarje 
gång på ett år eller tu Års tid, och får icke den de 
flästas röster falla uppå undandraga sig wid bot en 
Daler, den tillsatte Åldermannen äger, när han 
pröfwar nödigt, eller af Granne i Byen anmodas, 
att sammankalla Byamännen genom ett till den 
ändan gjordt och wid första sammankomsten till 
säkert igenkännande för samteliga Byamännen up-
wist Tråmärke som af den ena bör emottagas utan 
ringaste uppehåll efter Ordningen i Byen till nästa 
Granne fortskaffas och af den sista till Ålderman-
nen hwarje gång wid sammankomsten återställas, 
men försummar någon sammankomst, tecknets 
fordersamma fortskaffande wisar motwilja ther-
wid eller blifwer utan Laga förfall borta skall han 
första gången plickta åtta öre, och derefter för 
hwarje gång 16 ./.[= öre]. Gält är dock hwad de 
öfrige Byamännen faststälte, emedan om någon 
med Laga förfall är borta då Byamännen samman-
träda, han då kan låta någon af HusFolket wid 
sammankomsten wara tillstädes att för underrät-
telse afhöra hwad som fastställes, och för bättre 
säkerhet sjelf förwissa sig derom; om någon af 
Byamännen wid deras sammankomst öfwerfaller 
Åldermannen eller någon annan af Grannarne med 
oanständiga ord eller ock utbrista i Swordom göra 
de sig förfallne första gången till 6 ./. och hwarje 
gång till dubbel bot; Men dessutom skall altid den 
brottsliga befordras till Laga näpst wid Domstoh-
len. 

2° En eller twå gånger hwarje år skall uti samte-
lige Skenninge Byamäns närwaro hållas Gärdes-
gårds Syn, och det som finnes ogilt, bör sättas i 
fullkommeligt stånd inom wiss dertill förelagd tid, 
den som detta försummar böte likawäl sina ogilda 
Gärdesgårdar och stängslor, samt plickte för 
hwarje famn fyra öre och tillika dubbelt gälde ska-
dan, som deraf timat: det åligger jämwäl Ålder-
mannen att noga tillse, det ingen af Grannarne 
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kommer på något sätt att blifwa lidande, utan att 
hwar och en i fullkommeligit stånd håller och 
stänger sin Gärdesgård Led eller Grind efter Öre-
tal och stångfall i Byen. 

30 När Gärdesgård och annan stängsel omkring 
Åker äng Beteshage och Hägnad som i behörig 
wård hållas skall blåser neder eller af annan hän-
delse faller omkull bör den utan dröjsmål åter upp-
sättas, eller den sådant försummar sedan han fått 
kundskap derom böte 4 ./. för hwart kreatur, som 
genom hans försummelse inkommit är skada 
skedd bör den dessutom dubbelt ärsättas. 

40 Wara 1 Drs bot och lika ärsättning som före-
nämnt är för den, som icke första wåhrdag eller 
när deremellan nödigt finnes tillstänger och i för-
swarligit stånd sätter den honom tilldelte Grind, 
Led, öpning för Winter eller Sommar wäg; men 
eho af Byamännen eller dess Folk fara genom 
Grind eller Led och sommartiden icke låta igen 
eller stänga efter sig, bör böta första gången 16 ./. 
och sedan hwarje gång dubbelt. 

50 Granne som egenwilligt släpper något krea-
tur till bete på ägor, warande i bråddsäde för an-
nan tid än samtelige Grannarne blifwa ense om, 
skall utan skada ärsättning ärlägga 6 ./. för hwart 
kreatur. 

6° Hwilken som uti ej afbärgat Gärde eller äng 
tjudrar kreatur bör jämte full skadeärsättning 
plickta 12 ./.. 

7° Den som wid sädes eller Höbergning har 
jämte dragare med sig andre kreatur än dje föll gör 
sig saker till 16 ./. böter. 

8° Utom skadeersättning bör then böta sexton 
öre för hwart kreatur som uti Gärde, Äng eller 
slottkärr släpper något sådant att beta, innan hwar 
Granne sin säd och Hö i Hus eller wårdestak [?] 
bergat har ärlägge, och thesutom åtta öre för 
hwarje kreatur om dagen. 

9° Den gör sig saker till 16 ./. böter om dagen 
för hwart kreatur som han släpper uti någon Gran-
nes enskilte hägnad uti obärgat SlotteGärde och 
Wret; och i thy fall bör icke full skade ärsättning 
ärläggas utan ock den brottsliga för Rätta Lagl. 
tilltalas. 

10de Bewisligit okynnes fä skall wid Laga an-
swar owägerligen bortskaffas, men Ägaren af fel-
ägtigt kreatur, bör, om han försummar fängsla det 
samma, böta 16 ./. (öre) och den Granne som wiste 
annars kreatur wara såsom sagt är och det för 
Åldermannen ej straxt uptecker plicktar derföre 8 
./.. 

11° Åldermannen är förbunden i Grannarnes 
närwaro noga tillse, det Måhl af skiljestenar i Åker 
eller Äng ej rubbas, och att hwar Granne upförer 
rigtiga målfårar och att i skilnaden emellan Slot-
tersskiften rätta afraggor göres och den af Gran-
name som med wett och wilja sig härutinnan 
förser är förfallen till böter av 16 ./. hwarje Gång 
utom det hwartill han och lagligen kännes af Rät-
ten skyldig då han derföre Lagsökes. 

12° Åldermannen bör emot infallande andetid 
sammankalla Byamännen och med dem öfwer-
lägga hwad dag de skola begynna slå och berga 
samfälte Ängar uppå whilka de skola följas åt ifrån 
det ena skiftet till det andra gör någon emot detta 
eller emot hwad i öfrigit uti berörde sammankomst 
fastställes och owägerligen efterkommas borde 
böte första gången 8 ./. och derefter för hwarje 
gång dubbelt. 

13° enskilte Ängar och Hägnader samt kärr på 
Byens ägor belägne tillkommer Ägarne att enskilt 
wårda och hwilken af Byamännen som beträdes 
uprifwa annans Gärdesgård samt kreatur uti Gran-
nens enskilt wårdade ägor insläpper, skall utom 
skadeärsättning plickta hwarje gång En Daler: 
men Wallhjon som af egen drift eller wå'rdslöshet 
låta kreaturen gå uti inhägnade ägor böra af Lönen 
ärsätta allan skada kreaturen slike tillfällen göra. 

14° Bro icke mindre än Byawäg samt nödige 
körwägar till och genom Gärde och gemensamma 
Ängar, skall efter redan skedd fördelning i för-
swarligt stånd hållas, wid en Dalers bot för den 
som härutinnan brister; skade som genom härutin-
nan åsidosatt skyldighet timar, skall ärsättas. 

15° Om någon skadar Grannens fiskeredskap 
eller den samma onyttig gör, bör skaffa. nytt igen, 
och ändock böta Fem Daler. 

16° Träffar någon av Grannarne utbya eller 
Jnhysesman Torpare, Soldat, eller Båtsman som 
gör någon åwärkan å Byens ägor ware sig i skog 
eller å annan mark ehwad namn Gerningen hafwa 
kan, bör åwärkaren hos Åldermannen angifwas, 
hwilken först bör med den brottslige föreslå förlik-
ning i Godo, men kan en sådan till nöges ej win-
nas, så skall den som åwärkan gjorde Lagligen 
tilltalas, den af Grannarne som bewisligen finnes 
hafwa förtegat åwärkan böter derföre En Daler. 

17° Finner någon Grannes eller annans kreatur 
å Skenninge ägor uti Kärr Sjö[a]r strömmar ligga 
neder eller annorstädes häftad med fott i själl-
klafwe, stengryten, klyftor och träns rötter men 
hjelpe ej då han kunde, försummade tillsäga 
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ägaren om kreaturets nöd eller undandroge sig att 
hjälpa till des undsättning ware i alla dessa fall 
saker till 5 Dr. 

18° Sedan Åldermannen och Grannarne utlåtit 
sig hwad dag de wilja förrätta något arbete med 
Hö eller Sädesbergning eller och annat ländande 
till Byens gemensamma nytta, så åligger hwar 
granne att derwid fullgöra sin skyldighet i annor 
händelse skylle den motwillige sig sjelf för den 
skada han derigenom tager, att de andre utan up-
pehåll fullgöra sin skyldighet, Men blir någon ge-
nom dödsfall, sjukdom eller andre oförmodeliga 
och oöfwerwinnerliga hinder uturstånd satt att 
fullborda försatt arbete, warda då den oförmögna i 
synnerhet Bergningstiden hjelpt af Grannarne 
emot ärsättning och förnöjelse med dagswärken 
efter Åldermannens och twänne Besittares om-
pröfwande. 

19de Borde hwar Granne årligen hafwa sine 
Swin kreatur ringade ifrån det Kjäle ginge utur 
jord till des den åter kälad blefwe wid bot 1 Dr för 
hwardera af berörde kreatur, som inom denna tid 
finnes oringat, och om någon dermed beträddes 
flere gånger skulle han böta dubbelt. 

20° Ware ingen tillåtit, att utan lyckta bära eld 
emellan Gårdarne eller stufworne i Skenningeby 
mindre i Fähus, Lada stall eller andra uthus, icke 
eller uti dem röka Tobak ej eller lämna eld osläckt 
i Kölna Badstufwa Smedja eller hwad det hälst 
wara kunna, wid Tio Dalers Böter, för den i någon 
af nemnde omständigheter, brotslige. 

21° Den görde sig saker till Fem Dalers bot som 
wid rödjande och stängande ej wäl släckte eld 
efter sig innan han ginge, och borde dessutom, 
gäldas, men om 

22° någon brände kära eller annars hade eld i 
skogen och går derifrån innan eld släckes utan den 
kommer lös, ware han skyldig till 10 Drs plickt, 
änskönt ej skada skedde, hwilken i annor händelse 
efter bepröfwande borde fyllas. 

23° Ålåge hwar af Grannarne wid 5 Drs bot hos 
Åldermannen angifwa, om skogseld kommer Lös 
eller rök af fördold eld på något ställe syntes, till 
sistnämnde bot. 

24° Ansåges och den saker, som på Ålderman-
nens kallelse ej komme tillstädes, att släcka eld 
eller då han kommer, utan Åldermannens tillstånd 
går derifrån, så framt icke Laga förfall wistes. 

25° Ware Åldermannen skyldig wid 5 Drs wite 
wid hwarje Höst och wåhr besigtiga alla skor-
stenar och Eldstäder hos Byamännen och andre  

som bor på Ägorne, och äger han med Byamännen 
kullslå aldeles bofälliga spisar och skorstenar men 
andra bofällige böra af ägaren inom utsatt tid wid 
10 Drs böter botas och bättras; om emellertid fara 
är för eldswåda tillåtes icke hafwa eld i sådan 
bofällig spis wid nyssnämnde Bot. 

26° Ansåg wara nödigt, att hwar af Granne 
[Grannarne?] hålle Stall, Fähus och andre Hus-
wäggar frie från gödsel till förekommande af röta 
och hwilken beträdes häremot sig förbryta skulle 
första gången plickta en Daler och sedan hwarje 
gång dubbelt; samma böter wore. 

27° för den som hade Mullbänk omkring något 
nytt hus och i dess ställe icke gjorde stenmur, 
bunden med Ler och sandbruk. 

28° Misstänkte främmande, okände och lösa 
personer som ej kunde förete behörigt pass, skall 
ingen af Byamännen icke ens öfwer natten Hysa 
utan wid Fem Dalers bot hos Åldermannen sådant 
folk närwarelse angifwa och han med Grannarnes 
biträdde skaffa dem till nästa KronoBetjente, eller 
wara både Åldermannen och hwardera Grannarne 
utom böter efter Lag förfallen till 5 Drs plickt. 

29° lutar någons Gärdesgård emot Sädesgärde 
eller Wäg och ägaren inom föresatt tid ej bättrar 
plickte 16 ./.. 

30° Grindar och Led för KornGärde lagt i 
Winter får, böra hållas gilde eller den försumme-
liga ärlägga en Daler för.  hwarje Grind eller Led 
som ligger neder: och om wäg Höst eller Wåhr, 
göres öfwer en till såning tillredd åker, bör den 
upköras och i behörigt bruk sättas, af den som 
wägen nyttjat, wid lika bot för hwarje teg, som här 
ofwan om Grind eller Led nämt är. 

31° Befinnes någon taga rofwor eller ärter å 
Grannens Åker och skifte den skall utom skade-
stånd hwargång böta 5 Dr. 

32° Händer att något kreatur finnes i gärde, 
Äng eller hägnad, hwarom Led, Grind och 
Gärdesgård tillstängt och i Lagligit stånd satt är, 
och kreaturets ägare icke kan öfwerbewisas hafwa 
det insläppt, då skall kreaturet första gången sak-
löst uttagas; men om det och på sådant sätt annan 
eller flere gånger funnes inom gild hägnad bör 
kreaturets ägare böta hwarje gång 2 Dr och der det 
witterligit war att kreaturet af Ägaren blifwit in-
släpt eller att det skjedt på hans tillstyrkan af 
någon annan plickte 10 Dr. 

33° Hwilken som icke hade åtta dagar före så-
ningstidens utkört gödsel utan öfwer annans sådde 
skifte gjorde wäg skulle första gången ärlägga 1 Dr 
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och sedan hwarje gång dubbelt och för gångwäg 
deröfwer första gången 6 ./. och sedermera hwarje 
gång fördubblas. 

340  förbryter sig någon af Grannarnes barn eller 
tjenstefolk emot denna Byordning skall fadren och 
Husbonden för det brottsliga Barnet eller tjenste-
hjonet ärlägga böterne jämte ärsättning för skada, 
efter han äger af de senares Lön sådant afräkna. 

350  Ware Åldermannen obetagit, med samte-
lige Grannarnes minne förbättra denne ordning 
och lägga dertill, hwad som till deras gemensam-
ma nytta pröfwas godt att fastställa. 

36° På det Åldermannen med så mycket större 
flit måtte handhafwa och till wärkställighet beford-
ra denna Byordning, så tillfaller honom hwart år 
tredjedelen af alla de böter som utsökes, Men de 
öfrige Twå Tredjedelar skola förwaras uti en där-
till anslagen Med Lås och nycklar försedd kista 
och efter förekommande omständigheter bör 
desse medel af Böterna till Byens wärkeliga för-
mon anwändas hwarföre och inga böter böra efter-
gifwas, 

37° Hos den brottslige äger Åldermannen under 
twänne Grannars biträde utmäta alla böter och om 
den brottslige wägrar utgifwa hwad han borde äger 
åldermännen och de som göra honom biträdde, till 
säkerhet taga Pant, hwilken ägaren bör inom Fjor-
ton dagar therefter inlösa hällst Panten sedan den-
ne tid till inlösen förflutit utan answar blifwer på 
Auction till den nästbjudande försåld, i hwilken 
händelse öfwerskottet bör till Pantägaren återstäl-
las, och åligger det till Laga Bot, om den brottslige 
hos hwilken böter och ärsättning uttagas skall Ål-
dermannen och hans biträdare med oqwäden eller 
hugg och slag bemöter. 

38° Om Åldermannen ej fullgör sin skyldighet 
eller sjelf finnes bryta mot hwad i denna Byord-
ning stadgat är, skall han i hwarje omständighet 
han sig förser böta dubbelt emot annan Granne 
och desutom afsättjas samt i hans ställe en annan 
till Ålderman förfordras och tillkommer altid den 
tillsatte att af förre Åldermannen infordra behörigt 
redo för de utsökte Böter, som i denna Byordning 
räknas alt Silfwermynt. 

39° Skulle Höns och Gäss finnas uti Byens 
samfälta gärde och Hampåkrar så skall ägaren 
återlösa sådane med 1 Öre första gången 2 ./. 
annan gång för hwartdera. 

Matts Larsson b gl. Olof Olsson b Matts Olofsson 
b unga Olof Olsson b och Per Jansson b 

Förenämnde Byårdning är af oss till alla delar 
widkänd och i wittnens närwaro faststäld. 
Såsom närwarande wittnen Olof Persson i Ytter-
näs Nämndemän, Per Jansson i perpy [!] B, Mass 
Mårtensson i Bloka B. 

Och Resolwerades Att denna Byårdning warder 
Skenninge Byamän till den säkerhet kraft och wär-
kan Lag förmår uti Domboken ord ifrån ord inta-
gen, samt bewis theröfwer, genom Utdrag häraf 
på begäran meddelt. 

Byordning för Sättra 1796 

ULA. Närdinghundra härad Ala: 13. 17 juni 1769. 

Til thetta Ting hade Bonden Thomas Persson i 
Edsbro Sättra låtit instämma sine grannar, Bön-
derne Per Mattsson, Lars Persson, Daniel Olofs-
son, Matts Persson, Jan Ersson, Olof Ersson, Jan 
Olsson, Jan Svensson med hans son, Anders Jans-
son, Unga Matts Larsson, Thomas Janssons änka, 
Hustru Mareta Jansdotter, Michel Mattssons 
Änka, Hustru Anna Larsdotter, Nya Matts Lars-
son, Nils och Anders Anderssöner, Erik Anders-
son, Jan Jansson, Thomas Olofsson, Erik Matts-
son och gamla Matts Larsson thersammastädes 
med påstående thet måtte bemälte Swarander 
åläggas icke allenast at samtycka tu l then i berörde 
By upsatte Byordning, utan ock the af Swaran-
dene hwilka underhålla Getter, them innom wiss 
förelagd tid afskaffa. 

Enär thetta måhl upropades instälte sig käran-
den Thomas Persson Swaranderne gle Per Matts-
son, Daniel och Johan Olofssöner, Johan Eriks-
son, Erik Mattssson och Anders Andersson på 
egne samt efter behörige Fullmackter, Per Matts-
son å Lars Perssons och hans sons Matts Lars-
sons, Jan Olsson å Jan Perssons, Anders Janssons 
och unga Matts Larssons, Jan Ersson å Anna Lars 
och Marita Hansdotter samt Nya Matts Larssons, 
Erik Matsson å Nils Anderssons samt Thomas 
Olofsson och Anders Andersson å Erik Anders-
sons wägnar; Men Jan Jansson, ehuru han efter 
Wälacktade Matthias Forsmanssons intygande, 
uti laga tid undfått behörig del af then i thette måhl 
utfärdade stämning, war icke närwarande eller lå-
tit sit uteblifwande laga förfall anmäla; Hwarföre 
han efter 2 § i 12 te Cap. Rätteg. Bal. til Twå dahlr 
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Smts böter plicktfältes; Och blef måhlet, til följe 
av 3 §. i berörde Capittel och Bal., oacktat hans 
uteblifwande, til afgiörande företagit. 

Thomas Persson upwiste häruppå then projec-
terade Byordningen, hwilken samtelige Parterne 
efter therom undfången föreställning af then-
samma wore ländande til Byamännens gemensam-
ma nytta och ej litet bidragande, at afböija the 
oordentligheter hwilka i en så stor By bland många 
grannar gemenligen pläga sig tildraga, förklarade 
sig wilja antaga och till obrottslig efterlefnad stäl-
la. Hwarsom the ock nu efter lämnat afträde, å 
egne och theras frånwarande hufvudmäns wägnar 
med namn och bomärken thensamma under-
skrefwo; Hwarefter then uplästes ock war ord 
ifrån ord så lydande. 

By-ordning för Sättra By, uti Edsbro socken, 
uprättad, underskrefwen och gillad af alla Gran-
name therstädes. Esbro Sättra then 14 [ändrat til 
17] Junii 1769. 

1° Skall en Ålderman i Byen tilsättas, och then 
the Bäste röster faller uppå, therifrån sig icke un-
dandraga, wid bot En daler, alt Silfwermynt. 

När omtränger sammankallas Grannarne på thet 
sättet, att ett wisst märke utlemnas af Ålderman, 
som uti wiss ordning kringbäres och af then sidsta, 
wid sammankomsten återställes. Försummar nå-
gon att komma eller lägger budet neder, plikte 
första gången Tolf öre och andra gången dubbelt, 
ware äntå gildt, hwad the öfrige fastställa. Och om 
någon wid sammankomsten öfwerfaller Ålder-
mannen eller någon annan med oanständige ord 
eller swordom, böte Twå daler första gången och 
sedan altid dubbelt, och skall åntå then brottslige 
befordras till laga näpst wid Domstolen. 

2° En eller twå gånger om åhret skall Ålder-
mannen anställa, i alla Grannarnes närwaro 
GiärdesgårdsSyn, och tilse att hwar stänger efter 
sin lott i Byn, och thet ogilt finnes, innom wiss tid 
sättjas uti fullkomligit stånd, wid plikt af twå öre 
Famnen, och tillika dubbelt gälda skadan som 
theraf timar. Åldermannen bör ock noga tilse, thet 
ingen skjer för när, utan att hwar håller Giärdes-
gård efter Hemmantal och Stångfall. 

3° När stängsel omkring Åker, Äng eller Häg-
nad finnes ligga omkull, bör then straxt upsättjas: 
Then sådant försummar, sedan han fått kundskap 
therom, böte Twå öre Silfmt för hwart kreatur, 
som ther inkommer; och ersätte skadan dubbelt. 

4° Ware Sexton öres bot och lika ärsättning för 
then, som icke första Wåhrdag tilstänger sine til- 

delte Grindar, Led och öpningar för Winter eller 
Sommarwäg; och eho af grannarne som far ther- 
igenom Sommartiden och ej sätter igen efter sig, 
bör första gången böta Sexton öre och sedan hwar 
gång dubbelt. 

5° På thet diken, ther ortens belägenhet sådant 
fordrar, må med desto större nytta anläggas och 
wid makthållas, är nödigt, thet Dikes syn hålles 
åtminstone 2" gånger om åhret. Then första om 
Wåhrtiden, när tjälen går utur jorden, på thet man 
bäst och säkrast må se hwaräst wattnet på åkrarne 
stadnar och hwaräst thet beqwämligast låter sig 
afleda, och then andra om Hösten tå noga ef-
terses, huru hwar och en fullgiordt thet honom 
ålegat. Eho som sin skyldighet therutinnan efter-
sätter, plikte Twå öre för hwarje Famn och betale 
thes utom Dikare lön. 

6° Til förekommande af then skada och olägen-
het, som ofta theraf förorsakas, at then ena Gran-
nen, uppå then andras sådde åker fördärfwar och 
nedtrampar hans Säd, böra samtelige Grannarne 
wid En dalers bot, efter giörligheten giöda sine 
åkrar på en Tract och skifte, så at the ther kunna 
utså enahanda Säd om Höst och Wåhr; Och eme-
dan Rågsädet bäst och säkrast utöder then skade-
liga Landt- eller FlygHafran; ty är högst angelägit, 
at thetta Sädet mäst idkas på the orter, ther then 
samma sig inrotat. 

7° Enär Byamännen således om Wåhren kom-
mit öfwerens, hwaräst the wilja så sin WinterSäd, 
böra alla Giärdesgårdar i rättan tid upfredas, så at 
när Sädestiden om Hösten infaller och Grannarne 
warda af Åldermannen therom tilsagde, bör 
Sädesgiärdet innom et dygn, wid En daler Silfwer-
mynts plikt wara upfredat. Skulle någon, sedan 
sådt är, insläppa sine kreatur, böte för hwarthera 
jemte skadans ersättjande Tolf öre, och ware wid 
samma straff förbudit, at uprifwa sin Giärdesgård 
omkring Trädesgärdet så framt icke alla Gran-
nerne therom öfwerenskommit. 

8° Ej må någon om höst eller winter insläppa 
lösa kreatur på Rågen at beta, innan Åldermannen 
sammankallat Grannarne och the tå pröfwa, att 
thet utan skada skje må. Giör thet någon eljest, 
plickte hwarje gång, Tolf öre för hwart kreatur, 
han således insläppt. 

9° Såsom thet ej ringa skada förorsakar, at Häs-
tar och andra kreatur warda om Wåhren, sedan 
kjälen är utur jorden, insläpte uti Ängarne til bete; 
Altså warder thet, utan högsta nöden och öfwer-
enskommelse, alldeles förbudit: bryter någon här- 
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emot, plikte för hwart kreatur En daler Silfwer-
mynt. 

10° På thet Ängarne ej måge warda altför myc-
ket utgnagne och nedtrampade, hwaraf ganska 
stor skada och afsaknad på nästa åhrs gröda föror-
sakas; Förthenskul är högst nödigt, at the om Hös-
ten, sedan the blifwit lagom betade, warda på the 
orter, ther thet sig giöra låter, straxt upfredade. 
Giör någon häremot, sedan Grannerne om Äng-
arnes hägn sig förenat plickte En daler och ware 
äntå förbunden, kreaturen straxt uttaga. 

11° Enär Åldermannen, antingen sielf pröfwar 
nödigt eller blifwer af någon annan påmint att låta 
ifrån åkrarne och i synnerhet Sädesgärden ut-
släppa thet öfwerflödiga wattnet, bör en Karl ifrån 
hwart matlag på föresattan stund och tid sig infin-
na, samma arbete att förrätta, försummar någon 
thet, eller går bort innan alt är fullgiordt, böte Tolf 
öre, och betale thessutom, efter Byamännens be-
pröfwande, them som arbetet för honom förrät-
tadt. 

12° Wid then uti nästföregående §. utsatte plikt, 
böra Byamännen om Wåhr och Höst, så snart 
tilsådt är, uppå Åldermannens kallelse sig inställa, 
att emellan åkrarne upkiöra och rätta Fororne 
samt flere Wattuforor anlägga, ther så nödigt pröf-
was; Wid hwilket tilfälle Åldermannen med samte-
lige Grannarne hafwa noga att tilse, thet alla skif-
ten blifwa rätt hållna efter Stångfall och uppsatte 
Råmärken, hwilka nödvändigt böra wara af Sten, 
emedan pålar ruttna, och kunna af wå'rdlöst folck, 
snarare bortkiöras. 

13° Någre dagar innan Slottertiden om Som-
martiden infaller, skall Åldermannen kalla Gran-
name tilsammans, att med them öfwerlägga, när 
the wilja begynna att slå sina samfällte ängar, bö-
randes nödwändigt skiften och Tegarne en eller 
flere dagar förut utstakas och utwadas; Försum-
mar någon thetta, plikte sexton öre första och 
andra gången dubbelt. Och skall thet åligga Ålder-
mannen med the öfrige Byamännen noga tilse thet 
ingen härwid skjer förnär, utan att en riktig och 
rätt utwadning blifwer skiften emellan förrättad 
och Sten i stället för pålar til Råmärken uti Äng-
arne nedsatt: Hwarefter alla böra på en gång be-
gynna att slå, så att then ena icke trampar och 
nedkiörer then andras gräs. Slår någon, sedan så-
lunda skift är, öfwer rätta linen, uppå sin Grannes 
Äng, betale Höet eller gräset dubbelt tilbaka, och 
plikte thesutom En daler Silfwermynt. 

14° Ingen må afslå sine ÅkerRenar i Sädesgär- 

det, innan samtelige Grannarne sig therom förent, 
och Bytes Renarne först blifwit delte, wid En 
daler Silfwermynts böter, och gälde thessutom 
skadan för thet Gräs han för sine Grannar ned-
trampat. 

15° Giör then sig saker til Sexton öres böter om 
dagen, för hwart kreatur, som släppes uti någon 
annan Grannes enskilte Hägnad eller wallades uti 
obärgad Slotta, Giärde och Wretar. 

16° Bro icke mindre än Byawäg, samt nödige 
kiörwägar til och genom Giärde samt gemensam-
ma Ängar, skall efter skjedd fördelning i godt 
stånd byggas och hållas, wid En dalers bot för 
them, som therutinnan brista. 

17° Ingen ware efterlåtit, att, utan samtelige 
Grannarnes öfwerenskommelse beta eller tjudra 
sine kreatur uti Äng eller Sädesgiärde, änskjönt 
thet skjedde på hans egne ägor, giör någor thet, 
plikte hwarje gång, för hwart kreatur Sexton öre 
Silfmt. 

18° Sedan Ängarne äro afbärgade, böra om 
Hösten inga kreatur theruti insläppas innan Ålder-
mannen sammankallat Grannarne, och the sig för-
ent, så wäl om tiden när sådant skje må, som ock 
om antalet, och hwad slags kreatur the wilja ther 
insläppa. Likaledes bör det förehållas när Sädes-
gärdet om Hösten blifwit ledigt och Säden inbär-
gad. Hwar som häremot bryter, plikte Sexton öre. 

19° Tager någor Rofwor eller Erter på sin gran-
nes åkerskifte, böte hwarje gång Tre daler. 

20° Sedan Åldermannen med Grannerne förent 
sig, hwad dag the wilja begynna och förrätta något 
med Hö- och Sädes bärgningen eller annat, län-
dande til Byens gemensamma nytta; Så åligger 
hwar Granne fullgiöra sin skyldighet. I annor hän-
delse, bör then försummelige och motwillige skyl-
la sig sielf, för then skada han tager therwid; Men 
ther någon för dödsfall, sjukdom, fattigdom eller 
annor oförmodelig händelse sättes utur stånd full-
borda sådant, bör then oförmögne njuta hielp af 
Grannarne, emot billig ersättning. 

21° Skulle någon af Byamännen upfinna något, 
som ej allenast wore tjenligit utan ock nödwändigt 
til Byens och Hemmanens förbättring, bör Ålder-
mannen sammankalla samtelige Grannarne och 
therom öfwerlägga; Men ther så hända skulle, att 
the andre tå stadnade i thet slut, att the icke wilja 
thenne förbättring sig åtaga, hwarigenom then 
rättsintes och wälmenandes goda upsåt blefwe 
hindrat, hafwe han frihet, att af Utbyemän och 
Grannar, som äro förståndige och gode hushål- 
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lare, jemte någon LandsBetjent, om så nödigt 
pröfwas, kalla Syn och besiktning; Och theräst tå 
befinnes, att Grannarne i Byen oskjäligen satt sig 
emot thet, som wärkeligen want til Byens Nytta 
och förbättring, plikte tå hwarthera som thet 
giordt Twå daler Silfwermynt, och ware thessutan 
skyldige att betala them, som Synen och Besikt-
ningen förrättad, samt fortsättja äntå straxt och så 
snart giörligit är thet arbete, som then wälme-
nande föreslagit. 

22° Bör hwar Granne årligen hafwa sine Swin 
ringade, ifrån thet tiäle går utur jord, til thess then 
åter tiälad blifwer, wid bot En daler, för hwarthera 
af samma kreatur, som innom then tiden finnes 
oringat. Thessutom böra the ock om Wintertiden 
hafwa wård om thesse kreatur, att the icke komma 
på Sädes- eller Broddgiärdet, wid samma plikt. 

23° Misstänkte, främmande, okiände och löske 
Personer, som ej kunna wisa behörigt Pass, bör 
ingen af Byamännen hysa öfwer natten, utan wid 
Tre dalers wite angifwa hos Åldermannen, som 
åligger, att med tilhielp af Grannarne, fortskaffa 
sådane til nästa Krono Betjente. 

24° Händer thet, att något kreatur finnes i 
Giärde, Äng eller Hägnad, hwarom Led och Grin-
dar med Giärdesgårdar woro i godt stånd och 
kreaturets ägare ej kan öfwerbewisas hafwa thet 
insläppt; skall kreaturet första gången saklöst utta-
gas; men om thet och på sådant sätt annan eller 
flere gånger finnes innom gild hägnad, bör ägaren 
af kreaturet böta hwarje gång Twå daler; och ther 
thet wises, att han sitt kreatur sielf insläpt eller 
tillåtit annan, plikte Tijo daler. 

25° Then som tager kräftor eller fiskar i Åhn, 
som löper genom Sättra ägor, medan Äng och 
Hagar äro oslagne, och således nedtrampar Grä-
set, böte Twå daler. 

26° Then som tager kreatur af Utbyamän, att 
njuta bete på Sättra ägor öfwer sommaren, böte 
En daler. 

27° Hwar och en af Grannarne bör taga wara på 
sina Höns och Giäss, att the intet giöra någon 
skada i åker, äng, kryddgårdar eller Hampåkrar, 
wid Tre öres bot för hwarthera, enär the finnas 
tilfoga någon skada, hwilken äfwen skall ersättas. 

28° Skulle någon af Byamännen wara borta när 
the af Åldermannen warda sammankallade, bör 
then samma, wid sin hemkomst hos Åldermannen 
sig underrätta, om hwad tå beslutit blifwit, eller 
eljest kan wara befallt, och ware han sedan skyldig  

thet samma i alla delar efterlefwa, lika som han 
sielf want wid sammankomsten närwarande. 

29° Ingen må Inhyseshjon eller annat folk af 
mindre frägd på sine ägor intaga, innan Grannarne 
gifwit thertil sitt bifall; Giör thet någon, plikte En 
daler Silfwermynt, och ware äntå förbunden slike 
Personer straxt bortskaffa, ther Byamännen så-
dant begära och på stå. 

30° Bar eld må ej bäras Hemmanen emellan, ej 
eller i Stall, Fähus, Lada eller annat uthus, och 
skall jemwäl i thesse rum alt Tobaksrökande wara 
förbudit, ej må eld lemnas osläkt eller owårdad i 
Kölna, Pörten, Badstufwa eller Smedja och plikte 
then annorlunda härmed förfar En daler Silfwer-
mynt. Åldermannen med Bisittittarne [!] böra 
twänne gånger om året, nämln Höst och Wåhr 
besiktiga alla Eldstäder i hela Byalaget, och the 
som tå finnes så bofällige, att eldswåda ther-
igenom tima kan, böra Besiktningsmännerne låta 
nederslå, och ägaren böte. 

31° På thet thenne Byordning, som åtminstone 
en gång om året för samtelige Grannarne bör uplä-
sas, må til alla delar så mycket strängare blifwa 
efterlefwad; ty skall ingen til ursäkt tjena, att hans 
Barn, Legofolk eller Torpare, honom owetande, 
sig emot Byordningen förgripit, utan ware han, 
som i Gården Husbonde är, pliktig att swara til alt 
thet hans Husfolk häremot bryta; Til följe hwaraf, 
Husbonden är förbunden, att, efter Åldermannens 
och Byamännens bepröfwande, böterne straxt ut-
lägga, och må han therföre taga sin ersättning af 
Tjenstehjonets lön och arbete eller penningar af 
sine Husmän och Torpare. 

32° På thet Åldermannen med så mycket större 
flit måtte handhafwa och til werkställighet be-
fordra thenna By-ordning, tilförordnas honom för 
hwart åhr tredjedelen af the böter, som utsökes; 
the öfrige twå tredjedelar skall förwaras uti en 
thertil anslagen, med lås och nycklar försedd Kis-
ta, och efter förekommande omständigheter til 
Byamännens wärkliga nytta och förmon anwän-
das; Hwarföre ock icke någre böter bör eftergif-
was, utan bör 

33° Hos then brottslige af Åldermannen under 
2ne Grannars biträde utmätas, och om then brotts-
lige wägrade utgifwa [hwad] han skulle, ägde Ål-
dermannen och the som gjorde honom biträde, til 
säkerhet taga pant, hwilken ägaren borde innom 
fjorton  dagar therefter inlösa, hälst panten, sedan 
thenne tid til inlösen förlupit, utan answar således 
på Auction til then nästbjudande; 1 hwilken hän- 
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delse öfwerskottet borde til Pantägaren återstäl-
las. Och om then brottslige, hos hwilken böterne 
och ärsättning uttages, Åldermannen och hans bi-
trädare med oqwäden eller hugg och slag bemöter, 
skall then utom laga bot, plikta Tre daler Silfwer-
mynt; men om Åldermannen ej fullgiör sin skyl-
dighet, eller sielf funnes bryta häremot, skall han 
uti hwar och en omständighet, han sig förser böta 
dubbelt emot annan Granne, och thesutom afsätt-
jas, samt i hans ställe en annan til Ålderman för-
ordnas; Och tilkommer altid then tilsatte, af förra 
Åldermannen infordra behörig redo, för the ut-
sökte böter, som i thenne By-ordning räknas alt 
Silfwermynt. 

340  Sågtimmer hugges årliga Fyra stockar på 
hwart Öresland och såges, samt males efter ord-
ning. Hwarå Åldermannen med Bisittarne in-
seende hafwa; brytes häremot, plikte then brotts-
lige En daler första gången och sedan dubbelt, 
utom Respective HäradsRättens utsatte wite. 

350  Then som wid Säds eller Höes inbärgning 
hafwer jemte dragare med sig andre unga, häst-
kreatur än Di-föll, böte sexton öre. 

36° Skulle någon så wanartig och illa sinnad 
finnas, att han insläpper annans kreatur uti gild 
Hägnad, att therigenom bringa ägaren tu plikt, 
then skall wara förfallen til Fem dalers böter. Kan 
en sådan icke fulleliga öfwerbewisas, men likwäl 
skjäligen misstänkas, bör han wid högtärade Dom-
stolen, med Ed sig fria. 

37° Eho som nederbryter eller fördärfwar 
Giärdesgård och Rishag eller skillnad, så att krea-
tur therigenom inkommer i åker, Äng eller Häg-
nad, böte Fem daler. 

Per Mattsson å egna och Matts Perssons wägnar. 
Å Erik Anderssons b. och egne war Anders 
Andersson b. För Olof Ersoon, Anders Jansson 
och Unga Matts Larsson samt för egen räkning 
Jan Olsson b. För Gle Matts Larsson, Nya Matts 
Larsson, Enkan Hustru Anna Larsdotter och 
Enkan Hustru Mareta Jansdotter samt egne Jan 
Ersson. 
Å Thomas Olssons och Nils Anderssons b samt 
egne wägnar Erik Mattson. b. Thomas Persson b. 

Thomas Persson yrkade sit i stämningen gjorde 
påstående at som en del [af] hans grannar, ehuru 
flere kongl. Förordningar theremot woro utfär-
dade, lika fullt underhålla en stor myckenhet Get-
ter, hwilka ej mindre å skogen än i ängar och i 
gärden märkelig och känbaraste skada åstadkom- 

rna. Thet måtte altså Jordägarne wid wite warda 
förbudne at slika kreatur underhålla; uti hwilket 
Thomas Perssons påstående Bönderne Johan 
Eriksson och Jan Olofsson å egne och theras huf-
wudmäns wägnar äfwen instämde. Men the öfrige 
swaranderne förmente sig icke kunna betagas, at 
nyttja getter, hälst tå the genom Wallhjon them 
wå'rdade; Hwaremot Thomas Persson, Johan 
Eriksson och Johan Olofsson inwände, at dagelige 
förfarenheten wittnade huru theras grannars Get-
ter blifwa wårdade, tå the både uti åkrar och ängar 
giöra otrolig skada, hwarförutan the 'genom wall-
hjon aldrig kunna hindras at i skogen afbita och 
fördärwa the späda telningarne, hwilket å ägorne 
nogsamt finnas skall. 
Resolverades Hwad först angår then i Edsbro, 
Sättra By författade Byordningen, så blifwer then-
samma i Domboken intagen, samt til samtelige 
Jordägarnes obrottsliga efterlefnad härigenom gil-
lad och stadfäst. 

Byordning för Åsby och Lund 1762 

Många ändringar har gjorts i samband med in-
skrivningen av byordningen i domboken. 

ULA. Närdinghundra härad AIa:12. 12 mars 1762. 

I närwaro af samtelige SkatteBönderne i Åsby och 
Edsbro Sockn upwiste Bokhållaren wid Edsbro 
Masugn Nils Hörner för det under Bruket lydande 
och i samma by belägne Frälsehemman et project 
til Byordning i Åsby; och blefwo efter något twis-
tande Bokhållaren Hörner och SkatteBönderne 
förente härom, såsom följer; at 

lmo skulle Ålderman i byen tilsättjas hwarje 
gång på et elr tu Åhrs tid, och den de flästas röster 
föllo uppå, derifrån icke undandraga sig wid bot en 
dalr, hwilken således tilsatte Ålderman ägde, när 
han pröfwade nödigt eller anmodades af granne i 
byen, samman kalla byamännen genom något til 
den ändan gjort och wid första sammankomsten 
för samtelige byamännen til säkert igenkännande 
upwist teckn eller trämärke, som af den ene borde 
mottagas utan ringaste uppehåll efter ordningen i 
byen til nästa granne fortskaffas och af den sidsta 
til Åldermannen hwarje sammankomst återställas; 
men försummade någon, sammankomsttecknets 
fordersamma fortskaffande, wiste motwilja der- 
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wid eller blefwe utan laga förfall borta, skulle han 
första gången plikta 8 ./. [= öre] och derefter för 
hwarje gång 16 ./.. Hwarjemte det gilt wara hwad 
de öfrige byamännen faststälte hälst om någon 
med förfall wore borta då Byamännens samman-
träde skjedde, de frånwarande kunde låta någon af 
husfoket wid sammankomst wara tilstädes, at för 
underrättelse afhöra hwad som faststältes och för 
bättre säkerhet sedermera sjelf för wissa sig 
derom; Och om någon af byamännen wid deras 
sammankomst öfwerfölls Åldermannen eller nå-
gon af grannarne med oanständige ord, eller ock 
utbriste i Swordom gjorde sig förfallen första 
gången til 6 ./. och sedan hwarje gång til dubbel 
bot,; men dessutan skulle altid den brottslige be-
fordras til laga näpst wid Domstolen. 

Til befordran af fred och Hägn i byen borde 
2do En eller Twå gånger hwarje åhr uti samtelige 
Åsby grannars närwaru hållas Giärdesg'årdsSyn 
och det som funnes ogilt sättas i fullkomligit stånd 
inom wiss förelagd tid dertil eller den som försum-
made bota sin ogilde giärdesgårdar och stängzel 
plikta för hwar famn 4 ./. och tillika dubbelt giälda 
skadan, som deraf timat; Åliggandes Ålderman-
nen noga tilse det någon af grannarne icke komme 
på något sätt at lida, utan hwar i fullkomligt stånd 
hölle och stängde sin giärdesgård, grind och led 
efter öretal, heman- och stångfall i byen. 

I anledning hwaraf 3tjo när gjärdesgård och 
annan stängsel omkring Åker, Äng, Beteshage och 
Hägnad, som i behörig wård hållas skulle, blåste 
neder eller af annan händelse funnos ligga omkull 
borde den utan dröijsmål åter upsättjas eller den 
sådant försummar sedan han erhållit kundskap 
derom eller fått tilsägelse böta fyra öre för hwart 
kreatur, som genom hans försummelse inkommer 
och om skada skjer dess utan den samma dubbelt 
ersätta. 

4to ware 1 dahlers bot och lika ersättning för 
den, som icke första wåhrdag, eller när deremellan 
nödigt funnos tilstängde och i förswarligt stånd 
satte honom tildelte grindar led och öppningar för 
winter eller sommar wägar; men eho af byamän-
nen foro genom grind elr led och sommartiden 
icke läto igen eller stängde efter sig borde första 
gången böta 16 ./. sedan hwarje gång dubbelt. 

Sto granne, som egenwilligt släpte något kreatur 
til bete på ägor warande i broddsäde förr och 
annan tid än samtelige grannarne blefwo ense om, 
skulle utom skadeersättning erlägga 6 ./.; och 

6to hwilken som uti ej afbärgadt gjärde eller äng  

tjudrade kreatur borde jemte full skade ersättning 
plikta 12 ./., och 

7mo den, som wid säds och höes inbärgning 
hade jemte dragare med sig andre unga hästkrea-
tur än die föll gjorde sig saker til 16 ./., äfwen som 

8wo utom skadeersättning den borde böta 16 ./. 
för hwart kreatur, som uti gjärde, äng eller slott 
kjärr släptes til bete innan hwar granne sin säd och 
Hö i hus eller wå'rdad stack bärgat; och der någon 
öfwer utsatt tid der betade kreatur skulle för 
hwarthera erlägga 8 ./. om dagen; och 

9no gjorde den sig saker til 16 öres böter, om 
dagen för hwart kreatur, som släptes uti någon 
annan grannes enskilte hägnad, eller wallades uti 
obärgad slåtta, gjärde och wretar; i hwilka fall icke 
allenast full skadeersättning borde erläggas utan 
och den brottslige för Rätta Lagl. tiltalas. 

10mo skulle bewisligit okynnesfä wid laga an-
swar owägerligen bortskaffas; men ägaren af flöij-
aktigt kreatur borde om han försummade fängsla 
det samma bota 16 ./. och den granne 8 ./. som 
wiste annans kreatur wara såsom berördt är ose-
digt, och för åldermannen sådant icke straxt up-
täckte. 

1 lmo Ålåge Åldermannen hwarje höst samman-
kalla Byamännen at updämma wattn på de ängar 
och kiärr som wattudämning tarfwade; och den 
som dertil nekade wore förfallen första gången tu 1 
Dr och sedan för hwarje gång dubbelt; men hwil-
ken wattudamen öppnade, innan alla grannarne 
blefwo therom ense, borde plikta första gången 5 
Dr och för hwar gång han therefter i samma om-
ständighet sig förbrute erlägga 10 Dr. 

12mo Ware Åldermannen förbunden i Gran-
names närwaro noga tilse det Måhl och skiljo-
stenar i Åker eller Äng ej rubbades, och at hwar 
granne upkjörde riktiga Måhl- och skiljefå'rar och 
gjorde i skildnaden emellan slotter skiften rätta 
afraggor; warandes den af Granname sig härutin-
nan med wett och willja försåge förfallen til böter 
af 16 ./. hwarje gång utom det hwartil han lagl. och 
af Rätten kändes skyldig wid Lagsökning therom. 

13110 borde Åldermannen emot infallande Ande-
tid sammankalla byamännen och med dem öfwer-
lägga hwad dag de skulle begynna slå och bärga 
samfälte Ängar; hälst hwad då faststältes skulle 
owägerligen efterkommas wid bot, första gången 8 
./. och therefter för hwarje gång dubbelt. 

14to Enskilte Ängar och Hägnader och kjerr 
ehwarest de hälst på bysen ägor woro belägne, 
tilkommo Ägaren enskilt wårda; och hwilken som 
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af byamännen beträddes uprifwa annans gjärdes-
gård samt kreatur uti grannens enskilta wårdade 
Ägor insläpte skulle utom skadeersättningen 
plikta hwar gång 1 Dr. Men wallhjon, som af egen 
drift eller wå'rdslöshet läto kreatur gå uti inhäg-
nade ägor borde af lönen ersätta allan skada krea-
turen slika tilfällen gjorde. 

15to Bro icke mindre än byawäg samt nödige 
kiörwägar til och igenom gjärde och gemensamma 
Ängar skulle efter redan skjedd fördelning i för-
swarligt stånd byggas och hållas wid en dalers bot 
för den som härutinnan briste och skadan åter, 
som tima kunde. 

16to Om någon skadade eller gjorde onyttig 
grannens fiskeredskap borde skaffa nytt igen och 
ändå böta 5 Dr. 

17mo finne någon grannens eller annans kreatur 
å Åsby ägor uti kjärr, sjöar, strömmar ligga neder 
eller annorstädes häftad med fot i Skjällklafwe, 
stengryten klyftor och träns rötter, men hjelpte ej 
då han kunde, försummade tilsäga ägaren om 
kreaturets nöd eller undandroge sig at hjelpa til 
dess undsättning ware i alle desse fall saker til 5 
Dr. 

18wo der så hände at någon af grannarne träf-
fade å byens skifte eller oskifte skog och mark 
utbyaman, Torpare, Soldat, Båtsman eller inhy-
seshjon, som gjorde, åwärkan med timmer eller 
annat hygge, torfskjörd, basts tagande af trä, löf-
brott och annat slikt, borde Åldermannen therom 
tilsägas at kalla åwärkaren til förlikning och i godo 
förmå den, som på berörde sätt sig förbrutit, at 
ersätta skadan, eller i annor händelse den brotts-
lige lagl. tilltala; men förtege någon af grannarne 
åwärkaren, skulle den som honom funne böta 1 
Dr. 

19no Sedan Åldermannen och grannarne förent 
sig hwad dag de wille begynna eller förrätta något 
arbete med hö och sädesbärgning eller annat län-
dande till byens gemensamma nytta; så ålåge det 
hwar granne fullgjöra sin skyldighet derwid, i an-
nor händelse borde den motwillige, tredske och 
försummelige skylla sig sjelf för all den skada han 
toge derigenom at de förre utan uppehåll fullgjorde 
sitt arbete; men ther någon för dödsfall, sjukdom, 
fattigdom eller annan tilstötande oförmodelig hän-
delse sattes utur stånd för sin del utgiöra och full-
borda sådant föresatt arbete, hade den oförmögne 
at i synnerhet bärgningstiden njuta hjelp af de 
andre grannarne, emot ersättning och förnöijelse  

med dagswerken efter Ålldermannens och 2ne Bi-
sittjares ompröfwande. 

20mo Borde hwar granne åhrin hafwa sine 
swinkreatur ringade från det kiäle ginge utur jord 
til dess den åter kjälad blefwe wid bot 1 Dr för 
hwarthera 'af berörde kreatur som inom denne ti-
den funnes oringad, och om någon dermed be-
träddes flere gånger skulle han böta dubbelt. 

21nzo ware ej tillåtit bära eld utan lyckta emellan 
gå' rdarne eller stufworne i Åsby mindre i Fähus, 
Lada, Stall eller andra uthus, icke i uthus röka 
tobak, och lemna eld osläkt i Kjölna, Badstufwa, 
Smedja eller hwarest det hälst wara kunde wid 10 
Dr Silfts böter för den som i någon omständighet 
bewisligen häremot i förbryta skulle. Äfwen som 

22do then gjorde sig saker til 5 Drs bot som wid 
rödjande och stängande ej wäl släkte eld efter sig 
innan han ginge och borde des utan om skada 
skjedde fulleligen giäldas; men om 

23tio någon brände tjära eller annars hade eld i 
skogen och går therifrån innan eld släkes utan den 
kommer lös, ware han skyldig til 10 dalers plikt 
änskjönt ej skada skjedde, hwilken i annorhän-
delse efter bepröfwande borde fyllas. och 

24. Ålåge hwar af grannarne wid 5 Drs bot at 
hos Åldermannen angifwa om skogseld komme lös 
eller rök af fördold eld på något ställe syntes; til 
sidstnämnde bot. 

25te ansåges och den saker, som på Ålderman-
nens kallelse ej komme tilstädes at släcka eld, eller 
då han kommer utan åldermannens tilstånd går 
derifrån; så framt icke laga förfall wistes. 

25to [b] wore Åldermannen skyldig wid Fem Dr 
Silfmt hwarje höst och wåhr besiktiga alla skors-
tenar och Eldstäder hos byamännen och andre 
som bodde på ägorne; och ägde han med Byamän-
nen kullslå alldeles bofällige spislar och skors-
tenar, men andre bofällige borde af ägaren inom 
utsat tid wid 10 D bottas och bättras, emedlertid 
om fara wore för elds skade tilläts honom icke 
hafwa eld i sådan bofällig spisel wid nyss nämde 
bot. 

26to ansågs wara nödigt det war af grannarne 
hölle Stall, fähus och andre huswäggar frie från 
gjödsel til förekommande af röta och hwilken be-
träddes häremot sig förbryta skulle första gången 
plikta 1 Dr och sedan hwarje gång dubbelt. Samma 
böter wore 

27mo för den, som hade mullbänk omkring nå-
got nytt hus och i dess ställe icke gjorde stenmur 
bunden med Ler och sandbruk. 
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28wo Misstänkte främmande, okände och löske 
personer, som ej kunde förete behörigt pass skulle 
någon af Byamännen icke en gång öfwer natten 
hysa utan wid fem Drs bot hos Åldermannen an-
gifwa och han med grannarnes biträde skaffa til 
nästa KronoBetjente, eller wore både Ålderman-
nen och hwarthera af grannarne utom böter efter 
lag förfallne til 5 Dr. 

29 Lutade någons gjärdesgård inåt sädesgiärde 
eller på wäg och ägaren inom föresatt tid ej bätt-
rade skulle han plikta 16 ./. 

borde grindar och led för Korngjerde lagt i 
winterfohr hållas gilde eller den försummelige er-
lägga 1 Dr för hwarje grind och led som ligger 
neder, och om wäg öfwer sådan åker giordes, 
borde den nästa wåhr upkiöras och i behörigt bruk 
sättas af den som wägen nyttiat wid lika bot för 
hwarje teg. 

befunnes någon taga rofwor eller erter å 
grannens åker och skifte, den skulle utom skade-
ståndet hwar gång böta 5 Dr. 

wore Skattebönderne ej tillåtit öfwer nu 
warande antal hos sig intaga eller på ägorne hafwa 
Jnhyses Hjon wid 5 Dr åhrl. för hwar person; men 
Frälse Bönderne ägde, med Wederbörande Jord-
ägares bifall i jämförelse emot Skattehemman an-
taga och hysa them som slikt rätteligen tarfde; 
eller Skatteböndernes inhyses folk afskaffas. 

hwilken som icke hade åtta dagar förr så-
nings tiden utkjört giödsel utan öfwer annans 
sådde skifte gjorde wäg, skulle första gången er-
lägga en Dal sedan hwarje gång dubbelt och för 
gångwäg deröfwer första gången 6 ./. och seder-
mera hwarje gång fördubblas. 

Hände det at något kreatur funnes i giärde, 
äng eller hägnad hwarom led, grindar och gjerdes- 
gärder wore tilstängde i laggilt stånd; och kreatu- 
rets ägare icke kunde öfwerbewisas hafwa det in-
släpt, skulle kreaturet lsta gången saklöst uttagas; 
men om det ock på sådant sätt annan eller flere 
gånger funnes inom gild hägnad, borde ägaren af 
kreaturet böta hwarje gång 2 Dr och, der det 
wistes at han sitt kreatur sjelf insläpt eller tillåtit 
annan, plikta 10 Dr. 

I den händelse något af grannarnes barn 
eller tjenstefolk för bröto sig emot denna byord- 
ning; skulle fadren och Husbonden för det brotts- 
liga barnet eller tjenstehjonet erlägga böterne, ef-
ter han af de senares lön sådant jemte ersättning 
för skada genom deras förwållande, ägde afräkna. 

wore Åldermannen obetagit med samtel.  

grannarnes minne förbättra denne ordning och läg-
ga dertil hwad som til deras gemensamma nytta 
pröfwades godt at fastställas. och 

på det Åldermannen med så mycket större 
flit handhafwa och til werkställighet befordra den-
ne byordning, tillmons honom för hwart Åhr 1/3 
del af alla de böter som utsöktes; de öfrige twå 
tredjedelarne skulle förwaras uti en dertil anslagen 
med lås och nycklar försedd kista och efter före-
kommande omständigheter desse andelar af bö-
terne til Byamännens wärkeliga förmon an-
wändes; Hwarföre ock någre böter icke borde ef-
tergifwas utan. 

38 hos den brottslige af Åldermannen under 2ne 
grannars biträde utmätas och om den brottslig-e 
wägrade utgifwa hwad han skulle, ägde Ålderman-
nen och de som gjorde honom biträde til säkerhet 
taga pant hwilken ägaren borde inom 14 ton dagar 
derefter inlösa, hälst panten sedan denne tid til 
inlösen förflutit, utan answar såldes på auction til 
den mästbjudande; i hwilken händelse öfwerskot-
tet borde til pantägaren återställas, och låge det til 
laga bot om den brottslige, hos hwilken böter och 
ersättning uttingas skulle, Ålldermannen och hans 
biträdare med oqwäden eller hugg och slag be-
mötte; men om Åldermannen ej fullgjorde sin 
skyldighet eller sjelf funnes bryta häremot skulle 
han i hwar omständighet han sig förser böta dub-
belt emot annan granne, och dessutan afsättjas 
samt i hans ställe en annan til Ålderman förord-
nas; och tilkomme altid den tilsatte af förre Ållder-
mannen infordra behörigt redo, för de utsökte 
böter som i denne Byordning räknades i alt 
Silfrmt. I övrigit wore ock Bokhållaren Hörner 
och Åsby Skatte Bönder ense 

39. at om någon af grannarne eller de å byens 
ägor warande Soldater, Båtsmän och Jnhyses 
Hjon, af utbyaman, skyld eller oskyld, antoge nå-
got kreatur större eller mindre at på Åsby ägor 
öfwer sommaren få Muhlbete skulle han för hwart 
kreatur böta första gången 2 Dr berörde mynt och 
annan gång dubbelt; men angående plikt så wäl för 
höns och Giäss om de funnos i sädesgiärde eller 
oslagen äng som och at Grannarne borde inom 
samfäld stängsell beta kreatur efter öre och örtug i 
by, Och Huruwida Åsby frälsehammansÅboer 
ägde rättighet å utmarken gjöra någre inkräkt-
ningar eller intagor, hwari efter Bokhållarens 
Hörners påstående frälse Bönderne i jämförelse 
emot Skatteböndernes hägnader skulle finnas li-
dande, kunde byamännen icke träffa någon för- 
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ening; utan Anhålle, det Rätten måtte härutinnan 
lägga dem emellan och fastställa det de blifwit 
ense om; Hwilket Rätten i öfwerwägande tog. 

Afsades: Som den af Bokhållaren Hörner för 
Åsby Frälseheman med samtelige Skattebönderne 
derstädes, på ofwanberörde sätt om Ordning i 
byen träffade Förening i Lag är grundad och til 
deras så wäl samfäldte som ock hwartheras en-
skilte fred, hägn och werkelige förmon länder; och 
icke mindre til ytterligare befordran deraf skjäligt 
är; At den grannes Höns eller gås, som finnes eller 
uptages uti byens samfälte sädesgjärde oslagne 
gemensamma ängar eller enskilte sädeswretar och 
oafbärgade slottor första gången med 1 ./. och 
annan gång med 2 ./. Silfmt återlösas må, än med 
lag enligt pröfwas icke allenast det samfält inhäg-
nade ägor af giärden, ängar och kjärr til kreaturs 
bete i jämförelse efter hemanens öretal nyttjas 
med et eller flere kreatur för hwart öre, såsom af 
Ålderman och fläste jordägarne åhrin wid sam-
manträde härom aftaldt blifwer, Hwaröfwer den, 
som äger större antal af kreatur än emot hans öre 
och örtug til slikt bete swarar, något kreatur icke 
insläppa bör eller någon af grannarne annans för 
tilständigt öretal i samfäld hägnad insläppt kreatur 
derifrån drifwa wid bot 8 ./. samma mynt om da-
gen för hwart kreatur; utan ock at hwar granne i 
byen af utmark jämngod betes- och skogshägnader 
efter öretal tilkommer; så at, om efter gode mäns 
besiktning deröfwer til något heman mindre eller 
ej någon hägnad wore, åboen derpå ägde rättighet 
at til jemlikhet och fyllnad af utmarken instänga; 

Altså pröfwar HäradsRätten skjäligt detta alt 
jemte Åsby Byamäns och jordägares ingångne för-
ening til efterlefnad och werkställighet at gilla och 
fastställa. 

Sedan detta Utslag blifwit Afsagdt, anhöllo 
samtelige byamännen ifrån Lund, som härunder 
want tilstädes, at i anseende til det deras och Åsby 
Ägor låge intil hwarandra och ware til någon del 
blandade, Rättens ofwanberörde Utslag och den 
för Åsby faststäldte by Ordning äfwen måtte tjena 
Lunds byamän til efterrättelse; och emedan i an-
ledning theraf Bokhållaren Hörner å frälsehema-
nens wägnar samt SkatteBönderne i Åsby och 
Lund på det sättet förentes: at de så wäl inom 
hwarthera byen särskilt, som ock emot hwarthera 
byalaget, borde i hwar omständighet hålla den fred 
och hägn, förenämnde Utslag och Byordning inne-
hölle och stadgade och det alt wid de böter som  

der utsatte äro, til hwilken ända samma byordning 
åtminstone en gång om Åhret i hwarthera byalaget 
skulle upläsas, på det ej någon til ursäkt tjena 
måtte, at hans barn, legofolk, torpare, Soldater, 
Båtsmän och InhysesHjon, honom owetande, 
emot Byordningen förbrutit sig, utan skulle den, 
som wore husbonde i gården, swara til böterne, 
och derföre af wederbörande söka sin ersättning; 
ty blef ock Lunds med Åsby Byamän träffade 
förening dem til obrottslig efterlefnad faststäld. 

FARINGE SOCKEN 

Byordning för Bärby 1798 

ULA. Närdinghundra härad AIa:22. 3 maj 1798. 

Genom til detta Ting uttagen skriftelig stämning 
hade Nämndemannen Abraham LeSeur i Solwalla 
och Arrendatorn Matts Andersson i Ora, såsom 
delägare i Bärby By, låtit inkalla Bönderne Anders 
Andersson, Mårten Mårtensson, Hans Ersson, 
Jan och Anders Må' rtenssöner, Anders Claesson, 
Jan Andersson, Anders Ersson, Anders och Matts 
Janssöner, Erik Andersson, Erik Ersson, Pehr 
Andersson, Matts Mattsson, Erik Jansson och En-
kan Brita Mattsdotter alla uti Bärby, med påståen-
de, at ej mindre Byordning, uppå Parternes ge-
mensamma kostnad blefwe uprättad, än ock 
Storskiftesdelning å Gärdesgårdarne wärkstäld: 
Warandes jemwäl ersättning för Rättegångsom-
kostnaden fordrad. 

Wid uprop af detta mål, instäldte sig Nämnde-
mannen Leseur, samt efter thertil upwist skriftelig 
Fullmagt å sin medkärandes Matts Anderssons 
wägnar, tillika med Expeditionskronobefallnings-
mannen Wälbetrodde Matthias Forssmansson för 
hans i samma by innehafwande LänsmansBo-
ställe; Men Swaranderne woro icke närwarande, 
utan anmälte Nämndemannen LeSeur at de för-
klarat sig nöjde at ingå uti hwad i den uttagne 
stemningen blifwit yrkat, och til bestyrkande deraf 
inlemnade Nämndemannen följande: 

"Med den af Arrendatoren Matts Andersson på 
Ora och Nämndeman Abraham Le Seur i Solwalla 
utwärkade stemning äro undertecknade Bärby 
Byamän nöjde med hwad Byordningen och 
Järdesgårds delningen beträffar, dock hwad 
Gärdesgårdsdelningen beträffar får ej större skif- 
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ten än twänne skiften på hwart Gärde och twänne 
på hwar äng, som intygas. 

Bärby den 30de April 1798. 

Erik Jansson B, Erick Ericksson B, Anders 
Ersson B, Jan Andersson B, Anders och Matts 
Janssöner B, Anders Andersson B, Mårten 
Mårtensson B, Jan Mårtensson B, Erik Andersson 
B, Anders Mårtensson B, Enkan Brita Matts B, 
Matts Mattsson B, Hans Ersson B, Anders 
Claesson B, Pehr Andersson B. 

Häruppå företeddes den uprättade Byordningen, 
hwilken, wid upläsandet deraf, war ord ifrån ord 
så lydande: 

»Project til Byordning uti Bärby By, Faringe 
socken. 

1° Förbjudes alt betande och tjudrande på Än-
gar och åkerskiften för hwar annars teg heller 
åkerskifte i samfälte ägor, jemte all watudämning 
af grannar heller de som på Byns ägor bygga helle 
bo, wid fem Daler Silfwermynts wite. 

2° Alla Rishag kring samfälta ägor skola bortta-
gas och i dess ställe uprättas Badwidje Gärdesgår-
dar Sommaren år 1799, wid Tre daler Silfwer-
mynts wite äfwen i Sommar hålla them i godt 
stånd. 

3° Innan Slåttertiden infaller skola alla Gran-
name sammanträda på Åldermans kallelse, för at 
rådlägga hwad dag Slåttan skall börjas i samfälta 
ängar wid Fem Daler Silfwermynt. 

4° All insläppning af kreatur och sönderslitande 
Leder grindars uphäfwande och Gärdesgårdars 
sönderslitande af Grannar eller dess folk, Sol-
dater, Inhyseshjon och Torpare på Byens samfälta 
ägor, förbjudes wid Fem daler Silfwermynts wite; 
skulle ofwannämnde folks kreatur på nemnde sätt 
inkomma och kreaturet uptagit blifwer, ärlägger 
ägaren genast nämnde fem daler böter och skade-
ståndet jemte Rättegångskostnaden ersätta. 

5° Alt okynnes Fä af hwad namn det wara må, 
för-bjudes wid En daler Silfwermynts wite jemte 
ersättning för skador och Rättegångs kostnaden 
påstås. 

6° Broar, och wägar tu ängar och åkerskiften 
skola af dem som dertil wäg hafwa gemensamt 
förbättras wid Tre daler Silfwermynts wite, så och 
watudämningar för hwars annars åker uptaga och 
watnet afleda. 

7° Skola Byamännen på Åldermans kallelse sig 
infinna, då han finner årstiden fordrar at om ängar  

och Gärden stängt bör wara så ock Gärdesgårds 
syn hålla i rättan tid om wårtiden. 

8° Alla Grindar och led skola wid Fem daler 
Silfwermynts wite wara försedde med gångjern 
och hakar, at de kunna lätteligen upp- och igenlå-
tas, samt de Grindar och Led wid Byn, då Tö-
wäder om Winter-tiden infaller, i giltigt och gång-
bart stånd hållas, at icke Swinkreatur skadar 
Sädes-järden med ätande och trampande. 

9° all upsläppning i samfälta ägor skall hos ål-
derman öfwerenskommas och tid thertil utsättas. 

10° Skulle någon emot förmodan af grannarne 
upsläppa samfälta ängar och järden förr, än alla 
Grannar hunnit inbärga hwad them tilhörer, plikte 
fem daler Silfwermynt. 

11° Skall Ålderman och Sexman höst och wår 
brandsyn i hela Byen hålla och de bofällige Skor-
stenar och Eldstäder kullrifwa låta, så wida den 
brottsliga icke inom förelagdan dag det sjelf för-
bättrar. 

12° Skall ålderman och Bisittarena wid Fem 
daler Silfwermynts wite hafwa tilsyn och 
okynnesfä fasta taga låta. 

13° Efter Olofsmässa skall hwarken ko eller 
häst betas heller tjudras i samfälta ägor wid Fem 
daler Silfwermynts böter. 

Anmälandes Nämndemannen LeSeur jemwäl, 
at hwad Gärdesgårdarnes underhållande anginge, 
wore derom sålunda belefwat och öfwerenskom-
mit, at hwar och en skulle underhålla det på dem 
belöpande antal och dertil anwända de på de förut 
innehafde ställen warande Gärdesgårdar, där de ej 
annorledes derom åsämjas kunde, med anhållan 
derjämte, at denne Byordning til efterrättelse nu 
kunde warda faststäld. 

Och som, enligit hwad ofwanberödt är samtelige 
Swaranderne förklarat sig icke hafwa något wid 
Byordningen at erinra; Altså fann HäradsRätten 
skäligt densamma til efterrättelse för Bärby Bys 
ofwanbemälte Jordägare, uppå derom gjord anhål-
lan gilla och fastställa; Hwaröfwer bewis genom 
Utdrag af Protocollet meddelas skulle. 

Byordning för Solvalla 1789 

ULA. Närdinghundra härad AIa:19. 24 febr 1789. 

Qwartermästaren Herr Carl Fredric Palm hade 
till thetta Ting utwärkat stämning å samtelige sine 
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Grannar och meddelägare i Solwalla By, Herr Ca-
pitainen Wälborne Jean Linroht, Rusthållaren 
Adam Åhman, Per Ersson och Karl Andersson 
jemte then sistnämdes Swärmoder Enkan Hustru 
Katharina Jansdotter, Nämdemännen Clas Pers-
son och Abraham Leseure samt Bönderne Erik 
Abramsson, Erik Olsson och Lars Jansson, med 
påstående, thet måtte till ordnings winnande i 
Byen Swaranderne samtycka till fastställelse af 
then Byordning som Herr Qwartermästaren för-
fattandes worde; Hwarjemte Herr Qwartermäs-
taren sig förbehållit att ärsättning för Rättegångs-
utgifterne ärhålla. 

Enär i anledning häraf, thetta måhl till företa-
gande nu upropades, instälte sig Qwartermästaren 
Palm samt å Herr Capitaien Linrohts wägnar, 
hans med behörig Fullmagt försedde Ombud 
Frälse Befallningsmannen Jonas Tillberg: Wa-
randes the öfrige Swaranderne sjelfwe närwa-
rande, utom Erik Abramsson och Per Ersson, 
hwilka i theras ställen Lagligen befullmägtigat, 
then förre Nämndemannen Leseur samt then sed-
nare eller Per Ersson Nämdemannen Claes Pers-
son. 

Tå Palm ingaf fölljande af honom författade pro-
ject till Byordning, som uplästes och fanns ord 
ifrån ord så lydande: 

Project till Byordning i Solwalla 

lmo Förbjudes all tjudring och betande i samfelta 
ängar jämte all wattudämning å Byens ägor af 
Ryttare, Soldater, Torpare, grannar och Inhyses-
hjon, wid 20 D Srmts wite. 

2do Alla Rishag om samfälta ängar och ägor, af 
hwad namn thet wara må borttagas och i det ställe 
upsättas Baddwidje Gärdesgårdar näste Sommar. 

3° Innan Slåttertiden infaller skola alla Gran-
name sammanträda för att öfwerenskomma om 
dag, då slottan kan börjas NB i samfälta ängar. 

4° All insläppning af kreatur och sönderslitande 
Leder och Gärdesgårdar af Ryttare Soldater, Tor-
pare och Inhyseshjon i Byens större ängar utom 
Skoxängen förbjudes wid 20 Dalers wite; Skulle 
ofwannämde Folks kreatur inkomma eller insläp-
pas i ofwanberörde ängar, och kreaturet uptagit 
blifwer, ärlägger genast ägaren till dess utlösen 
föreskrefne Böter, hwaraf 1/3 del tillfaller Sockns 
fattiga samt utom desse böter, gälda skadan och 
Rättegångskostnad, hwilka böter genast anses så-
som executiva. 

50 Alt okynnes fä af hwad namn det ock wara 
må må wid lika wite och ersättning förbjudas. 

6° Broar och wägstycken samt wattuställen in-
nom By skola nästa Sommar i fullkomligit stånd 
sättas. 

7° Skola Byamännen på åldermannens kallelse 
sig infinna, tå han finner årstiden Itrdra att om 
ägor och gärden stängt eller hägnat bör wara, så 
ock gärdesgårds Syn hålla. 

8° The af grannarne som hafwa Led eller öpp-
ningar för samfälte ängar skola wid det utsatte 20 
Dr Srmts wite wara skyldige att hålla Grindar och 
sådane Led som äro med gångjern och Hakar för-
sedde, att de lätteligen kunna öppnas och igengå. 

9° All upsläpning å ängarne och gärden skola 
hos åldermannen och Besittarne öfwerenskom-
mas. 

10° Skulle emot förmodan någorthera af Hem-
manen upsläppa samfälte ängar eller gärden innan 
the alla hunnit inbärga hwad them tillhörer, plickte 
föreskrefne 20 D. Srmt. 

110  Med ofwanstående puncter förklara wij oss 
samtelige Solwalla Jordägare och Åboer aldeles 
wäl nögde, med den tilläggning att åldermannen 
med Besittarne äga denna Byordning Lag!. tillöka 
och förbättra, som det ock skall wara Byamän-
nens gemensamma skyldighet, att då en eller an-
nans kreatur saknas eller är borta, det eller de då 
eftersöka, samt odjur om det på orten förspörjes 
söka fördrifwa eller deras kulor upsöka och ung-
arne förstöra. 

12° Skall Brandsyn i hela Byen höst och wåhr 
hållas af sexmannen med en eller flera af gran-
name till förekommande af Brandskador och ut-
sättes en sådan Syn af åldermannen tå en bofällig 
eller oförswarlig muhr eller skorsten om then ej å 
den af wederbörande utsatt dag ej bättras neder-
rifwas eller nederslås. 

Och som samtelige Swaranderne härefter förklara-
de thet the thesto hälldre wille till efterlefnad an-
taga hwad Herr Qwartermästaren Palm uti ofwan-
intagne project till Byordning, föreställt och up-
satt, som sådant åsyftade och ofelbart medförde 
en efterlängtad ordning innom Byen, samt fre-
dande af Byamännens ägor; Altså och emedan 
Parterne, jemte förmälan thet the framdeles, om 
så nödigt pröfwades, ej wore emot att thenne af 
them nu antagne Byordning uti några puncter, an-
tingen tillöka eller förbättra, anhöllo om faststäl-
lelse af hwad then samma nu innehåller; Ty fann 
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ock HäradsRätten skjäligt, att uppå Parternes be-
gäran samma Byordning till thess nuwarande inne-
håll i hwad then rörer Byamännen sjelfwe, till 
Byamännens efterrättelse härigenom att gilla och 
stadfästa. 

KNUTBY SOCKEN 

Byordning för Burvik och Såtter 1789 

ULA. Närdinghundra härad Ma:19. 11 maj 1789. 

Företrädde Bokhållaren wid Bennebohls Masugn 
Herr Lars Fogman, samt till HäradsRätten ingaf 
en emellan Jordägarne i Burwiks och Såtters Byar 
uprättad skriftelig ByOrdning med anhållan, att 
then samma kunde uti Domboken warda intagen, 
samt till framtida efterlefnad af HäradsRätten 
stadfästas: Lydande berörde Byordning wid uplä-
sandet theraf, ord ifrån ord sålunda. 

Byordning wid Buhrwiks och Såtters Byar i 
Knutby Socken belägne, hwilken till Hemmanens 
rätta skötsel och ägornes desto bättre fredande 
med bibehållandet af wederbörlig rättwisa, be-
gäres ödmjukast att igenom Närdinghundra högt-
ärade HäradsRätt för en hwar åboes obrottsliga 
efterlefnad från denne Månads början och alt 
framgent, få stadfästade följande puncter. 

1° Att ibland Byamännen innom hwarthera 
Byen, efter den Tour som de sjelfwe samfält öf-
werenskommit, tillsättes och ombytes årligen wid 
den 1 Maji en Ålderman med tillhjelp för sig af en 
besittare, hwars owillkorliga skyldighet blifwer att 
hwar på sitt hål nogast tillse thet all ting i stöd af 
denna Byordning samt hwad härmed gemenskap 
äga kan rigtigt handhafwes, och hwarwid the så 
wäl som the öfrige Byamännen från alt öfwerfall 
fredäs, äfwen i den delen om någon ibland dem 
skulle finnas nog obetänkt att hwar emot annan 
wid sammankomsten och böters uttagande uti 
oanständige ord eder och swordomar utbrista, wid 
bot af åtta skillingar första gången och hwarje gång 
dubbelt som häremot bryter. 

2° Äger Åldermannen mackt när han sjelf nödigt 
finner eller af annan warder påmint, att samman-
kalla Byamännen till gemensam öfwerläggning om 
hwad som hälst bör företagas och i anledning af 
denne Byordning till Hemmanens förmån lända 
kan, då detta sammankallande sker genom en bud- 

kaffe eller annat gifwit tecken som Byamännens 
beqwämligast funno och sig förena kunna, hwilket 
hos åldermännen förwaras, samt omkring skickas 
Byalaget, hwaremellan thet från en till annan gran-
ne genast utan minsta uppehåll fortskaffas, och 
ther någon sådant försummar som efter ordning 
thet emottaga bör, eller härwid wisar owilja plick-
tar han första gången 1 sk. och andra gången dub-
belt. 

3° Enär tecken på förenämnde sätt är gifwit till 
grannarnes sammankomst bör åboen sjelf från 
hwarje Hushåll på then utsatte tiden och sammel-
platsen hos Åldermannen sig straxt inställa och 
afhöra hwad som förehafwes, dock ther någon är 
sjuk eller borta bör then samma i förra händelsen 
genom fullgiltigt ombud, samt i den sednare wid 
hemkonsten hos Åldermannen sig underrätta 
hwad tå blifwit beslutit eller eljest befalt, och thet i 
alla delar efterlefwa likasom han sjelf wid sam-
mankomsten närwarande want; Men blifwer nå-
gon utan laga förfall aldeles borta eller kommer för 
sent böte then thet gör 8 sr; sker thet oftare af 
wårdslöshet och illwilja böte hwar gång dubbelt. 

4° Wid Höst och Wår eller flere gånger om så 
nödigt pröfwas, förrättas gärdesgårdsSyn af sam-
tel. Grannarne, då noga tillses alla felagtigheter, 
och hwad ogilt finnes förelägges att innan wiss tid 
wara färdigt eller plicktar then som sådant försum-
mar 1 sk. för hwarje famn, samt 3 r. för hwart 
kreatur som genom sådan olagad stängsel inkom-
mer jämte dubbelt skadan åter efter Byalagets 
godtfinnande; likaledes ware bot samma för then 
som ej genast uprättar nedblåst gärdesgård sedan 
han härom antingen sjelf fått kundskap, eller och 
af åldermannen eller någon annan af grannarne 
warder tillsagd. 

5° Alla grindar med Led och öppningar å winter-
wägar böra ther så behöfwas straxt om wåren när 
kälen gått utur jorden upfredas, samt Byamännen 
emellan så fördelas som thet för en hwar kan be-
qwämligast falla sig, och pliktar then som sedan 
försummar hålla sin grind eller Led 2 ssr utom 
ärsättning för härigenom åkommande skadan, 
äfwen som wid samma bot för then hwilken läm-
nar grind och led öppet efter sig, utan någon skada 
deras förorsakas som i sådant fall särskilt um-
gälles. 

6° Utsättes 8 ssrs plickt jämte skadestånd af 
then som såningstiden Höst och wår innom ett 
dygn ej upfredar sädesgärdet sedan Åldermannen 
tillsagt. Skulle någon sedan sått är insläppa sine 
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kreatur böte för hwarthera 4 ssr jämte skadans 
ärsättning, och wid lika bot förbjudes att uprifwa 
sin Gärdesgård omkring trädesgärdet så framt ej 
alla grannarne therom öfwerenskommit. 

7° Som stor och Byängarne wid Sotter kunna 
skäligen anses ibland byens mäst angelägna tillhö-
righeter, men likafult alt hitintils genom utomor-
dentlig betning och trampning blifwit nog skadade. 
Altså warder härefter utsatt 2 Rdr plickt af then 
som häröfwer nyttjar fäädrift, med betning om 
wåren för hwarje kreatur som hälst, samt för an-
nan körwäg än till ägornes afbergning härinnom 
sedan Kälen gått utur jorden; likaledes få wid sam-
ma bot å desse ängar ej betas med andre kreatur 
än Hästar och kalfwar som efter höbergningstiden 
ej eller förr må ditsläppas än samtelige Byamän-
nen härom öfwerenskommit, samt alt vid lika bot 
för hwarje kreatur från then, hwilken längre om 
Hösten betar och ofredar desse ängar sedan beslu-
tat blifwit att hålla dem i Hägn, hwarföre wid 
ingångarne sättes rigtige grindar med Lås; thertil 
Åldermannen nycklarne hos sig behåller: och på 
det desse oftanämnde ängar samt, Sotters Byes 
åkergärden måtte thesto mer all uptrampning och 
ohägn kunna fredas, ty skola fääwäganie till och 
ifrån söderskogen å östra och wästra sidan utan 
om Byens odalägor rigtigt uplagas samt ständigt 
underhållas wid bot af 8 ssr hwarje gång för then 
som härutinnan brister med rigtigt folk och red-
skap sedan tillsagt är om wiss tid att härmed före-
taga. 

8° Plicktar then 4 ssr som utom förenämnde 
Sotters Byes ängar bryter öfwerenskommelsen 
om betande wid Höstetiden i trädesgärden med 
andre samfälte ängar, samt huru många och af 
hwilka kreatur må dit komma, likasom wid samma 
bot för hwarje kreatur såwäl om Hösten att beta 
på rågen, som om Wåren i ängarne theräst någon 
skulle finnas nog sjelfwillig att insläppa dem. 

9° Sedan samtelige Byamännen om wåren för-
rättat dikessyn och funnit hwaräst wattnet be-
qwämligast låter sig afleda samt derefter anordnat 
dikens uptagning och widmagt hållning med bästa 
nyttan, så bör therefter en hwar fullgöra hwad 
honom åligger till sin egen med sine Grannars 
nytta wid bot af 3 rst för hwar famn skårdike med 
renar och 6 rst. för hwarje famn aflops- och floddi-
ken utom särskilt dikarelön af them som härutin-
nan wisar sig wårdslös och motwillig, hwilket när-
mare wid den andra dikessyn om Hösten kan 
tillses, men ther större stenbrott af backar möta,  

samt wid Wåhrfloder böra grannarne gemensamt 
skyldige kännas att å föresattan tid genom en karl 
eller mer af hwart matlag utarbeta wattnets led-
ning från gärdet; försummar någon thet eller går 
bort innan alt är fullgjordt böte fyra skillingar och 
thes utom betale then som arbetet åt honom uträt-
tat efter byamännens bepröfwande. 

10° Att ej nedköra samt trampa hwars andras 
sådde åkrar böra samtelige grannarne, hwad gör-
ligheten medgifwer, göda sine Åkrar på en Tract 
och skifte att thet Höst och wår kunna utså ena-
handa säd samt dymedelst lämna gödsell och kör-
wägen öppen för den ofwanliggande wid 8 ssrs bot 
af then som härutinnan gör egenwilligt intrång el-
ler med såning igenstänger wägen samt likaledes 
samma bot af then som kör flere wägar än en 
öfwer hwars andras Åkrar och skiften. 

11° Skall Åldermannen sammankalla grannarne 
några dagar, innan slottertiden om sommaren in-
faller, angående samfälte ängars slående, tå then 
som en sådan sammankomst försummar böter 3 
ssr och på det ena icke måtte nedköra och trampa 
den andras gräs, så böra alla på en gång begynna 
att slå wid bot af 8 ssr som häremot bryter eller 
förr begynner än öfwerenskommit är, samt lika 
bot af then som går öfwer rätta linien inpå sin 
Grannes Ängs teg eller Åkerskiften jämte dubbelt 
tillbakas af the Höö eller säd som han således 
öfwerslagit, och wid för tidig slott kunnat å Gran-
nens del nedtrampa. 

12° Utsättes 8 ssrs plickt af then som slår bytes-
renar och Lötar [ev. Lötan] innan öfverenskom-
mit eller delt är, samt lika mycket af then som, 
efter förut gången delning Byamännen emellan, ej 
bättrar wägar och broar wid ägornes afbergning till 
och ifrån By, sedan han mot felagtigheten deraf 

13° Dito 2 ssrs plickt hwarje gång för hwart 
kreatur som utom samtelige Grannarnes öfwer-
enskommelse tjudras uti Äng eller sädesgärde, om 
det och wore på ens egen teg, samt åtta skillingar 
af then som antingen kör i Äng ther ingen allmän 
färwäg är sedan käla gått utur jorden, eller ock kör 
annat än rätta wägen ther wäg i ängarne äro, 

14° ditto 4 ssr then som utom Allmän öfwerens-
kommelse genom sine barn eller andre låter plåcka 
rofwor, bönor, ärtor, Rötter och kohl, ther the 
hafwa thesse säden samfält på en wiss tract, samt 
wid likas bot för hwart swin som ej är något ifrån 
det att kälen gått utur jorden och åter kommit dit. 

15de Then som ej wårdar och släcker Eld uti 
smedja med badstufwa, eller annorstädes härmed 
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awarsamt umgår, plicktar 16 ssr och 24 af then 
som wid Åldermannens besigtningen har bofällige 
skårstenar och eldstäder samt 8 ssr åter af then 
som undandrager sig att upränsa källor och brun-
nar med andre samfälte wattuställen. 

16° Skulle någon ibland Byamännen wara nog 
djerf och oförsynt att i samfält och oslagen Äng 
antingen hemma wid Byen eller ute på skogsmar-
ken med berådt mod till betnings insläppa Häst 
eller annat kreatur, så måste then thet först warse 
blifwer, i förwar hos åldermannen insätta låta, tå 
then brottslige plicktar En Riksdaler innan han sitt 
kreatur återfår, såwida Gärdesgården want giltig, 
och thes utom fullkommeligit skadan åter, utan att 
härwid söka sig någon ursäkt genom så kallade 
flöjagtige Hästar eller annat okynnes fää, hwars 
acktsamhet altid blifwer ägarens skyldighet att i 
alla delar answara. 

17de På det denne Byordning, som åtminstone 
en gång om året för samtelige Grannarne bör upp-
läsas må till hela sin widd så mycket strängare 
blifwa efterlefwad, ty skall ingen thermed wara 
förswarad att hans Barn eller legofolk honom owe-
tande sig emot Byordningen förgripit, utan bör 
han som i Gården är Husbonde, skyldig kännas till 
alt thet som hans Husfolk häremot bryta, samt 
böterne straxt till Åldermannen utläggas tå han 
therföre må taga ärsättning af tjenstehjonets lön. 

18° Alla wid desse Byar så wäl som närmast 
omkring å ägorne boende torpare, Ryttare, Sol-
dater och backstufwusittare böra i alla the delar 
som them någonsin angå kunna wara förplicktade 
att hålla samma fred emot sine Grannar som 
thenne Byordning innehåller och stadgar wid sam-
ma böter. 

19° Enär Åldermannen med Byamännen enhäl-
ligt finnas förenade, warder efter theras godtfin-
nande fullgiltigt pröfwat alt härutinnan uptagit 
skadestånd och ärsättning hwilken, så wäl som 
alla böter, enligit thenne Byordning, Åldermannen 
och Byamän äga hos then brotslige att uttaga, och 
then sådant wägras, tå taga Pant å hwad som hälst 
samt förelägga tid till betalning, hwilken om den 
försummas, panten till den mästbjudande försälja, 
och öfwerskottet sedan böterne äro betalte, ho-
nom återställa; Hwaremot om Ålderman eller be-
sittare wisa tryghet wid tillsyn, och wårdslösa 
skyldigheters utöfning, samt desutom förbryta sig 
mot någon af här anförde Puncter, the öfrige Bya-
männen tå hafwa mackt att hos dem å enahanda 
sätt utmätning göra; therefter böterne som hunnit  

insamlas, och emedlertid hos Åldermannen för-
waras, komma sist den lsta Maij årligen wid om-
bytet, grannarne hwar en emellan till lika stora 
lotter att fördelas. 

20de Ingen ibland dessa Byars åboer eller på 
ägorne boende Folk må någonthera warda tillåtit 
att hålla getter wid bot af En RDr 32 ssr för them 
som häremot bryter. 

Bennebohl den 6te Maij 1789. 

För Högwälborne Baron Öfwer Hof-Stallmästaren 
och Commendeuren af Kong. Maijtts Wasa Orden 
med Stora Korset Herr Carl Oxenstierna såsom 
ägare af hela Buhrwik 4 Mantal och 33/4 Mtl. i 
Såtter underskrifwen 

Lars Fogman, BruksBokhållare. Såsom ägare af 
1/4 dels Mantal Skatte Frälse i Sätter Erik Anders-
son B. 

Häröfwer Resolwerades Att thenne Byordning 
warder till then säkerhet, kraft och wärkan Lag 
förmår uti Domboken intagen, samt thetta till 
bewis theröfwer genom Utdrag af Prococollet 
meddelt. 

Stadfästelse av byordning för Rickeby 1802 

Näringhundra härad Ma:22. 12 maj 1802. 

Läto Rickeby Byamän för HäradsRätten uppwisa 
den tryckta Byordning, som åren 1775 och 1776 
blifwit antagen af Hwarje Socken i Olands Härad 
samt af Films och Dannemora socknar; hwarjemte 
förbemälte Byamän ingå'fwo en så lydande skrift. 
Som wi nu största delen Byamän i Rickeby hafwa 
kommit öfwerens och bewiljat Byordning i Byn till 
att undwika alla trätor och olägenhet i byn, så äro 
wi samtelige nöjde att lefwa efter denna gamla 
tryckte byordning, hwilket wi alla samtelige här 
underskrifwer, som skedde i Rickeby den 9 maj 
1802. 

gamla Jan Larsson B, Anders Jansson B, Per 
Mattsson B, Per Ersson B, Anders Andersson B, 
Hans Jansson B, Erik Karlsson B, Unga Jan Lars-
son B, Jan Jansson B, Jan Ersson B, Per Jansson 
B 

Närwarande wittnen Jonas Jonsson i Ösby Isac 
Åkerberg på Ekeby och Resolverades att detta 
skulle till den säkerhet, kraft och werkan Lag 
förmår i domboken intagas. 



248 Stockholms län 

Byordning för Rickeby 1832 

ULA Närdinghundra härad Ma: 34. 20 okt 1832. 
75. 

Uppå derom nu gjord ansökning, fann HäradsRät-
ten skäligt, att till vederbörandes efterrättelse fast-
ställa, en emellan samtelige jordägare i Rickeby 
By af Knutby Socken, den 21 sistlidne Augusti 
träffad och nu företedd Förening, så lydande: År 
1832 den 21ste Augusti sammanträdde samtelige 
jordEgare innom Rickeby Byalag för att öfwerens-
komma, om ett ordenteligt betande, samt gärdes-
gårdars, grindars och leds wimagthållande, stan-
nade samtelige Byamän uti följande beslut neml: 

lmo Att hwarje Fjerdedels Hemmansägare, 
skall på alla samfälta beten innom Byens område 
der de åtminstånde hafwa sin mark med de öfriga 
grannarne utelagdt efter Landtmätardelning skall 
hafwa tränne Hästar äller den som blått har 
twänne hästar, skall hafwa som motswarande en 
ko, och på hwarje åttonde dels hemman twå hästar 
— Hagkalfwar och Fölugnar må hwar och en på 
bete hafwa utan någon beräkning. Skulle nogon 
gjordegare finnas att på nogot bete sleppa flere 
kreatur en som sagt är — äller andra inom Byn 
boende ock på Egorne finnas inhyses personer 
dem låfwa att på samfält mark äller til bete så-
danna kretatur sleppa — Skall icke allenast för 
sina kreatur utan efwen för de andras som de 
dertill låf gifwit — Böta för hwarje kreatur 10 skil-
lingar Banco — och hwilka Böter af Byamännen 
med biträde af twå andra af de öfriga mantaln, hos 
den som berörde öfwerenskommelse öfwerträt, 
genast utaga uti Contanter äller så stor pant som 
motswarar denna Summa. 

2o Hwad det angår gärdesgårdars grindars och 
leds widmakthållande skall det åligga Byamannen 
att förut till byråd sammankalla samteliga Byamän 
och dem förelägga, att ofwanberörde skyldigheter 
innom åtta dagar derefter fullgöra — Skulle någon 
härutinnan brista och icke fullgöra så skall den 
samma till de öfriga Byamän Böta åtta skillingar 
Banco — och af Byamannen genast utaga[s] som 
förorsagadt likwäl skall sammanträde ske före den 
lste Maij hwarje år — Skulle Byaman härutinnan 
icke fullgöra, och till sammanträde sammankalla 
Byamännen skall han för en sådan slilcförsum-
melse ifrån berörde befattning hwarda afsatt och 
ny byaman i ställe genast förordnas — då det skall 
åligga den förra Byamannen att till den nya genast  

öfwerlemna alla de till byns tillhörande handlingar 
emot qwitto som af den förre qwarhafwes. 

3o Skall Byamannen minst 1 dag för ut utskicka 
bydockan och sammankalla Byamännen för att 
afgöra när de sina ängar kjärslotter och gärdar 
samt wretars uppsleppande böra ske — och sedan 
bestämda dagar utsätta dock med förbehåll att 
alldrig mera Fekreatur på bete sleppas en som sagt 
är. — 

4o När slåttertiden infaller skall Byamannen all-
tid hwarje år, sammankalla Byamännen för att 
bestämt afgöra och dag utsätta när de sina sam-
fälla Slotter böra slå — så att ingen måtte af okun-
nighet för en den andra sådant werkställa. Skulle 
endå sådant henda, skall den samma för hwarje 
gång böta 10 skillingar Banco och genast af Bya-
mannen utagas som förorsagadt. — 

5o När såningstiden inträffar skall det åligga 
hwar och en att sina gärdes gårdar grindar och led 
genast hafwa uti ett ordenteligt stånd — timmar 
genom försummelse nogon skada — skall han ge-
nast upfylla det som fördärfwat blifwit och om den 
som har want dertill wållande icke med godo will 
den skada ärsätta, måtte då lagligt tilltalas om så 
behofwet fordras. 

6te wid alla förekommande omständigheter när 
Byamannen utskickar bydockan, till att afgöra de 
omständigheter som nu är sagdt, äller slikt andra 
förekommande göromål, Skall samtelige Byamän-
nen genast sig inställa hos Byaman — Skulle det så 
henda att någon finnes wara hemma och icke till 
Byrådet uppträda böta 10 skillingar Banco Skall 
den samma endock åtnöjas, samt efwen fullgöra 
när han af Byamannen derom har blifwit tillsagt — 
hwad de öfriga Byamännen hafwa afslutadt — be-
träffande åter, att om nogon är på resa borta stadd 
skall nogon af hans folk till Byrådet upträda och 
då det samma anmela — Skulle det så inträffa att 
de öfriga Byamännen anställa och afgöra sådana 
Bystämmor som kan den bortawarandes rätt för-
mena så må han i berörde afseende icke widkän-
nas. 

7o Med förestående öfwerenskommelse och 
denna handling rediga upläsande förklara wi oss 
att de alla de omförmäldte punkter hålla och full-
göra hwilket wi med wåra wanliga namn och Bo-
märken uti tillkallade wittnens när och öfwerwaro 
Som skjedde uti Rickeby dag som ofwan. — 

Jacob Ersson, Anders Andersson, Eric Carlsson 
B, Thomas Mattsson i Ösby B, Hans Hansson, 
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Anders Ersson i Ösby, gamle Eric Jansson, Jan 
Jansson, Eric pehrsson, Jan Andersson, Anders 
Jansson, Eric Jansson, N Wall, Unga Eric 
Jansson, Såsom nerwarande herwid denna 
afhandlings underskrift Bestyrkt af And. 
Andersson i Ösby och Anders Mattsson i trångholl 
B Soldaten Johan Fogel wid Rickeby B 

UNUNGE SOCKEN 

Byordning för Alby 1773 

ULA. Närdinghundra härad Ma: 14. 4 febr 1773. 

Förekommo större delen af Jord- och delägarne i 
Ahlby By och Ununge Sockn, upwisande en them 
emellan uprättad Byordning, hwilken the anhöllo, 
kunde warda uti Härads Rättens protocoll intagen, 
och till framgen efterlefnad, gillad och faststäld, 
samt them bewis theröfwer meddelas; Och lydde 
berörde By-Ordning, som uplästes, ord ifrån ord, 
som följer: 

By-Ordning. 
Uprättad och antagen emellan samtelige Byamän-
nen och Åboer uti Ahlby By och Ununge Sockn, 
på följande sätt. 

lo Till Ålderman wälja Byamännen sjelfwa en af 
Grannarne, och sedan efter hwarf, hwar sitt åhr, 
thenne äger hafwa tilsyn och upwaktning öfwer 
Byens ägor, att åvärkan, skadestånd, ohägn före-
kommas må, samt sammankalla alla grannarne 
wid rådgiörningar. 

2do Then som ej åtlyder Åldermans bud och 
kallelse att komma på råd eller förbättringar, om 
han är tilsagd, böte 1 Dr. 

3tio Om någor öfwerfaller Ålderman med ord 
eller gierning böte å Tinget 15 Dr, samma böter 
åläggas af honom när han sin skyldighet intet giör, 
then utsöka Byamännen sielfwa. 

4to För en Grind eller Led som bofällig är, bötes 
1 Dr, och för ogild Giärdesgård twå öre för hwart 
par stör. Skjer skada härutaf, gälde then efter ål-
dermannens wärdi. 

5o Broar som nödwändiga äro och förfallna 
[böte] 3 Dr. 

6o Then som börjar att slå på någon äng, förän 
afslutat är om wiss dag, böte twå daler. 

7o Odygdige Kreatur som böra fängslas och ej 
på tilsägelse efterkommes, böte för Häst tre daler, 

Ko twå, Swin En, Får 16 öre, släppas sådane 
Kreatur i obärgade ägor, ware lika plickt; men i 
afbärgade ägor halften mindre och skadan ärsättes 
efter åldermannens wärde. 

8o Ängarne betas efter öretal, eller böte som 
7de puncten förmäler, om oafbärgade ängar. Wiss 
dag bör utsättas till upsläppning, samt Kreaturens 
däntagande; den däremot bryter böte tre daler. 

90 Den som förlorar andras Led, eller Grind och 
ej förbättrar, samt giör sig farwäg genom annars 
giärdesg'ård, och ej upstänger, böte 3 Dr, för sielf-
kommit hål bötes 16 öre. 

10o Ingen annan än Bonden som är skrifwen för 
gården, tillåtes, efter ärternas blomning, att gå i 
ärtåkren; sker annorledes, böte för hwart barn 
eller större hion, första gången 1 Dr sker thet 
andra eller flere gånger böte twå daler. 

ho Enär något råd blifwer twistigt, eller att 
något är Byen angelägit, som här ej utsatt blifwit, 
gälle då efter flästa rösterna af hemmanens stor-
lek. 

12te Den som tager onödige Kjör- eller gångwä-
gar öfwer åker eller äng, böte för Kiörwäg twå 
daler och för gångwäg i Dr. 

13 Den som går i annars Rofåker böte för hwar 
gång 1 Dr. 

14o Den som giör wäg eller eljest far oförsigtigt 
öfwer annars sådda åker böte för hwar åker som 
finnes skadad, 1 Dr samt ärsätte skadan efter 
wärde. 

150 Alla dessa böter utsökas af åldermannen 
med en af Bya-männen till hielp, som sedan hop-
lägges till en Cassa hela Byen tilhörig, som utaf en 
af Byamännen wå'rdas. 

16o Desse här utsatte böter, förstås i daler och 
öre Kopparmynt. 

17o Den som slår öfwer på annans Teg, på äng-
arne, böte för hwar Teg En daler. 

18o Den som slår eller kniar gräs på annars Teg 
eller åker-reen, böte för hwar gång twå daler. 

19 Den som hugger öfwer på annars skogsteg, 
böte för hwar gång En daler samt gälde skadan. 

Jan Jansson Ålderman, Carl Ersson, gml. Olof 
Jansson, gml. Anders Andersson, Jan Jansson, 
unge Olof Jansson, Per Jansson, Anders Olofsson, 
unge Erik Olofsson Bisittjare, gml. Erik Olofsson, 
och Anders Andersson alla med sine Bomärken 
Wittnen Matts Mårtensson i Bloka Jan Ersson i 
Lågbol Nämnemän 

Sedan thetta war upläst, Resolverades Som 
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thenne Bya-Ordning, pröfwas lända till bibehål-
lande af en god ordning emellan Byamännen i 
Alby, altså finner HäradsRätten skjäligit, then 
samma, till obrottslig efterlefnad, härigenom gilla 
och stadfästa, samt bewis therom, genom Utdrag 
af Protocollet, uppå begiäran, meddela. 

Vitesförbud för Alby 1773 

ULA. Närdinghundra härad Ma: 14. 4 febr 1773. 

Uppå Ahlby boernes begiäran, samt i anseende til 
en del af Nämndens med flere närwarandes inty-
gan, at någre wanlige wägar om Sommaren icke 
wore öfwer berörde Bys åkrar och ängar, så wäl 
som then therunder lydande så kallade Smedjeha-
gen; men thet likwäl besannades, att oberättigat 
folk, äntå theröfwer, skola tagit sig olofliga wägar; 
pröfwade Härads Rätten skiäligit, åt utsättja ett 
wite af fem daler Silfwermynt, hwartil, utom an-
nan laga plickt, samt ärsättning af skadan, then 
skulle wara förfallen, som hädanefter, undanta-
gandes om Wintertiden, antingen ridande eller 
åkande, tager sig några olofliga wägar, öfwer 
Ahlbys Bys åkrar och ängar, samt then therunder 
hörande Smedjehagen; dock bör thetta förbud, til 
förekommande af okunnighet, och så framt thet 
giälla skall, uti Ununge Sockne Kyrka, af Predik-
stolen, offenteligen upläsas. 

Byordning för Bloka 1772 

ULA. Närdinghundra härad Ala: 14. 5 febr 1773. 

Läto samtelige Jord- och delägare i Bloka By, 
ingifwa följande them emellan uprättade By-Ord-
ning, med anhållan, att thensamma kunde warda 
uti Härads Rättens protocoll intagen, och til we-
derbörlig säkerhet gillad och faststäld, samt them 
bewis theröfwer meddelas; Lydande berörde By-
Ordning, som therpå uplästes, ord ifrån ord, så-
lunda 

By-Ordning. Uprättad och antagen emellan Sam-
telige Byamän och Åboer uti Bloka By och Un-
unge Sockn, på följande sätt: 

lo Til Ålderman wäljer Byamännen sielfwe en 
af Grannarne, och sedan efter hwarf hwar sitt åhr; 
thenne äger hafwa tilsyn och upwaktning öfwei-
Byens ägor, att åwärkan, skadestånd, ohägn före- 

kommas må, samt sammankalla alla Grannarne 
wid rådgiörningar. 

2o Then som ej åtlyder Åldermans bud och kal-
lelse att komma på råd, eller förbättra, hwarom 
han är tilsagd, böter En daler. 

3tio Om någon öfwerfaller Åldermannen med 
ord eller giärning, böte å Tinget femton daler, 
samma böter ålägges ock honom, när han sin skyl-
dighet intet giör; then utsöke Byamännen sielfwe. 

4to För en Grind eller Led bötes En daler som 
bofälligt är, och för ogild Giärdesgård, twå öre af 
hwart par stör; skier skada hämtat', gälde then 
efter åldermans wärde. 

Sto Broar som nödwändiga äro och förfallna; 
Tre daler. 

6o Allmänt arbete på åker och äng, som af sam-
telige Byamännen på wiss dag beslutit är att före-
tagas, och någon går förut, antingen det är träde, 
såning, slotta eller skjörd, böte twå daler. 

7o Odygdiga Kreatur som böra fängslas, och ej 
på tilsägelse efterkommes, böte för Häst tre daler, 
Ko twå daler, Swin 1 Dr, får 16 öre. Släppas 
sådanne Kreatur i obärgade ägor, ware lika plickt, 
men afbergade ägor hälften mindre, och skadan 
ärsättes efter åldermannens wärde. 

8o Ängarne betes efter öretalet, eller böte som 
7de puncten förmäler om afbärgade ägor. 

90 Den som förlorar andres Led eller Grind och 
ej bättrar, samt giör sig farwäg genom andras 
Giärdesgårdar och ej upstänger, böte tre daler, för 
sjelfkommit hål bötes 16 öre. 

Ingen bör plickte, för än han bristfälligheten, 
okynnet och bofälligheten blifwit warse, emedan 
första gång är allom okunnig. 

Alla desse böter utsökas af åldermannen, 
med en af Byamännen till hielp och hoplägges till 
en Cassa, hela Byen tilhörig, som utaf en af Bya-
männen wå'rdas. 

Enär något råd blifwer twistigt, eller att nå-
got är Byen angelägit, som här ej blifwit utsatt, 
gälle då efter flästa rösterne af hemmanens stor-
lek. 

Den som tager onödiga kjör- eller gångwägar 
öfwer åker eller äng plickte för Kjörväg 2 Dr och 
för gångwäg 1 daler. 

Lars Persson. Johan Persson. Olof Persson, Per 
Persson. Olof Jansson. Jan Jansson. Anders 
Mattsson. Eric Olofsson. Matts Mårtensson. Per 
Johansson. Olof Olofsson. Jan Persson. Eric 
Persson. Alla med sina Bomärken. 
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1772 Maij den 21sta blef Lars Persson ålderman 
samt Tolfmannen Matts Mårtensson Bisittjare. 
Till wittnes Nils Jansson i NorrHeninge Per Olofs-
son i Söderheninge b 

Sedan thetta war upläst: Resolverades. 
Som thenne ByaOrdning, pröfwas lända tu bibe-
hållande af en god ordning emellan byamännen i 
Bloka; Altså finner Härads Rätten skäligit, then 
samma, til obrottslig efterlefnad, härigenom gilla 
och stadfästa, samt bewis therom, genom utdrag 
af protocollet, uppå begäran, meddela. 

Byordning för Bloka 1799 

ULA. Närdinghundra härad Ala: 22. 11 febr 1799. 

Genom Pehr Jansson i Bloka ingafs en så lydande 
byordning: 
Byordning upprättad för Bloka by i Ununge Soc-
ken på efterskrefne år och dag som följande 
puncter utwisar. 

lo Till ålderman skola Byamännen wara war sitt 
år och ware han skyldig tilse at skickligt och wäl 
tilgår eller skall han böta 40 ss. 

2o Bud göres med en Kafla med alles Bomärken 
uppå och går man ifrån man til slutet af byn då 
samling skall ske och den budet försummar eller 
nedlägger skall böta 4 ss. 

3o För bofällig Grind eller Led bötes 4 ss. 
4o För bofällig gjärdesgård bötes 2 öre för wardt 

par stör. 
5o För hålig gjärdesgård bötes för wardt hål 2 

skilling. 
6o Den som hafwer odygdiga Kreatur som gör 

skada och dem ej fängslar böte för Häst och Ko 8 
ss. 

7o För wardt Får eller Gät 4 ss. 
8o För ett Svin 5 ss för warje Gris 2 ss och 

skadan efter Åldermannens wärde gäller ej fängsel 
på Kreaturen skall de bortskaffas ett år utur Byen 
eller böta 32 ss. 

90 Den som låter Swin gå på Broddåkrarne då 
barmark är och ingen wallgångstid är böte för wart 
Swin lite eller stort 4 ss. 

10o Ingen bör böta förän han skadan odygden 
blifwit warse. 

1 lo När slåtta skall börjas skall wiss dag utsät-
tas och den lönligt går förut å någon äng som är 
allment ställe skall böta 24 ss. 

12o SkogsKärren skall i twänne skiften slås 
skillnaden skall blifwa emellan Nyry långtegs 
skifte och Torkängs långtegs skifte och den som 
däremot bryter skall böta 24 sk. 

13 När såning höst eller wår skall ske utsättes 
dag at Kreaturen afhålles. 

14 Den olofligen med wilja insläpper något slags 
Kreatur i allmänt ställe antingen bärjat eller obär-
gat skall böta 1 Rdr 32 ss. 

15 Ingen får fara med Wagn eller Åkerharfs-
kälke öfwer andras sådda åkrar eller göra bilkass 
skall böta 16 ss. 

16 När Ängar och Gärdet äro uppsläpte före-
hålles så där någon är borta med Hästarne öfwer 
dygnet får en Ko emot en Häst släppas eljest betes 
efter öretal i berörde. 

17o När något angelägit förekommer som bör 
nepsas och i denna byordning förut eller hädanef-
ter är eller blir utsatt skall flästa rösterna gälla 
både i bylag och inom mantal och den som ej 
undergår hwad beslutadt är skall dessutom böta 8 
ss. 

18 Wägar på Åker och Äng skal efter öretal 
utses och delas samt Broar delas och hållas och 
den som låter förfalla skal böta 8 ss. 

19 Den som Kör öfwer andras oslagna Teg eller 
Höstreng skall böta 16 ss. 

20 Den som Kör Målfåre inpå annan eller slår 
inpå andras Ängsteg öfwer lineen skall uppfylla alt 
och dessutom böta 14 ss. 

21 Som mantalerne i Byn äro olika efter öretalet 
och de som större öretal hafwa skall betingen ske i 
samfälta ägor utom Wästerängen och skal en i 
sender hela året beta i de mantal som större öretal 
hafwer. 

Den som i wredesmodo och dryxmål kom-
mer trätor åstad böte 16 ss. Alla böter skall Ålder-
man utfordra och den ej wil betala skall han i 
Byamännens närwaro och til hjelp taga pant och 
panten straxt försälja emellan byamännen och de 
penningar som böterne öfwerstiga får ägaren till-
baka. 

Alla böter samlas i Byamäns samfälta Cassa. 
Om någon öfwerfaller eller gifwer Ålderman 

skälsord owätt försmädelser hat eller någon annan 
i byn eller deras folk för det han är til böter fäld 
skall böta 16 ss. 
Att detta är af oss öfwerenskommit och beslutit 
betyga wi med wåra namn och wanliga bomärken i 
undanskrefne wittnens närwaro som skedde i 
Bloka den 8de Februarii 1799. 
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Jan Pehrsson B, Lars Pehrsson B, Anders 
Olofsson B, u Erik Pehrsson B, Gustaf Gustafsson 
B, gl Jan Jansson B, Anders Andersson B, Olof 
Eriksson B, Unga Jan Jansson B, Pehr Jansson B. 
Erik Ersson B, gl Jan Ersson B, gl Erik Pehrsson 
B. wittnar att ofwannämnde egenhändigt ritat sina 
bomärken Jan Hansson i Ahlby B Matts Pehrsson 
i Ropsten B 

Resolverades: Att denna Byordning warder til den 
säkerhet, kraft och wärkan Lag förmår ord ifrån 
ord i Domboken intagen; Och utdrag däraf Bloka 
byamän uppå begäran til bewis meddelt. 

Byordning för Norrhenninge 1775 

ULA. Närdinghundra härad Ma:14. 16 juni 1775. 

Läto samteliga Jord- och delägarne uti Norr He-
ninge By, ingifwa en emellan them ingången By-
ordning, med anhållan, att then samma kunde 
warda uti protocollet intagen, samt til theras sä-
kerhet och efterrättelse, af HäradsRätten gillad 
och fastställd; Lydande berörde Byordning, som 
therpå uplästes, ord ifrån ord, sålunda. 

By-Ordning wid NorrHeninge By som nu kom-
mer, at antagas, med anhållan, at then måtte till 
Byamännens säkerhet af Herr HäradsHöfdingen 
och then Högtärade Närdinghundra Härads Tings-
Rätt blifwa faststäld, Nemln: 

lsta Puncten. At hwilcken som försummar at 
sättja sine GiärdesGårdar i fullkommeligit stånd, 
sedan honom till wiss tid af Byamennen förelagd 
blifwit plikta fyra öre Silfwermynt för hwarje 
famn, och för skadan dubbelt, som theraf timadt. 

2dra puncten. At hwilken som intet håller sina 
Grindar och läd i förswarligt stånd; så att the med 
beqwämlighet kunna upp och igenlåtas, plikte 16 
öre Silf rmt och ärsätte skadan. 

3dje puncten. At hwilcken som försummar up-
gräfwa aflopsdike, plikte för hwarje famn tre öre 
Silfrmt, och för mindre diken twå Dito mynt. 

4de puncten. Så Höst, som Wårtiden, när så-
ningstiden inne är, bör hwar och en upstänga kring 
Giärdet, innom ett dygn, sedan han therom till-
sagd blifwit, then som thet försummar, plickte En 
dahlr Silfrmt. 

5te puncten. Then som insläpper löse kreatur på 
rågbrådden Höst eller Winter eller wår, utan sam-
telige grannarnes och Ålldermannens samtycke,  

plikte hwarje gång twå öre Silf rmt för hwart krea-
tur. 

6te puncten. Then som utan högsta nöd och 
öfwerenskommelse med grannarne om Wårtiden 
insläpper kreatur uti ängarne till bete, plikte för 
hwardt kreatur Sex öre Silfrmt och uprätte ska-
dan. 

7de puncten. Sedan Ängarne blifwit Lagom be-
tade, böra alla grannarne sig therom förena, at 
then samma befreda och upstänga, och then som 
sedan någre kreatur ther insläpper, plikte twå öre 
Silfrmt för hwarthera, skier thet flere gånger plikte 
dubbelt. 

8de puncten. Enär som stora wattufloder äro, 
böra samtelige grannarne ifrån Sädesgiärdet afleda 
wattnet, försummar någon thet, eller går bort, in-
nan alt är fullgiordt, plikte 8 öre Silfrmt. 

9de puncten. Sedan alla i byalaget kommit öf-
werens, at slå theras hophafde Ängar, skola alla 
beflita sig om, at slå rättan wäg, gjör någon häre-
mot, plikte 16 öre Silfrmt och andra gången dub-
belt. 

10de puncten. Alla nödige wägar innom ägorne, 
samt till och ifrån byen, böra alla grannarne bygga 
och förbättra och äfwen widmagthålla, och then 
som therwid tredskas, tå han therom bud fått, 
plikte en Dahlr Silfrmt. 

Ilte puncten. Om olofligt tiudrande och betande 
i ängar och Sädesgiärdet, then som häremot 
bryter, plikte tolf öre Silfrmt hwarje gång för 
hwart kreatur. 

12te puncten. Then som skiär eller knijar på 
annars marck, brådd eller gräs, plikte första gång-
en 16 öre Silfwermynt och andra gången dubbelt 
och ersätte skadan. 

13de puncten. Sedan ängar och sädesgiärdet är 
afbärgat, skola grannarne sig therom förena hwad 
dag och tid the them skola upgifwa, huru många 
och af hwad slags kreatur ther skola insläppas, 
then som theremot bryter, plikte Sexton öre 
Silfrmt. 

14de puncten. Att ingen må tillåta sina barn och 
andra gå uti byens gemensamma Ert- och Råg-
åkrar af förderfwa något theraf, Then som there-
mot bryter plikte therföre hwarje gång 8 öre 
Silfrmt. 

15de puncten. giör någor olofliga wägar öfwer 
blöt ängswall, plikte hwarje gång han således 
framfar en dahler Silfrmt. 

16de puncten. Att när mycken snö fallit, skola 
alla grannarne ware skylldige, at med snöplog 
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hwarfwetals, upkiöra och upskotta, hwad på hwar 
och en komma kan, sedan therom tillsagt blifwit af 
byamennen, then som härutinnan tredskas, så 
med snöplogens byggande, som kiörande, plikte 
för hwarthera, en dahlr Srmt. 

17de puncten. Att ingen må intaga inhyses folck 
uti granskapet, icke eller för sådane upsätta 
backestugor på byens ägor, then som häremot 
bryter, plikte twå dahlr Silfrmt. 

18de puncten. Att then som wårdslöst umgår 
med elden, plikte hwarje gång han eller hon 
thermed beträdes en dahlr Srmt. 

19de puncten. Om någon af byamännen wore 
borta, under the andras sammankomst, ware han 
skylldig tå han är hemkommen hos Ålldermannen 
sig therom at underrätta hwad emedlertid blifwit 
afgiordt, och efterkomme han sedan, hwad som 
afslutat är. 

20de puncten. At hwar by, som gräntsar till en 
annan, är skyldig att hålla then fred och ordning, 
som By-Ordningen förmår och innehåller, wid en 
Dahler Silfrmts plikt. 

21sta puncten. Att then som intet kommer till 
sammelplatsen på then stund, som Ålldermannens 
bud tilsagt, plikte första gången 16 öre Srmt och 
andra gn dubbelt. 

22dra puncten. Och att hwar och en af gran-
name stänga Giärdesgårdar om slåttängarne, ther- 
est Giärdesgårdar kan ställas och rishage giöres 
täta, så at mindre kreatur utehållas, then sådant 
försummar plikte första gången en dahler Srmt 
och therest han widare tredskas, plikte dubbelt. 

Och som wij samtelige undertecknade funnit the 
här ofwan anförde puncter, såsom för wåra ägor 
och omständigheter aldra lämpeligast; förthen-
skull, hafwa wij, thetta med wåra namn och wan-
liga bomärcken, egenhändigt underritat och stad-
fästat, som skjedde i Norrheninge den 10de Junii 
1775. 

Gla Erick Ersson, Matts Andersson, Nils 
Jansson, Per Ersson, Unga Erick Ersson, Anders 
Persson, Matts Persson, Matts Mattsson. Alle 
med sine bomärken. 

Efter upläsandet häraf Resolwerades: Som thenne 
By-Ordning fans lända till god ordnings bibehål-
lande emellan grannarne uti Norrheninge By. Så 
pröfwade HäradsRätten skiäligit, thensamma till 
wederbörlig säkerhet och efterlefnad härigenom 
gilla och stadfästa; Hwaröfwer bewis, såwäl ige- 

nom påskrift å sielfwa By-Ordningen, som utdrag 
af Protocollet, uppå begiäran, skulle meddelas. 

Byordning för Ytternäs 1771 

ULA. Närdinghundra härad Ala: 12. 26 nov 1772. 

Ingafs en emellan samtelige Jord och delägarne i 
Ytternäs By i Maij månad nästledne åhr, ingången 
Byordning, med anhållan, thet måtte thensamma 
til efterrättelse i domboken warda intagen, samt 
gillad och stadfäst: Lydandes berörde Byordning, 
som uplästes, ord ifrån ord sålunda: 
By-ordning för Ytternäs By, uti Ununge sochn, 
upprättad, underskrefwen och gillad af alla gran-
name therstädes, Ytternäs den Maij 1771. 

1° Skall twenne Åldermän i Byen tilsättas, och 
them the fläste röster faller på, therifrån sig icke 
undandraga, wid bot En daler, alt silfermynt. När 
omtränger, sammankallas grannarne, på thet sät-
tet, at ett wist märke utlämnas af Åldermän som 
uti wiss ordning kringbäras; och af then sista wid 
sammankomsten återställas. Försummar någon at 
komma, eller lägger neder, plickte Sexton öre, och 
ware äntå gilt hwad the öfrige fastställa. Och om 
någon wid sammankomsten öfwerfaller Ålder-
mannen, eller någon annan med oanständiga ord 
eller swordom, böte En daler första gången, och 
sedan altid dubbelt, och skall äntå then brottsliga 
altid befordras til laga näpst wid domstohlen. 

2° En eller Twå gånger om Åhret, skall Ålder-
man anställa, i alla Grannars närwaro, Gärdes-
gårdsSyn och tilse, att hwar stänger efter sin lott i 
Byen, och thet ogilt finnes, innom wiss tid sättas 
uti fullkommeligit stånd, wid plickt af fyra öre 
famnen och tillika dubbelt gielda skadan som 
theraf timar. 

3° När stängsel omkring Åker eller Äng och 
hägnad finnes ligga omkull, bör then straxt upsätt-
jas. Then sådant försummar sedan han fått kund-
skap derom, böte fyra öre för hwart kreatur som 
ther inkommer, och ersätta skadan dubbelt. 

4° Ware En dalers bot, och lika ersättning, för 
then som icke första wåhr dag, tilstänger sine till-
delte Grindar, Led och öppningar för Winter- eller 
Sommar-wäg; Och Ho af grannarne som far theri-
genom Sommartiden och ej sätter igen efter sig, 
bör första gången böta Sexton öre, och sedan war 
gång dubbelt. 

5° Granne som ägenwilligt insläpper något kre- 
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atur på Ägor warande i broddsäde, annan tid än 
samtelige Grannarne woro ense om böta Sexton 
öre. 

6° Hwilken som uti Gärde eller Äng, tjudrar 
kreatur, skall, jemte skadans ersättning böta Tolf 
öre. 

70 Den som wid Säds och Höes inbergning, 
hafwer, jemte dragare, med sig andre unga Häst-
kreatur än dij föhl, böte Sexton öre. 

8° Utan skadans ersättning, böte then Sexton 
öre för hwart kreatur, som uti Giärde, Äng eller 
Slott-kierr, slepper til bete innan hwar Granne sin 
Säd och Hö inbärgat; Och, ther någon öfwer utsatt 
tid, ther beter kreatur, skall för hwarthera ärlägga 
Åtta öre om dagen. 

9° Giör den sig saker til sexton öres böter om 
dagen, för hwart kreatur, som släppes uti någon 
annan Grannes enskilte hägnad eller wallades uti 
obärgad Slotta, Gärde och wretar. 

10 Skal bewitligit 	okynnes Fä wid laga an- 
swar, owägerligen bortskaffas, men ägaren af flöij-
acktige kreatur, bör om han försummar fängsla 
thet samma, böta Sexton öre. 

11° Är åldermannen förbunden, i Grannarnes 
närwaro, noga tilse, at Mål- och Skiljostenar i 
Åker och Äng ej rubbas; och at hwar Granne 
upkiör ricktige Mål- och skiljofohrar; Och giör i 
skilnaden emellan Slotterskiften rätta Afraggar, 
och den som sig härutinnan, med wett och wilja 
försåge, är förfallen til böter af Sexton öre, hwarje 
gång, utom thet, hwartil han lagligen af Rätten 
kiännas skyldig, wid lagsökning therom. 

12° Åldermannen är och skyldig emot infallan-
de Andetider sammankalla Grannarne, och med 
them råda hwad dag och hwad ställe the skola 
begynna slå och berga samfällte Ängar; och hwad 
tå fastställes, skall owägerligen efterkommas, wid 
bot första gången Åtta öre, och therefter dubbelt. 

13° Enskilte Ängar och Hägnader tilkommer 
Ägaren enskilt wårda; Och hwilken, som biträdes 
uprifwa annars giärdesgå'rd, samt kreatur ther in-
släppa, skall utom skadeersättning, plickta hwarje 
gång En daler. 

14° Bro icke mindre än Byewäg, samt nödige 
kiörwägar, til och genom Gierde och gemensam-
ma Ängar, skall efter skiedd fördelning i godt 
stånd byggas och hållas wid En Dahlers bot, för 
them som therutinnan brista. 

15° Om någon skadar sin Grannes Fiskered-
skap; bör skaffa nytt igen, och äntå böta Tre 
Daler. 

16° Ther så hände at någon af Grannarne träf-
fade å Byens skifte eller oskifte Skog och Mark, 
någon, som på ett eller annat sätt giorde åwärkan 
bör sådant för Åldermannen uppenbara wid En 
Dalers bot. 

17° Sedan Åldermannen med Grannarne för-
enat, sig hwad dag de wilja begynna och förrätta 
något med Hö och Sädesbärning, eller annat län-
dande til Byens gemensamma nytta; Så åligger 
hwar Granne fullgiöra sin skyldighet. I annor hän-
delse, bör then försummelige och motwillige skyl-
la sig sjelf, för then skada han tager therwid. Men 
ther någon för dödsfall, sjukdom, fattigdom eller 
annor oförmodelig händelse, sättes utur stånd full-
borda sådant; bör then oförmögne njuta hjelp af 
Grannarne, mot billig ärsättning. 

18° Bör war Granne Åhrligen hafwa sine Swin 
ringade ifrån thet kiäle går utur jord, til thess then 
åter kälad blifwer, wid bot En Daler för hwarthera 
af samma kreatur som, innom then tiden finnes 
oringat. Thess utom böra the ock om wintertiden, 
hafwa wå'rd om thesse kreatur, at the icke komma 
på Sädes- eller Brodd-Gierdet wid samma plickt. 

19° Want [!) ej tillåtit bära eld utan lyckta emel-
lan gård eller stufwa i Ytternäs mindre i Fähus 
eller ther röka Tobak, eller lämna eld osläckt i 
Smedja, eller wid rödjande och stängande, tjeru-
brännande, eller wid andre dylika tillfällen wid 
Fem Dahlers plickt. 

20° Misstänkte Främmande okiände och Lös-
kePersoner, som ej kunna wisa behörigt Pass, bör 
ingen af Byamännen hysa öfwer natten, utan wid 
Tre Dahlers wite, angifwa hos Åldermannen, som 
åligger, at med tillhielp af Grannarne, fortskaffa 
sådane til nästa KronoBetjent. 

21° Then som giör wäg öfwer sin Grannes 
Åker, som i winter-fohr lagd är; upkiör honom 
efter sig wid Sexton öres bot. 

22° Lutar någors Giärdesgård in åt gärde eller 
på wäg, uprätte Ägaren honom straxt eller böte 
Sexton öre. 

23 Tager någor Rofwor eller Ärter på sin Gran-
nes Åkerskifte, böte hwarje gång Tre Dahler. 

24° Then som intager något inhysesHjon på 
sina ägor, utan alla Grannarnes samtycke böte 
Fem Dahler. 

25° Hwilken som ej, åtta dagar för Såningsti-
den, utkiördt sin Giödsel, och sedan öfwer annars 
skifte giör wäg skall första gången ärlägga En 
Daler och sedan dubbelt. 

26° Händer thet, at något kreatur finnes i 
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Gärde, Äng eller Hägnad, hwarom led och Grin-
dar med GärdesGårdar woro i godt stånd, och 
kreaturets Ägare ej kan öfwerbewisas, hafwa thet 
insläpt; skall kreatur första gången saklöst utta-
gas. Men om thet ock på sådant sätt annan eller 
flere gånger, finnes innom gild hägnad; bör ägaren 
af kreaturet, böta hwarje gång, Twå Dahler, och 
ther thet wises, at han sitt kreatur sjelf insläpt eller 
tillåtit annan, plickte Tijo Dahler. 

27° Om någon af Grannarnes barn eller tjenste-
folk, förbryter sig emot thenne Byordning skall 
Fadren eller Husbonden för them plikten utlägga. 

28° Ware Åldermannen obetingat med Samte-
liga Grannarnes mine förbättra thenne ordning och 
lägga thertil, hwad som, til theres gemensamma 
nytta pröfwas godt af fastställas. 

29° Then som tager Kräftor eller Fiskar i Åhn 
emellan Byskiön och Närlingen, med hwad red-
skap thet wara må, medan Äng och Hagar äro 
oslagne, och således nedtrampar Gräset; böta Twå 
Daler. 

30° Then som tager kreatur af utbyemän at nju-
ta bete på Ytternäs ägor öfwer Sommaren böta 
Tre Dahler. 

31° Hwar ock en af Grannarne bör taga wara på 
sine Höns och Giäss, at the intet giöra någon ska-
da i Åker, Äng, Kryddgårdar eller Hamp-åkrar 
wid Tre öres bot för hwarthera enär the finnes 
tillfoga någon skada. 

32° På thet Åldermannen med så mycket större 
flit måtte handhafwa och till wärkställighet beford-
ra thenne Byordning, tilordnas honom för hwart 
Åhr, tredjedelen af alla thesse böter, som utsökes; 
The öfrige twå tredje delar skall förwaras uti en 
thertill anslagen med lås och nycklar försedd kis-
ta, och efter förekommande omständigheter til 
Byamänne[n]s wärkeliga nytta och förmån, an-
vändas; Hwarföre ock icke någre böter bör efter-
gifwas, utan för 

33die, Hos then brottslige af Åldermannen un-
der twänne Grannars biträde, utmätas; Och om 
then brottslige wägrade utgifwa, hwad han skulle, 
ägde Åldermannen ock the som gjorde honom bi-
träde, tu säkerhet taga pant hwilken ägaren borde 
innom fjorton dagar therefter, inlösa, hälst panten, 
sedan thenne tid till inlösen förlupit, utan answar 
således på auction til then mästbjudande; I hwil-
ken händelse öfwerskottet borde til pantägaren 
återställas. Och låge thet til laga bot, om then 
brottslige, hos hwilken böterna och ersättning ut-
tagas, skulle Åldermannen och hans biträdare,  

med oqwäden eller hugg och slag bemöta; Men om 
Åldermannen ej fullgjorde sin skyldighet, eller 
sjelf funnes bryta häremot, skall han uti hwar ock 
en omständighet, han sig förser, böta dubbelt 
emot annan Granne ock thess utom afsättjas, samt 
i hans ställe annan till Ålderman förordnas; Och 
tillkommer altid then tilsatte, at förr Åldermannen 
infordra behörig redo för the utsökte böter som i 
thenne By-ordning räknas alt silfwermynt. 

I öfrigit som wår By är stor och thess ägor wid-
sträckte och thet således fordras twänne Ålder-
män som kunna hjelpa och Handräcka hwarandra, 
men Wj på intet sätt hwarken genom votering eller 
lottkastning, kunnat blifwa ense om hwilka första 
Åhret thetta Embete skola förstå; Ty är wår öd-
miuka anhållan thet täcktes then Höglofl. Härads-
Rätten utnämna twänne af oss underskefne, som 
första Åhret skola blifwa Åldermän. 
Erik Mårsson B, Olof Persson, Olof Öström, Jan 
Jansson B, Per Johansson B, Olof Olsson B, 
Mårten Andersson B, Israel Isrealsson B, Nils 
Andersson B, Matts Mårsson i Bloka. 

Och blef ofwanberörde Byordning til laglikmätig 
säkerhet i protocollet intagen samt til obrottslig 
efterlefnad gillad och stadfäst. 

Byordning för Ytternäs 1827 

ULA. Närdinghundra härad Ma: 31. 28 maj 1827. 

Läto hos Häradsrätten samtelige Byemännen uti 
Ytternäs upwisa för att til framtida säkerhet och 
efterrättelse uti Domboken intagas, en ordagrant 
så lydande By Ordning: 

"Byordning uti Ytternäs By och Ununge Sn af 
Närdinghundra Härad. Till förekommande af de 
mångfaldiga oredor som tilldraga sig; men icke 
skäligen kunna hos Laga Domstol åtalas, hafwa 
undertecknade Byamän uti Ytternäs By och Un-
unge Socken af Närdinghundra Härad, med hwar-
andra öfwerenskommit om inrättande af en så kal-
lad Byordning innom Byen och i anledning häraf 
beslutat efterföljande Puncter. 

§.1. Den första instundande Maji kommer en så 
kallad Byfogde att tillsättas, som altid då något 
bör uträttas skall wara biträdd af en bisittare, 
hwilka årligen wid den la Maji ombytas: Och ålig-
ger det Byfogden, men i händelse af sjukdom eller 
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annorledes är hindrad, bisittaren att noga efterse 
det denna Byordning warder till alla dess Puncter 
efterfölgd — Skulle bisittaren jemwäl wara hind- 
rad, komma Byamännen att under — tiden för-
ordna någre andre i de hindrades ställe, om så 
nödigt anses — förre Riksdagsmannen Anders An-
dersson, kommer ofwanstående dag, att antagas 
såsom Byfogde, och Bonden unge Jan Persson 
såsom Bisittare — Tillsättandet af desse personer, 
sker efter Tour så att Byfogden är boende på Ett 
Mantal och Bisittaren på ett annat. 

Så snart Byfogden tillträder, skall han ge-
nom inrättad Bykafles utskickande sammankalla 
samteliga Byamännen, för att syna bristfälligheter 
å nödige Gärdsgårdar, hwilka efter en då utsät-
tande lämpelig tidsförlopp, skola wid wite af Sex-
ton skillingar Banco wara fullbordade. Och äger 
Byfogden så snart berörde tid förlupit, att åter 
sammankalla Byamännen till en ytterligare syn, 
samt i händelse något af en eller annan då synes 
uragtlåtit, äger han att genast låta laga bristfällig-
heterne emot Lego, och kostnaden derföre, jemte 
böterne hos den treskande uttaga. 

Med Led och grindar, förhålles på ena-
handa sätt, som om Gärdesgårdar nämndt är. 

Wid kaflens utsändande, åligger det Bya-
männen, att innom en time efter kallelsen hos 
Byfogden sammanträda wid wite af Åtta skillingar 
Banco; Och skall kaflen wid enahanda wite utan 
ringaste uppehåll, fortskaffas gå'rdarne emellan 
Skulle Husbonden sjelf wara hindrad, att samman-
trädet bewista skall ett annat hjon, som är öfwer 
femton år i hans ställe tillstädeskomma. 

Om någon af Byamännen eller dess folk 
ställer Led eller Grind öppet, böter han oagtadt 
ingen ohägn sker Åtta skillingar Banco. Husbonde 
åligger att härom underrätta sitt tjenstefolk wid 
enahanda wite. 

Före slåttans början skall altid Byråd hållas 
så att i de gemensamma ängarne ingen slåtta får 
börjas, förr än Byamännen äro derom ense, den 
häremot bryter pliktar Sexton skillingar Banco. 

Den som wid Hästarnes wallande, lössläp-
per någon Häst, pliktar därföre Åtta skillingar 
Banco. 

Lösa kreatur få icke kjöras genom Sädes-
gården, wid wite af Fyra skillingar Banco för 
hwarje kreatur. 

Odygdige Hästar, Kor och Svin, skola 
altid ware fängslade, så att ingen ohägn genom de 
wid den här ofwanskrefne Synen för giltige an- 

sedde gärdesgårdar, sker, wid wite af Sexton skil-
lingar Banco första gången, och sedan Trettio två 
skillingar för hwarje gång, någon ohägn af dem 
sker. 

Om någon insläpper Häst eller annat krea-
tur uti annars oslagne äng bötes därföre utom 
hwad allmänna Lagen stadgat Fem Riksdaler 
Banco, hwilka tillkommer angifwaren, sedan han 
härom förskaffat twänne wittnens sammanstäm-
mande intyg, hwilka skola hos Lofl. HäradsRätten 
härom edeligen höras. 

Någre owanlige wägar, öfwer så wäl åker, 
som äng få icke inrättas wid wite af Sexton skill-
ingar Banco. 

Sedan åkrarne blifwit sådde, får icke 
kjöras öfwer hwars annars åkrar, med annat än 
Harf kjälke, till dess Brodden upkommer, hwar-
efter endast får kjöras med wält wid wite at Åtta 
skillingar Banco. 

Den som kjör målfår inpå annars åker, 
eller kjör, så kallade Billkast, plicktar därföre Åtta 
skillingar Banco. 

Swinkreatur få alldrig gå i broddgärden 
wid wite af Twå skillingar Banco för hwarje gång 
deräst Byamännen icke öfwerenskommit att brod-
den bör arbetas. 

I händelse Får flöja in i åker eller äng 
pliktas icke därföre för första gången; men En 
skilling Banco för andra gången, och sedan lika för 
hwarje gång. 

Så snart Näset blifwer afbergadt, får der-
städes betas med Tre kreatur på Öreslandet, 
Tjurar oberäknade, hwilka åt Byens kor, utan nå- 
gon afgift, få begagnas; Men i de öfrige ängarne får 
betas med Ett par Hästar på Ett och ett tredje 
Öresland: Skulle Hästarne öfwer Tjugofyra timar 
wara från betet, får betas med Tre kor i stället för 
Ett par Hästar samt En ko och en kalf för en Häst, 
eller en ko ena dagen och Twå kor andra dagen. 
Drag-Oxar räknas såsom Hästar. 

Någre främmande Hästkreatur som tillhö-
ra resande och Handlande få icke insläppas till 
betande wid wite af Twå Riksdaler Banco. 

Uti Gärdet få Byamännen beta med alla 
kreatur, så snart det blifwer upsläpt. 

Åker och äng, få icke upsläppas innan de 
blifwit afbergade och Byråd föregått, den häremot 
bryter plicktar Sexton Skillingar Banco, samt er-
sätter skadan. 

Skulle någon af Byamännen innom twänne 
dagars förlopp, sedan de öfrige afbärgat ängar el- 
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ler gärden, icke medhinna, att få sitt dädan häm-
tat, skola Byamännen emot skälig betalning, 
hjelpa honom dermed om han så åstundar. 

Kjör någor öfwer annors Hösträng, bötes 
därföre Åtta skillingar Banco. 

Uti den så kallade Cassån skall twänne 
wärkar inrättas, den som inrättar flere små wär-
kar, före eller efter de stora, böter därföre En 
Riksdaler Banco, och wärken upkastas. Wid ena-
handa wite förbjudes, att nedlägga annars Fisk-
bragd. 

Ärtåkers eller andra Gärdesgårdar i Träd-
gärden, skola altid inrättas å den stängandes sida 
om Målfåran, wid wite af En Riksdaler Banco. 

Innan Såning börjas Höst eller wår, skall 
Byfogden sammankalla Byamännen till utsättande 
af wiss dag till kreaturens afhållande ur Gärdena. 

Någre åkerskiften, få icke från gemensam-
ma betet instängas till enskildt betes begagnande, 
deräst icke flere af Byamännen finner sig hugade 
att instänga flera åkerskiften. 

Någre beteskreatur få icke betas uti Byens 
inhängnade ägor, af så wäl Jordägarne, som de å 
ägorne boende, wid wite af En Riksdaler Banco 
för hwarje kreatur därest Byamännen icke äro 
derom ense. 

Ersättningar och böter efter denna 
Byordning, äger Byfogden, med biträde af bisit-
taren, eller någon annan person, hos de träskande 
genast uttaga eller i brist af godwillig betalning, 
taga skälig pant, hwilken af ägaren får igenlösas 
innom Trettionde dagen; Med i annor händelse får 
panten genom Auction försälljas, då öfwerskottet, 
skall till ägaren återlemnas. 

Brister Byfogden sjelf uti sine skyldig-
heters fullgörande, äger bisittaren med biträde af 
en annan bland Byamännen, att hos honom ut-
taga, så wäl böter, som ersättningar, som i alla 
afseenden äro dubbla emot hos andre. 

När Byråd hålles, äger flesta rösterne be-
sluta, om hwad som bör ske; Och kommer rös-
terne att räknas efter Öretalet. 

Byfogden skall altid bemötas med höf-
lighet, den häremot bryter plicktar Sexton Skill-
ingar Banco. 

Böterne efter denna Ordning fördelas Bya-
männen emellan efter Mantalen, utom hwad förut 
finnes stadgat för angifwaren. 

Och på det denna Byordning, må warda gällande, 
hafwa vi undertecknade Byamän, den samma med 

wåra namns och Bomärkens egenhändiga under-
sättande welat bekräfta, äfwen som wi hos När-
dinghundra Lofl. HäradsRätt, wid instundande 
Lagtima Sommar Ting anhålla om stadfästelse 
härå. 

Ytternäs den 30. April 1827. 

Byfogden answarar för bysens kartor och beskrif-
ning. 
Mats Andersson, A. Andersson, John. 
Andersson, Jan Petter Olsson B, ung. Jan Persson 
B, Olof Gustafsson B, Jan Persson g. Sonen 
Anders Jansson B." 

Efter upläsning häraf Resolverades: 
Att Byordningen warder till wederbörande framti-
da säkerhet samt den kraft och werkan, Lag för-
mår, uti Domboken införd, genom ej mindre be-
rörde Handlings påskrift, än äfwen Utdrag af Pro-
tocollet. 

Vitesförbud för Ytternäs 1827 

ULA. Närdinghundra härad AIa:31. 28 maj 1827. 

Uppå af Ytternäs Byemän, Anders Andersson, 
Johan Andersson, Mats Andersson, unge Jan 
Pehrsson, Jan Peter Olofsson, Olof Gustafsson, 
samt gamle Jan Pehrsson, härom gjord ansökan, 
och med hänseende till förekomne omständighe-
ter, agtade Härads Rätten skäligt utsätta ett wite 
om Sex RDr 32 skr Banco, dertill, utom bot enligt 
Lag och skadeersättningsskyldighet, den sig för-
fallen gör, som å besagde Ytternäs Byes område 
hädanefter föröfwar åwärkan medelst olofligt 
skogshygge, Löf- och barktägt, otillåteliga Gång 
och körwägars begagnande öfwer åkrar och ängar, 
Grindars, leds och Gärdesgårdars nedbrytning el-
ler fördärfwande, kreaturs betande, samt Jagts 
och Fiskes idkande: Börandes likwäl detta För-
bud, så framt det gälla skall, en gång hwarje år 
kungöras i Ununge och nästgränsande Socknekyr-
kor. 
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Seminghundra härad 
se även Byordning för Kårsta socken, Långhund-
ra härad 1775 

LUNDA OCH SKEPPTUNA SOCKNAR 

Byordning för Lunda 
och Skepptuna socknar 1775 

Denna byordning överensstämmer i stort med 
MBO. Några paragrafer avviker dock och dessa 
återges i nedanstående paragrafer. Den i Lunda 
kyrkoarkiv förekommande byordningen har även 
varit giltig för Skepptuna socken enligt uppgifter 
hos kronofogden, som i brev till landshövdingen 4 
dec 1775 påpekar att det är olagligt med budkavlar 
i byarna i Skepptuna såsom byordningen föreskri-
ver. ULA. Kronofogden i Stockholms västra fög-
deri bunt 7. Byordningen återges i ULA. Lunda 
kya Kl:! 24 sept 1775. 

Åldermännen i hwarje Rote äro skyldige, 
at noga efterspana och hos Prästerskapet angifwa 
om barnen i hushållen föröfwa odygd och sjelfs-
wåld med andra laster, samt om de ej i tid tilhållas 
at lära läsa i bok: Äfwen at de böra höra efter, 
huru barn och föräldrar, tjenare och husbönder i 
acktaga sina inbördes skyldigheter emot hwaran-
nan, samt om de förmärka något oskick, sådant 
gifwa tilkänna. 

Emedan några husbönder klagat det 
deras tjenstefolk tagit sig före, at utan lof och 
husbondens minne, stryka byar och gårdar emel-
lan om nätterna och göra buller och owäsende, ty 
skal en sådan ware sig dräng elr piga, som utom 
sin husbondes wettskap och utan lagligt ärende 
om nätterna fara emellan gårdar och byar, af den, 
som honom elr henne träffar, hos Ålderman i Ro-
ten wid 2 Dr Smt angifwas. Äfwen böra lek och 
dansstugors anställande wara förbudne, där gens-
tehjon och annat löst folk, egensidigt samlas, utan 
tilsyn och annat hederligit folk, då ofta mycken 
odygd kan komma at föröfwas, och det wid 2 D 
Smts wite för husbönder och matmödrar, som så-
dant tillåta och lida wite för hwart tjenstehjon. 

Likaledes och som ofta förut blifwit wid 
Socknestämmorna omtalat at den så kallade brud-
stugugång, samt kringfarande at i hwarje by begä-
ra Sädeskorn, skulle här, som i andra Församling-
ar blifwa aldeles förtagen, men lika fult hit tils årin 
skedd. Så blir det nu en gång för alla härmed och 
efter denna dag aldeles förbudit: Och skal så den,  

som går i brudstugu, som den som följer, jämte 
den den, som åt en sådan något gifwer, hwar för 
sig til de fattiga pligta 5 D Smt. Reser någon kring, 
för at begära sädeskorn dr under annat namn tigga 
spanmål, skal både den, som begär, och den, som 
medföljer, samt den, som åt en sådan något 
gifwer, hwar för sig böta 10 D Smt. 

Föregående Byordning, sedan den justerad, 
blifwit i Socknestugan för Socknemännerne 
upläst, är allmänneln widtagen, som skedde d. 29 
Octobr. 1775, då hwar Ålderman undfådt sit sär-
skilta Exemplar med egit och sina Rotintres-
senters namn underskrifwit. 

SKÅNELLA SOCKEN 

Byordning för Skånella församling 1776 

Denna byordning är en ordagrann avskrift av 
MBO men med infyllda bötesbelopp. Gustaf III 
lämnade den 1 mars 1779 på sockenbornas begä-
ran kunglig stadfästelse på Skånella byordning. I 
Uppsala landsarkivs bibliotek förvaras ett exem-
plar av byordningen — enligt påskrift - tillhörigt 
Sälna by i Skånella socken. ULA. Skånella kya P 
I:2. 
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Sjuhundra härad 
7ASTERNA SOCKEN 

3yordning för Österängby 1828 
JLA. Närdinghundra härad AIa:32. 15 okt 1828. 

ged anhållan om fastställelse, ingafs efterföl-
ande, emellan samtliga Jordägare i Öster Ängby 
if Fasterna Socken, öfverenskomna och skriftli-
gen författade samt underskrifna Byordning: 
Byordning för Österängby Fasterna Soken, 

wrettad och underskrefwen och Gillad af Samte-
iga grannarna derstedes. D 31sta Maij 1828. 

1° Skall än Ålderman i Byn Tillsettas årligen 
.3om skall Hafwa Noga upsick att alt Går Rett och 
Årdentligt till. 

2° Ner omtrenger sammankallas Grannarna på 
Jet sett at wist merke utlemnas af Ålderman som 
uti wiss ordning kring beres och af den Sista wid 
Sammankomsten återstellas. försummar någon att 
komma heller Legga ned budett plickte första 
Gången 4 skilling andra gången dubbelt, varen 
ändå gitt hvad de öfrige fastella. Och om någon vid 
sammankomsten öfverfaller åldermannen, heller 
någon annan med ohöfvitska ord heller svordom. 
Böte första gången Trettio Två skillingar. skier 
dett andra gången böte Dubbelt. Och skall ändå 
den Brottslige befordras till Laga Nepst vid dom-
stolen. Ock alla Böter Bereknas i Bancomynt. 

3° Än heller Två Gånger om årett skall ålder-
mannen anstella i alla Grannarnas Nervaro 
Gerdes-Gårdssyn och tillse att var stenger äfter 
sin lått i Byn. Och dett ogilt finnes jnnom viss tid i 
Giltigt stånd settias vid Bot af än skilling för varie 
km. Och gelde skadan som deraf timmar, sker 
dett andra gången böte dubbelt. Och stenge lika 
fult hvad som brister. Ner stengsell omkring åker 
heller äng och hegnad finnes ligga omkull bör den 
straxt upsettas. Den sådant försummar sedan han 
fått kunskap derom, böte för hvart Creatur som 
deriGenom jnkommer fyra skillingar. Och skada 
ärsettning dessutom. 

4° Den som jcke Tillstenger sinna till detta 
Grindar och Led om våren då titelen Går ur jor-
den. samt öpningar för vinter heller sommarweg 
och den af Grannarna som far, der iGenom som-
martiden och äj setter iGen äfter sig. Böte åtta 
skillingar första gången, och sedan var Gång dub-
belt. 

5° Tvenne gångger om årett bör dikessyn hollas  

der markens belegenhet sådant fodrar. må man 
med större nyta afgöra att den äna dikar unnan 
vattnet för den andra dit vattnet har sitt utlåpp, 
den sådant försummar böte än skilling för varie 
fam och betalte desutom dikareLön. 

6° Börra Grannarna på än Gång utförra Giöds-
len om sommaren och på än trackt Giöda sina 
åkrar och öfverenskomma hvad de börra så sin 
vintersed. Bå det att den äna Grannen jcke för den 
andra Ned körrer och ned trampar den upkiörda 
åkern för den andra Grannen. vid Sexito skillingar 
böter och skada ärsettning. 

7° Om hösten då Rågsedett skall sås i Gerdett, 
då skall samtelige Grannarna på åldermannens 
kallelse straxt upfreda GerdesGårdar, Grindar och 
öpningar jnnom än dag. sedan de har fått under-
Rettelse derom. Och uttaga sina Creatur vid 16 skr 
böter och skada ärsettning. 

8° Äj må någon Slepa sina Creatur på höstse-
dett åck beta och nedertrampa om höst, vinter 
heller vår då bar mark är då det förordsakar skada, 
för än alla Grannarna derom äro änse Gör dett 
någon Böte 8 skilling, samma lag vare dett förbu-
dett att steppa Creatur på ängarna om våren. 

9° Jingen vare tillåtit att jnsleppa Något Creatur 
hvare sig Gerde heller ängar om hösten då Grödan 
är af bergatt för än Grannarna med ålder-mannen 
derom förrent sig. Gör det någon deremot Böte 
sexiton 16 skillingar och utage straxt sina Creatur. 

10° Äner åldermannen Sielf Pröfvar nödigt hel-
ler blifver af Någon annan påmint at Låta ifrån 
åkrarna uttsleppa det öfverflödiga vattnett. Bör än 
karl ifrån vart matlag på förresattan tid och stund 
samma arbete förretta ämedan vattnet kan förord-
Saka stor skada i Synnerhet på sedesGerdett för-
summar någon dett heller Går bårt jnnan alt är 
fullgiort böte åtta skilling ock betalla Grannarna 
desutom som arbetatt för honom — samma Lag 
skall var och än upkiöra Reta målfårrar i mellan 
Grannarnas skiften hvid vilka tillfellen ålderman-
nen bör haffa noga upsickt. 

11° På det ängarna jcke måge blifva för myckett 
betade om hösten och nedtrampade skall Crea-
turen af samteliga Grannarna på än gång utagas — 
Den som jcke dett Gör böte Sexton skilling. Och 
vare förbunden straxt utaga Creaturet. 

12° Ner Slåttetiden infaller om somaren skall 
Åldermannen sammankalla Grannarna att med 
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den [!] Rådgörra Ner de vilja att Slå sina samfelta 
ängar, Börandes nödvendigt tegskiftena än heller 
flera dager förutt utsakas och ut vadas; försumar 
någon deta böte åtta skilling, sker det andra Gång-
en böte dubbelt och Skall det åliga åldermannen 
med de öfrige byamennen noga tillSe dett ingen 
her vid Lider orett utan att Dett blifwer än Ricktig 
och Ret utvadning skiftena ämellan förRettad: och 
Råmerkenna skall vara af Sten, hvar äfter alla 
Böra på än Gång Begynna att Slå så att den äna 
jcke Nedertrampa och kiör Neder för den andra. 
Gör det någon Böte Sexton skilling första gången. 
sker dett flera Gånger böte dubbelt. Slår någon 
öfver Retta Linjen jn på Grannens skifte betale 
Gresett heller Höett Dubbelt tillbakas och böte 
des utom Sexton skilling. 

13° Jngen vare tillåteligit att slå någon hopmark 
som är odelt, dett må vara i Gerde heller äng heller 
af vad Namn dett vara må, utom att Grannarna 
derom änse äro, Gör det någon böte 16 skilling och 
skada ärsettning. 

14° den som jnslepper Creatur i annans änskilte 
hegnad Gerde heller vretar, heller vallar i obergat 
Slotta Gerde heller vretar böte 8 skillingar för vart 
Creatur, om dagen. 

15° Byens Gemensamma vegar och delta veg-
stycken, som samfelte Broar, så och vegar genom 
Gerde heller äng heller af vad Namn dett varra må 
som är byamennens vägar, skal underhollas och i 
stånd settas der dett sig Göra låter. då Ålderman-
nen derom samRåder med sina Grannar hvid sex-
ton skillingars Böter. Och fullgöre Likafullt hwad 
som brister. 

16° Jngen vare äfterlåtitt att beta Tiudra uti ge-
mensamma Gerde, och ängar än skön dett vore på 
hans ägitt skifte. Gör någon dett böte för vart 
Creatur åtta skillingar. 

17° Går Någon och tager på sin Grannes åker 
ärter, Bönor, Potatis, Rofwor, af vad Namn dett 
vana må Böte än Riksdaller. 

18° Sedan Åldermannen med Grannarna förent 
sig hvad Dag de vilja begynna Både med hö och 
sedes-Bergningen, heller annatt Lendande till 
Byns Gemensamma nytta, så åligger hwar och än 
Granne fullGörra sin skyldighet i annor hendelse 
Bör den försummelige och motvillige skylla sig 
sielf för den skada han tager dervid. men om nå-
gon för dödsfall, siukdom, fattigdom heller annor 
oförmodelig hendelse settes utur stånd att ful-
borda sådant Bör den oförmögne niuta hielp af 
Grannarna ämot billig ärsettning. 

19° Skulle någon af Byamennen upfinna Någott 
som vore till byns nytta såsom upodlingar heller 
några stora afloppsdiken med mera som kan tiena 
til byns Lendande, bör åldermannen sammankalla 
Grannarna och Derom öfverlegga och skulle dett 
så henda att någon treskas derämot. Och den vel- 
menandes upsåt blef hindratt. Då äger den sist-
nemde frihet att taga Några utbyamen som äro 
förståndige, att taga Syn och besictning jemte nå- 
gon krono — betiening om så nödigt pröfvas, 
finnes att Grannarna satt sig derämot motvilligt 
som verkeligitt hvarit till Byns Nytta och förbett- 
ring böte då de som satt sig deremot 32 skillingar 
och vare dess utom skyldig att betalla den som 
synen och besicktningen förrettad samt fortsettia 
ändå straxt så snart dett sig Görra Låter det arbete 
som den velmenande förreslagitt. 

20° Då dett hender förre komma att Svin Crea-
tur äro af den olegenheten att de Bryta sig in 
Genom Gerdes Gård heller Grind som Gilder är 
heller öfver klijfva, skall ägaren af Creaturett se-
kert fengsla vid Bot Tolf skillingar på samma sett 
skall dett äfven förrehollas med alla andra Crea-
tur. 

21° Mistenkte fremmande okiende Pehrsoner 
som jcke kunna visa Behörigt Pass Bör ingen af 
Byamennen hyssa öfver Natten vid än Riksdallers 
Bot. angifve till åldermannen som åligger att med 
till hielp af Grannarna fortskaffa sådan Person till 
Nermaste krono betient. 

22° Hender det att Någott Creatur finnes lösa i 
Gerde, Äng heller hegnad hwarom Led, Grind 
med GerdesGård voro i Giltigt stånd. och Creatu- 
rets ägare jcke kunna öfverbevisas hafva dett 
jnslept skall Creaturet första Gången saklöst utta- 
gas, men om dett på sådant sett annan heller flere 
Gånger finnes varra jnkommitt på samma sett Bör 
ägaren af Creaturett Böta varie Gång Sexton skil- 
lingar, och kan dett Bevisas att han sitt Creatur 
sielf slept heller tillåtitt någon annan dett att Göra 
Bötte Tre Riksdaller. Hvar och en bör taga vana 
på sina Gess och höns som Gör skada i åker och 
äng, krydGårdar, hampåkrar med mena vid Bot 
Sex skilling. 

23° skulle Någon af Byamennen vana borta ner 
de af åldermannen varda sammankallade Bör den 
samma vid sin hemkomst hos åldermannen sig 
underRetta om hwad då kan vara Besluttitt BåRå-
dett, och varre han sedan skyldig dett samma i alla 
dellar att äfterlefva lika som han sielf varitt Ner-
varande vid sammankomsten. 
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24° Jngen må taga till Jnhyses på sina ägor an-
Ian okent folk för än Grannarna Ger sitt Bifall 
iertill. Gör det någon böte än Riksdaller och 
3kaffe Genast Bort Dessa personer. Dock har nå-
gon ätt torp på sina ägor då vare det icke förment 
st få taga Någon dit som torpare åt sig, men det 
vare förbuditt att Torparen icke ofredar med sina 
Z-'reatur heller hugger Någon Skog för Grannarna. 
:lör han dett Då skall Torparens husbonde böta 32 
skillingar och husBonden får af Tårparen söka sin 
skada. 

25° Bar Eld må Jcke Beras Grannarne ämellan 
Icke i Ladugården utan Lyckta, Jcke Någott to-
baks Rökande får jdkas i Ladugårdshusen, Jcke 
får Eld Lemnas oslekt vårdslöst, i Smedja heller 
annorstedes der skada ske kan vid bot Sexton 
Skillingar. 2ne Gånger om årett skall åldermannen 
BranSyn holla med bitrede af 2ne MedGrannar, se 
äfter Korsstenar Eldsteder och dett som äro fel-
acktigt att dett derigenom kan ske Eldsvåda, Bör 
besicktningsmennerne nederslå och ägaren Böte 
32 skillingar och upretta Genast dett som är Brist-
felligt. 

26° Den Som vid Hö och Sedesjnbergningen 
hafver andra Lösa hest Creatur i fölie med sina 
dragare utom de föl som alltid bör medfölia Böte 8 
skillingar. Skulle det så henda att Någon så vanar-
tigt och fila sinnad Meniska finnas att Den jnslep-
perr annans Creatur i Gild Hegnad och Bringa 
ägaren till Plikt den skall vana förfallen till än RDr 
och 16 skillingars böter. Kan än sådan icke fulleli-
gen bevisas men skieligen misstenkes Bör han vid 
vederBörlig domstol sig fria med äd. 

27° Denna byaordning skall än Gång om årett 
uppLesas för byamennen för dett att Den till alla 
dellar må så myckett allvarligare äfterLefvas. äj 
skall jngen till ursekt tiena att Dess Barn och tiens-
tefolk heller torpare, HusBonden ovetande ämot 
bryter, utan Husbonden skall för sitt fålk då de 
ämot bryter Böterne Straxt ärlegga, och må han 
derföretaga sin ersettning iGen af sitt tienstefolk, 
heller arbete heller penningar af sine husmen och 
torpare. 

28° På Det åldermannen med Så myckett större 
sorgfelligare flit måtte handhafva och till verkstel-
lighet befordra denna Byaårdning Tillförå'rdnas 
honom för vart år tredeiedelen af de böter som 
utsökes. De öfrige Twå Tredeiedelarne skall för-
varras uti än der till anslagen kista förvarras med 
Lås och nycklar försedd och äfter förre kom- 

mande omstendigheter till byamennens verkeliga 
behofver anvendas. 

29° Hos den Brottslige åligger dett ålderman-
nen med Tvenne Grannars tillhielp heller Bitrede 
utmeta de för Brutna Böterna, och om den Brots-
lige vegrades utGifwa hwad han skulle ägde Ålder-
mannen och de som Gjorde honom bitrede till 
sekerhet taga Pant hvilken ägaren Borde jnnom 
fiorton dagar utlössa helst panten sedan denna tid 
är förluppen, utan ansvar således på auctionnen 
till den mestBiudande förselies, Går panten till 
högre pris än pantägarens böter skall öfverskåttett 
Lemnas tillbaka. Om den brotslige vid utmetett 
ofredar Åldermannen med oqveden heller öfver 
faller honom med hugg och slag samt dem som är 
bitrede Böte än Riksdaler men om åldermannen äj 
fullGör sin skyldighet då skall han böta Dubbelt 
ämot än annan Granne, samma Lag vare om ålder-
man finnes sielf Bryta her ämot, Då ålderman tar 
aftrede skall han Görra Redo för de böter och 
andra ordsaker för dett årett han haft ansvar. 

Till yttermera visso vilie vi denna Byaordning 
Jn för hög Loflige HeradsRättsDomstolen fastella 
å föliande å andra sidan teknade underskrifter. 
Jakob Håkansson b, Matts Jansson b, Jacob 
Andersson b, Jan Jansson b, Matts Jansson 

Nervarande vittnen jntygar på äng Gång. 
Carl Carlsson i Siöängen, J. Nic. Persson i Settra, 
Anders Pehrsson i Riddarängen b. 

hvilken uplästes och hvarefter HäradsRätten biföll 
at den feck, till vederbörandes framtida säkerhet 
samt den kraft och verkan Lag förmår, i Dombo-
ken ord ifrån ord intagas, dock under förbehåll, at 
den icke må lägga något hinder i vägen för de 
Beslut som den i Byen äskade ägodelningsRätten 
kan fatta. 

RIMBO SOCKEN 

Byordning för Finnby 1790 

Den 9 mars 1790 inlämnade några av byamännen i 
Finnby by en föreslagen (projekterad) byordning 
till häradsrätten jämte en stämning på de övriga 
grannarna i byn, att dessa måtte antaga byordning-
en. Den föreslagna byordningen kom inte att anta-
gas vid detta ting. Under tre följande ting 4 maj, 14 
okt 1790 och 2 febr 1791 diskuterade byamännen 
inför rätten om byordningen borde antagas eller 

18-782454 Ehn 
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inte. Som skäl för att inte antaga den anförde 
några byamän en påstådd, förestående storskiftes-
delning, andra anförde en utebliven gärdsgårds-
delning, som först borde genomföras. Med vissa 
förbehåll, som intogs i protokollet, antog dock 
byamännen 2 febr 1791 den föreslagna byordning-
en och häradsrätten kunde därefter meddela stad-
fästelse därpå. 

ULA. Sjuhundra härad Ma: 20. 9 mars 1790. 

Byordning Uti Finnby By och Rimbo Sokn emel-
lan samtelige Byamännen, som innehafwer och 
bebor Twenne Mantal Kronoskatte om 16 öre-
land. Erik Ersson 2 öreland, Erik Andersson 2ne 
dito, Johan Ersson 2 öreland och 20 2/3 dels 
pengeland: Unge Mats Ersson 211/3 pgld, Anders 
Mattsson Et öre 6 pgland, Per Olofsson 3 öre 8 
pgld, Erik Olofsson 2 öre 8 pgldd samt Bärby 
Rusthålarn Hans, Jacob och Matts Bergmänner 
och Hans Johansson Et öre pgland. 

1° Skall en af Byemännen hwart åhr wara åll-
derman, som första gången skjer igenom låttning 
och tillika skall en namnståck wara, på hwilken 
hwar och en af Byemännen iskjär sitt namn och 
bomärke och tå ålderman finner nödigt, at sam-
mankalla Byemännen och han utsänder benämnde 
Namnståck, skall han bäras ifrån den ena til den 
andra öfwer hela Byelaget och återställas Ålder-
mannen af then sidste hwilket bör the på en fjerde-
dels time: Skulle Husbonden ej sjelf wara hemma, 
tå skall någon af hans Husfolk sig inställa, som 
beskjed gifwa kunna hwarom Byemännen rådplä-
gat eller beslutit. Bryter någon häremot böte Fyra 
Schilingar. 

2° Åligger thet hwar och en, at wid Bystämma, 
tå Byemännen äro sammankallade, sig höfligen 
förhållas. Giör någon oljud eller utbrister i Swor-
dom och oqvädes å Smedeord, eller går ifrån 
Byestämman för än slut är, böte för första gången 
Åtta Schillingar; bryter någon oftare heremot böte 
för hwar gång dubbelt. 

3° Så snart käle är ur jorden och ålderman til-
seger, skola alla på en dag ringa sina Swinkreatur; 
samt då barwinter är och Bråddgjärden icke kunna 
stängas för den allmänna Winter-wägen, skall 
hwar och en hafwa sina benämnde /Swin/kreatur 
inom gården; bryter någon emot thenna punct, 
böte fyra Schilingar. 

4° Skall alla odugelige gärdesgårdar och Rishag 
omkring byens samfälte ägor wara förbudne och  

nye gärdesgårdar upsäties, så at hwar och en för 
sin hemmans del wid bot efter lag hafve laggilte til 
den 24 Junii nästa Åhr 1791. 

5° Inga led skall hädanefter ånyo byggas, utan 
så ofta the förfaller, i stället grindar på jerngång 
med låsskrufwar upsättas; then som thenna punct 
icke fullgör, skall therföre böta fyra Schilingar. 

6° Går Kreatur af okynne och odygd öfwer lag-
gild gerdesgård i Sädesgerde och oslagen Äng, 
böte för häst fyra, för ko twå, för får En, för Swin 
Twå Schilling; för lamb eller gris är bot hälften 
mindre tå grödan är afbärgad. Släpper någon Kre-
atur in uti gärden och ängar förr än grödan är 
afbergad böte dubbelt. 

Så ser Husbonden sådant skjedt af hans Hus-
folk, utan hans wettskap, bötar therföre fyrdub-
belt. 

Kjör någon eller går igenom Grind eller led och 
then icke igenstenger bötar å åtta Schilingar; och 
thertill gäldar skadan, utom böter. 

7° När bärgningstiden instundar skall alla Bye-
männen therom samråda at alla på en gång må 
kunna begynna och then ena icke trampa ned för 
den andra. Bryter någon häremot böte för hwar 
gång åtta Schilingar. Kjör någon öfwer annars 
åker eller oslagne ängstegar och Hösträng, böta 
för hwar oskuren åker och oafbärgad ängsteg Åtta 
Schilingar och skadan åter. 

8° När åker och äng är afbärgad och skola up-
släppas samt Beteshage, skall ingen insläppa flere 
kreatur än efter thes hemmans storlek; Bryter nå-
gon häremot, böter som i sjette puncten om 
okynnes kreatur sagt är. 

9° Tå gärden och ängar samt Beteshagar skola 
tilstängas, skall alla på en dag sine kreatur uttaga 
wid bot, som i sjette puncten för hwart Kreatur 
sagt är. 

10 När tiden til såningen tilstundar, och nå-
gonthera af Byemännen will beså sin åker, tilsäger 
åldermannen alle grannarne i Byn, at gärden och 
wretar äro stängde til wiss dag. Brister någon i 
fullgörande härwid böte för grind eller led, som i 
femte puncten sagt är, för gärdesgårdsskillnad 
Twå Schilingar och för gärdesgård åtta Schilingar 
och sedan åkren är besådd, må ingen theröfwer 
köra eller gjöra någon gångstig. Bryter någon här-
emot, för körande å hwar åker fyra och för gående 
En Schiling. 

11° Uti Trädesgården och Wretar skall hwar för 
sig hålla för sin åker Bro och icke nedköra annars 
åker, samt Wattnets aflopp genom dikning af- 
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hjelpa: Brister någon med sin skuldighet uti fullgö-
rande af thenna punct, böte fyra Schilingar och 
rätter up allan skada, ther thet annorlunda ej skje 
kunnat. 

12° Skall Byamännen altid samråda, hwarest de 
skola lemna Wåhrland, samt hwar intägter til ärte-
land skall intagas. The mindre Wretar, som med 
Råg beqwämligen besås kan, må ingen med 
Wåhrsed beså, hwilket bör skje efter de flestas 
samtycke. 

Må ingen lägga timber, Wed, gärdsel eller 
stör, näfwer taga eller löf bryta å annans enskilda 
hägnad eller skogsteg theri han ingen del hafwer. 
Bryter någon häremot, böte hwar timber och Såg-
ståck En Riksdaler och för hwart lass Wed eller 
Gärdsel Sexton Schilingar, för hwart par stör En 
Schiling, för hwart lispund näfwer Sexton Schi-
lingar samt för hwart tjog löf Åtta Schilingar. Sä-
ger Husbonden at sådant skjedt utan hans wetts-
kap af hans Husfolk, böter derföre dubbelt. 

Allmänna Broar byggas, wägar rödjas af 
alla grannar i byn efter hwars och ens hemmansdel 
med dagswerke och körningar. Föröfrigit skal thet 
råd och beslut, som Åldermannen stadnar wid 
med En eller twännes samtycke, lydas och efter-
lefwas så wäl uti hwad Byamennens enskilte som 
samfälta nytto angår. 

15° Så ofta någon blifwer förfallen til thesse 
utsatte böter, skal han them straxt til Ålderman- 
nen utbetala, wisar han motwilja och tredskas tå 
skall Åldermannen med 2e af Byamännen af 
hwilka han påkallar, hafwa magt besagda böter 
utpanta; Skulle the, hwilka Åldermannen påkallar 
icke straxt göra honom biträde och wisa motwilja 
böte hwarthera fyra Schilingar. 

16° Skall Åldermannen wara ålagdt, at wara 
wakande och uppassande både bittida och sent 
öwer Byens tilhöriga ägor och mark, om någon 
ohägn eller åwerkan skjer: Skulle någon hemma i 
byn befinnas någon ohägn eller åwerkan och then 
samma icke skyndesamt Kundgjör Åldermannen, 
böte therföre fyra Schilingar. 

Likledes åligger thet Åldermannen öfwer the 
utfallande böter hålla förtekning samt wid årets 
slut wisa redo och räkning som icke får anwändas 
til något annat än thet som länder til Byens sam-
fäldta nytta. 

Föregående Byordning hafwa wi samtelige 
Finnby Bys Hemmansägare och Åboer til bättre 
ordnings winnande uprättat så hwar och en i syn-
nerhet alla i gemen til obrotslig efterlefnad; Anhål- 

landes tillika uti wördnadsfull ödmjukhet inför 
then Wällofl. Sjuhundra Härads Rätten om stad-
fästelse häröfwer; och at thesse uts böter må utgå 
utom bot efter almänna lagen och förut lagakraft 
wunne domar. Til yttermera stadfästelse hafwa wi 
föregående med wåre namn och Bomärken un-
derskrifwit, som skjedde i Finby den 24 Februarii 
1790. 

Johan Ericsson, Eric Andersson, Per Olofsson, 
Eric Ericsson B, Anders Mattson. 

Swaranderne förklarade therefter, thet the icke 
kunde inlåta sig uti något swaromål eller afgifwa 
något yttrande angående ofwanberörde projecte-
rade Bya-ordnings antagande eller fastställse derå. 

Stadfästelse av byordning för Finnby 1791 

ULA. Sjuhundra härad Ma: 21. 2 febr 1791 

Protokollet för den 2 febr 1791 innehåller den slut-
liga stadfästelsen av byordningen för Finnby. För 
att kunna godkänna byordningen gjorde några 
byamän vissa förbehåll och förklarade sig vara 
»nöjde med ist, 2dra, 3dje, 5te, 7de, 8de, 9de, 
1 lte, 15de och 16de puncterne; men theremot be-
stridde alldeles 4de, 12te, och 13de puncterne. 
Angående 6te punten gjordes ej någon annan på-
minnelse, än emot the therutinnan utsatte fyr-
dubbla böter för husbonden, theräst han skulle 
förebära, at then i berörde punct nämnde ohägn 
blifwit förorsakad utom hans wettskap af thess 
husfolk; Hka böter ansågos wara öfwerflödige, 
utan det answar tillräckeligit, som denna § i öfrigit 
innehåller. Wid 10de puncten gjordes then ärind-
ran, at meningen wore, thet ej någon i oträngt mål 
skulle köra eller gå öfwer en besådd åker; Hwar-
efter denne 10de punct gillades; Äfwensom 14de 
puncten således rättades, att hwad Åldermannen 
med the fleste Byamännens bifall besluta och till 
thess åtgärd hörer, skall lydas och efterkommas ». 

Afsades: Det pröfwar Härads Rätten skäligt till 
alla delar gilla första, andra, tredje, fjärde, femte, 
sjunde, åttonde, nionde, ellofte, femtonde punc-
terne uti then i fråga warande Byordning för Finby 
by, så ock sjätte, tionde och fjortonde puncterne 
på det sätt, att the ändringar, som therwid nu 
gjorde blifwit, komma att i akttagas. Men emedan 
en del af Swaranderne bestridt att antaga tolfte 
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och trettonde puncterne, och then förre, utom 
theras samtycke ej gillas kan, ty och tå allmänna 
Lagen finnes wara tillräckelig för the händelser, 
hwarom trettonde puncten förmäler; kan Härads-
Rätten stadfästelse å sidstberörde twänne puncter 
ej nu meddela; kommandes the, efter hwad ofwan 
berördt är, af Härads Rätten fastställdte delar af 
Byordningen, att åtminstone en gång om året för 
samtelige Grannarne att uppläsas. I öfrigit och 
beträffande Rättegångs kostnaden, så warder then 
Parterne emillan gwittad. 

Byordning för Kundby 1835 
ULA. Sjuhundra härad AIa:33. 16 maj 1836 §9. 

Lät Nämndemannen Nils Jansson i Kundby, å 
egne och öfrige Byemäns vägnar, till Härads Rät-
ten, för att i dess Dombok intagas, inlämna föl-
jande så lydande: » Byordning: För Kundby By i 
Rimbo Socken, af Sjuhundra Härad och Stock-
holms Län: 

Till undvikande af de hittills icke sällan up-
stådde mer och mindre tvistigheter och oredor, 
som utan mera omväg, icke kunnat Lagligen åta-
las, hafva vi undertecknade Byamän, för att hä-
danefter vinna mera tillförlitlig ordning och skick, 
samt upmana hvarannan till aktning och ordent-
lighet uti Byalaget, med fri vilja och mogen öfver-
läggning velat uprätta och till framtida efterlefnad 
gällande Byordning för Kundby By i Rimbo Soc-
ken och Sjuhundra Härad, på sätt efterskrifne 
stadganden innehålla: 

§ 1. Om hvad i Byen iakttagas bör: 
lmo Ingen må gå utom hus, eller å Vind eller 

annorstädes der vådeligt är med bart, ljus eller 
blåss, kohl eller lunta mellan Gårdarne eller till 
Badestufvorne, eller röka Tobak uti Uthus eller på 
annat sätt ovarsamt med eld behandla vid vite af 
En Rd Trettiotvå skillingar för första gången, men 
för andra och öfrige gånger dubbelt eller Tre Rd 16 
sk, Samma plickt skall den gällda, som hafver 
Laddade gevär inom hus, eller nära intill Byen 
skott aflossar, eller andre eld Machiner utsläpper. 

2° Om någon eller flere eho de vara må gör 
något oljud eller skadeligt förfång inom eller utom 
hus, böte då hvardera ifrån Fyra till Tjugofyra 
skillingar efter omständigheterne och Byfogdens 
samt Byamännens bepröfvande äfvensom upprät-
ta all skada der sådan skedd är. 

3° Har någon af Byens Jordägare eller Inbygga- 

re Kreatur som upkastar Led eller hoppar öfver 
Gärdesgårdar in i annan Ägares Lagstängda 
Gärde, Äng hage eller hvad det vara må att det 
skada göra kan, då bör ägaren derföre böta: första 
gången fyra, andra gången åtta och Tredje gången 
sexton skillingar, hvarefter kreatur i Byens Hand-
lingar noggrant till kön och färg antecknas såsom 
okynnigt, och må Byfogden och Byamän å Bys-
tämma besluta huru med sådane kreater förfaras 
bör — samt desamma genast fängsla och ägaren 
uprätte skadan. 

4to Ej må någon tillåtas hvarken i Byen eller på 
ägorne hafva okynnest fä eller hund ofängslade 
vid vite om 24 skr., försummas fängslingen och 
blifver någon skadad i Byen böte 24 sk. och utom 
Byen En Rd, sker det andra gången böte dubbelt 
samt utgifve skadebot och dessutom skall kreatu-
ret genast af ägaren tillvaratagas eller afyttras, 
efter Byarådets bepröfvande. 

Mo Om någon med upsåt skadar eller miss-
handlar annors kreatur böte 24 skr samt gälde den 
skada, som derigenom orsakas. 

6to Med bibehållande af Byvägens delning efter 
Landtmätare Protocollet och den intagne förening 
af den 17 augusti 1829, blifver, på det ej de deldte 
Byvägarne må komma i dess förra obrukbara 
skick stadgat, att Byfogde med årligen tvänne 
gånger nemligen om våren och Hösten förrätta 
vägsyn samt å en dertill inrättad Lista anteckna 
bristfälligheterna samt ådöma erforderligt antal 
Lass grus och andra Materialier, hvilka inom viss 
bestämd tid påföras skall, vid äfventyr att Byfogde 
det bristande på väglottsägarens bekostnad istånd-
sätta, samt Legan jemte En Rdr böter hos den 
tredskande uttaga. 

7mo Då någon af Byamännen vill Hus eller 
Byggnad uppsätta eller å annat ställe flytta, det är 
ej nekt, men gör han det grannen eller Byen till 
skada, böte då Tre Rd samt borttage Byggnaden; 
Äfvensom om någon instänger eller igenprånglar 
bruklige vägar eller gränder i Byen, eller å ägorne, 
böte Två Rd samt rifve det genast upp, och erlägge 
skadan om sådan derigenom förorsakas. 

8vo Will någon ur Byen sig utbygga, hafver han 
rätt dertill, att å sina enskilde ägor inom 1/8 dels 
Mil ifrån Byen sig Tomt anlägga, men fullgöre och 
efterlefve ändå de vilkor som i Byordningen för-
eskrifves; skulle Byfogden finna sig härtill hugad, 
då må han ej längre Byfogde vara, utan skola 
Byamännen då utvälja en annan i hans ställe, som 
i Byen bor och skickelig är till nämnde befattning. 
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9° Ej må någon hysa obehörige personer, vid 
vite af En Rdr; men för verkligt behöfvande fatti-
gas hysande, skall inom byen anskaffa en så kallad 
fattigpinne, och skall den som dermed är försedd, 
blifva hyst öfver natten; hvilket hysande skulle 
förturas på hvarje bofast Matlag. 

Om Åkerbruk 
1 Ej må någor förnekas att köra öfver annors 

dock obesådda åker, när så beläget är, att man på 
annat sätt icke kan köra eller färdas till sitt skifte; 
är det uti Sädesgärde, då skall den som fram-
färdes, vid En Rd 16 skr vite, upskära nödig wäg 
samt säden ordentligen binda och uppskyla äfven 
som att ägaren derom underrättas bör. Till undvi-
kande af all skada, böra desse ägare, som således 
med hvarannan i ägor äro belägne, sins emellan 
öfverenskomma, att vid sådden måge lämnas be-
hörig wäg, eller på annat sätt, att hvilkens åker 
som är aflägse, må obehindrad af ägaren sås eller 
skördas. Dock bör hvar och en hålla försvarlige 
Broar öfver de diken, som äro belägne å sine skif-
ten så framt samma diken vill bibehålla sin öpp-
ning. Men ej får någon olofligen taga sig gång eller 
körvägar öfver annors besådda åkrar, ehvad det är 
Sommar eller vinter, vid vite om En Rd och ersätt-
ning för skadan. 

2do Samma ordning som i Gärden är fastställd, 
skall äfven i Wretarne vara. 

Om Slåttor 
lmo Något före Slåttans början sammankallas 

Byamännen för att rådpläga och utsätta dag här-
till, brister någon häremot, utan att nödvändig or-
sak dertill föranleder, böte då för hvarje gång En 
Rdr. 

2do Om någon slår öfver eller tränger sig inpå 
annors teg, och detsamma höet sig tillegnar, 
hvarmed så förfarits, böte då första gången 16 skr, 
sedan dubbelt för hvarje gång sådant förorsakas 
samt betale full skada. 

3tio Om någon nedtrampar eller olofligen tager 
sig obehörige vägar, öfver Ängsmark, böte då för 
första gången 16 skr, för andra gången 32 sk. samt 
för tredje och öfrige gångerne En Rdr och dessut-
om gälde all skada. 

4to Med rännilar och öfver ängsmarken lö-
pande floddiken, m. m. förfares på sätt som i § 4 
om samfäldt arbete här nedan stadgas. Den som 
obehörigen dämmer eller igenpålar för vattnets 
fria lopp uti Åmunnar, floddiken och dylikt, böte 
derföre 3 Rd 16 sk och rifve dämningen genast 
upp. 

5to Ej må någon förnekas, att innan Slotterti-
den tillstundar å sin teg slå till hvil- eller föhlfoder, 
men dock iakttages hvad i 3dje puncten här ofvan 
förbjudes att valla sine kreatur på sådan äga, som 
tillförene slagen är, vid vite af 32 skr. 

6to Hvad kärr beträffar, som äro till Slotter-
mark eller åker uppodlade och instängde, så är 
ordningen der i alla delar, som dit möjligen kan 
höra, lika med den ordning, som om ängarne stad-
gad är. 

Om samfäldt arbete och Snöplogning. 
lmo Såsom samfälligt arbete förrättas Mantals-

vis Brobyggnaden vid Högbron, floddiket öfver 
Lillängen och Sjöhagen och rännilen från Norr-
ängskällan fram till Byvägen samt ränsning i den 
genom Byens ägor löpande å; hvilka samfäldta 
arbeten på viss af Byfogden i samråd med Bya-
männen utsättande dag förrättas, då lika många 
man af hvarje mantal bestämmes; Och skall den, 
som ej på budning inställer antagligt arbetsfolk, 
böta 32 skr och kommer för den tredskande dug-
lige arbetare att legas. 

2do En Snöplog hålles för Byen gemensamt, 
hvilken, enligt serskild plogturlista köres med 2ne 
par Dragare hvarje gång, då så många man åtfölja, 
som Byrådet efter omständigheterne anse nödigt. 

Om Hägnad och Stängsel. 
1° Omkring gärden, Wretar, Ängar, kärr och 

Beteshagar samt Täppor och Tomthagar böra 
Gärdesgårdarne hållas i Laggilt stånd af Byamän-
nen, hvar å sine tilldeldte sträckor, å hvilka 
Gärdesgårdar skall hållas Syn tvänne gångor om 
året, om våren emellan den 10 april och 10de Junii 
samt om Sommaren emellan den 30 Julii och 15de 
Augustii å en af Byfogden utsatt dag, som sist 3ne 
vickor förut bör Byamännen underrättas, att de 
må blifva i tillfälle, att Reparationer å Gärdesgår-
dame verkställa. Åliggande det Byamännen, att 
vid Synen vara närvarande sjelfve eller genom 
Ombud vid vite af 32 sk. Äro då nämnde Gärdes-
gårdar icke lagligen iståndsatte eller några bristfäl-
ligheter derå uptäckas, skall Byfogden derom ge-
nast tillsäga ägaren deraf, hvilken för nämnde för-
summelse bötar 16 skr, att bristfälligheterne inom 
trenne dagar efter Synen i giltigt stånd bättras, 
försummas äfven detta, skall bättringarne straxt 
därefter genom Byfogdens föranstaltande, för lego 
verkställas. I öfrigt skola Byamännen hålla för-
svarlig hägnad och stängsel omkring de ägor, som 
sådant tarfva och påfordra; Och skall Byfogden 
härom hava noga upsigt, samt om något bristfälligt 
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uptäckes, kungöra och tillsäga den som stänga 
bör, så framt han vetterligen förut icke äger någon 
kännedom om det bristfälliga, att detsamma må 
antingen genast eller inom af Byfogden utsatt läm-
pelig tid vid En Rdrs vite förbättras; Försummas 
detta och ohägn härigenom sker böte dubbelt samt 
gälde all skada som igenom ohägnet skedt; Och 
gånge då med hägnadsförbättringen som förr i 
denna punct nämndt är. 

2° Wid de uti ofvanstående punct omförmäldte 
Syner skola alla de Broar, Grindar och Led som 
för samfäldt nytta vara skola äfven synas och vid 
enahanda äfventyr, som i samma punct stadgadt 
är, då vara i godt och giltigt stånd. 

3° Om någon öppne lemnar Grindar eller Led, 
som böra vara stängde, efter sig, eller nedbryter 
Gärdesgårdar, böte då En Rd 32 skr samt upsätte 
all skada. 

4° Ej må någon Jordägare eller Åbo genom 
Gärdesgårdsstängning intaga mera ägor och Mark 
än honom är tilldeldt eller på annat sätt genom 
stängsel göra Grannen förfång; Skulle sådant för-
orsakas, då skall den brottslige böta Två RDr samt 
borttaga Gärdesgården genast; Dock om någon 
finner sig föranlåten, att inhägna öfver någon 
bruklig skogs- eller fä-väg, då bör densamma så-
dant hos Byfogden tillkännagifva, hvilken äger, att 
Byamännen sammankalla för att deröfver höras 
huruvida inhägnandet, med det vilkor, att Sökan-
den på annat ställe, uprödjer ordentelig väg för 
nödig framfart, bifallas kan eller icke. 

§6. Om Skog och Bete. 
1° Icke må någon olofligen föröfva åverkan å 

annors skog; Men sker det medelst fållning bötes 
då för hvarje skadligare träd En Rd 16 sk och för 
sämre träd 8 sk. För Löf- och Näfver- eller annan 
Barktägt 32 skr samt för TorrvedsRötters upbry-
tande 12 sk. Äfvensom om någon olofligen beröf-
var annors uphugne ved, Gärdsell eller stör eller 
annat dylikt, då är densamme till fem RDr s böter 
förfallten — och i alla dessa brott skola skadestånd 
erläggas. 

2° Alla så väl de som bo å Byens ägor som uti 
Byen hvilka Kreatur äga, hafva rättighet att dem å 
Byens utmark beta; Men hvad beträffar betet i 
Hagarne må icke någon annan der olofligt insläppa 
Kreatur, än den som till hagen ägare är; brytes 
häremot bötes då för hvarje Häst eller Ko-Kreatur 
24 skr och för hvarje Får- eller Svinkreatur 12 skr; 
Skulle så hända att de oveterligen inkommit bötes 
då endast 4 skr; Sker det genom hägnadens Ägares 

odugliga Gärdesgård då kan ej Kreaturens ägare 
till böter fållas. 

3° Då samfälld Ängsmark blifver afbärgad, bör 
Byfogden sammankalla Jordägarne för att Rådslå, 
när uppsläppning till bete derå ske skall; Dock så 
att Hästkreaturen skola först nyttja betet så länge 
omständigheterne fordrar, och derefter må Kok-
reaturen insläppas; — Men ej må Jordägarne med 
flere Kreatur beta än hvad hans andel i Marken är; 
brytes häremot bötes 16 skr första gången för 
hvarje Kreatur, sedan dubbelt samt dädantage 
Kreaturen genast. — Til rättelse härvid få Jordäga-
ren med fyra par dragare och Tolf stycken Kor för 
mantalet äga rättighet att Betet begagna; Och då 
betesuppsläppning sker skola alla de Kreatur, som 
äga rättighet att beta på en gång insläppas. 

4° Icke må någon med Fårkreatur eller Jetter 
beta å Ängsmark, der flere Jordägare del äger, vid 
Åtta skill. böter för hvarje Kreatur, samt borttaga 
dem genast då sådant yppas; men föhlungar och 
kalfwar äga rättighet att ängsbetet åtnjuta, efter 
årlig öfwerenskommelse. 

5° Så snart Sädesgärdet eller Wretarna blifwa 
afbärgade, må alla Byens Kreatur på en gång till 
bete insläppas der de äga rättighet att beta; Men 
ingen Torpare eller Nybyggare må taga sig den 
dristigheten, att utan wederbörandes bifall in-
släppa något Kreatur wid 12 skr böter första gång-
en för hwarje Kreatur och sedan dubbelt för 
hwarje gång samt dädantage Kreaturen genast. 

6° Om någon jordägare på obehörigt sätt lägger 
hinder före, att Betet wid behöfligit tillfälle ej får 
begagnas, skall Byfogden sådant Kungöra, att be-
tet må utan hinder deraf inom då bestämda dygn 
insläppas. 

7° När någon Jordägare will anställa Swedjande 
äger han rättighet att i Byen erhålla till biträde en 
karl ifrån hwarje hushåll utan någon ersättning; 
Nekar någon häremot utan förfall, plikte 24 sk; 
men om någon anställer Swedjande i olaga tid eller 
derom icke underrättar sine grannar, och wåda 
upkommer, då bör densamma böta fem Rd samt 
ersätta all skada. 

§7. Om jagt och fiske. 
1° Ingen må å annors ägor olofligen jaga och 

skjuta djur eller fogel, som kan anses i wärde till 1 
eller flera Rd Bco wid wite om 32 sk men ger han 
det jordägaren tillkänna, då få de taga hälften whar 
af wärdet till det sålunda fällda djuret, men War-
gar Loar och räfwar samt andre skadedjur må 
hwar som hälst å ägorne skjutas och fångas. 
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2° Icke får någon olofligen medelst not, nät, 
kassor, Lanor, Grip eller Styjning fiska å annors 
fiskevatten, brytes häremot, böte 16 sk för första, 
32 sk. för andra och En rd för tredje och öfrige 
gånger samt miste redskapen, af hwilken wattulott 
ägaren och angifwaren tage hwar sin hälft; men 
om någon på enahanda sätt idkar fiske med mindre 
lönande redskap, böte då endast för wharje gång 
Åtta skr. 

3° Den Jordägare eller åboe, som tillåter Byens 
Torpare eller på ägorna boende personer eller and- 
re att idka fiske å Byens samfäldta fiskewatten 
böte derföre 6 Rd 32 sk för hwarje gång han lemnat 
ett slikt tillstånd. 

§ 8. Om öfrige Stadganden. 
1° Byamännen äga att wid Bystämma i slutet af 

December Månad hwarje år genom omröstning 
tillsätta en Byfogde och 2ne Bisittare, hwilka ej, 
wid 3 rdrs 16 sk wite, få samma befattning på ett 
års tid sig frånsäga; Skulle Byamännen flere på 
hwarandra följande år invotera samma Byfogde 
må han sin befattning genast afsäga, om han så 
will, och en anna wäljas, eller ock ytterligare fort-
fara ett år; Men Bisittare skall årligen ombytas om 
de wilja i tjensten fortfara. Byfogde, som är Byala-
gets förman, skall hafwa noga upsigt öfwer samt 
styra och rätta Byalaget efter denna ordning; Han 
skall fullgöra sine åligganden efter hwad denna 
ordning förmår wid wite om 6 rd; är han försumlig 
och ej efter ordningens innehåll sig rättar blifwer 
han denna sin befattning förlustig. Byamännen 
och dess folk böra wid 5 rdrs wite wisa Byfogden 
wänlighet och lydnad i de delar som ordningen 
rörer och icke med missfirmanden eller tihlwi-
telser honom bemöta. 

2° Byfogde skall för Byens räkning låta förfär-
diga en Byklubba, hwilken skall förses med nu 
warande Jordägares Bomärken, som utskickas, då 
antingen Byfogden will hafwa Byamännen försam-
lade till något ärendes afgörande, eller ock då nå-
gon af Byamännen begär att få Bystämma hållen, 
wid hwilka tillfällen altid må i Byrådsprotocollet 
införa ändamålet med Byarättens sammanträde, 
samt dess yttrande och Beslut. 

3° Då Klubban ifrån Byfogden afgår må den ej 
nedläggas, utan i den ordning, som i denna 
Byordning antagen är från Gård till gård skynd-
samt fortskaffas af wittnesgilde personer hwar-
efter husbonden genast begifwer sig till Byfogden, 
och den som ankommer sednare dit än Klubban 
anländer, skall derföre böta lsta 4 sk, andra gång- 

en 8 sk och tredje samt öfrige gånger 16sk; samma 
bot ware för den som ej skyndsamt fortskaffar 
Klubban eller den nedlägger. Är ingen i gården 
hemma som Klubban bära må då bäres den till 
nästa gård. 

4° Wid Bystämma må en och hwar Byfogdes 
tillsägelser hörsamma samt en hwar med höflighet 
och anständighet honom bemöta, utfar någon i 
ohöfwiska ord och swordomar emot Byfogde, 
böte första gången 16 sk samt öfrige gånger dub-
belt eller 32 sk. sker det emot någon af grannarna 
wara bot hälften mindre. Samma förhållande skall 
wara med den, som begifwer sig ifrån Byrådet 
olofligen innan Byfogde förklarat detsamma för 
afslutadt. 

5° Om wid Kallelse till Byråd Jordägaren ej är 
hemma, skall Hustrun eller någon af det öfriga 
husfolket sig dit begifwa, för att efterhöra hwad 
som förehafwes och derom wid hemkomsten un-
derrätta Husbonden, som dock åligger att efter 
hemkomsten sig hos Byfogden anmäla för att få 
underrättelse om Byrådets Beslut. 

6° Alla de stridigheter som möjligen kunna up-
stå wid Byrådet, som nödgas genom votering sli-
tas, men rösterna skulle komma att falla 15 Öres-
land på hwardera ämnet, då blifwer det Beslut 
gällande som Byfogden understödjer, emedan ho-
nom wid alla voteringar inom Byen tilläggas en 
Byfogde röst i hwarje till Byens nytta hörande 
hushållsmål och förbättringar, som i denna 
Byordning ej äro omförmäldte och utstakade kun-
na å allmänt Byråd såsom tillägg till Byordningen, 
antingen enhälligt eller efter fleste röster bestäm-
mas och antagas. Alla sådane twister som ej i 
Byrådet kunna utredas må förwisas till wederbör-
lig Domstol och der slitas, tillika med de beswär, 
som öfwer Byrådets beslut will anföras. 

7° Hwar och en husbonde skall wara answarig 
för sig och sitt folk; Och om någon brottslighet 
sker genom Barn eller tjenstefolk, skall Fadren 
eller husbonden den tilltalades böter utgifwa och 
på tjenstehjonets Lön afräkna. 

8° Alla de i denna Byordning upräknade böter 
hwilka äro utom laga bot och witesförbud utsatte, 
skola utgå i Banco mynt. Skolande Byfogden ge- 
nast upteckna de böter som blifwa ådömde, fås ej 
böterne Contant hos den som dertill gjordt sig 
förfallen, äger Byfogden, att dem ofördröjeligen 
genom pantning uttaga och panten behålla uti En 
månad efter utmätningsdagen, och om lösning 
deraf innom nämnde tid icke sker, må panten, 
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efter pålysning å en söndag i Kyrkan, på Auction 
inom Toll dagar derefter offenteligen försäljas, 
samt Byfogde beräkna sig 16 sk Banco i Auctions- 
arfwode samt fem procents ränta ifrån den dag 
böterne bordt utgått och till dess liqwid sker. Af 
alla Böter får Byfogden En fjerdedel samt Bisit-
tare hwardera En Åttondedel för sin räkning så-
som wedergällning för sine Beswär; Återstoden, 
hwarå Byfogden skall upgöra ordentelig redowis-
ning för Byamännen för hwarje år sedan böterne 
blifwit indrifne skall samlas till en för Byen inrät-
tad Cassa, hwarur samfäldte utgifter böra tagas 
om förmonligheten sådant medgifwer; Men de 
böter hwartill Byfogde, eller Bisittarne blifwa för-
fallne äga de ingen förmonlighet uti, utan tillfalla 
de endast Cassan. 

90 Alla å Byens ägor warande Torpare och Ny-
byggare, äfwensom andre å ägorne boende perso-
ner, skola wara den ordning lydaktige i alla de 
delar, som dem röra kunna, hälst de Byamän, å 
hwilkas ägor de äro boende äro för dem answa-
rige, under rättighet, att hos desse ägobebyggare 
utsöka hwad jordägarne i anledning af en slik ans-
warighet blifwit ålagde. 

10° Då någon ny hemmansägare, eller åboe hit-
flyttar, skall Byordningen för honom af Byfogden 
upläsas, för att derefter sig rätta. 

110  Ej må någon utan Byamännens gemensam-
ma bifall på ägorne intaga Nybyggare eller In-
hysesfolk wid wite af Tretton rd 16 sk, samt dess-
utom answara för all de olägenheter som å skog 
och bete derigenom tillskyndas kan. 

12° Byfogden skall i sin wård hafwa den öfwer 
Byen med dess ägor befintlige Carta, protocoll 
och Beskrifning, äfwensom alla Byen gemensamt 
rörande Handlinger, hwadan ock denna Byord-
ning skall i Original af Byfogden omhänderhafwas, 
ägande han altså att om nämnde Charta och Docu-
menter warsamt och påliteligt behandla wid förr 
stadgadt wite; Dock må Byamännen tillåtas att 
Chartan och Handlingarne genomse och granska, 
wid erforderlige tillfällen, samt om de åstunda, att 
af denna Byordning, äfwensom af andre Handling-
ar erhålla behörigen styrkta Afskrifter eller Utdrag 
emot erläggande af skälig Lösen; eller ock sjelwe 
på stället dem afskrifwa. 

13° Någon af de i första puncten omförmäldte 
Bisittare äger, att under Byfogdens frånwaro dess 
tjenstebefattning i Byrådet förestå. 

14° De i nästföregående första punct omför-
mäldte Bisittare, skola wara Byfogden såsom  

medhjelpare i dennes skyldigheter uti alt hwad 
som kunna erfordras samt efter deras förmåga ef-
terse att Byordningen blifwer efterlefwad wid wite 
af 4 Rd; Byamännen har, att wid enahanda wite, 
som nyssnämndt är wara bemäldte Bysittare i 
Byordningens delar [följsamma?] och ej treds-
kande; samt sjelfwa wid 16 sk wite tillkännagifwa 
all den oordning, som de händelsewis kunna kom-
ma att uptäcka. 

15° Ingen må till böter, enligt denna Byordning 
fällas, utan att om brottsligheten wara öfwertygad, 
eller genom laga bewisning eller andra omständig-
heter dertill förwunnen. 

16° Byfogde ålägges att minst twänne gånger 
om året, med biträde af Bisittare inom Byen för-
rätta noggran Brandsyn, och som erfordras dertill 
kalla en kunnig murare; Skulle derwid uptäckas 
bristfällige murar och skorstenar, antydes ägaren 
att dem inom wiss förelagd tid förbättra; Skulle 
emot förmodan sådant åsidosättas, skall En rdrs 
böter uttagas samt det bristfälliga för lego werk-
ställas — eller ock om Byarådet anser nödigt den 
felagtiga eldstaden eller Skorstenen skall nedrif-
was, göres det på enahanda sätt. Denna Syn skall 
en gång om året förrättas äfwen hos de på ägorne 
boende, emedan Byalaget i händelse af olyckshän-
delse deraf draga största tyngden. Dock blifwa 
böterne wid enstaka Nybyggen hälften mindre; 
försummas sotning bötes 2 sk; upkommer Skor-
stenseld deraf bötes 8 sk. 

17° Anträffas eller blifwer någon förwunnen att 
olofligen uti ej enskildt instängsel hafwa kniat, 
skurit eller upryckt gräs, ware sig i Gärden, Wre-
tar eller ängar, böte första gången 8 sk samt andra 
och följande gånger 16 sk. Sker på andre från 
Byen aflägsnare ställen böte första gången 24 sk 
och sedan för hwarje gång 32 sk. 

18° Skulle någon Byaman blifwa öfwertygad, 
att hafwa forslat skogseffecter af hwad namn som 
helst åt någon som på ägorne bo och ej hafwer 
egen inköpt skog eller styrker sin rätt till lasset, 
böte fem rd och återbetala till rätt ägare motswa- 
rande Persedlar eller wärde af egna tillråder; — 
Den som blifwer slike öfwerträdelser warse och 
dem ej anmäler till Byfogden, eller genast åtalar, 
böte 16 skr. 

Med denna byordning förklara wi oss till alla 
delar nöjda, samt förbinda oss och wå'ra efterkom- 
mande att densamma till hela dess innehåll upfylla 
och efterlefwa ifrån den förste instundande Ja-
nuarii och alt framgent; hwilket med wåra egen- 
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händiga underskrifter stadfästes, som skedde i 
Kundby den 30 Nowember 1835. 

Eric Ericsson, Nils Jansson, Anders Mattsson 
Yngre, Anders Mattsson äldre B, Anders Fredric 
Jansson, Fredric Carlström, Anders Andersson, 
Adolph Gustafsson i Lista.» 

Efter upläsning hwaraf Resolwerades Att denna 
Byordning skulle till wederbörandes efterrättelse 
den säkerhet kraft och werkan lag förmår, uti 
Domboken ordagrant intagas, och bewis deröfwer 
meddelas sä wäl genom Utdrag af detta Protocoll, 
som påskrift å sjelfwa Byordningen; som afsades. 

Byordning för Vallby 1768 

RA. Svea hovrätt. Sjuhundra härads konceptdom-
böcker 1765-1769. vol 175 1/2. 23 sept 1768. 

Läto samtelige Byamänerne och delägare i Wallby 
By, til thenna Rätt ingifva en af dem d:19 inneva-
rande månad författad och underskrefven Byord-
ning, med anhållan at densamma til vederböran-
des efterlefnad, måtte i Domboken intagas och 
fastställas; lydande ord från ord, som följer: 
År 1768 d:19 Septembr. samanträdde samtel. 
Wallby Bys jordägare, för at, til bättre ordnings 
vinnande uti deras inom Byalaget nödvändige hus-
hållsmål, genom nedanskrefne puncter erhålla en 
faststäld 
Byaordning: 

1° Skal allmän mark, thet vare sig gärde, äng 
eller Beteshägnader, til betande icke upsläppas 
förr, än samtel. Grannarne derom ense äro, och 
grödan vore afbärgad, dock så, at någon granne 
icke vore tillåtit, at af egenvilja innehålla så länge 
med atbärgningen, at betandet derigenom blefve 
onyttigt giordt; Hände sådant af oförmögenhet el-
ler otilräckelig hielp, skola grannarne emot lego 
och betalning, vara en sådan dervid behjelpelige. 
Then, som häremot bryter, och tillika icke tager 
alla sina kreatur utur den til betande således nyt-
jade marken, på en gång, och enär af Byamännen 
dag dertil är berammad, böte Sex daler. 

2° Bör hvar af Grannarne låta beta gemensam-
ma ägor med så mycket Kreatur, som svarar emot 
thes efter öretal innehafvande ägodel i Byn, hvil-
ket dock, vid upkommande tvist, bör lämpas efter 
de flästas röster: Then annorledes beta låter, böte 
för hvarje kreatur Tre Dr, äfven som ock den,  

hvilken uppå allmän ängs- eller slåttermark någre 
får til bete insläpper, skal vara til samma böter 
förfallen. 

3° Eho af Grannarne, som underhåller 
okynnesfä, the ther nederbryta eller flöija öfver 
gärdesgårdar, så at the å gemensamma hägnade 
ägor finnas lösa, eller ock något kreatur inpå den 
andras teg eller lått någorstädes tjudrar, eller uppå 
sit egit Skifte i åker och äng så oförsvarligen tjud-
rar, at thet å någon grannes skifte giör skada, 
ersätte skadan och böte Tolf daler. 

4° Hvar som icke försvarligen underhåller 
gärdesgård, grind, led eller annan stängsel, som 
Honom tildeld är, så at ohägn therigenom skier, 
ersätte skadan och böte första gången tre daler, 
och hvarje gång sedermera sex daler; Egen skada 
dock ogild. 

5° Giör någor väg öfver Grannens oslagne teg, 
eller til sånings upkörde åkerskifte, vare skyldig at 
af den förre i vägen afslå gräset, och med ägarens 
minne det utur vägen skaffa, samt at den sednare 
ånyo efter sig upköra, vid bot En daler. 

6° Sätter någon led, grind eller nedtager gärdes-
gård, efter framfart öppen, böte En daler, och 
rätte up skadan, som deraf timar. 

7° Med the hushålls beslut, som de fläste af 
Grannarne efter omröstning fatta, uti de mål, som 
med Lag, Kongl. förordningar och en skälig bil-
lighet enlige äro; och derigenom 3die mannens rätt 
på något sätt icke kränkes, skola the öfrige Gran-
name äfven åtnöijas, vid ansvar af kostnads och 
skadeersättning, för hvad någon derigenom kan 
komma at lida. 

8° Skola Byamännen hvar sit år, under myndig-
het och namn af ålderman hafva inseende öfver 
denna Byaordnings obrottsliga fullgörande och ef-
terlefnad, til hvilken ända 

9° Honom skal tillkomma, at enär nödigt pröf-
vas, sammankalla Byamänen til nödige öfverlägg-
ningar uti the ärender som til denna ordnings Exe-
cution höra: Hvar, som kallelsen utan laga förfall 
icke hörsammar, böte en daler, och åtnöijes med 
de öfrigas beslut; Blifvandes äfven åldermannens 
skyldighet at påminna om samfält arbete, såsom 
Brunnars, Broars och andre tilägors förbättrande, 
hvartil, vid sammankomst, dag bör utsättas, och 
den, som så försummar, at det bristande i stånd 
sätta, böte tre daler; men hvad vidkommer: 

10° Värdet å den skada, som genom desse 
Puncters öfverträdelse någon tilfogas, skal den 
mätas af samtlige Byamännen, i den brottsligas 
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närvaro, eller om Hon på kallelse icke tilstädes 
kommer, lika fult af dem fastställas, och af ålder-
mannen med tilhjelp af någon granne, genast ut-
mätas, och den lidande oafkortadt tilställas. Sko-
landes 

110  Alle the, efter denna Byaordnings innehåll 
utgående böter, flyta uti en, för Byens gemensam-
ma räkning, inrättad Cassa, och enär någon ge-
mensam kostnad för Byalaget, eller almänt pe-
ninge förskott existerar, då dertil, så långt den 
räcker, användas. Warandes then, som 

12° vid sammankomsten annan af Grannarne 
med ord eller gärning på något sätt oqväder, eller 
ofredar, hvarje gång förfallen ffi böter af tre daler, 
alt Koppmarmynt. 

Til yttermera visso varder denna Byaordning 
med våre namns och bomärkens frivilliga under-
sättande enhälligt för god erkänd, och til Then 
ädle HäradsRättens widare fastställande öfver-
lämnad. 

Wallby d. 19 Septembr. 1768. 

Nils Humble. Gabriel Walberg, Maths Olofsson b, 
Anders Mathsson b, Eric Mathsson b. 

Och emedan Thenna Bya Ordning fants tjena til 
god ordnings bibehållande uti the innom Wallby 
Byalag förefallande hushålls ärender; Ty pröfvade 
Härads Rätten rättvist densamma til ofvanbemälte 
Byamäns och delägares obrottsliga efterrättelse, 
härigenom at stadfästa. 

RÖ SOCKEN 

Byordning för Eke 1777 

Vid tinget 20 maj 1818 erhöll Eke byalag förnyad 
stadfästelse av 1777 års byordning varvid bötesbe-
loppen ändrades och beräknades så, att åtta skil-
lingar banko motsvarade en daler kopparmynt. 
Byordningen är i sin helhet pånytt införd i dombo-
ken för sommartinget 1818. 

ULA. Sjuhundra härad Ala:18. 23 jan 1777 och 
AIa:26. 20 maj 1818. 

Til thetta Ting, har Nämdemannen Mats Eriks-
son och Bonden Nils Eriksson i Eke, låtit in-
stemma theras trenne Grannar, alla af thet namnet 
Anders Andersson, med påstående, thet the måtte 

samtycka thertil, at en författad By-Ordning til 
wederbörlig efterlefnad uti Eke Byalag, kunde 
warda faststäld, och at the therjemte, i anseende 
till wisad tredsko, wid samma By-Ordnings un-
derskrifwande, måtte förklaras skyldige, att ersät-
tia härigenom förorsakade rättegångskostnader; 
Hwaremot Swaranderne Gamla, Unga och Lilla 
Anders Anderssöner kallade, låtit stemma Mats 
och Nils Erikssöner igen, samt uti then uttagne 
vice versa stemningen påstått 1° befrielse ifrån alt 
answar för wisad tredsk() uti then föreslagne By-
Ordningens antagande, så wida the bewisligen ald-
rig skola wägrat then underskrifwa; 2do, at the, uti 
merberörde ByOrdning, utsatte hwarjehanda wi-
ten, såsom för högt tiltagne, måtte något warda 
jemnkade och nedsatte, samt Swaranderne 3tio, 
undfå ärsättning för thenna rättegångskostnad. 

Wid upropet af thetta mål, woro utaf Parterne ej 
någon mera närwarande, än Nämdemannen Matts 
Eriksson, som gaf tilkiänna, att thenna rättegång, i 
anseende thertil, kommo att förfalla, emedan 
Swaranderne sedermera, uti wittnens närwaro, 
godwilligt underskrifwit then projecterade By-
Ordningen; Anhållande therföre bemälte Nämde-
man, å egne och sine grannars wägnar, att samma 
By-Ordning, then han nu in Originali inlemnade, 
kunde warda uti protocollet intagit, samt til we-
derbörlig säkerhet och efterlefnad gillad, och them 
bewis therom, meddelas: Lydande oftanämde By-
Ordning, som therpå uplästes, ord ifrån ord, så-
lunda: 

By-Ordning. 
Uprättad och antagen, emellan samtelige Byamän-
nen och Åboer uti Eke By och Rö sockn, på föl-
jande sätt näml: 

10 Til Ållderman wälja Byamännen sielfwa en 
af Grannarne och sedan efter hwarf, hwar sitt åhr. 
Thenne äger halfwa tilsyn och upwaktning öfwer 
Byens ägor att åwärkan, skadestånd och ohägn 
förekommas må, samt sammankalla alla gran-
name wid rådplägningar. 

2do Then som ej åtlyder Ålldermannens bud 
och kallelse, att komma på råd, eller förbättringar, 
om han är tilsagd, böte En daler koppmt. 

3tio Om någon öfwerfaller Ållderman med ord 
eller gierning, böte å Tinget Femton daler. Samma 
böter ålägges ock honom, då han sin skyldighet 
intet fullgiör. Och them utsöke Byamännen 
sielfwe. 

4to För en Grind och Led som bofällig är, bötes 
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En daler kopparmynt, samt för ogild Giärdesgård 
2 öre för hwarje par stör. Skjer skada härutaf, 
giälde then, efter Ålldermannens wärdie. 

5° För Broar som nödwändigt äro och förfallna 
befinnes, plickte Tre daler kopparmynt. 

6° Den som börjar att slå på någon Äng, förrän 
afslutadt är om wiss dag, böte Twå daler koppar-
mynt. 

7° Odygdiga kreatur som bör fängslas och ej på 
tilsäijelse efterkommas, bötes för Häst Tre daler 
kopparmynt, för Ko Twå daler kopparmynt, för 
Swin En daler kopparmynt, för Får 16 öre koppar-
mynt; Släppes sådane kreatur uti obärgade Ängar, 
Giärden eller Hagar, ware lika plickt; Men i afbär-
gade ägor, hälften mindre, och skadan ärsättes 
efter Ålldermannens wärdi. 

8° Ängarne betas efter Öretal, eller böte som 
7 § förmäler om oafbärgade Ängar. Wiss dag bör 
utsättjas til upsläpning samt kreaturens thädan ta-
gande; Den theremot bryter, böte Tre daler kop-
parmynt. 

90 Den som förlorar annars Led eller Grind och 
ej bättrar, eller giör sig Far-wäg genom annars 
Giärdesgård och ej upstänger böte Tre daler kop-
parmynt. För sielfkommit hål, bötes 16 öre kop-
parmynt. 

10° Ingen annan än Bonde som är skrefwen för 
gården tillåtes, efter ärternes blomning, at gå uti 
Ärtåkren. Skier annorlunda, böte för hwart barn 
eller större Hion första gången En daler koppar-
mynt; skier thet andra eller flera gånger böte Twå 
daler kopparmynt. 

110  Enär något råd blifwer twistigt, eller att 
något är Byen angelägit, som här ej utsatt blifwit, 
giälle tå flästa rösterne af Hemmanens storlek. 

12° Den som tager onödiga kiör- eller gång-wä-
gar öfwer Åker- eller Äng, böte för kiör-wäg Twå 
daler kopparmynt och för gångwäg En daler kop-
parmynt. 

130  Den som går uti annans Rofåker, böte för 
hwarje gång En daler kopparmynt. 

14° Den som giör wäg eller eljest far oförsiktigt 
öfwer annans sådda åker, böte för hwar åker som 
finnes skadad En daler kopparmynt, samt ärsättje 
skadan efter wärdi. 

15° Alla thesse böter utsökes af Ålldermannen 
med en af Byamännen til hielp, som sedan ihop-
lägges tu en Cassa, hela byen tilhörig, som af en 
Byaman wårdas. 

16° Then som slår öfwer en annans teg på Än-
garne, böte för hwarje teg En daler kopparmynt. 

17° Then som slår eller kniar gräs på annans teg 
eller åkerren, böte för hwarje gång, Twå daler 
kopparmynt. 

18° Then som hugger öfwer på annans Skogs-
teg, böte för hwarje gång En daler kopparmynt 
och giälde skadan. 

19° All tjudring skall warda förtagen grannarne 
emellan; Den som theremot bryter, skall för 
hwarje gång, böta En daler kopparmynt. 

20° Then som röker tobak uti Foder-hus, böte 
första gången En daler kopparmynt andra gången 
Twå daler koppmt. 

Tolfman Matts Ersson, Nils Ersson, Unga Anders 
Andersson, Gamla Anders Andersson, Lilla 
Anders Andersson alla med Bomärken. 
Eke then 22 Januarii 1777. 
Såsom underskrifne Wittnen Lars Olofsson uti 
Härsby, Per Andersson uti Härsby B. 

Och allthenstund Parterne, på sätt som förberördt 
är, blifwit i wänlighet förenade; Then ingifne be-
hörigen bewittnade By-Ordningen, jemwäl fans 
lända til bibehållande af god Ordning innom Eke 
Byalag; Förthenskull pröfwade HäradsRätten 
skiäligit, att samma By-Ordning, til wederbö-
randes laglikmätiga säkerhet och obrottsliga efter-
lefnad, härigenom gilla och stadfästa; Hwaröfwer 
bewis, såwäl igenom påskrift å sielfwa By-Ord-
ningen, som utdrag af thetta protocoll, uppå be-
giäran, skulle meddelas. 

Byordning för Gullbergby 1798 

ULA. Sjuhundra härad AIa:22, 9 okt 1798. 

Läto Byamännen i Gullbärgby, genom Nämnde-
Mannen Anders Andersson i Herssby, ingifwa föl-
jande By-ordning, som upplästes och war så ly-
dande: 

By ordning 
Till förekommande af all den split, oreda, och 

oenighet, som neppeligen undwikas där flera 
Grannar uti en by, tilsammans bo, samfälte Arbe-
ten och skyldigheter med olika upsåt och afsigter 
äga, hade efterskrefne Byamänn funnit nödwän-
digheten af en ordning och Lag sig emellan uti 
Byn, Hwarföre wi genom en slutad förening där-
om sammantredde på detta dato at öfwerlägga ock 
förena oss om nedanstående stadgade skyldighe-
ter med der wid utsatte witen. 
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lmo Hwar Byaman äger, at efter Lag sina 
Gärdesgårdar så fort marken bar är upprätta, laga, 
och förbättra. Den som efter den 13 Maji så brist- 
fällig Gärdesgård äger att kretur egne eller andras 
derigenom gå, eller deröfwer hoppa böte derföre 3 
rst för hwarje bristfällig famn. 

2do Då ena Grannes Gärdesgård löper så tätt til 
andra grannes eller Byamans skog at Gärdsell til 
Gärdesgårdens lagande kan utan kjörsel til 
Gärdesgården frambringas må sådan skog efter 
Byfogdens och skogägande byamennens tillsä- 
gande saklöst til Byens behof, anwändas, tilse 
dock Byfogden att icke någon olika tunga utan 
ersättning tillfaller härigenom en eller annan Bya-
man. 

3 tio Tager någor sådan skog utan lof pliktfälles 
till 40 ss, lika så bör den med 16 ss böter anses som 
efter Byfogdens tilsägelse wägrar att skogen hans 
må därtil anwändas. 

4to Den 15 Maji skola alla Led och Grindar 
wara i fullkomligt stånd wid bot 24 sk för den som 
häruti brister. 

5 to Den okynnes fä eller osedigt kreatur äger, 
som Gjärdesgårdar eller Grindar sönderbryter el- 
ler öfwer dem, när the gilde äro, hoppar eller 
flöjar, gjöre sig af med samma kreatur, eller fäng-
sel det. Underlåter han dermed, sedan han af By- 
fogden är tillsagd, plickte 24 ss. Den som oringat 
Swin hafwer böte 8 ss. Af höns kreatur må en 
winge afklippas wid bot 8 ss, enär någon Byaman 
förmärker att de i sädesgjärde eller Ängar inflyga. 

6to Ingen må sig wäg öfwer sådd Åker och 
obärgad Äng gjöra wid bot 40 Skillingar. 

7 Samfälte Arbeten som gemensamt bör förrät-
tas af hwad namn det wara må, skall efter Byfog- 
dens påminnelse, fullgiltigt utgjöras wid 40 
skillingars bot för den som då träskas, lika så må 
ingen utan öfwerläggning med hela byalaget in-
släppa sine kreatur i Äng eller Åker, utan alt skall 
ske genom öfwerenskommelse. 

8vo Byfogden må med twå Byamän och twå 
uthemmansboer, ärhindra hwar och en af bylaget 
om dess skyldigheter, lika så bör han på detta sätt 
utsyna, hwarest Led kunna wara nödige för en 
eller annan Byaman, til at åtkomma dess afdelte 
skog. 

9° När Byggningar skola ånyo upsättas, utsyne 
Bygofden stället å hwars och ens ägande Tomt 
hwar Byggningen stå skall, den som då tror sig 
wara för när skedt, måge göra, ansökning hos den 
Lofi. HäradsRätten och sware då Byfogden för  

hela Byn, så att onödigtwis dagwärken ej måe 
förspillas; Lika så bör Byamannen ensam talan 
föra, när något af denne Byordning emot brytes. 

lOme Hugge någon neder Gjärdesgårdar och på 
oanständigt sätt förderfwar Led eller Grindar 
anses med 1 Rdr 32 ss. böter och ersätte skaden. 

11 mo Hwar och en bör Byfogden I heder och 
anseende hålla, den som honom med owett öfwer-
faller, plikte dubbelt emot hwad Lagen om oqwä-
den stadgar. 

12mo Hwart år den 21 sta December eller To-
medag skall ny Byfogde wäljas, då den förras 
Myndighet förswinner. Ransake då nya Byfogden 
om den gamla sitt ämbete missbrukat hafwer, 
gifwe sådant an wid Tinget, då Byfogden skall 
derföre plickta 32 skillingar eller mera altsom brot-
tet pröfwas til. 

13 tio Alla föreskrifne witen och böter tillfaller 
Rätten twå delar och Byfogden den tredje, och 
räknas dessa utom hwad allmänna Lagen i öf-
werskrefne händelse utstakar. 

Förenämnde aftalte och öfwerenskommen ord-
ning utfäster samteliga Byamännen att sig til owär-
delig efterrättelse ställa; Anhållandes uti odmjuk-
het om den Högtärade HäradsRätten stadfästelse 
härå. och wete wi denna wår uprättade Byordning 
uti tillkallade Wittnens öfwerwaro, med wåra 
Namn och egenhändiga Bomärkens undersättande 
bekräftadt, som skedde uti Gullbärgby den 13de 
September 1798. 

Axel Andersson B, Erik Andersson B, Joh. 
Mattsson B, Pehr Andersson B, Matts Jansson B 
alla i Gullbärgby. 

Att ofwannämnde Byamän hafwa uti Wår närwaro 
ingått denna Byordning och egenhändigt undersatt 
sine Bomärken, intygar och wittnar Hans Larsson 
i Stockby, Johan Larsson i Sättra i Kjerla Socken 
B. 

Och Resolverades: 
Att denna Byordning warder til den säkerhet, 

kraft och wärkan Lag förmår, i Domboken inta-
gen, samt Utdrag theraf Gullbärgby Jord och del-
ägare, uppå begäran, til bewis meddelt. 
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SKEDERIDS SOCKEN 

Byordning för Darsgärde, 
Gammelbyn och Nybyn 1762 
ULA. Sjuhundra härad AIa:14. 22 juni 1762. 

Upwistes en i Nämndemannens från Lyhundra 
Härad, Hans Hanssons i Täby, öfwerwaru af Bön- 
derne Anders Andersson, Jan Jansson, Anders 
Hansson, Olof Larsson, Erik Matsson, Daniel 
Nilsson och Erik Eriksson i Darsgärde, nämnde- 
mannen Erik Andersson och Jan Persson i Gam-
melbyen samt Hans Olofsson, Lars Larsson och 
Per Andersson i Nybyen tu efterlefnad i theras 
byalag innewarande åhr uprättad byordning, som 
innehöll: det bemälte Darsgärde, Gammelbyens 
och Nybyens jordägare och åboer skulle hwarth-
era, et eller flere åhr, såsom ålderman hafwa tilsyn 
öfwer wärkställighet af följande puncter: 

lmo borde Åldermannens kallelse byamännen 
hos honom owägerligen träda tilsamman, eller 
blefwe den, som ej med förfall wore ifrån samman-
komsten, första gången förfallen at erlägga 12 -b 
[= öre] Kmts böter, samt derefter dubbelt för 
hwar gång han tredskades, och skulle dessutan 
ställa sig til efterrättelse wad byamännen skjäligen 
faststälte så framt han wille undgå plikt af 1 Dr. 

2do wore äfwen den i byalaget saker til 1 dalers 
bot, som i rättan tid icke bättrade bristfällig 
gjärdesgård, grind och led för, åker, äng och an-
nan inhägnad eller ogild byabro och tildeldt wäg-
skifte ; men om skada skjedde genom någons efter-
låtenhet härutinnan sedan han blifwit om sin skyl-
dighet påmint, borde han plikta 2 Dr och fylla 
skadan efter åldermannens wärde derå. 

3 tio den som icke fängslade eller häftade 
okynnes fä och det Creatur, större eller mindre, 
som ägaren dertil wiste flöija öfwer behållen 
gjerdesgård eller hag, han blefwe saker til 1 Dr. 
4to skulle någon af Byamännen til bete uti sam-
fälte ängar och hägnader icke insläppa något krea-
tur hwarken förr än fläste i byalaget dertil sam-
tyckte eller öfwer den tid de tilläto betande i slike 
ägor, och wintertiden, då marken wore bar och 
byens sädesgjärden med grindar eller leden ej 
stängdes, hwar ackta hans swinkretur at icke ska-
da skjedde i de gjärden och wretar som stodo i 
säde, hälst den, hwilken på något sätt förbröte sig 
häremot ware förfallen äfwen til 1 dalers bot. 

5to til sidstnämnde plikt ansåges och then gran-
ne skyldig, som gjorde annan skada med onödig  

gångstig öfwer åker eller ängsteg, måhlfårs kjö-
rande i krok billkast deröfwer och kjör inpå gran-
nens ägodel, tramp- och kjörande på sädd eller 
dertil upbrukad åker samt höbärgning öfwer rötter 
afragga; och borde wid samma bot så wäl den, 
hwilken nödgades öfwer annans på berörde sätt til 
säde lagd åker g,jöra gång eller kjörwäg densamma 
efter sig upbruka, som ock någon i byalaget icke 
hugga på gemensam skog eller slå å samfält mark 
förr än grannarne derom wore ense. 

6to om någon lemnade grind, led och annan 
thylik stängsel öppen efter sig, eller tredskades 
fullgjora sin skyldighet när något samfält arbete 
borde förrättas, gjorde ock den sig skyldig tu 1 Drs 
bot. 

7 mo Wore den af grannarne som på någon 
deras sammankomst til öfwerläggande om nödige 
ärender för nytto och ordning, annan med ord eller 
gjerning ofredade saker til 2 Dr. 

8 wo borde Åldermannen plikta 1 Dr om han 
bruste i någon sin skyldighet. 

9 no skulle den, som häremot förbryter sig och 
tredskades betala den å slikt brott utsatte plikt 
derom med gemensam kostnad stämmas til Ting 
ersätta kostnaden och dessutan erlägga det wite 
Härads Rätten utsatte. Warandes Anders Anders- 
son i Darsgärde och Hans Olofsson i Nybyn i 
ordning eller tour såsom de förste utsedde til ål-
dermän. Och som denne förening pröfwades lända 
ofwanberörde byelag til fördel och nytto; så blef 
ock samma förening til efterrättelse och werkstäl-
lighet gillad och faststäld, Hwaröfwer til bewis 
såwäl påskrift å Byordnings Instrumentet som Ut-
drag af protocollet meddeldtes. 

Byordning för Darsgärde och Nybyn 1829 

ULA. Sjuhundra härad AIa:29. 5 maj 1830. 

Till detta Ting hade Jordägarene i Darsgärde By af 
Skederyd Socken f.d. N.M. [= före detta nämnde-
mannen] Matts Ersson, kyrkowärden Anders An-
dersson samt Bönderne Jan Jansson och Anders 
Orsson instämt delägrarne i Gammelby af nämnde 
Socken Bönderne Eric Orsson och Eric Jansson 
med påstående at desse sistnämnde måtte åläggas, 
at ingå, uti den Byordning som blifwit uprättad för 
Darsgärde Byalag hwaruti Eric Ersson och Eric 
Jansson för deras ägande andelar i jorden wari 
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delägare, äfwen som ersätta Sökandernes härige-
nom tillskyndade kostnad. 

Wid målets företagande instälte sig af Kderne 
kyrkowärden Anders Ersson å egne och enligt nu 
samnad muntelig fullmagt å med parternes wäg-
nar; Men å Sde sidan Eric Jansson personligen 
däremot Eric Ersson infannt sig genom Ombud 
Justitiarien Carl Miintzing därtill med behörig full-
magt försedd, Och inlemnade till en början Kderne 
den ifrågawarande Byordningen, som saknade da-
tum, därå den blifwit upprättad, men, enligt 
Kdernes förmälan, under loppet af innewarande 
Års Wårtid af dem, underskrifwen, samt lydde ord 
ifrån ord sålunda: 

» Byordning 
År 1829 kommo samtelige Byemännen uti Dars-

gärde heneljt tillsammans och begierde att föl-
jande Pungter skulle dem emellan upsetas till hem-
mande af den ohängn och oårdning som wid be-
mälte byar af en och annan föröfwas war wid den 
brotslige giör sig förfallen till de böter som wid 
föliande Pungter kommer at utnämnas till hålder-
man kommo Byamennen öfweräns at wara war sit 
år eller lengre som wid slutet kommer at utnäm-
nas. 

I° Så skall Byamennen owegerligen komma till-
sammans så snart de af ålderman blifwit bodade 
eller böta när de utan förfall uteblifwer 4 skilingar 
Banco första gången och sedan dubbelt och lika-
fullt undergå det Råd som Byamennen utsätter, 
näkar någon deremot och ej fullgör sinn skyldighet 
så skall han böta 8 skil. banco. 

2° Den som befinnes så om Åker och Äng eller 
annan stengsel hafwa bofelliga gjerdesgårder eller 
grindar och läd, samt Broar och wägar som dälade 
äro och ej dem i rättan tid förbetrar skall de böta 8 
skillj, sker det skada derigenom sedan de äro till-
sagde derom böte då dubbelt och fylle skadan 
efter håldersmans werde. 

3° Om någon hafwer okyndes Creatur af wad 
namn dett wara må och det intet fängslar att det 
bryter eller Efwer sig Jnn öfwer behållen gjerdes-
gård eller hag böte då den som Creaturet eger 8 
skilling. 

4° Får Jingen Jnsläppa några Creatur uti Sam-
fälta Inängnade ägor för en Byamennen derom 
ense äro Likalädes skall war och än uttaga sina 
Creatur af förenemde ägor ner derom tillsagt 
blifwer äfwenledes skall war och en i Byn Ackta 
sina swin Creatur ner bar winter er och eij Led 
stengas kan att de ej går uti något. 

4° Får Jngen Jnsläppa några Creatur uti sam-
fälta Inängnade ägor för en Byamennen derom 
ense äro Likalädes skall war och än uttaga sina 
Creatur af förenemde ägor ner derom tillsagt 
blifwer äfwenledes skall war och en i Byn Ackta 
sina swin Creatur ner bar winter er och eij Led 
stengas kan att de ej går uti något sedesgjerde den 
som något äremot bryter böte 8 skilj. 

5° Får ingen war annan skada med tramp på 
Åker eller Äng eller billkast, öfwer mållfåren ej 
eller kjöra den krokig Jnn på sin grannes Åker och 
eij skjera eller slå öfwer Målfårr och afragga Lika-
ledes får jngen giöra någon weg öfwer sinn gran-
nes Åker sedan han till sånjngs uppbrukat är — 
nödgas någon at någon at [!] göra weg skall den af 
honom upkjöras, Efwenledes får ingen hugga på 
någon Hopskog eller slå på någon hopmark för en 
Byamennen derom änsse ero. bryter någon äre-
mot böte 12 skill. 

6° Om någon går, kiör eller Rider igenom grind, 
led eller annan stengsel och dett intett Efter sig 
upsätter böte 8 skill. Likaledes om någon näkar att 
fullgöra sinn skyldighet när något hoparbete träf-
far böte 8 skill. 

7° Om någon warannan ofredar med ord eller 
gjärningar när något samråd er den samme skall 
böta 8 skill. 

Likaledes om något samråd skulle behöfwas 
som ej utnemt är — skall då skje Efter högsta 
botjum. 

8° Om Hålderman brister något i sitt göromål 
skall Efwen böta 8 skill. m.m. wara hålderman 
Efter Mantal. 

9° Om någon träskas at undergå förenämde 
böter och Jntet dem godwilligt utgifwa ner de af 
Hålderman krafde blifwa skall den med samfelt 
kostnad kallas till Tinget och undergå det wite som 
Härads Rätten utsätter jemte Rättegångskostna-
den. 

Att detta som åfwan förbem äl dt är undergå och 
stadfäster wi undertecknade med namn och bo-
merken. 

And. Andersson, Matts Ericsson B, Jan Jansson, 
Anders Ersson i Darsgärde, Matts Andersson i 
Rimsjö förmyndare, Jan Persson i Söderby 
Lohärad sockn. 

Och anmärktes härefter, å Swarandernes sida, 
at deras heman vore afgärda från Darsgärde, hwad 
åter käranden bestred, endast medgifwande, at 
den tillgränsande Nybyen vore af sådan egenskap, 
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under upgift, at både Gammelbyen och Darsgärde 
fordom utgjort et Byelag, och derföre i JordBoken 
kallas gemensamt med sidstberörde namn. 

A Svarandesidan bifölls nu käromålet likväl en- 
dast under det vilkor, at Nybyen, såsom äfven af 
fordno tillhörigt samma Byelag, skulle jemväl un- 
derkasta sig den föreslagne ByOrdningen, likväl 
först sedan densamma blifvit i alla grannars ge-
mensamma närvaro öfverenskommen samt der 
ifrån uteslutits åtskilliga struket: barbariska ut- 
tryck och obegriplige meningar, samt i stället in-
förts redige och oförtydlige föreskrifter, lämpade 
efter det nya förhållande, hvari alla tre Byarnas 
jordägare då komma at försättas till hvarandra 
inbördes. I vidrigt fall förmentes Gammelbyens 
jordägare icke kunna påtrugas ifrågavarande 
Byordning, hvars syftemål, å Svarandernas sida, 
ansågs mycket fördelaktigare kunna ehrnås, om 
hvardera Byen satte sig i säkerhet för den andras 
möjliga intrång, genom utverkande af serskildta 
vitesförbud å hvarje Bys egna område. 

Käranden Anders Ersson anmärkte, i anledning 
häraf, at Nybyen vore, genom serskild skiftesför- 
rättning helt och hållet skiljd från Parternas Ägor, 
belägen å andra sidan om Landsvägen, samt ej 
ägande ringaste ägoblandning inom Parternas 
Byemål; hvaremot med Gammelbyen och Dars-
gärde inträffade et motsatt förhållande, så at deras 
ägor lågo skifte om skifte, ehuru med Gärdesgår-
dar afskiljde. 

Sedan Parterne förnyat sina redan gjorda andra-
gande samt uplyst, at Darsgärde innefattade 2 Mtl, 
hvaraf det ena vore beläget i Lyhundra Härad och 
Gammelbyen endast 1/2 mtl inom detta Härad, 
och icke vidare var at å någondera sidan anföra, 
dem, åter förekallade, afsagda 
Beslut: Som förhållandet icke annorlunda före-
kommit, än at Darsgärde och Gammelbyens ägor 
ligga i tegskiften med hvarandra; deremot Nybyen 
med de förenämnda icke äger något samfäldt:, 
Altså och emedan Darsgärde til antalet flere och 
större jordägare ingått i den föreslagna Byordning- 
en, emot hvars innehåll i det hufvudsakliga Sva- 
randerne icke haft at erinra varder samma författ-
ning, till efterlefnad af Darsgärde och Gammelby 
samtliga jordägare, så vidt de tillhöra detta Härad, 
härmed i stöd af Kgl. Res. på Allmogens Besv. d. 
1 Sept. 1741, faststäld intill dess de gemensamt 
annorlunda öfwerenskomma. Dock bör, i af-
seende på det mantal i Darsgärde, som är beläget 
inom Lyhundra härad, stadfästelse hos Domstolen 

derstädes äfven sökas och vid hvilken sakens ut-
gång frågan om Rättegångskostnadsersättning 
kommer at förfalla. 

Byordning för Österledinge 1814 

ULA. Sjuhundra härad AIa:32. 15 sept 1814. 
En enda granne i Österledinge hade vägrat un-

derskriva den byordning de övriga delägarna i byn 
låtit upprätta och underskrivit. Dessa hade in-
stämt grannen och krävde att han skulle under-
skriva samma byordning. Som skäl att neka un-
derskrift anfördes ett förestående stor- eller en-
skifte och att grannarna var och en för sig inhägnat 
byns äng Storängen. Byordningen stadfästes se-
dan den felande underskriften erhållits. 

År 1814, den 14de Julii sammanträdde samtelige 
Österledinge Bys jordägare för at till bättre ord-
nings winnande uti deras inom Byalaget nödwän-
diga Hushållsmål genom nedanskrefne puncter er-
hålla en fastställd Byordning.' 

10 Skall allan mark, det ware sig Gärde, Äng, 
eller beteshägnader, till betande icke upsläppas 
förr samtelige grannarne derom ense är Grödan 
wore afbärgad; dock så, at någon granne icke, 
wore tillåtit, at af egen wilja innehålla så länge 
med afbärgningen, at betet derigenom blifwer 
onyttiggjordt; Händer sådant af oförmögenhet el-
ler af otillräckelig hjelp, skola grannarne emot lego 
och betalning wara en sådan derwid behjelpelig. 
Den som häremot bryter, och icke tager sine krea-
tur utur den betande då nyttjande marken på en 
gång och när det af Byamännen dag dertill beräk-
nadt och utsatt, böter 12 skillingar. 

2° Bör af Grannarne låta beta gemensamma 
ägor med så mycket Kreatur, som swarar emot 
deras öretal innehafwande ägodel uti Byen, i hwil-
ket dock upkommande twist bör lämpas efter de 
flestes röster. Den annorledes beta låter böter för 
hwarje kreatur 8 sk, äfwen ock den hwilken uppå 
allmän Äng eller slottermark några kreatur till be-
tande insläpper för än Grannarne derom ense äro, 
förfallen till samma böter. 

30 Eho af Grannarne, som hafwa okynnes krea-
tur den nederbryter eller flöjar öfwer Gärdesgård, 
som gild är, så at de å gemensamma hägnader ägor 
finnas lösa eller något kreatur inpå den andras teg 
eller löt någorstädes tjudra eller på sitt egit skifte 
så oförswarligen tjudrade, att de å någon Grannes 
skifte gör skada, och böter för hwarje gång 8 skil. 
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4° Om Wåhren, då tjäle utur jorden är, skohla 
alla grindar och led, som äro till besådde gärden 
och ängar och beteshagar i behörigt stånd sättas 
med kasthakar och windar, som wid sådane stäl-
len fordras, tillika Gärdesgårdar uprättas och i för-
swarligt stånd hållas innan Kreaturen derigenom 
wanartigt och okynnes blifwit. Den sin skyldighet 
försummar ersätter skadan och böter 12 skill. och 
det brottsliga uti fullkommeligt stånd sätta som 
Byamännen honom wiss tid förelägger. 

50 Gör någon wäg öfwer Grannarnes oslagen 
teg eller till sånings upkörda Åkerskifte, war skyl-
dig, at af de förra afslå gräset och med ägarens 
minne det utur wägen skaffa, samt det senare å 
nyo efter sig upköra, wid böter för hwarje gång 4 
skil. 

6° Sätter någon grind eller Led eller nedtager 
Gärdesgård efter framfarten öppen böter 8 sk. och 
sätte up skadan, som theraf timar. 

70 Eho af grannarne, som hwarannan ofredar 
med målforas öfwerkörande, samt wid wads öf-
werslående tillika med onödiga tramp på åkrar och 
ängar, är förfallen hwarje gång till 4 sk. utom 
skadan. 

8° Skola Grannarne hwar sitt år under namn 
och myndighet af Ålderman hafwa inseende öfwer 
denna Byordnings obrottsliga fullgörande och ef-
terlefnad, till hwilken ända honom skall tillkomma 
att när nödigt pröfwas, sammankalla Byamännen 
till nödiga öfwerläggningar uti Ärender, som till 
denna ordnings Exsecution höra; Hwar som kalle-
lese utan laga förfall icke hörsammar, böter fyra 
skillingar, och åtnöjas med de öfrige Grannarnes 
beslut. 

90 Blifwer Åldermannens skyldighet at påmin-
na om samfällt arbete, såsom brunnars, broars och 
samfälta Byens Wägars och ägors förbättrande, 
samt alla göromål, som kan efordras till denna 
Byen tillhöriga Såggwarn, hwartill sammankomst-
dag bör utsättas, och den som då försummar, att 
det bristande iståndsätta, böter 16 sk. Skolandes 
Åldermannen för hwarje gång han sin skyldighet 
uti desse mål försummar, böta 8 skillingar. 

10° Wärdet af den skada, som genom dess 
puncters öfwerträdelse någon tillfogås, skall den 
mätas af samtelige Byamännen i den brottsliges 
närwaro, eller om han ej på kallelse tillstädes kom-
mer, likafullt af dem fastställas, och af Ålderman-
nen med tillhjelp af någon granne genast utmätas, 
och den lidande oafkortad tillställas. 

11° Och när ofwanstående Puncter uti någon  

måtto förbrytes och icke obrottsligen efterlefwes 
skola Grannarne hwar med annan tillåtas at wittna 
och i brist på bewis skohla den brottslige, eller 
den, som tilltalas när han kommer till undersök-
nings Domstohl utan Wittnen undergå eden och 
om han gitter eden gånga skall den honom åklagat, 
ersätta all den kostnad och skada, som han derwid 
haft. 

12° Med de HushållsBeslut, som de fleste af 
Grannarne, efter omröstning fatta, uti de mål, som 
med Lag och Kongl. Förordningar enskilt äro och 
derigenom tredjemannarätt på något sätt icke kan 
kränkas, skola de öfrige Grannarne efter åtnöjas 
wid answar af kostnaden och skade ersättning för 
hwad någon derigenom kommer att lida. 

13° Alla de efter denne Byordnings innehåll ut-
gående böter skohla inflyta i en för Byens gemen-
samma räkning eller inrättad Cassa och under nå-
gon gemensamma kostnad för Byalaget eller all-
mänt penninge förskott existerar, då dertill så 
långt det räcker, eller ock sinsemellan dela efter 
hwart matlag. Alla desse förenämnde böter skolla 
Byamännen genast af den brottslige uttaga och till 
redig räkning upföra förr än han det afträder. 

14° Den som wid sammankomst hwarannan af 
Grannarne med ord eller gerning ofredar eller 
oqwäder, är hwarje gång förfallen til 4 sk. böter. 

Till yttermera wisso hafwa wi med wåra Namn 
och Bomärken underskrifwit, samt widare hos den 
Wällotl. Sjuhundra HäradsRätt till widare stadfäs-
telse. Datum ut supra. 

Mats Andersson, u. Eric Johansson, u. Jan 
Jansson B, Mats Matsson B, Eric Ericsson, Jan 
Andersson B, gl. Eric Jansson B, Mats Matsson 
uti Tuttboda B, Hemansägare, och åtnöjes at 
undergå alla puncter för de tillkommande Åbor. 
Jan Jansson uti WästerLibby. Jordägare. 

At förberörde och ofwannämde Byamän erkände 
hwar och en hafwa underskrifwit sine namn och 
Bomärken, intygas af oss såsom wittnen Eric Ers-
son i Wester Le Ledinge. Peter Erling B.» 



Vallentuna härad 
ÖSSEBY-GARNS SOCKEN 

Byordning för Ösby 1783 

ULA. Långhundra härad AIa:4. 25 nov 1783. 

Med anhållan om stadfästelse inlämnades följande 
By-ordning: 1783 den 5 Augustii Sammanträdde 
underteknade Byamän uti Ösby By och Garns 
Socken, at oss emellan samråda och öfwerens-
kom ma om en Byordnings hållande samt Byål-
dermans tilsättjande och stannade uti följande öf-
werenskommelser, på thet sättet, at nedanskrefne 
§.§. uti Kongl. Maijsts Nådiga By-Ordning af den 
20 Februarii 1742 skola i fullo i Byn oss emellan 
efterlefwas wid then pligts undwikande, som här 
nedanföre wid hwarje §. utsatt är neml: § 1 efter-
lefwes wid 2 mr Srmts bot; § 2 wid 24 ./. 
[= öre] Srmts bot, 3 Et .1., 4, 5 och 6 1 öre, 9 1 Dr, 
10 och 11 4 ./., 12 12 4., 138 ./., 15 24 ./., 18 16 ./., 
194 ./., 26 16 -1., 27, 29 och 30 §§ 2 Dr, 31 3 4- , 
34, 35, 36 4 mr och 37 §. alt Srmt. 

Härnäst öfwerenskoms, at höst högt[?] åbero-
pade kongl, By-Förordning skal af samtelige Bya-
männen förskaffas och betalas. 

För thet andra waldes nu genast till ålderman  
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Postbonden Anders Olsson at syslan förestå åt-
minstone et år, då sedan åter ombyte kan skje 
efter öfwerenskommelse. 

Thenne wår gjorde förening anhålles ödmiukast 
hos Herr HofSecreteraren och HäradsHöfdingen 
samt then Lofl. Långhundra Härads Rätt måtte 
blifwa till sin werkan lagligen faststäldt. 
Ösby ut supra. Anders Olofsson Per Matsson, An-
ders Matson, Mårten Jansson, Jan Matsson, Erik 
Jansson bomärken. 

At alla ofwanstående Ösby Åboer thenna Byför-
ordning ingåt uti underskrefnes närwaro och sine 
namn och bomärken therunder ritat intyga Nils 
Hedman, Erik Andersson i Kumla. Nämdeman 
Anders Jansson i Sundby bomärken. 

Och emedan föregående Byordning fants wara 
behörigen underskrifwen och med 3ne wittnen 
styrkt; Länsmannen Wälaktad Nils Hedman och 
Nämndemännen Erik Andersson i Kumla samt 
Anders Hansson i Sundby härwid närwarande, 
riktigheten theraf wid upläsande jämwäl sannade. 
För thenskul fant HäradsRätten skjäligt berörda 
Byordning at gilla och stadfästa. 

Väddö och Häverö skeppslag 
HÄVERÖ OCH SINGÖ SOCKNAR 

Byordning för Häverö och Singö socknar 1776 

Denna byordning är en av de uppländska byord-
ningar Sven Lampa lät trycka i Uplands forn-
minnesförenings tidskrift 27, 1911. Som förlaga 
utnyttjade han tydligen det handskrivna exempla-
ret av byordningen i Singö kyrkoarkiv nu med 
signum ULA. Singö kyrkoarkiv PI:1 . Emellertid 
förekommer denna byordning i ett tryck från 1781, 
i vilket även häradsrättens stadfästelse återges. 
Hela byordningstexten överensstämmer i stort 
med MBO. Paragrafer med viktigare avvikelser 
återges här. 

Tryck i KB. 

Häfwerö och Singö Församlingars By-Ordning, 

19-782454 Ehn 

Gillad och Antagen I Allmän Soknestämma Den 
12 Maij 1776. 

§. 24. Skal ock wid 1 dal. S:mts plikt wara 
förbudet, at å den andras skog göra åwerkan, i 
hwad det hälst bestå månde ifrån det minsta til 
största, och gälde dessutom skadan dubbelt, och 
stånde answar lagligen, om så finnes nödigt. För-
bjudes ock wid 3 dal. S:mts plikt, at insläppa sina 
Kreatur på en annans Mulbete. 

§. 26. Om Fiske och Fiske watn kunna Byemän 
sig sielfwe förena, alt som de, efter omständighe-
ter i hwar By, nyttigast pröfwa. Dock ware förbu-
dit, at, til Kattsors förfärdigande, bruka Björkwid-
jor, för den skada skul, som Björkskogen genom 
thy lider, wid plikt af 4 dal. Silf:mt. 

§. 32. Bar Eld må icke bäras hemmanen eller 
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hus emellan, ej eller i Stall, Fähus, Lada eller 
annat Uthus, och bör jämwäl i dessa Rum alt 
Tobaksrökande wara förbudit, eller plikte den här-
med annorlunda förfar 1 dal. 16 öre S:mt. Ålder-
mannen, med Bisittaren eller flere, böra 2:ne 
gånger om året, nemligen Höst och Wår, besiktiga 
alla Eldstäder i hela Bylaget och efterse, om Sotat 
är, eller ock påbjuda det sådant ske må; och de, 
som då försumma, sedan tilsagt är, böte 21 öre 
S:mt. Och böra Besiktningsmännen nedslå de Eld-
städer, som finnas så bofällige, at Eldswåda den-
genom tima kan. Försummar Ålderman sådan Syn 
förrätta, böte 1 dal. S:mt. 

§. 34. Der flere Byar gräntsa tilhopa i Åker, Äng 
och Betesmark, antingen de mötas i öpet fält, eller 
hafwa Åker och Teg-Skifte med hwarandra, eller 
ock äro med Gärdesgård och stängsel skilde, böra 
de i alla delar wara förpliktade at hålla den Ord-
ning och Fred emot sina grannar, wid samma 
böter, som By-Ordningen bjuder. Och, som myc-
ken skada och hinder uti Sädeswäxten förordsa-
kas af Skog och Buskar, som stå för nära Åkrarne, 
ty bör Ålderman noga tillse, det Åkergärden 
blifwa från oduglig Skog rensade; men der större 
Bergbundne och Skog bewäxte backar äro, som til 
Upodling icke duga, bör Skogen til 30 a 40 alnar 
ifrån Åkerkanterne afröjdas, eller böte den det 
försummar, 1 dal. S:mt och rödje likafullt. Likale-
des bör Ålderman tilse, at Ängarne icke blifwa 
Skoglupne, utan efter hand afröide, hwarom Byla-
get, wid sammankomster oftast påminnes; äfwen 
ock tilses, at mindre Jordfaste stenar brytas ur 
Åkrarne, och der sig göra låter, til Sten Gärdesgår-
dars upsättande anwändas. Börandes äfwen Löf-
träns planterande, särdeles wid Gårdarne påyrkas. 

På det Ålderman må undslippa skriftelig 
räkning föra, skola alla de Böter, som, efter denna 
By-Ordning, falla, uti et litet Skrin strax gömmas; 
och skal til det Skrinet, som hos Ålderman för-
waras, förfärdigas 2:ne nycklar, af hwilka Ålder-
mannen har en och Bisittaren den andra, eller der 
sådan ingen är, skal någon annan uti Bylaget den 
hafwa; Och skal derföre Bisittaren eller den, som 
andra nyckelen hafwer, wara med wid Böternes 
inläggande och uttagande. Dock skal Ålderman-
nen wara för samma Böter answarig; emedan en 
hwar lärer nog minnas, huru mycket han pliktat, 
som wid årets slut, kan hopräknas, om någon an-
ledning wore til misstroende. 

På det Åldermannen må kunna hålla så 
mycket bättre hand och upsigt deröfwer, att By- 

Ordningen til alla delar noga efterlefwes; ty skal 
Åldermannen til lön niuta hälften utaf Böterne, 
Soknens fattige en fierdedel och fierdedel anwän-
das til något nyttigt samfält arbete eller utgift för 
hela Bylaget; då wid Åldermanna ombytet pen-
ningarne skiftas skola, så at hwar, som nämnt är, 
får sin del; men det, som tilfaller Bylaget samfält, 
skal uti samma Skrin förwaras, och på et papper 
uptecknas. Wid et sådant skiftande, böra alla Bya-
män wara tilstädes. 

Skulle någon wara så obetänkt, at han ei 
wil efterlefwa denna By-Ordning, medelst en 
smickrande tanka, at han rår om sin egendom och 
äger den fritt disponera, bör en sådan, i ty det med 
denna Ordning påsyftade ändamål då icke winnes, 
för sin af denna inbildning sig sielftagna frihet och 
sielfswåld, utom hwad By-Ordningen för den sam-
ma stakar, än då böta 4 dal. S:mt. 

Sidst bör ock Åldermannen icke underlå-
ta, hwilken denna By-Ordnings handhafwande i 
synnerhet tilkommer, at med goda och nyttiga råd 
samt exempel af rättwisa, ärbar lefnad och Idoghet 
gå Bylaget tilhanda, samt lämna dem, särdeles de 
yngre, underrättelse om de stycker, som til Hus-
hållningen tiena kunna. Då, ibland annat Potates 
Plantering, såsom en wäxt ganska nyttig, Ålder-
mannen bör så mycket hos honom står, enligit 
Konungens Höga Befallningshafwandes biu-
dande, upmuntra sine Grannar at den samma i 
möieligaste måtto bruka. 

Skulle Åldermannen sielf antingen bryta 
emot By-Ordning i de stycker, som ofwansagde 
äro, eller ock wara efterlåten och försumlig i werk-
ställandet af hwad dess Syssla tilkommer, plikte 
han derföre dubbelt emot den eljest brosslige häre-
mot. Omsider förbehålla sig Församlingens Leda-
möter i allmänhet, at til denna sin ByOrdning få 
för framtiden, om så behöfwas skulle, göra nödiga 
tillägg, hwilka erfarenheten och ännu okända om-
ständigheter kunde tilstyrka och fordra. 

At denna By-Ordning, efter föregångna öfwerlägg-
ningar wid utlysta Allmänna Soknestämmor, är 
åter upläst i Häfwerö Soknestuga den 12 Maji 
1776, samt då af Församlingens Ledamöter Gillad 
och Godkänd, i så måtto, at den samma til obrotts-
lig efterlefnad hädanefter, enhälligt antogs, intyga. 

Johan Almlöf Kyrkoherde, Jonas Gawelholm, Jan 
Person i Kulbyn. B, Kyrkovärd, Per Olsson i 
Norrby. B, Tolfman, Eric Ersson i Gåswik. B, 
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Tolfman, Tulka Maljanson. B, Olof Olsson i 
Wästerkulla. 

På Singö Församlings wägnar Elias Prints. 
Comminister, Eric Jansson i Eland. B, Olof 
Mathsson i Tranwik. B, Olof Ericsson i Söderbyn. 
B, Tolfman, Olof Andersson i Fogelön. B. 

Utdrag af Domboken, hållen uppå Lagtima Höste 
Tinget med Wäddö och Häfwerö Skepslag, uti 
Wäddö Socknestufwa, den 4:de November år 
1776. 

S. D. Ingafs och uplästes en, för Häfwerö och 
Singö Församlingar, skrifteligen Författad By-
Ordning; Och emedan, wid den samma, hwilken 
utaf Prästerskapet i berörde Församlingar samt 
åtskillige dess Ledamöter, wid allmän Sokne-
stämma uti Häfwerö Soknestufwa, den 12:te sidst-
ledne Maji, blifwit underskrifwen, och godkänd, 
samt uti 40 särskildte paragrapher inrättad, icke 
war något at påminna, utan sådant alt fast mera 
fanns lända til god Ordning och Skick uti Byala-
gen, samt förbättring uti Landthushållningen; ty 
pröfwade Skepslags Tings Rätten skäligit, denne 
By-Ordning, til wederbörlig säkerhet och efterlef-
nad, härigenom Gilla och Stadfästa; hwaröfwer 
bewis, så wäl igenom påskrift å sjelfwa By-Ord-
ningen, som Utdrag af detta Protocoll, uppå begä-
ran skulle meddelas. År och dag, som föreskrifwit 
står. 
På Tings Rättens wägnar, Joachim Steen. 

(Upsala, Tryckt hos Direct. Johan Edman, Kong!. 
Acad. Boktr. 1781.) 

VÄDDÖ SOCKEN 

Vitesförbud för Edeby 1730 

ULA. Väddö och Häverö skeppslags AIa:8. 2 juni 
1730 s 47-49. 

Anhöllo Edebyboerne uti Wäddö sochn om ett 
förbud och wijte uti fölljande måhl, som de skrif-
tel. låtit författa. 

1° att ingen af grannarne skall insläppa någåt 
kreatur utj stångfallsängiarna sedan de slagne blif-
wit, inran alla äro derom öfwerens. 

2do Att icke, som härtills skiet är, wijd Häs-
tarnes uptagande af skogen och betesmarcken,  

samt wallrjdande måtte fares igenom sädesGiärdet 
och ängiarna, hälst emädan wäg desutan är att 
komma från byen till betesmarcken. 

3tio Att enär Höste Sädet skall såås, Giärdet till 
giärdesGårdar, Leed, Grindar, måtte i rättan tjd 
ock innan någån säd utså'ås af alla grannarna wähl 
hägnas, ock icke som härtills ofta skiedt, att Krea-
turen länge gått utj Giärdet, sedan säden blifwit 
uthsådd. 

4to Då det trädes så första, andra som treddie 
gången, icke Jorden ock Mullen måtte myllas ifrån 
fårrorna, och hwars annars Åcker, utan att det 
måtte wederbörl. myllas till forrorna så att den 
Åcker som emellan ligger, ey deraf skada taga 
måtte. 

Sto Att ingen af Grannarna måtte utj de ängiar, 
hwarest samfälte tegskiften äro, fara ut med slåt-
tan och höö upbärgningen, hwarigenom sker stor 
olägenhet, innan alla sins emellan hwarandra till-
säga, ock en wiss slåttedag utsättia. 

6to Sedan Åhrswäxten och grödan inbärgat är, 
att intet någåt kreatur måtte utj Giärdet insläppas, 
innan Grannarna om tiden dertill äro öferens. 

Detta öfwerenskommande, som Edebyboerne 
således sins emellan giordt, och till samteliges nyt-
ta är ländande, hafwa de sig till rättelse att ställa 
wijd wijte af tre Dr Smt, om någon af dem skulle 
sig deremot till den andras förfång förbryta. 

Vitesförbud för Ortala 1730 

ULA. Väddö och Häverö skeppslag AIa:8. 19 
sept 1730 s 66-67. 

Uppå samtelige Åboernes wägnar i Ortala By an-
höllo Pär Olson, Matts Pärsson och Erik Ersson 
om ett laga förbod och wite til rättelse uti fölljande 
mål 

1° At all bysens oskifte skoug måtte ställas un-
der förbod wid wite, at ingen af grannarne derpå 
giör något hygge och åwärckan, innan den weder-
börligen delt och skiftad warder. 

2° det ingen af grannarna måtte sedan ängarne, 
hwarest samfällte Tegskiften äro, insläppa något 
Creatur innan de enhälligt om tiden dertil komma 
öfwerens. 

3° At sedan Säden af åkren inbergat är, det 
ingen må uti Giärdet insläppa något Creatur, förr-
än alle grannarne i byn sammanträda, och derom 
ense blifwa. 1 följe hwaraf den oskifte skogen 
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sattes under förbod af 40 mkr Smts wijte, till des 
laga skipt åkommer; Men wid wid 3 D. Smts wijte 
blef förbudet hwad uti den 2 och 3 puncten af den 
ingifne skriften innehåller. 

Byordning för Senneby 1769 

ULA. Väddö och Häverö skeppslag AIa:13. 24 
febr 1769. 

Läto samtelige Jord- och delägarne i Sänneby, 
ingifwa en til TingsRätten stäld och underskrifwen 
skrift, som uplästes, och war så lydande: 
S. T. Til Tings Rätten. 

Inför Högedle Herr Häradshöfdingen och then 
WälLofl. Rätten, anhålla vi samtel. Åboer i Sän-
neby, att oss emellan må bewiljas en riktig By-
Ordning, hwarefter en och hwar af oss, har sig 
therefter att rätta, och hwilken som then samma 
öfwerträder, eller sedermera häremot bryter, skall 
wara förfallen til thet wite och plickt, som Wäl-
Lofl. TingsRätten, nu täckes utsätta. 

Enär en eller flere af Grannarne sår i giärdet, 
så skall thet stängas, och sedan wara fritt ifrån 
Fårens betande. 

Fåren skola då, den tiden, släppas i Måssha-
gen. 

Äfwen må ingen få leda eller kiöra kreaturen 
öfwer Sädesgiärdet, och at Grannarne må påläg-
gas att uptaga sine nödige diken öfwer åker och 
äng. 

Jngen af Grannarne må hädanefter taga sig 
före, att tjudra hästar i Giärdet eller Stångfalls-
Ängarne. 

Til Maij Månads slut, skola alla Giärdesgår-
dar wara stängde och i fullkomligit stånd satte. 

Jngen af Grannarne må gå i någon Stångfalls 
Äng at slå, om Sommaren, förr än Byamännen, 
twå eller tre dagar förut, få rådgiöra och wiss dag 
thertil utsätta. 

Ej eller må bete i Stångfalls Ängarne skje, 
förr än Grannerne allesammans och enhälligt ther-
til samtycka. 

Jnga Boskapskreatur må til bete insläppas uti 
Wikar Ängen kallad, för Michaelis dag. 

Äfwen ock skall löf- brytandet under små 
löfskog i stångfalls-Ängarne, wid lika wite och 
plickt, wara förbudit. 

Under afwaktan af ett gunsträttwist utslag fram-
härda wi etc. etc. 

Gla Erik Mattsson, Johan Andersson, Anders 
Ersson, Anders Mattsson, 12m Erik Eriksson, u. 
Erik Mattsson, Olof Olofsson, Johan Olofsson, 
Anders Olofsson, Anders Jansson, Erik Anders-
son, Per Jansson, Erik Olofsson och Anders An-
dersson. 

Alla åboer i Sänneby och Wäddö Sockn, samt 
särskilte Bomärken under hwarje här framman-
före antecknade namn. 

Efter uppläsandet häraf: Resolverades: att som 
the puncter, hwarom Sänneby boerne, som of-
wanberördt är, sig förenat, finnes lända til ord-
nings bibehållande, emellan Grannerne ther i 
Byen; så pröfwade Skjepslags TingsRätten skiäli-
git, berörde förening, härigenom gilla och stad-
fästa; Hwarjemte, uppå theras begiäran, ett wite 
af fem daler Silfwermynt, utsattes, hwartil then, af 
ofwanbemälte delägare i Sänneby, skulle wara för-
fallen, som i någor måtto, emot hwad således, 
them emellan, öfwerenskommet är, sig förbryter. 

Vitesförbud för Västernäs 1729 

ULA. Väddö och Häverö skeppslag AIa:8. 23 jan 
1729. 

Blefwo samtel. Skattejordäganderne i Wästernäs 
sinsemellan oense, at enär slottan om sommaren 
företages på deras byängar, holmen Wästerängen 
och Lillängen kallade, som uti wissa skiften hem-
manen emellan äro fördelte, skall begynnelse der 
med giöras på en dag, hwarje äng för sig, på det 
derigenom må förekommas den skada, som den 
ena eller den andra eljest medelst trampande kan 
komma at ljda på sina ängztegar, hwilket de pa-
togo sig at efterlefwa wid 3 D. Smts wjte. Och ther 
någon af dem skulle kiöra öfwer den andras teg 
innan han blifwer afslagen, kommer den at beläg-
gas med plikt efter Lag. 
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Värmdö skeppslag 

VÄRMDÖ SOCKEN 

Byordning för Ramsö 1816 

ULA. Värmdö skeppslag AIa:35.8 okt 1816. § 1. 

• 
Ingafs en af samtelige Ramsö Byamän den 20 aug. 
innewarande år uprättad och underskrifwen Bye-
Ordning, hvarå TingsRättens stadfästelse be-
gärtes. 

By Ordning 
År 1816 den 20 aug. uprettades enligt öfwerens-

kommelse med Grannerne uti Ramsö By twenne 
Mantal kronoskatte, beläget uti Stokholms län och 
Wermdö Sokn, till bibehållande af ordning. Innom 
nämnde By hafva wi underteknade om nedan-
nämnde puncter beslutat neml. 

1mo Hvarje år om våren skall en Byfogde tillsät-
tas, som skall äga upsigt öfver dessa wå' ra öfver-
enskommelser; om Byfogden förbryter sig att ej 
uttaga den utsatte plikten, då han antingen sjelf ser 
eller utaf någon annan blifver tillsagd om förbry-
telsen emot denne vår samfälte By-Ordning, skall 
Byfogden plikta 16 skillingar Banco; alla och äf-
ven desse böter skola till Gårdarnes proprite, så-
som Grindar m. m. användas. 

2° Kovägen som går till Fäholmen skall uti inne-
varande höst sättas uti fullkomligt stånd och sedan 
framgent hvarje år om våren med nödig fyllning 
förses, den som häruti felar plikte 16 sk Banco. 

3° FäholmsBron skall hwarje år efterses, och 
om någon olycka skulle inträffa genom någon af 
Grannarnes uraktlåtenhet, skall den felande utom 
skadeersättning plikta 24 sk Banco. 

4° Alla gärdes och wattengårdar, skola innan 
kreaturen om wåren utsläppas, wara i stånd satte; 
den försumlige pliktar 32 Sk Banco och ärsätta 
skadan. 

5° Alla arbeten, som af Grannarne skola samfelt 
förrättas, skola genast utan motsägelse, då Byfog-
den derom tillsäger, wärkställas, uraktlåter häruti 
någon sin skyldighet äger Byfogden att i den ute-
blifwandes ställe leja någon annan, då den uteblif-
wande betalar den af byfogden lejde, samt pligtar 
dess utom 16 sk Banco. 

6° Då insläppning uti samfälte Betesmarker, 
Ängar och Gärden, bör ske, skall det af Byfogden 
tillsägas; Den felaktige pliktar 16 sk Banco. 

7° Alla Swinkreatur skola på första barmark 
Ringas, och sedermera efterses, att de sine ringar 
ej förlora, då de utom dem ej komma att utsläppas, 
till och med ej på Manngården till och med ring-
ade. Den som häruti felar pliktar 16 sk Banco. 

8° Stolpled skall wid alla öpningar där kreaturen 
skola fram och återföras till Betesmarkerne upsät-
tas och sedermera af sine ägare underhållas. Detta 
bör wara werkstält till nästkommande wår; den 
häruti felar pliktar 1 Rd Banco. 

90 Huggande af hwad namn det wara må, får på 
~fält skog, icke utan öfwerenskommelse ske, 
den felaktige pliktar 1 Rd Banco och skadan är-
sättes. 

10° Uti Trädgårdarne släppes inga kreatur utom 
att dem Tjudra eller walla, att det ingen skada å 
Buskar, Träd, eller Diken sker; den som häremot 
felar pliktar 1 Rd Banco och skadan ersättes. 

110  Alla okynnia kreatur, som flöja eller som på 
annat sätt förorsaka skada skall Byfogden noga 
hafwa upsigt öfwer, och tillsäga dess ägare, genast 
fängsla det, och om sådant icke hjelper bortskaffa 
ett sådant kreatur. Den som häremot felar pliktar 1 
Rd 16 sk Banco samt ärsätte skadan. 

12° Ingen utaf Granna= må tillåta någon Sorts 
fiske utaf obehörige personer, ej eller bortarren-
dera utaf Fiskewattnet utan att derom gifwa Gran-
name tillkänna; Den deremot felar pliktar 2 Rdr 
Bco. 

13° Elden skall wäl wårdas att ingen får gå ut 
med bart Ljus eller eld; Den häremot felar pliktar 
2 Rd Banco. 

14° Sjöbryggorne wid Gården, skola uti tillstun-
dande winter uti fullkomligt stånd ställas, och se-
dan framgent af sine ägare underhållas; Den fe-
lande pliktar 2 Rdr Banco. 

Ramsö den 6 October 1816. 

Jan Andersson, Olof Söderberg, Anders Öhman, 
Carl Lindahl 

Och som ofwanbemälte Ramsö Byamän inför 
Tingsrätten närwarande, Öhman likwäl genom sin 
Swärfader Anders Ersson, erkände innehållet af 
föregående ByOrdning till den kraft och werkan 
Lag förmår, gilla och fastställa, hwaröfwer bewis 
genom utdrag af Domboken skulle meddelas. 
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Byordning för Rindö 1814 

ULA. Värmdö skeppslag Ma: 34. 22 febr 1815. § 
58. 

Sedan Tingsrätten, uti det af Nämndemannen Nils 
Wahlberg i Rindö till nästlidet Ting, emot hans 
Gårdboer och Grannar uti samma by, Jordbruka-
ren Johan Wahlberg, Bönderna Eric Jansson och 
hans son Jan Ersson, Eric Nylund, Anders Jans-
son, Enkan Christina Falk i Waxholm och hem-
mansägaren Carl Lindahl i Ramsiö instämde mål, 
angående de sednares förpligtande, ej mindre at 
sig förena om en laga delning af alla Rindö Bys 
ägor tillhöriga gärdesgårdar, är äfwen at till före-
kommande af ohägn sig emellan uprätta en 
ByOrdning, hwartill Wahlberg redan hade upgjort 
et förslag, efter det swaranderne öfwer samma 
yrkande hörde blifwit och sig förklarat, på sätt 
§ 79 [vid tinget 13 okt 1814] innehåller, förordnat 
at Parterne borde å detta Ting inkomma så wäl 
med förslag till en antaglig Byordning, som Instru-
ment öfwer den till werkställighet beslutne gärdes-
gårdsdelningen, för at desamma Tingsrättens-
prövning underställa; så förekom nu, wid uprop, 
Nämndemannen Wälförståndige Nils Wahlberg, 
whilken å egne och öfrige Byemännens wägnar, 
jemte tillkännagifwande, at den tillämnade gärdes-
gårdsdelningen ej kunnat fullbordas innan wintren 
inträffat, anhöll at twänne af Nämnden måtte för-
ordnas till samma förrättnings företagande å först 
blifwande barmark, men ingaf deremot till Tings-
Rättens bepröfwande och fastställelse en af samte-
lige Jordägarne uti Rindö By uprättad och un-
derskrifwen ByOrdning, så lydande: 

By-Ordning 
År 1814 den 5:te september, uprättades enligt öf-
werenskommelse med grannarne uti Ringdö By 
twänne Mantal Kronoskatte, belägit i Stockholms 
Län, Wärmdö socken; På det at gemensam nytta 
och säkerhet måtte befrämjas, samt deremot den 
som uraktlåter desse för et samhälle så heligt för-
bindande pligter, måtte warnas samt till bibehål-
lande af ordning inom nämnde Ringdö By, måtte 
den uraktlåtne, derföre enligt bepröfwad pligt, 
samt skadeersättning, godtgöras den lidande. Så 
hafwa wi undertecknade Grannar beslutat och 
fastställt följande puncter, neml. 

1° Hwarje år den första Maji, skall en så kallad 
Byfogde tillsättas, som äger uti alla nedanskrefne 
puncter rättighet at upsigt hafwa; Och den som sig 

emot denne ByOrdning förbryter den pligt uttaga 
som hwarje punct utstakar, eller i brist af godwillig 
betalning, genst utmäta motswarande Summa; 
men deremot om Byfogden försummar at å sine 
skyldigheter hafwa et waksamt öga, plikte för 
hwarje fotsteg 8 sk Bco dock skall grannarne gifwa 
honom uplysning om hwarjehanda saker som af 
honom ej kan ensam anmärkas och derå upsigt 
hafwa. 

2° Den stora wägen som går öfwer RingdöLan-
det ifrån Fredricsborgs fästning, till Storvass, 
skall för säkerhet och all olägenhet, med säkra 
Grindar, samt klyfstöttr förses, och sedan wid-
magthållas af ägarena med skrufwar och nyckel 
upsättas, hwilken nyckel Byfogden skall ensam 
hafwa, till Grannarnes behof för genomkjörslen, 
hwilken nyckel sedan den är nyttjad åter inläm- 
nas, förbryter någor at igenläsa desse grindar eller 
med wårdslöshet dermed omgår plikte 8 ss Bco 
samt uprätte skadan. 

3° De grindar, som till allmänna wägar, om-
kring sjelfwa gården, äfwensom gärdena äro, sko-
la wara försedde med klinkor, den felande skall 
plikta 4 ssr. 

4° Alla gärdesgårdar både omkring Mangården, 
Trägård, Gärden, ängar, Beteshagar och Skog, el- 
ler af hwad namn det vara må, skola så snart 
delning kommer att uprättas och af hwarje ägare 
antagas, till Maji Månads början wara giltige, samt 
brukbara at ej någon ohägn derigenom kan ske, 
om Årstiden samt wåren skulle blifwa något lång-
warig, får grannarne dermed med Byfogden sam-
råda, förbryter någon sig uti detta plikte för hwarje 
gärdesgård 4 ss samt ärsätte skadan. 

5° Stolpled skola wid alla öpningar på gärdes-
gårdarne wid skogen upsättas af den som dem 
behöfver vid varje skogszstycke, och sedan wid-
magthå'llas, detta bör wara fulljort till den lsta 
Maji, den deremot bryter plickte 4 ss. 

6° Som nu all åker är bytt, så at hwar och en 
kan komma både till och från sin ÅkerLått uti alla 
gärden, så bör ej någon köra öfver den andras åker 
utan at först tillsäga den som är ägare af Åker-
stycket, förbrytaren plikte 8 ss samt åter upköra 
wägen efter sig. 

7° Alla de vägar som äro uti Gärdena samt till 
Ängar och Bäteshagar jemte Broar efter hwars 
och ens Lått bör Byfogden hafwa upsigt uppå då 
den blifwer bristfällig, at hwar och en densamma 
lagar och widmagthåller, den som ej detta fulljör 
då den är vorden tillsagd plikte 6 ss. Äfvensom 
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alla onödiga samt owanliga wägar genom gärdena 
samt ängarne få ej uptagas förbrytaren plikte 8 ss 
Bco. 

8° Utfallsdiken af hwad namn det wara må som 
äro samfälta, skola af alla gemensamt uprättas at 
ej watten gör Åkerlåtterna någon skada, äfwen-
som uti Herrhagen och Byviks Lindan, då jorden 
skall derifrån kjöras at den ej hindrar gräswäxten, 
Byfogden bör derom hafwa upsigt at hwar och en 
öpnar sitt stycke den ej fullgör detta plikte 24 ss. 

9° Genomfarten igenom ängarne med Lass får 
ej ske öfwer hwarandras stycken längre än så 
länge Andbärgning af hwad namn det wara må är 
för handen. At ej ängarne derigenom blifwa sön-
derkörda samt at hwar och en kan läsa sin ängs-
grind. Den heremot bryter plikte 16 ssr. 

10° All upsläpning både uti Trädesgärdena, Än-
garne, Beteshagarne och skogen, skall samrådas 
med Byfogden om at alla gemensamt kreaturena 
insläppa, den deremot bryter plikte 8 ssr. 

11° Kreaturenas bortdrifwande till Bete bör ske 
igenom Trädesgärdena samt Beteshagarne och 
Skogen, men ej igenom Ängar samt Sädesgärden, 
den deremot bryter plikte 8 ss. 

12° I afseende på skogen ehuru den är delt, bör 
Byfogden hafwa et waksamt öga, äfwensom at de 
andra grannarne äro honom behjelplige, at ej nå-
gon ohägn och till förekommande af all olägenhet, 
skall det åligga hwar gårdsägare så snart den fin-
ner någon ohägn på de andras stycke, at det genast 
tillkännagifwa at fribytaren må till Laga answar 
ställas, den häremot bryter, plikte 8 ss äfwensom 
Byfogden för uraktlåtenheten plikten 16 ss Bco. 

13° Skogen bör ej få huggas, omkring Landet 
vid Sjön at fisket derigenom förskämmes och som 
det är till allmän nytta, så bör det ej ske länge än 
10 famnar ifrån Sjön den deremot bryter plikte 2 
Rd. 

14° Inga kreatur får qwarlemnas uti Betesha-
garne, då de äro utbetade, at derigenom ohägn 
sker eller efter sig lemnar, den deremot bryter 
plikte 4 ss. 

15° Den som nederfäller igenom skog eller med 
wårdslöshet sönderhugger annars gärdesgård, bör 
i förra afseendet upstänga det bristfälliga samt i 
det sednare plikta 32 ss samt äfwen upsäta Lika 
god gärdesgård. 

16° Den gistwall som gemensamt nyttjas vid 
Grönviken till wårfisket skall af alla nyttjas samt 
bibehållas utan undantag af den ägare som råder 
om skogsstycket. 

17° Trägårdarne bör wara fredade af gårdens 
tjenstefolk, både till skada af Trän, Buskar och 
Land, den deremot plikte 1 Rd Bco. 

18° Alla wägar genom Manngården Ladugår-
den och Sjövistena samt Sjöhamnen, får ej tillstän-
gas at alla grannarne gemensamt hafwa öppen wäg 
till förenämnde behofwer. 

19° I afseende uppå fiskewattnet, skall hwar 
och en efter sin gårdslott äga rättighet enligt den 
öfweränskommelse som träffas af Grannarne at 
nyttja och begagna, men får eij grannarne fiska på 
den andras Watten, den som häremot förbryter 
plikte 1 Rdr Bco. 

20° Rörskärning på hwars och lått bör ej ske 
utan öfwerenskommelse, at ej någon får skära för 
den andra den det gör plikte 3 ss. 

21° Hingstar skola grannarne samrådas om at 
de ej göra förfång. Den som sådana på landet 
intager, och dermed ej rådfrågar Byfogden skall 
plikta 24 ssr. 

22° Alla kreatur af okynne, som flöja, eller på 
annat sätt göra skada, skall Byfogden hafwa up-
sigt, och tillsäga dess ägare om fängslande, och 
om detta ej hjelper genast bortföra förbrytaren 
plikte först efter Lag samt ersätte skadan och 
plikte till Byn 12 ssr. 

23° Swinkreaturen skola wara ringade innan de 
utsläppas på ägorna, och om så fordras samt dn-
garne blifwa utnötta, sådane ånyo insätta, så länge 
bar mark är den deremot bryter plikte 24 ss. 

24° All körredskap, samt Sjöredskap, Båtar, 
Åror, Öskar eller Segel får ej af Grannarne begag-
nas utan tillsegelse till ägaren, at ej någon af 
wårdslöshet sådant för sin granne förstör, den der-
emot bryter plikte 4 ss. 

25° Bärplockning av hwad namn det wara må 
får ej ske på hvars andras ägor, hwarken af Jord-
ägare Tjenstefolk eller Inhysehion, utan ägarens 
dertil gifna samtycke och bör derå wara nogaste 
upsigt och förbrytaren plikte 1 Rd Bco. 

26° At hwar och en Husbonde åligger underrät-
ta sitt Tjenstefolk och Inhyseshjon om denna 
Byordning på det nogaste, så at ingen måtte före-
bära någon okunnighet wid förbrytelser häremot. 

27° Alla plikter som för förenämnde punkter 
äro fastställde skola till grannarne efter hwar sin 
del bytas ifrån Byfogden den första Maji, och skall 
han behålla 1/4 del samt angifwaren 1/8 del af 
plikten som förenämde punkter utstakar. 

Sålunda wara öfwerenskommit och stadfästadt 
Betygas Ringdö by datum ut supra. 



284 Stockholms län 

Nils Wahlberg, Johan Wahlberg, Anders Ersson 
B, Anders Janson, Eric Nylund, Carl Lindahl, 
Catharina Christina Falk, med det förbehåll at ej 
holla någon byman. 

Hwilken Byordning Tingzrätten, efter upläsandet, 
fann skäligt at i Domboken ord ifrån ord intaga, 
och densamma, till samtelige Jordägares i Rindö 
By framtida säkerhet och efterrättelse gilla och 

fastställa; Och blef, enligt bemälde Jordägares 
derom gjorde begäran, det uppdraget åt Nämnde-
männen Jan Andersson i Eflinge och Nils Nilsson i 
Nora, at den öfwerenskomne delningen af Gärdes-
gårdarne omkring Rindö Bys ägor, å första bar-
mark werkställa, hwarefter det deröfwer förfat-
tade Instrument å nästa Ting, jemwäl bör till 
Tingzrättens bepröfwande öfwerlemnas. 

Åkers skeppslag 
LJUSTERÖ SOCKEN 

Byordning för Siarö by 1809 

ULA. Åkers skeppslag Ala: 18. 3 mars 1809. § 31. 

Företrädde Bonden Eric Ersson den yngre i Siarö 
By Kulla Sockn och jemte upwisande af en så 
lydande Fullmagt: 

»Fullmagt för innehafwaren, att å wåra wägnar 
utwerka Wällofl. HäradsRättens stadfästelse uppå 
den af oss nu den 24de sistl. Februarii uprättade 
Byordning — hållande wi hwar och en för godt, 
hwad härwid lagligen åtgöres. Siarön den 2. Mars 
1809. Jan Nilsson, Per Ersson, Jan Andreasson, 
Jan Mattsson, Eric Ersson, Nils Jansson Bo-
märke, alla i Siarö By. Att samtelige ofwanskrifne 
Siarö Åboer sine namn och Bomärken egenhän-
digt tecknat intygar såsom wittnen härwid Joh. 
Andersson på Siarön, Jan Ersson i Brunäs.» ingaf, 
i det ändamål, som fullmagten omförmäler, den 
åberopade By-ordningen i bokstafwen af följande 
innehåll: 

B yOrdning. 
På det så mycket bättre ordning må behållas uti 
Siarö by, och Kulla Församling, sammanträdde 
byamännen enhälligt på nedanskrefne dag och öf-
werenskommo, at följande skulle dem emellan up-
sättas, hwilken som deremot gör sig brottslig, 
skall böta efter nedanstående puncter, och till så 
mycket bättre werkan anhålles i ödmiukhet hos 
Högädle Herr HäradsHöfdingen, samt den Loflige 
TingsRätten om gunstig Stadfästelse härå, neml. 

1° Åldermannen äger magt när han antingen 
sjelf pröfwar nödigt, eller warder af någon annan  

tillsagd och påmint, att sammankalla Grannarne 
och byamännen till att gemensamt med hwarandra 
öfwerlägga om det arbete, de då wilja företaga 
eller hwad hälst det wara må som till Hemmanets 
bättre bruk, häfdande och förmån lända kan. Och 
då Åldermannen sammankallat byamännen, äga 
de at wid den tid och ställe, som af Åldermannen 
tillsagdt är genast sammanträda för at afhöra hwad 
som af Åldermannen kan blifwa föreställdt. 
Blifwer någon utan laga förfall borta, och sig då 
icke infinner, böte den det gör 4 sk [!] skillingar 
Banko. Sker det oftare af träsko eller wårdslöshet 
böte hwarje gång dubbelt, och likafullt undergå 
det råd, som byamännen då utsätter. Skulle någon 
af Byamännen wara så obetänkt, att antingen 
öfwer det han blifwer såsom frånwarande ålagd 
undergå det beslutade rådet, eller wid samman-
komsten med oanständiga ord öfwerfaller Ålder-
mannen, eller någon annan af Grannadnie ock 
utbrista i Eder och swordom böte 16 skr. 

2° På det at hwar och en må njuta fred och 
hägn, bör alla gärdesgårdar, grindar och led, hållas 
i fullkomligt stånd, till hwilken ända nödigt är, det 
gärdesgå'rdssyn warder höst och wår eller ock 
flere gånger om året, der så nödigt pröfwas, af 
samtelige grannarne förrättad, hwarwid noga bör 
efterses alla felaktigheter, och den som då icke 
hafwer fullgiltig gjärdesgård skall böta för hwarje 
fel eller hål derpå, som innehåller ett qvarters 
högd mellan stängerna, eller ifrån jorden till fot-
stången 3 skilling, men angifwer någon innan syn 
sker, att han på något ställe hafwer så odugelig, att 
den å nyo bör omgärdas, skall den inom wiss 
förelagd (tid) wara i fullkomligt stånd, eller plikte 4 
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skillingar, skulle sådant wid sammankomsten till 
synen icke anmälas plickte för hwarje famn 1 sk, 
försummar han inom den föresatta tid, att förbätt-
ra de felaktigheter, som befinnas kunna, och 
ohägn derigenom sker, gälde skadan dubbelt, som 
deraf timat. 

3° Om någon hafwer okynnesfä af hwad slag 
det wara må, och det icke med sådant fängsel 
försel [ n förser, som kan det afhålla att göra skada 
igenom häfwande öfwer eller brytande genom be-
hållna Gärdesgårdar böte 4 sk, och gälde skadan, 
som deraf hända kan. Samma Lag ware för den 
som hafwer Getter wid byn. 

4° Får ingen insläppa någre kreatur in uti sam-
fälte inhägnade ägor förr än alla grannarne derom 
ense och tillsagde äro, gör det någon skall böta 8 
skr. 

5° Den som befinnes hafwa oringade swin, se-
dan tjäle gått ur jorden och åldermannen derom 
tillsagt, böte 3 skillingar. 

6° Ingen må wid sin Åkers körande göra något 
billkast öfwer på en annars åker, eller genom 
tramp förorsaka olägenhet och Skada, ej heller 
köra krokig, målfår, den sådant gör, gör sig förfal-
len till 4 sks böter, den som sker eller slår öfwer på 
annars åker, eller Ängsteg, underkastar sig lika 
böter, och måste dessutom skadan ersätta. 

7° Ingen skall öfwerköra eller på annat sätt för-
orsaka något skadligt tramp på en annans sädes-
åker, eller oafbärgade ängstegar, den som häremot 
bryter böte 16 skr, och ersätte skadan, men skulle 
någon wid skördetiden behöfwa öfwerfart öfwer 
en annans åker, för att afbärga sin gröda, då skall 
han tillsäga, att säden undanskäres, så mycket at 
framfart kan ske, då ingen annan utwäg gifwes, 
blifwer derom icke tillsagdt, och skada föröfwas 
ware lag samma, träskar den andra att skära sin 
säd undan, hafwe magt att sjelf undanskjära den, 
och densamma hopbinda, och det samma dag wid 
4 sks böter tillsäga sin granne att så skedt är. 

8° Om någon far igenom grind eller annan 
stängsel, och det icke efter sig igensätter böte 3 
skr, likaledes, då någon äng blifwit afbergad, och 
den som sist far derifrån, skall det wara hans skyl-
dighet at rigtigt igensätta den Grind eller Led, som 
derföre är, på det at icke någon ohägn derigenom 
sker, försummas det böte 4 skr; befinnes Led så-
dant innan det uptages, att det ej rätteligen efter 
förrättad hököring kan igensättas, och den som 
sist körde kan det bewisa att det förut war förderf-
wadt, böte Ägaren 3 skr. 

9° Sedan Grannarne samrådt om att förrätta nå-
got hoparbete, bör hwar och en af wederbörande 
sig dertill efter träffadt beslut infinna, den som det 
försummar böte 16 sk skillingar. 

10° Skulle något samråd behöfwas, som här 
icke omnämndt är, hwartil en del är med, och en 
del är mot, så bör det blifwa skeende efter högsta 
vota, så framt ej wisas kan, at det Länder någon 
till mehn och förfång. 

11° Ingen må beta sina Kreatur uti ängarne 
längre än 14 dagar, så framt icke Grannarne annor-
lunda derom kunna blifwa ense, den som häremot 
bryter, böte 8 sk. för hwart Kreatur, och skall det 
wara Åldermannens skyldighet, att då någon äng 
eller slottholma skola upläggas, så tidigt tillsäga, 
att Byamännen på wiss dag kunna enhälligt insläp-
pa sina Kreatur uti den äng, hwarom tillsagt 
blifwer, Och således efter Fjorton dagars betande 
låta tillstänga hwarje äng, till förmenande af wi-
dare betande än som sagt är. 

12° Gärdesgårdarne, grindar och Led, skall 
wara uti fullgodt stånd, omkring så' ningsgärden 
wid Olofsmässodag, derom Åldermannen bör 
hafwa tillseende, och derom förut påminna, den 
sedan deremot bryter, gör sig förfallen till lika 
böter, som uti 2dra puncten utsatte äro. 

13° Likaledes böra ängarne wara med fullgiltiga 
stängsel försedde den lsta Maj, så framt det för 
tjäle ske kan, i annat fall kommer den brottslige att 
böta lika, som uti 2dra puncten förmält är. 

14° Skulle någon av Byamännen taga flera Kre-
atur å byens samfälte ägor i bet, än han sjelf äger 
utan Grannarnes Lof och samtycke, böte första 
gången En Riksdalar, och 2dra gången dubbelt, 
ware ändå skyldig att samma Kreatur bortföra till 
dess ägare. 

Men der så hända skulle att någon af grannarne 
hafwer flera egna Kreatur i mohn af dess hem-
mansdels storlek, än de andre, godtgöre den som 
mindre Kreatur i betet hafwer, sålunda nemligen 
för 1 häst 1 Rdr 16 sk, för 1 Ko 1 Rdr, och för 1 
Kalf 16 sk för hela Sommarbetet. 

15° Då slottertiden infaller skall Åldermannen 
sammankalla Byamännen till rådplägning om nå-
gon wiss dags utsättande, att allmänt företaga 
Tegslotta, och äfwen så höbärgning på samfälta 
ängar och slottholmar till att så mycket bättre 
kunna undwika de skador och olägenheter, som 
uti 6te och 7de puncterna nämde äro, kommandes 
derwid at blifwa efter högsta vota, och den som sig 
deremot sätter skal böta 4 skr. 
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16° Försummar någon att bättra antingen detta 
eller gemensamt ägande wägar och broar, sedan 
honom är kunnigt, att det är gillt eller han af ålder-
mannen med bisittare [har] magt att för lego låta 
laga det som ogillt är, och sedan den träska legan 
jemte böterna uttaga, sker skada igenom den träs-
kas förwållande ärsätte dessutom skadan. 

17° Förutan det at alla Eldstäder i hela byn icke 
skola finnas bofällige, at eldswåda derigenom tima 
kan, får ingen bära bar eld Grannarne emellan, ej 
eller i stall, fähus, lada eller annat uthus och icke 
heller må eld lemnas owårdad i badstufwa eller 
smedja, den som annorlunda härmed förfar skall 
böta 16 sk och dessutom ersätta allan skada. 

18° Skulle någon af Byamännen wara borta när 
de af Åldermannen warda sammankallades, bör 
den samma wid sin hemkomst hos Åldermannen 
sig underrätta om hwad då beslutit blifwit, eller 
eljest kan wara befallt, och ware han sedan skyldig 
det samma i alla [beslut?] at efterlewa likasom han 
sjelf want wid sammankomsten närwarande, så 
framt icke han genast med skjäl kan wisa, at det 
kan lända honom tu mehn och förfång, hwad som i 
hans frånvaro blifwit beslutadt. 

19° Skulle någon wara nödsakad att köra Göd-
sel, öfwer Grannens åker sedan anwägsträdet är 
förrättadt så skal den, som gödslen förer, fjorton 
dagar för Olofsmässodag den öfwerkörda åkren i 
lika godt stånd förbättra som förut, elljest böte för 
hwarje åker, som blifwit öfwerkörd 24 sk och er-
sätte skadan som deraf hända kan. 

20° Skulle någon göra åwerkan förmedelst olof-
ligt hygge på annars skog böte 2 Rdr Specie wid 
sama bot förbjudes at wid råskillnaden grannarne 
emellan, borthugga något af de utmärkta bleck-
trän, och dermed förwilla ägoskillnaden Gran-
name emellan. 

21° Fiskewattnet, som om wintren med byens 
samfälta hopnotar nyttjas, njuter grannarne sam-
fällt och bytes fisken proportionalita en hwar emel-
lan, hwaremot enhwar äfwen är skyldig at under-
hålla redskap och folk jemte dragare om så be-
höfwes i lika proportion som fisk tages; men Bo-
not och Landtögnotar sommartiden nyttjar hwar 
för sig på sitt tilldelta fiskewatten, hwilket ömsas å 
om eller ifrån första öppenwatten till Mikaelidag, 
men siknotarne som nyttjas om Hösten ömsas 
hwarje natt, grannarne emellan, på de wanlige sik-
ställen, siknäten lägger hwar för sig på sitt tilldelta 
watten, om sommartiden nyttjar hwar och en nät 
så wäl som skötar efter behag men alt stödjande i 

Askfladen och under Tingersängen förbjudes wid 
3 Rd 16 sk wite. Äfwen och wid samma böter skall 
en och hwar wara förbudit at göra hwarannan 
intrång, på ens enskilta tilldelta fiskewatten såwäl 
som det gemensamma med något fiskande för en-
skijlt räkning, ej eller må någon lägga kattsar, förr-
än svepnoten är slutad om wintren. All dragrodd 
förbjudes wid 1 Rdr wite, och miste den brottsliga 
dessutom draget och dragrefwen. Skulle någon 
främmande på fiskewattnet af någondera jordäga-
ren anträffas, som olofligit fiskande med krok, 
drag, nät eller not föröfwar och sådant ej för gran-
name uptäcker samt blifwer derom öfwertygad 
sådan åwerkan sedt, plickte för sitt förtigande 24 
sk, samt den främmande efter utwerkadt förbud. 

22° Wattubrunnarne åligger samtelige gran-
name at i första början af sommaren, då ålder-
Mannen derom tillsäger rensa och rengöra wid 8 
sk. böter. Wid samma wite gör den sig plicktfäld, 
som dem orenar med någon slags sköljning, eller 
tager wattn med orena käril, äfwenledes åligger 
hwar och en som wattn hämtar, att riktigt pålägga 
BrunsLuckorna, så att ingen skada derigenom kan 
förorsakas, hwarken för barn eller kreatur, som 
lätteligen igenom en sådan försum(melse i brun-
name kunde omkomma. Kommandes den som 
denna skyldighet uraktlåter at böta 8 sk. ändock 
ingen skada sker, sker skada böte efter lag. 

23° Ingen ware lofgifwit at ifrån sjöbro eller 
andra hamnar utan lof taga annars båt eller farkost 
eller äror, öskäril eller roder och sig dermed betje-
na wid 8 Sks böter, ersätte dessutom skadan som 
genom en sådan tilltagsenhet ägaren lida kan. 

24° Att denna byordning må till alla delar så 
mycket nogare blifwa efterlefnad, ty skall ingen til 
ursäckt tjena, att hans barn, legofolk eller Torpare 
honom owetande sig emot Byordningen förgripit, 
utan ware han som i gården Husbonde är, plicktig 
att swara til alt thet som hans Husfolk härmot 
bryta; til följe hwaraf Husbonden är förbunden at 
böterne strax utlägga, och må han derföre taga sin 
ersättning igen af Tjenestehjonets Lön och arbete 
eller wärde af sine husmän och torpare. 

25° Alla böter, som efter denna byordning kom-
ma at utgå, skola af åldermannen uttagas och i 
förwar hafwas, till dess rådsammadt blifwer om 
penningarnes nyttiga anwändande eller fördelande 
till hwar och en af Byamännen, Och om den som 
tu böter förfallen är skulle wägra att dem strax 
betala, hafwer ålderMannen då magt, at af den 
gensträfwige taga pant och lägga honom sedan 
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wiss tid före, inom hwilken han den inlösa må, 
försummar han det, warder panten till den mäst-
bjudande försåldt, och öfwerskottet, sedan bö-
terna guldna äro, honom återställdt, skulle någon 
wara så obetänkt att under en sådan förrättning 
med hugg och slag eller oanständiga ord öfwerfalla 
dem som denna utmätning förrätta, plikte derföre 
2 RDr Specie. 

26° I den händelse åldermannen skulle befinnas 
försumlig och icke sina sk skyldigheter efter denna 
byordning fullgöra, skall han för flathet och försu-
melse i sin syssla böta förste gången 16 sk, och 
2dra gången dubbelt, men 3dje gången afsättas, 
och en annan efter Tour och ordning i hans ställe 
sysslan tillträda, och skall böterna af den brotts-
lige åldermannen uttagas af 2ne byamän, som efter 
de öfrige byamännens omröstning eller votering 
dertil blifwa förordnade. 

27° Hwarje år den 2dre Januarii tillsattes ny 
ålderman, då den förra skall wisa redo för sitt 
omhänderhafde ÅldermansEmbete förflutne året, 
och de då influtne böter, grannarne emellan dela. 
Byamännen åligger wid 8 sk böter denna dag till-
städes wara hos åldermannen klockan 6 om af-
tonen, så wida ej söndag på denna dagen infaller, 
då sammankomsten uppskjutes till dagen derpå 
wid samma tid. 

Efter öfwerenskommelse åtog sig Jan Nilsson att 
för detta året wara Ålderman och Per Ersson Bi-
sittare, hwarföre dem åligger at nästa År den 2dre 
Januarii wisa redo för alla plickter enligt 27de 
punkten. 

Till föregående innehåll och hwad som är uti alla 
föreskrefne punkter inbegripet, hafwa wi samte-
lige Byamän samtyckt, och till mera wisso med 
wåra egenhändiga underskrifter detta till oryggelig 
efterlefnad bekräftat, som skedde i Siarö den 24de 
Februarii 1809. 

Jan Nilsson B, Per Ersson B, Nils Jansson B, 
Jan Andersson B, Jan Mattsson B, Eric Ersson 
den yngre B, Eric Ersson den äldre B. 

Efter upläsandet, hwaraf TingsRätten pröfwade 
skjäligt, att ofwan intagne emellan Siarö Byamän 
uprättade By-Ordning till deras framdeles säker-
het och obrottsliga efterlefnad gilla och fastställa, 
hwaröfwer bewis genom utdrag af Protocollet 
meddelas skulle. 

Förnyad stadfästelse 1839 av byordning 
för Siarö by 1809 med tillägg 1814 

Åkers skeppslag AIa:38. 17 jan 1839. § 63. 

Wid lämnadt företräde upwisade Bonden Nils 
Persson i Siarö en emellan Siarö Byemän den 24 
Februarii 1809 uprättad och af denne TingsRätt 
den 3de derpå följde Mars faststäld Byeordning 
med anhållan å egne och öfrige nuwarande Siarö 
Byemäns wägnar, hwilka genom påskrift å 
Byeordningen uti ansökningen instämt, att förny-
else af samma byordning med det dertill författade 
tillägg kunde warda i laga ordning meddelad. 
Byordningen, som uplästes, lydde sålunda: [Här-
efter följer 1809 års byordning ordagrannt enligt 
byamännens eget, charta sigillata-belagda exem-
plar av byordningen. Därefter följer det omtalade 
tillägget och de nya underskrifterna.] 
År 1814 den 3 Januarii öfwerenskommo Byamän-
nen samteliga att alt nätläge ifrån Mikaelli tid 
warje Åhr förbiudes innom Oxallssundet och inåm 
Grönskiererna och innanföre söderuden på Kalfv-
holmmen. Allt krokfiske förbiu[des] att nyttja på 
annars tilldelta waten. Alt detta förbjudes wid 3 rd 
16 sk Banco böter. 

Joh. Mattsson, Jan Nilsson, Nils Jansson, Eric 
Ersson i Gjersvik, Jan Anersson, Eric Ersson, 
Eric Pettersson b. 

Anåles om förnyande af yngre byemän af föregå-
ende byhårning. 

Carl Jansson, Eric Persson i Gjerswik, Eric Ers-
son b, Eric Jansson b, Johan Eric Jansson b, Nils 
Persson, Johan Persson. 

Efter upläsande hwaraf TingsRätten pröfwade 
skäligt, att ofwan intagne, emellan Siarö Byemän 
uprättade och af nuwarande delegare i Byen ge-
nom påskrifter ytterligare godkände Byordning till 
deras framtida säkerhet gilla och fastställa; Hwar-
öfwer bewis ej mindre genom Utdrag af domboken 
än genom anteckning å Byordningen skulle med-
delas. 

Byordning för Östra Lagnö 1801 

ULA. Åkers skeppslag AIa:12. 18 mars 1802. 
§ 12. 

Ingafs och uplästes följande By-ordning: 

Emellan undertecknade Byamän i Öster Lagnö By 
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lmo. Om wåren så snart tjälen är ur 
jorden, skall det åligga hwar ock en Bye-
man eller Jordägare, at i rättan tid up-
stänga sine gärdesgårdar, Led och grin-
dar, jämte watngårdar utan påminnelse; 
blifwer han af Byfogden därom tillsagd, 
och ej fullgjör sin skyldighet warde pligt-
fäld till 

2do Den, eller de af Byamännen, som 
äga warnartige kreatur hwilka göra ohägn, 
bör utan påminnelse fängsla dem; men om 
han det icke gjör, då han af byfogden 
warder tillsagd pligte 

3to Den, eller de af Byemännen 
sjelfwe, så ock dess barn och tjenstefolck, 
som wid ingåendet i mangården, låter 
grindar ware öpne så at swin inkomma, 
och dem ej genast på färsk gjerning utkjör 
och igenstänger, ware förfallen, ändock 
ingen skada sker till 

4to Går någon af Byemännen sjelfwe, 
eller dess Husfolck genom sin egen eller 
sin grannes grind eller led, och detsamma 
ej igenstämmer pligte 
för tillsägning och sturdskhet särskilldt 

Sto Hwilcken af Byemannen dess Barn 
och tjenstefolck, som wåga nyttja något 
enskilt fiske af hwad Sort bragder det 
wara må, uti Storviken och Fladen pligte 

6to Den som blifwer befunnen af Bya-
folcket med olofligt fiske, å annars mans 
tilldelte fiskewatn han pligte äfwen 

7° Hwem den wara må af Byens folck, 
som antingen av ondska eller lättsinnighet 
borthugger Råträn, eller flyttar Råstenar, 
Pligte utom Lag - 

8° I rätt tid på Året, skall det åligga 
hwar Byeman at lägga så kallade ruskor 
minst 10 st. wid wite af 

9° Då tjäle är ur jorden, skall hwar ock 
en Byaman om wåren ringa sine swin; och 
så framgent, till tjäle om Hösten åter kom-
mer enit allmänna Lagen; skulle någon 
detta försumma sedan han af Byfogden 
blifwit tillsagd, pligte särskildt 

10° De af Byamännen eller dess Hus-
folck, som utom nöd och twång bort tager 
en annors Båt, åror eller höskar eller 
hwad det wara må utan tillsägning till 
ägaren böte 	 - 12 - 

11° Enär hopnot af Byemännen skall 
dragas så winter som Sommar skola not-
ägarena sielfwe tillika med folcket som 
skola arbetet förrätta, wara färdige till ar-
bete klockan 9 om morgonen wintertiden, 
och om Sommaren wid den tid som Bya-
männen wid sine hopfisken och notar fin-
ner tiden läglig, försummar någon winter 

24 - som Sommar Pligte 	 - 4 - 
för tillsägning och sturdskhet 	- 4 - 
12° Hugger någon å annans skogs- 

stycke ware sig Byman Barn eller Tjen- 
are, utan i nödfall, och tillkjänna gifwande 

24 - pligte 	 1- 
13° Går någon af Byfolcket, eller kjörer 

med wagn öfwer sin grannes sådda åker 
pligte 	 - 8 - 

14° Den eller de af Byfolcket som af 
annan lånar något, ware sig ett eller annat, 
eller skulle händelsewis taga något, och 

4- det icke till ägaren utan påminnelse åter- 
lemnat sedan han det nyttjat pligte 	- 4 - 

IS° Ingen af Byamännen eller dess un- 
derhafwande hafwe magt, at låta något 

4- kreatur gå löst på hagen wid mangården, 
8 - pligte derföre för tillsägning och sturdsk- 

het 	 - 2 - 
16° De Byamän som genom Byfogden 

warda tillsagde at om hösten upskjära de 
- 10- notwarp, som skola dragas med hopno- 

ten, och sin skyldighet utur agtlåter pligte - 24 - 
17° De af Byamännen som hafwa sin 

3 - sida af åker och dike emot sin grannes, 
åligger efter tillsägning, at updika sin hälft 
för watnets fulla afiops skull; skulle något 
härutinnan brista, sedan han af Byfogden 

6- blifwit härom tillsagd Pligte 	 - 8 - 
18° Med fördubblat wite emot det före-

gående warder den Byaman wederhäftig, 
24- som genom försummelse icke updikar sitt 

dike, då hans åker ligger nedanföre den 
andras af grannarne, hwilken genom hans 
tredska blifwit skadad af [?] 	 - 16 - 

do för tillsägningen genom Byfogden 
och sturskhet 	 - 8 - 

24- 	19° Den eller de af Byafolcket som an- 

och Ljusterö Församling blef År 1801 d. 7 Aprill 
nedan förmälte Byordning uprättad till nu och 
framgen efterlefnad af följande Puncter. 

Rd ss r. 
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norstädes å ägorne, utom 4de punctens 
innehåll, kjör eller går genom Grind eller 
led, skola det samma åter tillstänga wid 
wite af 	 — 16 — 

20° I händelse at någon Byaman, Barn 
eller Tjenare, skulle med några oanstän-
digheter och oqwädinsord förolämpa By-
fogden och dess Bisittare, det ware sig på 
hwad rum det wara må, då han eller de äro 
stadde uti sina ämbetsskyldigheter Pligte 1.16 — 

210  Den Byfogde, som upsigt hafwer 
under sin Tour och af efterlåtenhet öf-
werser med någon felande af Byamännen 
eller dess folck, då någon af förenämde 
puncter öfwerträdes pligte särskildt 	1 — 

22° Äfwen i sådan händelse, at om nå-
gon Byaman skulle genom wårdslöshet, 
egensinnighet, eller något annat nedrigt 
sätt, låta denne Byordning förkomma då 
dess Tour till Byfogde infaller. Pligte sär- 
skildt 	 2 — 
ware han där jämte skyldig at å egen be-
kostnad låta upprätta en dylik af samma 
ord och innehåll, till de öfrige Byamäns 
rättelse och efterlefnad 

23° Ifrån d 7 Aprill 1801 har Bonden 
Hederlige och Beskedelige Olof Jansson i 
Ö. Lagnö till och med samma dato året 
däruppå eller 1802 blifvit genom lottkast-
ning wara Byfogde för ofwannämnde Bya-
män; och sedan widare efter årets förlopp 
efter infallande Tour, med de öfrige. 

24° De af året under Byfogdarnes till-
syn förbrutne medel skola wid årets slut 
då Byfogden slutar sin redogjörelse delas 
Byamännen emellan ock så man till man, 
wid wite af 	 1 — 

Föröfrigit anhålla samtelige Byamännen det 
täcktes Wälloflige TingsRättens Confirmation 
härå göra enit Lag sin stadfästelse. 

Öster Lagnö. Ut supra. 

Olof Jansson b, Pär Nilsson b, Nils Andersson b, 
Nils Pärsson b och Pär Ersson alle Jordägare i 
nämde By. 

N° 25. Såsom för utglömt af samtelige Jordbru-
karne, nu blifwit än ytterligare ärindrat. Det må 
ingen af oss utom allmänt bejakande, emottaga af 
någon annor på Bete i samfälte ägor med dess 
betesmarck något främmande kreatur, undanta- 

gande på sine enskilte holmar wid wite af 1 Rdr. 
ware han ändock skyldig at återföra på egen be-
kostnad kreaturen till sin ägare: Om det icke 
gjöres sedan han af Byfogden blifwit tillsagd pligte 
apart för tredsko 1 Rdr. 

Öster Lagnö. Ut supra. 

Olof Jansson b, Pär Nilsson b, Nils Andersson b, 
Nils Pärsson och Pär Ersson b. 

Och resolwerades Det skulle denna Byordning till 
framdeles säkerhet samt den kraft och wärkan Lag 
och författningar förmå i DomBoken intages, samt 
bevis däröfwer, genom Utdrag af Protocollet med-
delas. 

RIALA SOCKEN 

Byordning för Ekeby 1807 
ULA. Åkers skeppslag AIa:16. 16 mars 1807. 
Tryckt i Upplands fornminnesförenings tidskrift 
häfte 31. 1916 efter byamännens exemplar av 
byordningen och i G. Vennberg, Riala socken av 
Åkers Skeppslag. Sockenbeskrivning. 1958. 

Ingafs och uplästes en för Ekeby By uprättad 
Byordning, lydande sålunda: 

By-Ordning. 
Uprettatt i Ekby af des samteliga hemmans åbor. 
Till förekommande af all den spljtt, oreda, och 
oenighet som nepeligen der flere grannar uti By 
tjllsammans bo, undwikes wid samfellte arbeten 
och skyldigheter med olika upsåt, hwarföre Ekby 
Bya men som funitt nödwendigheten af En ord-
ning och Lag dem Emelan samlades och samman-
trede tj11 detta Endamåls werckstellande. 

lmo Hwar byaman Eger at Efter Lag sjne 
gjerdesgårdar så snart marken bar är Upretta, 
Laga och förbettra, den som Efter den 13de Maij 
så bristfelljg gjerdesgård Eger att kreatur Egne 
heller annars der i g,jenom gå heller der öfwerhop-
par böte för warjie Brjstfeljg gjerdesgård Twå 
skjling i Banko för första gången, och för andra 
gången dubbelt och så widare. 

2do Då Enn grannes gjerdesgård Löper så tett 
jntjll andra granens heller Byemans skog att 
gjersle till gjerdesgårdens Lagande kan utan kjör- 
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sell till gjerdesgården frambringas, men så får Icke 
gjerdesgårds Egaren utan Lof hugga någott på den 
andras skog wid Två Skjlingar Pljcktt för första 
gången och om sedermera bljfwer derföre warnad 
och gjör det Endå så Er det wjd fördublatt bot och 
skadeståndett återstella wad Lag förmår. 

[§ 3 är överstruken men lyder] 
3 tio Ljcka så bör den med Twå skillingar Plickt 

Banko anses som Efter Byle Fogdens tjllsegelse 
derom wegrar att Legan hans må der till tagas 
Emot Ersetning tjllbakas igen. 

4tio Den 15de Maij skola alla Led och grindar 
wara i fullkomljgtt stånd wid Fyra skjljngars bot i 
Banko för den som her uti Brister. 

Sto Den okynes fe elle osedjgtt kreatur Eger, 
som gjrdesgårdar heller grindar sönderbryter, hel-
ler öfwer dem ner de gjiltjge Ero hoppar heller 
flöijer, gjöre sjg af med detsamma kreatur heller 
fengsle det, under åter han det samma sedan han 
af Byfogden är tillsagd böte Fyra skilingar i 
Banko. 

6te Af Höns må En winga af kljpas wid Två 
skillingars bot i Banko ener någon byaman för-
merker att de i sedesgjerdet heller Engar Inflyger. 

7mo Ingen må sjg weg öfwer sådd åker och 
obergadd äng gjöra som owanliga äro wid bot af 
Fyra skjlingar alt i Banko. 

8wo Samslotter i utängar och flera samfelta ar-
beten, Hwad nam de hawa och hwar med begripas 
kan, och att förbettra nödiga  wegar både åker och 
eng böre gjementsamtt utgjöras ner Byfogden der 
om påmjner wjd Bot af Fyra Skiling i Banko. 

9no För den som då treskas att Lemmna gjltjge 
arbetskarlar Efter sin Egande hemmansdel böte 
Fyra Skjling Banko. Lika  så för den som försum-
mar någott dagswerke Ehwad det wara må ner 
som byfogden derom tillsagtt hafwer böte Åtta 
Skjling Banko för dagswerkett. 

10mo Ljka så må ingen utan öfwerLegning med 
hela ByaLagett, Jnslepa sina kreatur i åker heller 
Eng Eho som det försummar böte åtta Skjlingar alt 
i Banko. 

1 lmo Ingen av Bysesmen må wanliga sommar 
heller wintterwegar stenga Ehwar de wara må 
Böta åtta Skjlinga Banko. 

12mo Ingen må taga sjg några owanliga kjör — 
heller gångwegar öfwer sin  granes skifte hwarken 
uti åker äller Eng så att dermed någon skada skjer 
böte Fyra skiling. och ärsette skadan åter. Lika  så 
skall war och än mylla warannan gång till sjg och 
sjn granes åker wijd Fyra Skjljngs bot Eij heller  

må någon Jcke gjöra någott Tramp på sin  granes 
åker wid kjörjng och tredning utan war och än 
skall Landfera wjd sina  skiften och om det försum-
mas äre skyldig till Fyra Skjlings bot alt i Banko. 

13tio Hwar och än bör Byfogden i heder och 
ansende hålla, och des påmjnellser samt åtwarnin-
gar i hwarjehanda mål Efterkomma Pljkte Åtta 
Skjlingar i Banko om denna Punkten icke Lydes. 

14to Den som någott ohengn på byns Egor 
upfjnner, och Eij gjenast gifwe Byfogden till-
kjenna böte derföre Fyra Skjling Banko. 

15to Ner någon af Byamen som uti gjerdett 
hafwer sjne åkerstycken Emot warandra och der 
En will djka up djkett warder derföre skyldig att 
sega den andra till som i hans Rågång Ljger, der 
sådant försummas böte Fyra Skjling i banko och 
skadeståndet Ersetta. 

16to Slår heller skjer någon öfwer sin  teg jn på 
än annars och det äij tillkjennagjfwer Byfogde hel-
ler Egande byamen böte derföre Fyra Skjling 
LjkaLedes för den som far öfwer obergatt åker 
heller Eng med Lösa Creatur fast än de Jngen 
skada skada gjöra böte Fyra Skiling. Lika  så 
warder och för dem som Lemnar grindar heller 
Led öpna böte Fyra Skiling alt i Banko. 

17tio Den som FörSummar nersom byfogden 
Bådar samteljga byamen på någon hopsysla Ewad 
de wara må, så skall de gjenast wara skylldjge att 
wid utsatter tima  sjg på det stellet jnfina som By-
fogden då utstakar för Sumas sådantt Böte för 
första gången Twå Skjling. Banko försummas det 
flera gånger så warder böterna fördubblade derEst 
äij Laga förfall är ware då ifrån böterne frij. 

18to Skall byfogden med 2ene bysesmen Ega 
syna alla skadestånd och derom Dom fella och 
sedan med 2nne bysesmen Ega att i fullo utpanta 
alla plikter och skadestånd. Om det är mer heller 
mindre och om byamannen sådantt nekar böta 
Fyra Skilling. 

19to Så snart som någon husbonde, matmoder 
heller tjenstjon ber någon bar Eld uti något uthus 
heller hwad det wara böte för första gången Fyra 
Skjling och sedermera fördubblas för warije gång. 

20de EwenLedes skall och Jngän Pliktt af de 
bristfeljga utagas för än byfogden med twå byses-
men synt hafwer som 18de punkten nermare utsta-
kar. 

21ta Skall och alla föreskrefne böter och 
Plickter Ega skadestån Efter som brottet är gjort 
och som werderjngen utwjsar och sedan utwjsar 
och sedan utpantas som sagtt är. 
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22dra Hwartt år om Tommäsmesodagen skall 
ny byfogde welljas, då den förres myndighet för-
swiner, Ransake då nya Byfogden om den gamla 
mjsbrukatt sjtt Embete gifwe sådantt an wid mera 
nemde ortt tillkienna då byfogden derföre skall 
Plikta Tolfw (12) Skjling. heller mera alt som brot-
tet Pröfwas till. 

Förenemde afslutade och öfweränskommne ord-
ning, utfester sjg Byamen före medelst wåra namn 
och Egendjga Bomerkens underskrift att sjg till 
wederbörljg EfterRettelse stena. Anhålles ömju-
keljgen om Welofljge SkepsLags TjngsRettens 
stadfestelse upå den wår treffade förEnjg. Hafwer 
till Byfogde änheligtt walt gammla Anders An-
dersson i Westergården att för Jnnewarande år 
denna sak att bewaka. 

Sluteligen skjede detta uti Ekby den 16 mars 1807. 

Westergården unga Anders Andersson b, gamla 
Anders Andersson b, Per Andersson b, Per Ers-
son b, Eric Arwidsson b nemdeman. Westermjl-
langården Anders Persson b, Eric Andersson b, 
Hans Ersson b Östermjllang. Per Persson b, An-
ders Andersson b, Anders Jöransson b, ENic 
Jansson b, Östergården Anders Andersson b, Eric 
Ericsson b, Njlls Jansson b. 

Och Resolverades Det skulle denna Byordning tul 
framdeles säkerhet samt den kraft och wärkan Lag 
förmår ordagrant i Domboken intagas, hwarom 
bewis genom Utdrag deraf meddelas skulle. 

Byordning för Rumsätra, Okvista 
och Snåret 1827 
ULA. Åkers skeppslag Ala: 36. 8 mars 1827. § 16. 

Till fastställelses vinnande företeddes en emellan 
Rumsätra, Oqvista och Snårets samtelige hem-
mansåboer uprättad By-Ordning, så lydande: 

»ByOrdning. 
Uprättat i Rumsätra By med Oqwista och Snåretts 
samtelige HemmansÅboer, till förekommande af 
all den oreda och oenighet, som näppeligen der 
flere grannar uti By tillsammans bo, samfälte arbe-
ten och skyldigheter med olika upsåt blifwa förrät-
tade, hade Rumsätra Byamän funnit nödwändig-
heten af en Ordning och Lag dem emellan uti Byen 

woro högst nödwändig, så sammanträdde ne-
danskrefne Hemmans Åboer till detta ändamåls 
winnande som följer: 

1° Hwar Byaman äger att efter Lag sine 
Gärdesgårdar, så snart marken bar är, laga och 
förbättra. Den som efter den 13de Maji så bristfäl-
lig Gärdesgård äger, att Kreatur egne, eller der-
öfwer hoppar, böte för hwarje bristfällig famn Twå 
Skillingar för Första gången och sedan för hwarje 
gång dubbelt. 

2° Då ena Grannens Gärdesgård löper så ner till 
andra grannens, eller Byamans skog att gärdsel till 
Gärdesgårdens lagande, kan utan körsel till 
Gärdesgården frambringas, men så får icke 
Gärdesgårdsägaren icke utan Lof hugga något på 
den andras skog wid Twå Skillingars bot för första 
gången och sedan han derföre blifwit warnad och 
gör det ändå, så är det wid fördubblad bot och 
skadestånd ersätta hwad Lag förmår. 

30 Den 15. Maji skola alla Led och Grindar 
warda i fullkomligt stånd wid bot af Fyra skillingar 
för hwarje Läd och Grind, för den som häruti 
brister. 

4° Den okynnes Fä eller osedigt kreatur äger, 
som Gärdesgårdar eller Grindar sönderbryter eller 
öfwer den hoppar när de lagliga äro, göre sig af 
med samma Kreatur eller fängsle det; underlåter 
han detsamma, sedan han af Byfogden derom till-
sagt är plikte för första gången Åtta skillingar och 
för Andra gången dubbelt. 

5° Af höns må en Winge aflclippas, wid bot af 
Twå skillingar enär någon Byaman förmärker, att 
de uti Sädesgärdet eller Ängar inflyger. 

6° Ingen må sig wäg öfwer sådd åker och obär-
gad Äng göra som owanliga äro wid bot af Åtta 
skillingar för den som häruti beträdes. 

7° Samslotter i Utänger och flere samfälte arbe-
ten hwad namn de hafwa må och hwarmed begri- 
pas kan och att förbättra nödiga wägar; Både till 
Åker och Äng böra gemensamt utgöras, när By-
fogden derom tillsäger wid bot af Åtta Skillingar. 

8° För den som tredskar att lemna giltiga Ar-
betskarlar efter sin ägande Hemmansdel plikte 
Åtta Skillingar, likaså när någon försummar något 
Dagswerke ehwad det wara må när Byfogden 
derom tillsagt hafwer, böte för Dagswerket Tjugo-
fyra Skillingar. 

9° Likaså må ingen utan öfwerläggning med 
hela Byalaget, insläppa sine Kreatur uti Åker eller 
Äng. Eho som det försummar böte Åtta Skillingar. 

10° Ingen af Byses män må wanTiga Sommar 
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eller Winterwägar stänga ehwad det wara må böte 
Tolf Skillingar. 

110  Ingen må taga sig några owanliga Kör- eller 
Gångwägar öfwer sina grannars skiften hwarken 
uti Åker eller Äng, så att dermed någon skada 
sker, böte Fyra Skillingar och ärsätte skadan åter, 
likaså skall hwar och en mylla hwarannan gång till 
sig och sin grannes Åker, wid bot af Åtta skillingar 
ej eller må någon icke göra något tramp på sin 
grannes Åker wid ärning och tredning utan hwar 
och en skall Landfera wid sina skiften, om detta 
försummas böte derföre Åtta Skillingar. 

12° Den som äger första touren till att såga är 
berättigad att lägga sitt Sågtimmer närmast Sågen 
och emellan den närmaste Timmerbingen och alla 
öfriga timmerhögar så skall det war[a] weg till Tio 
alnars bredd så att hwar och en må komma med 
Hästar och Redskap till alla ställen obehindrad 
och att alla som sågar wid sågen äro skyldige att 
upskjuta all sågspån till backarne på anwiste stäl-
len den föreskrifne puncten försummar böte En 
Riksdaler. 

13° Wid enahanda bot skall de wara förfallne 
som låter någon uthemmans Åbo såga wid Sågen 
och icke tillsäger dem att de bortbärer sine bakar 
och bräder opp till Ba[c]karna, och dessa uthem-
mansbor skall ifrån Sågen bortföra sina bräder 
innan den 21 December hwarje år den sådant för-
summar sedan han derom tillsagd blifwer böte En 
Riksdaler. 

14° Så skall hwarje Hemmansägare lemna wäg 
emellan hwarje brädstapel wid sågen så att ingen 
blifwer stängd ifrån pålassningen. Den detta emot 
bryter, böte En Riksdaler. 

15° Hwad sågtouren angår så skall den räknas 
ifrån Klockan 6 på eftermiddagen och till samma 
tid då dygnet är tilländalupit, såframt som icke 
några reparationer under nämnde tid nödwändigt 
skall ske då den sågande njute full ersättning för 
den tid som reparationerne skedee. Den häremot 
bryter och sågar längre än bestämt är böte En 
Riksdaler. 

16° Hwar och en bör Byfogden i heder och 
anseende hålla och dess påminnelser samt åtwar-
ningar i hwarjehanda mål efterkomma. Den häre-
mot bryter böte Sexton Skillingar. 

17° Den som något ohängd på Byens egor up-
finner och ej genast gifwer Byfogden sådant till-
känna, böte derföre åtta skillingar. 

18° När någon af Byamännen som uti Gärdet 
hafwer sina Åkerstycken emot hwarandra och den  

ena will dika upp diket, warder derföre skyldig att 
säga den andra till, som uti hans rågång ligger. Der 
sådant försummas böta Åtta Skillingar och ersätte 
all skada som deraf tima kan. 

19° Slår eller skär någor öfwer sin teg in på en 
annans, och det ej tillkännagifwer Byfogden eller 
ägande Byaman böte derföre Åtta Skillingar lika-
ledes för den som far öfwer obergad Åker eller 
Äng med lösa Kreatur fast ändock ingen skada 
sker, böte derföre Åtta Skillingar wid enahanda 
bot för den, som lemnar Grindar eller Led öppna 
och dem icke efter sig förswarligen stänger. 

200  Skall Byfogde med twänne af Bysens män 
äga syna alla skadestånd och derom Dom fälla och 
sedan med twänne Byens män äga att i fullo ut-
panta alla böter och skadestånd om det är mer 
eller mindre och om Byamän sådant nekar, böte 
derföre Åtta Skillingar utom de öfrige böterne. 

210  Så snart som någon Husbonde, Matmoder 
eller Tjenstehjon bär någon bar eld uti något Ut-
hus eller hwad det wara må böte för första gången 
Åtta skillingar, och sedermera fördubblas böterne 
för hwarje gång. 

22° Äfwenledes skall ock inga böter af de brist-
fånige uttagas förr än wederbörlig besigtning der-
öfwer skedt med 20 §. närmare utstakar. 

23° Skall alla föreskrifne böter äga skadestånd 
efter brottets beskaffenhet som wärderingen der-
öfwer utwisar och alla plikter utgå uti Banco. 

24° Skall uti innewarande år en ny Wäg anläg-
gas öfwer Sjöängen och fram till de så kallade 
Strand- och Last Wretarne, med samfällt arbete, 
den som häruti brister böte En Riksdaler och i 
hwarjehanda mål när Byfogden tillsäger och wiss 
tid utsätter; Ware då hwar och en skyldig att sig på 
utsatt tid och ställe sig inställa. Om sådant försum-
mas böte för första gången Åtta Skilling, försum-
mas det flere gånger warder böterne fördubblade. 
Derest ej laga förfall är, ware då ifrån böterne 
fri. 

25° Hwart år om Thomasmessodagen skall ny 
Byfogde wäljas, då den förres myndighet förswin- 
ner, ransake då den nya Byfogden om den gamla 
sitt Embete missbrukat, gifwe sådant tillkänna wid 
wederbörlig ort då Byfogden derföre skall böta en 
Riksdaler eller mera allt efter som brottet pröfwas 
kan. 

26° Skall Jan Jansson och Nils Mårtensson få 
begagna en wäg på södra ändan på Byängen för 
sina Kreatur till sin betshaga och skall de före-
nämnde hålla stiksell eller Gärdesgård så att ingen 
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skada sker, försummas detta, böte derföre Åtta 
Skilling. 

Förenämnde afslutade och öfwerenskomne 
Byordning utfäster sig Byamännen förmedelst 
wåra namn och bomärken underskrifwit att sig till 
wederbörlig efterrättelse ställa Anhållandes i öd-
mjukhet om den Wällofl. Domstolens stadfästelse 
uppå denna wår träffade förening som skedde uti 
Rumsätra den 5. Mars 1827. 

Jan Jansson, Nils Mårtensson B, Jan Nilsson B, 
Eric Göransson B, Eric Nilsson B, Jan Göransson 
B, Anders Andersson B, Eric Göransson B, 
Göran Göransson i Snåret B, Anders Abramsson 
B, Matts Mattsson i Oqvista B. 

På en gång närwarande wittnen: Anders Hansson i 
Norrwad, Otto Fredric Norström i Rumsätra 

Efter upläsande hwaraf, TsRn [=TingsRätten] be-
slöt att, efter granskning af den uprättade Byord-
ningen, meddela sitt Utlåtande öfwer werkan 
deraf wid Tingets slut, den 26te i denna Månad, då 
det äfwen blef Afsagdt: 

Som den uprättade Byordningen icke har oskäl 
med sig, utan befinnes wara gagnelig innom Byala-
get, alltså pröfwar i förmågo af Kongl. Resolu-
tionen den lste September 1741, TsRn skäligt, att 
samma Byordning, som blifwit af wederbörande 
delegare innom Bohlbyn Rumsätra samt de af-
gjärde Hemmanen Oqvista och Snåret gemensamt 
underskrifwen och godkänd, till deras framtida 
säkerhet stadfästa och för gällande Lag uti By-
skrået förklara, förutan hwad angår stadganden uti 
12te, 13de, och 15de §§ne, såwida de sträcker sig 
till föreskrifter med [oläsligt] för Uthemmanens 
åboer, till hwilka den pligt som Byordningen för 
öfwerträdelser, uti de fall, hwarom nämnda 
puncter handla bestämmer icke kan tillämpas. 
Hwilket skulle skrifteligen upsättas etc. 

ÖSTERÅKERS SOCKEN 

Byordning för Runö by 1806. 

ULA. Åkers skeppslag A Ja: 15. 21 okt 1806. 

Jngafs och uplästes följande Byordning. »Sedan 
Byamännen i Runö by och ÖsterÅkers soken för 
längre tid tillbaka, till ordnings winnande och bi- 

behållande sins emellan öfwerenskommit om en 
wiss och till samfäld nytta bidragande Byordning, 
som behörigen faststäld blifwit, hwilken för några 
år sedan aldeles förkommit, hafwa underskrefne 
nu warande Byamän öfwertygade om den werke-
liga nytta en sådan stadga i en större by medförer, 
sammanträdt att ej mindre till hämmande af de 
oordningar som börjat inrita sig, är till ordnings 
winnande och bibehållande öfwerenskomma om 
uprättandet af en ny och för dem till samfäld och 
enskild nytta bidragande Byordning och ödmjuk 
anhållan, det Åkers skepslags wällofl. TingsRätt 
täckes den till framtida bestånd stadfästa och Pro-
tocolls utdrag deröfwer meddela, förenat sig om 
efterföljande ordning, näml. 

10 Ingen af Bylaget tillåtes, att i Byens oslagna 
ängar tjudra och walla sina Hästkreatur wid bot af 
1 Rd Bco för hwarje wallat kreatur. 

2° Ingen af Bylaget är tillåtit att i Sädesgärdet 
tjudra eller walla sina hästar utom i de backar som 
äro Byens samfälte, hwarom likwäl förrän wall-
ning i den sker Byamännen samfält böra öfwerens-
komma. Bryter någon häremot böte 1 Rd Bco för 
hwarje Kreatur. 

3° Hwarje år förrän kreaturen på bete utsläp-
pas, skall war och en Byaman hafwa de honom 
tillhörige grindar färdige försedde med swänglar, 
som igendrager dem eller med kasthakar, trä, jern 
eller springklinkor, wid bot af 16 skr Bco, för den 
detta försummar, och den som — sedan han om en 
sådan försummelse af upsyningsmannen tillsagd 
är ej ändå genast fullgör sin skyldighet böte dess-
utom för sin försummelse 32 skr Banko. 

4° Då en grind genom sjunkning eller i annor 
händelse kommer i den belägenhet at hon går trögt 
upp och igen skall sådant wid bot af 24 skr genast 
lagas. 

5° Hwarje byamän skall gild gärdesgård hafwa 
wid bot af 1 sk. banko för hwarje famn, och den 
som sedan han af Upsyningsmannen sin ogilda 
gärdesgård att i ståndsätta tillsagd är, sådant ändå 
försummar, skall om ändå derigenom ej ohägn 
sker böta 1 sk Banko för hwarje famn. 

6° Eho som förstör annars gärdesgård och för 
ohägn skull, nedbryter, förderfwar eller öpnar an-
nars grind elr led böte 1 Rd 24 sk Banko, och rätte 
upp all skada. 

70 Hwilken af byamännen som äger okynnes 
kreatur, som medelst flöjande eller annorledes gör 
grannar skada och olägenhet, skall derföre, då han 
det ej fängslar för hwarje gång det sådant okynne 
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brukar, böta 8 skr Bco och rätta upp all tillfogad 
skada. 

8° Ingen af grannarne är tillåtit att med åker-
och kjörredskap wid höst och wårsåddningen göra 
onödige wägar öfwer den andras besådda eller i 
wäxt stående åkerstycke; hwilken afsigt och häm-
mande deraf Byamännen öfwerenskommit, att alla 
på samma ända af Gärdet såningen börja, och där 
möjligtwis i ingen annan wäg till det bakföre °be-
sådda åkerstycket är, skall den som sitt åker-
stycke förr besådt deröfwer till det osådda en wäg 
lemna, finnes sedan så gjordt är /och?/ någon sig 
flere el. obehöriga wägar tagit skall han derföre 
böta 16 sk Banko och om skada derigenom skedt, 
rätte den äfwen upp. 

9° Den af Byamännen, som tillåter någon utom 
Byen boende eller någon i byen och på dess ägor 
boende obehörig person på byens fiskewatten un-
der ängen Skäret nyttja några fiskebragder, det 
ware sig katsor, ryssjor el. nät i sambruk med sig 
för arrende el. annars under hwad namn och in-
wändning det wara må skall derföre böta 2 Rd 
Bco. 

10° Ingen af grannarne tillåtes att i ängarne eller 
gjärdet som want i säde intaga andra Kreatur än 
dem han sjelf äger och wid gården han brukar 
högst kan framföda. Eho som det gör skall derföre 
böta 24 skr Bco för hwaje kreatur. 

11° Hästhagen upsläppes till bete efter förr 
wanligt bruk Midsommarsafton hwarje år, då 
åboen på Uppgården har rätt till bete där insläppa 
4 hästar, åboen på mellangården 4 hästar och 
åboerne på Storgården tillsammans 8 hästar, samt 
åboerna på Södergården tillsammans 4 hästar. 
Eho af Byamännen som öfwer utsatte antalet häs-
tar till bete där insläpper, och således emot denna 
öfwerenskommelse bryter, skall för hwart häst-
kreatur hwarje gång han dermed beträdes böta 8 
sk banko. 

12° Ingen af Byamännen skall wara tillåtit att i 
den så kallade Qwarnhagen insläppa flere än 2ne 
kreatur, då han ett mantal bebor och de som der-
under i Hemmans tal hafwa flere än ett hwardera. 
Eho som derutöfwer insläpper skall för hwarje 
sådant kreatur böta 24 sk. banko. 

13° Då Byens ängar och sädesgärde årligen till 
afbetning skola uppsläppas, äger ingen af Bya-
männen wåld att sina kreatur där insläppa, förr än 
han af Byens Uppsyningsman derom tillsagd blif-
wit, hwilken tillsägelse Upsyningsmannen åligger 
werkställa minst 2 dagar förrän uppsläppning sker; 

Den som häremot bryter skall derföre böta 8 sk. 
Banko. 

14° Samtel. Byens åboer åligger at efter sina 
hemmans storlek färdiga gräfwa Gärdenas 
afloppsdiken; Den som det uraktlåter skall derföre 
böta 1 Rd banko. 

15° Om någon af Byamännen skulle wilja hålla 
giltig kotjur är derom så öfwerenskommit att 
Tjuren får gå i samfält bete med de öfriga Byens 
kreatur, så i hagar som ängar och gjärden, hwar-
emot alla Byamännen, så winter som sommar få 
till sina kreatur opåtalt begagna sig af honom. 

16° Alla dessa böter och witen samt alt skade-
ståndsersättning äro Byamännens Ensak och 
ålägges den som bryter, utom den pligt Lag för-
mår. 

17° Hwarje år skola alla Grannarne Thomas-
mässodagen samlas hos dåwarande Byens upsyn-
ingsman och utwälja en byaman till upsyningsman 
öfwer denna Stadgas widmagthållande och påmin-
ner han som wald blifwer en hwar om dess skyl-
digheter samt derå inför rätta kärer, hwarwid han 
med denna stadga är försedd och wid ombytet 
hwarje Thomasmässodag den till sin efterträdare 
aflemnar. 

18° Upsyningsmannawalet sker hos dåwarande 
Upsyningsman, efter flästa rösterna, och hafwe 
den Byamännen wåld som är hindrad wid walet 
närwara att förut hos dåwarande Upsyningsman-
nen nämna den, å hwilken han med sitt förtroende 
faller. 

19° Försumma grannar at Upsyningsman wälja 
pligte de derföre 8 sk Bco och äger den förut 
warande Upsyningsmannen sådant hos Rätten an-
gifwa, som då tillhåller dem sitt wal förrätta. 

20° Då någon ny åbo ett hemman i Byn tillflyt-
tar åligger det honom, att wid första Upsynings-
mannawal med sitt namns underskrift bekräfta 
denna nu uprättade Byordning. 

21° Innan Upsyningsmannawalet Thomasmäs-
sodagen förrättas, åligger det Upsyningsmannen 
att för de till walet församlade Byamän låta denna 
Stadga upläsa på det ej af någon måtte förebäras 
glömska eller okunnighet af hwad enl. denna stad-
ga är hans skyldighet att fullgöra. 

22° Ingen af Byamännen hafwe wåld att under 
Höbärgningen öfwer den andras oslagna teg med 
eller utan lass på ett eller flere ställen öfwerkjöra, 
utan at deröfwer innan kjörningen sker, afslå wäg, 
den det gör, skall derföre böta 1 Rd Banko. 
Med föregående Stadga förklare wi oss nuwarande 
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Byamän och Hemmansbrukare, wara till alla delar 
fullkomligt nögde och förbinde oss att den i alt 
tfterlefwa, som bekräftas med wåra namns och 
tgenhändiga Bomärkens underskrift. 

Runö d. 30 Septemb. 1806. 

Johan Gustafsson B, Johan Nilsson B, Anders 
Jansson B, Jan Mattsson B, Johan Andersson B, 
Erik Pärsson B, Axel Jacobsson B, Jan Jansson B. 

Herr Advocat Fiscalen, ädel och högagtad Carl 
Joh. Hortulan, nu närwarande, förklarade efter 
upläsandet häraf, at han, som i Runö by ägde 2n 
mantal, hwar hwarken för sin, ej heller för Herr 
Öfwersten Högwälborne Baron Samuel Christian 
Åkerhielms del, hwilken i samma By ägde 1 man-
tal icke hade mot denna Byordning at påminna, 
och förmodade, at afl. Herr Landtsecreteraren 
Ahlboms Enkefru, sin i samma By ägde del, där-
med torde åtnöyas, och Resol(fwerades) Det skul-
le denna Byordning till framdeles säkerhet och 
efterrättelse samt den kraft och värkan lag förmår 
ordagrant i Domboken intagas, samt bewis der-
öfwer genom utdrag, meddelas. 

Byordning för Ytterby på Resarö 1821 

ULA. Åkers skeppslag Ma: 30. 18 jan 1821. § 11. 

S.D. Till följe af Tingsrättens Beslut wid förledit 
Ting, på sätt domboken under § 33 innehåller, läto 
nu Ytterby byemän på Resarön [i Ma: 29, 27 sept 
1820. § 331 under anhållan om fastställelse häruti 
en af dem upprättad Byordning, hwilken lydde i 
orden sålunda: 

År 1821 den 10 Januari inställte sig underteknade 
uti Ytterby å Resarö 1 Mantal, för att enligt Åkers 
Skeppslags Vällofl. Tings Rätts Protocoll af den 27 
September 1820 uti samtelige Ytterby Byamäns 
öfvervaro upprätta Byaordning grannarna emel-
lan. Härvid inställte sig följande Byamän nemligen 
Eric Ersson den äldre för 1/4 Mantal, Joh. Petter 
Jansson för 1/8 Mantal, Johan Cederlund för 7/24 
dels Mantal och Eric Ersson den yngre /: biträdd 
af Förmyndare bemälte Cederlund: / för 1/3 dels 
Mantal. Då följande puncter öfverenskommos och 
stadgades för att den Wällofl. Tingsr-Rätten un-
derställas och derå Dess stadfästelse ärhållas. 

lmo Jngen af Byalaget tillåtes, at uti oslagne  

ängor eller gärden tjudra eller valla sine Kreatur, 
vid bot af 1 Rd bo för hvart Kreatur. 

2° Hvart år, innan Kreatur på marken till mull-
bete utsläppes, åligger hvarje Byman, att hafva de 
honom tillhörige Grindar färdiga och lediga 
gående upp och igen, samt att hvarje grind med 
kasthake och märlor är försedd, vid bot 1 Rd Bo 
för den som sådant försummar hvilket vite för-
dubblas för den, som efter skedd tillsägelse ej 
fullgiör härutinnan sin skylldighet. 

3° Hvar och en Granne innom Byn skall hafva 
sine Svinkreatur ringade från den 1 Maii till den 
lsta November hvarje år, hvid Bot 16 sk. Bo för 
hvarje oringat svinkreatur. 

4° Då någon grind skulle genom sjunkning eller 
af annan bristfällighet icke med ledighet gå upp 
eller igen, skall genast efter tillsägelse af Upsy-
ningsmannen, densamma bättras, vid vite af 12 sk. 
Bo. 

50 Hvarje Byaman som ej till den lsta Maii 
hvarje år hägnat i laggilt stånd sine Gärdesgårdar 
skall böta 1 sk Bo för hvarje bristfällig famn. 

6° Eho som förstör annans gärdesgård, öppnar 
Led eller Grind och den ej igensätter böte 3 Dr 16 
sk Bo och rätte upp allan skada som derigenom 
timmar. Dock i händelse sådana omständigheter 
skulle inträffa, att sådant blir ens framfart nödvän-
digt, skall Ägaren till den Gärdesgården derom 
först tilsägas och hans bifall erhålla. 

70 Samteliga delägare i Byn åligger att efter 
hvar och ens Hemmansdel satnfält alla tider hafva 
färdigt grefvit Byens Afloppsdiken uti båda Åker-
gårderna och Vretarne vid 1 Dr vite för den som 
sådant försummar — Äfven utsättes ett vite af 20 
sk Bo för den som under Åkerren-skåttningen 
låter jordkockor i afloppsdiken nedfalla från deras 
ägande Åkrar. 

8° Enär Ängar och Gärden skola öppnas till 
bete för Kreaturen, bör sådant ske på en gång af 
alla grannarne efter tillsägelse af upsyningsman-
nen — Och då ängarne åter skola hägnas för betet, 
skall äfven sådant ske allmänt, så att den ena ej 
låter beta mera än den andra vid bot 16 sk Bo. 

9° Tvänne gångor om året nemligen Höst och 
Vår, skall en ordentelig Brandsyn hållas öfver hela 
Byn af uppsyningsmannen biträdd af 2ne Byamän, 
hvilka icke få vägra att på anmodan lemna sitt 
biträde; Då desse skola noga efterse att alla Eld-
städer så väl i Boningsrummen som uti Bagarstu-
gor, Brygg- och Bränhus, samt Badstugor äro 
försvarlige, så att igenom deras bristfälligheter 
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ingen elsvåda må förorsakas, samt där sådane fin-
nas, skall den skylldige innom viss utsatt tid af 
upsyningsmannen, desamma behörigen istånd-
sätta, vid bot af 3 Dr 18 sk Bo. 

10° Då upsyningsmannen ser nödigt att i en el-
ler annan angelägen omständighet erindra någon 
af Byamännen om dess skylldighet, så skall den af 
grannarne som han har till biträde påkallas genast 
medfölja, vid bot af 1 Dr Bo. 

11° Hvarje År den 31 December samlas Byala-
get hos den afträdande upsyningsmannen för att 
då utvälja en annan upsyningsman efter tour uti 
Byen, att Ett år denna Syssla bestrida då Denne 
ByOrdning skall för de närvarande ord ifrån ord 
upläsas, Skulle den som Tourn har treskas och ej 
villja sig denne befattning åtaga, skall den samma 
till nestpåTöljande Ordinarie Ting inkallas och 
Domstolens pröfning underställas. 

12° Jngen af Byalaget eller dess folk, tillåtes 
taga gångvägar öfver hvarandras besådde Åkrar, 
eller renar, icke eller begagna eller låta andra be-
gagna andra Kjörvägar innom By än de som till-
låtne äro vid bot af 1 Dr Bo för hvarje gång — 
äfven ansvare Husbönderne för sine tjenare och 
barn, i händelse de häremot bryta. 

13° Hvad SommarFisket angår med Not, Nät 
och Kattsor är så öfverenskommit att denne Bys 
fiskevatten delas i 2ne delar uti Öster och Vester 
jemte Husholmen och Marieskär som tillhör det 
Östra vattnet, och Tallholmen jemte Rågholmen 
det Westra. Desse fiskevatten komma således årli-
gen hvarje Michaeliidag att bytas emellan Storgår-
den och Öster- samt Mellangårdarne, så att Stor-
gården som detta år begagnar det Vestra Vattnet 
och Östergården samt Nedergården det Östra, år-
ligen skola ombytas grannar emellan. 
Äfven beslöts att Öster- och Mellangårdarne som 
utgiöra 1/2 Mantal äga framför Storgården rättig-
het att hvarje år från Våren till Hösten begagna 
fiske med Notar och Nät på det sätt att hvarje 
flerdedels Mantal fiskar Trenne dagar i Veckan, 
Men med kattsor fiskas gemensamt — För den af 
Öster- och Mellangårds åboer som utom sine 3ne 
dagar beträdes att med fiske i denna Siö taga be-
fattning den andra grannen till skada, skall böta 3 
Dr. 16 sk. Bo samt fångsten till dess ägaren 
aflemna. 

14° Upsyningsmannens åliggande är att vid egit 
ansvar och laga påföljd derom draga försorg, att 
för året mot beting för Byens räkning anskaffa lega 
för alla Hållskjutsar, Snöplogning om vintern och  

väglagningen om Sommaren på Härads- och Sock-
nevägarne. 

15° Upsyningsmannen skall, vid ansvar icke, 
underlåta uttaga de här utsatte böter af de som 
dertil giordt sig skylldige. Dessa böter skall han 
den 31 December då han från Upsyningsmannabe-
fattningen entledigas, redovisa till den hans tjenst 
emottager hvilka böter skola användas till några 
vid Byen förefallande gemensamma omkostnader. 

Ytterby den 10 Januarii 1821. 

Efter Wällofl. Skeppslags TingsRättens 
Förordnande 
I. H. Ericsson, H. G. Schenmark, Anders Ersson i 
Berga. 

Med denne Byaordning äro vi samtelige Byamän i 
Ytterby nöjde och förbinda oss alla dess puncter 
noga upfylla som med våra egenhändige Namns 
undersättande försäkras. Datum som förr. 
Eric Ersson den äldre, Eric Ersson den yngre, 
Johan Cederlund, Johan Petter Jansson 
Härtill Vittna: H. G. Schenmark, I. H. Ericsson, 
Anders Ersson. Och som efter upläsande häraf 
TgsRn inhämtade, att föregående Byordning bli-
fwit af samtel. Byemännen underskrifwen och 
godkänd, så pröfwade, i Förmågo af Kongl. Res. 
på Allmogens Beswär den 1 Sept. 1741 Skepsl. 
TgsRn skäligt, att den samma till wederbörandes 
framtida säkerhet och efterrättelse gilla och fast-
ställa, hwaröfwer bewis, genom Utdrag af Proto-
collet skulle meddelas. 

Stadfästelse av byordning för Överby 1786 

Byamännen hade till tinget inlämnat en byordning 
som upplästes och stadfästes av häradsrätten. 
Texten till byordningen har inte bifogats dombo-
ken. 

ULA. Åkers skeppslag Ala: 5. 17 febr 1786. 

— Och som efter upläsandet af thenne Byordning, 
Parterne innehållet theraf ärkände; Alltså pröf-
wade och Tingsrätten skjäligt, at samma Byord-
ning, — att gilla och stadfästa. 
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Ärlinghundra härad 
HUSBY-ÄRLINGHUNDRA 
OCH ODENSALA SOCKNAR 

Byordning för Husby-Ärlinghundra 
och Odensala socknar 1782 
Vid sockenstämma i Odensala sockenstuga 17 nov 
1782 förenade sig sockenmännen om en byord-
ning. Denna överensstämmer helt med MBO, men 
med införda bötesbelopp. Vid sockenstämma med 
sockenmännen i Husby-Ärlinghundra socken 8 
dec 1782 förenade sig dessa om samma byordning. 

ULA. Odensala kya P: 2 och Kl: 1. 

VASSUNDA SOCKEN 

Byordning för Tibble 1826 
ULA. Ärlinghundra härad Ma: 34. 15 febr 1826. 
§ 801/2. 
Denna byordning överensstämmer i någon para-
graf med MBO. Där paragrafen ordagrant över-
ensstämmer anges detta med motsvarande para-
graf i MBO. 

Utdrag af Byordning Uprättade till Underdånigste 
följe af Kongl. Majts Nådiga skrifwelse till samte-
lige Herrar Landshöfdingar den 20 februarii 1742. 
samt i anledning af det derwid fogade projekt. 

3 §. Ordningsmannen har att utan inwändning 
och hinder sammankalla Byalaget, enär det af nå-
gon begäres, eller han eljest wid förefallande om-
ständigheter, det för godt finner; kommandes den, 
som onödigtwis, eller af otidighet begärer sam-
mankallelse, at plickta Twå Daler och ersätta 
dessutom hwar och ens hinder och tidsspillan efter 
Byalagets ompröfwande. 

4 §. Sammankallandet sker med ett dertill sär-
skilt gjort teckn, som af samtelige Byamännens 
därå förut ristade Namn eller Bomärken igen-
kännes; Hwilket hos Ordningsmannen ständigt 
förwares. Och enär det af Honom utsändes, efter 
utstakad Ordning till sammankallelse, går budet 
från granne till granne fort wid plikt af den ringaste 
försummelse eller motwillja Sexton Öre första 
gången och hwarje gång det widare sker, dubbelt 
emot den förre. Hwilket budaretecken af den sista  

i ordningen återlämnas på sammankomsten till 
Ordningsmannen. 

5 §. När Budet således omlupit, bör åboen sjelf 
eller någon skickelig i dess ställe straxt wid utsatt 
tid och ort sig infinna, wid plikt, utan Laga förfall, 
Fyra Öre första gången, som i anseende till tresko 
och wårdslöshet för hwar gång therefter fördubb- 
las. Gällandes sedan icke dess bortowarelse med 
eller utan förfall, till ursäkt att eftersätta hwad 
som beslutes emedan dess skyldighet wara skall, 
att derom i sådan händelse göra sig hos Ordnings-
mannen underrättad wid återkomsten. Skulle nå- 
gon wid sammankomsten, eller eljest med oan- 
ständiga Ord eller åthäfwor öfwerfalla Ordnings-
mannen eller någon af Byalaget, eller ock utbrista 
i Eder och Swordom böte Tre Daler, eller mera 
efter omständigheterne och Byamännens beprö-
fwande, som brottet är till. 

6 §. Wid desse sammankomster föreställer 
Ordningsmannen hwad som förehafwas bör och 
med Byamännen sådant afgör, förordnar och fast-
ställer. Förefaller olikhet Byamännen emellan bör 
slutet blifwa så, som de flästa för godt finna. 

7 §. Ägornes hägn och fredande fordrar all 
uppmärksamhet; ty bör noga efterses felaktighe- 
terne, då det som ogilt är, skall i swarsgodt stånd 
straxt sättas innom wiss förelagd kort tid eller 
plickte den det försummar Ett Öre för hwar famn 
felaktig Gärdesgård och gälde skadan dubbelt, 
som deraf timar. 

Likaledes bör den, hwars gärdesgård kullblåser, 
eller eljest blifwer oduglig, genast och så fort han 
derom får kunskap sådant bota och iståndsätta, 
eller böta Ett öre för hwart kreatur som derigenom 
inkommer och fylle derjemte all timade skada ef-
ter Byalagets bepröfwande. 

Äfwen inrättas Grindar, hwarest de behöfwas, 
så att de på brukeligt sätt af sig sjelfwa falla igen, 
med klinkor eller annor stängsel förses och i godt 
stånd altid hållas; för försummelse derwid plicktes 
Twå Daler, jemte skadans ärsättande, som deraf 
händt och sättes straxt grinden i godt stånd. 

9 §. Så snart Såningstiden om Hösten infaller 
bör Ordningsmannen tillsäga, att gärdet blifwer 
upfredat och i hägn, samt dertill förelägger wiss 
tid, En Dalers plikt för den som det då försummar. 
Jngen ware sedan tillåtit att släppa kreatur in i det 
gärdet wid Ett öres plikt för hwarje, ehwad det 
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hälst wara må; icke eller att sedermera beta Råg-
gräset innan Grannar uppå Ordningsmannens 
sammankallelse derom öfwerenskommit och nyt-
tig pröfwat; Gjör det någon plikte för hwar gång 
Sexton Öre för hwarje kreatur han således insläpt 
och tage dem ur gärdet. 

10 §. SädesGärdet bör sedan förwaras ifrån 
skada af Snöfall och Wattuflod, till hwilken ända, 
Ordningsmannen, enär han pröfwar nödigt eller 
någon af Grannarne derom påminna att om wåren 
utsläppa wattnet af Åkrarne, eller ock när Snödri-
fwor lägga sig kring gärdesgårdarne att Swinkrea-
tur deruppå öfwerstiga, ohägna och trampa i gär-
det, då åligger att sammankalla Grannarne och om 
arbetet, som med samnad Hand och gemensamt 
med en karl af hwarje matlag skall ske, så föran-
stalta att wattnet blifwer af Åkrarne genom Wattu-
fåror och diken utledt hela gärdet igenom, samt 
Snödrifwor bortkastade och sådan öppning gjord 
emellan gärdesgården att kreaturen ej kunna kom-
ma öfwer. Försummar någon infinna sig på utsatt 
stund eller går bort innan arbetet är fullgjort böte 
Sexton Öre och betale dess utom efter Byamän-
nens bepröfwande den som arbetet i stället förrät-
tar. 

11 §. Ängarne wårdas och förwaras på alt sätt 
ifrån för mycket betande och uptrampande; För-
denskull åligger det Ordningsmannen, att tillse, 
det om wåren, sedan kälan är ur jorden, inga krea-
tur warda insläpte; Öfwenså om Hösten, sedan de 
blifwit lagom betade. Gjör någon häremot sedan 
grannarne om hägn sig förenat, plickte för hwar 
häst och gammalt nöt Sexton Öre, Swin Tjugufyra 
öre litet eller stort, Get eller får Tolf Öre och 
uttage straxt kreaturet. Till så mycken mera före-
kommande af ohägn och all anledning dertill, skall 
ingen wara efterlåtit utan Samtelige grannarnes 
öfwerenskommelse, att Beta eller Tjudra sine kre-
atur i samfält Äng eller Sädesgärde, innan de till 
allmänt bete upgifwits, änskjönt det ock skedde på 
egna ägor eller tegar; Gjör det någon plickte 
hwarje gång Sexton Öre och tage straxt bort krea-
turet. 

Likaledes skall den som äger okynnes fä, som 
gärdesgård eller grind bryter eller öfwer flöger, det 
så fängsla att det ej skada göra kan, sker det ej 
straxt sedan ägaren om kreaturets okynne kun-
skap fått, plikte för hwarje En Daler, hwar gång 
det innom hägnad finnes och ärsätte skadan dub-
belt efter Byamännens ompröfwande. 

Skulle någon wara så wanartig att han i Äng  

eller gärde insläpper kreatur, medan grödan de] 
qwarfmnes och de böra i hägn hållas, eller ock 
dertill hjelper med gärdesgårds eller grinds åwer-
kan och ofredande, så skall den som sina kreatui 
således insläppt eller inhulpit ej allenast plickta 
Fyra Daler, utan och för hwart och ett kreatui 
särskilt, som början av denna §. förmäler och ska-
dan dubbelt ärsätta. 

12 §. Slår någon inpå eller öfwer skillnaden på 
en annars teg eller äng, betale gräset eller hö dub-
belt tillbaka och plickte dessutom för hwarje tel 
han således öfwerslagit En Daler, Och warder här-
under Åkrar och Åkerrenar i gärdet, samt rörtäckt 
om Wintern begrepne, så att dermed på lika sätt 
förfares . 

13 §. Sedan Ängarne äro bergade, böra der 
inga kreatur insläppas innan Ordningsmannen 
sammankallat grannarne och de sig förenat, så wäl 
om tiden när sådant må ske som ock om antalet af 
kreaturen, samt hwad slag de wilja der insläppa; 
Likaledes bör det förhållas när Sädesgärdet om 
Hösten blir ledigt och Säden inbergad, Och skall 
de som förr insläpper, wara skyldig till Twå Dalers 
böter och att taga straxt ut kreaturen. 

16 §. På alla nödige wägar till och från By, 
innom ägorne, efter riktig fördelning grannarne 
emellan, hålle hwar sitt wägstycke förswarligen 
wid magt; försummar någon, att bättra den Bro 
eller Wägstycke, som honom tilldelt är, sedan han 
fått kunskap om det ogilda, böte En Daler. Skulle 
han widare träskas hafwe Ordningsmannen med 
de öfrige i Byalagets samtycke magt, att låta det 
för lego bättra, hwilken sedan jemte böterne utta-
gas. 

Öfwer Åkrarne hälst i Sädesgärdet må ingen 
färdas utan rätta wägen wid En Dalers plickt för 
hwar gång. Likaledes skall ingen kjöra i the ängar, 
der farwäg ej är, sedan kälan gådt ur jorden. 

19 §. Att Swin och gässkreatur skola när Säden 
införes wara instängde, eller ur wägen: Hwar som 
bryter deremot plickte Twå Öre för hwarje af des-
sa kreatur litet eller stort och fullgöre lika fullt sin 
skyldighet. 

21 §. Brunnar och källor eller andre samfälte 
Wattuställen hållas ständigt wid magt och när nå-
got nödigt är till deras ränsande, botande och för-
bättrande får ingen på kallelse wid En Dalers plikt 
sig derifrån undandraga och ware äntå skyldig ar-
betet förrätta eller betala. 

22 §. = MBO: 30 dock .. plickte Tre Daler och 
ware ... 
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23 §. Skulle någon af Byamännen upfinna nå-
got annat, än det i denna öfwerenskommelse förut 
nämdt är, som ej allenast wore tjenligit utan och 
nödwändigt till Byens och Hemmanens förbätt-
ring, bör Ordningsmannen sammankalla samtelige 
grannarne och derom öfwerlägga. 

24 §. Sedan Byalaget förenat sig om något ar-
bete hwad hälst det wara må, gånge det utan ring-
aste hinder och uppehåll fort med Ordningsman-
nens tillsyn för lego, om det ej eljest ske kan, och 
skylle sig sjelf den tredske för det han finner sig 
derwid lida. 

27 §. Alla böter som efter denna Byordning äro 
eller blifwa utsatte och hwilka alla i Silfwermynt 
räknas och förstås, äga Bisittarena efter Ordnings-
mannens och Byamännens godtfinnande af den 
brottslige uttaga och der den, som till böter förfal-
len är, skulle wägra att dem straxt betala hafwa de 
då magt att af den gensträfwoge taga pant och 
lägga honom wiss tid före innom hwilken den inlö-
sas må; försummar han det, ware panten till den 
mästbjudande innom Byalaget försåld och öfwer-
skottet sedan Böterne guldne äro honom åter-
stäldt. Skulle någon wara så obetänckt, att under 
en sådan förrättning, hwarwid så wäl Bisittare 
som Ordningsmann äga witsord, med hugg och 
slag, eller oanständige ord och åthäfwor öfwerfalla 
dem som utmätningen förrätta, plickte efter Ord-
ningsmannens och Byalagets bepröfwande, som 
brottet och uppstudsigheten befinnes. 

Böterne samlas hos Ordningsman till årets slut 
då han för dem redowisar och för Byamännen 
upgifwa hwilka som plicktat och huru mycket; 
kommandes de sedan att fördelas uti twänne Huf-
wudddelar: Hälften tillfallande kyrkan och fattig-
kassan, hwaraf 2/3 delar anslås den förre och 1/3 
del sednare; Andre hälften dele sig Ordningsman 
och Bisittare emellan på det sätt: att han behåller 
hälften och de få i det öfriga lika mycket. 

29 §. Sist och på det denna Byordning må till 
alla delar så mycket nogare efterlefwas, bör årli-
gen twå gånger för samteliga Byafolket upläsas, 
neml: En wecka efter den 14de Martii och lika 
långt efter Tjenstefolkets flyttningstid om Hösten. 
Och skall i följe deraf ingen till ursäkt någon okun-
noghet tjena, antingen Barn, Tjenstefolk, Inhyses- 
hjon, Torpare eller eho det wara må, som sig för- 
bryter; utan ware Husbonde skyldig att ware för 
sine barns förseelser samt, om så begäres, att för- 
sträcka sitt tjenstefolk Medel i afräkning på deras 
lön, till panternes, i ty händelse återfriande; men 

med Inhyseshjon och Torpare förfares som 
27 §. innehåller. 

[Häradsrättens utslag meddelades den 4 mars 
1826 

Som det af Herr Majoren och Riddaren Blom-
stedt innehafwande boställe i Tibble by, samt herr 
Expeditions Crono Befallningsmannen Holmbergs 
1/2 mtl. därstädes gemensamt utgjöra större del af 
byen efter öretal, än Herr Concellie Rådet Berndt-
sons samt Enkefru Bohlins hemman, samt de förre 
äro om Byordning ense, finner HäradsRätten de 
sednare wara skyldige deruti ingå; Och pröfwar i 
stöd av Kongl. Resolution på Allmogens beswär 
den 1. Sept. 1741 jemförd med Kongl. Resolution 
d. 10 Sept. 1743. HäradsRätten skäligt att ofwan-
intagne byordning för Tibble fastställa, Dock som 
grannarne äro få agtar HäradsRätten nödigt stadga 
att, sedan wahl af Ordningsman skedt i hwarje 
Januarii månad, den som finnes för någon förseel-
se tilltalad, må äga att om han anser sig dertill 
befogad, jäfwa de af byamännen bestämda twänne 
bisittarne, samt att på hans bekostnad, twå utbys 
bisittare böra af Ordningsmannen tillkallad; och af 
hwilka den tilltalade äger den ena utse, om han 
will en sådan förmon begagna. 
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Daga härad 
FRUSTUNA SOCKEN 

Byordning för Yttervalla 1826 

Byordningen saknar paragrafindelning. En sådan 
har förslagsvis gjorts och markeras med siffror 
inom klammer. 

Byårdning Wid yttervalla by. 
[1] Till att förekomma oreda som ofta jntreffar 

har vi funnit nödijt uprätta föliande ordning oss 
grannar emellan, att Samfelt welja en byaman som 
skall äga rätighet, så ofta dett nödijt fodras till 
byns nytta ock förmån, att sammankalla grannar-
na på ett Wist ställe, ock dätt bör skie med 
budnjng gård jfrån gård, efter årning uttan uppe-
håll, för Summas dät af motvillja, ock triskhet, 
böter den trjskande första gången 8 sk: banco ock 
Sedan dubelt då budet omlupit till grannarnas 
Sammankomst, [2] Wid Sammankomst, jnfinner 
åborne en jfrån Wart hushåll, till den af byaman 
usata plassern [!] förfall, böte första gången 8. sk. 
skier dät oftare af triskhet, Warder dubbelt för 
warie gång, [3] skulle wid Sammankomsten någon 
af grannarna mäd oanständjga ord öfwerfalla bya-
Man eller sig emellan utbrjsta Eder ock Swordom-
mar, böter 16 sk. [4] om höst ock Wår skall förrät-
tas gärdesgårds syn, af samfält grannar emellan, 
warwid noga efterses alla felaktigheter, ock dät 
som då finnes ogillt, skall då innan en wis tid 
sättas jstand, af den som gärdesgården tillhör, för-
summas bötes, kommer skada därjgennom fyller 
den efter mätesmanens ordom, ock gändesgå'rdes-
gården skall jnom byamans styrelse uprättas å den 
treskandes bekostnad, [5] faller imellertid någon 
gerdesgård neder af storm, eller på annat Sät, 
stenges den honom up gennast, när han blifwer 
honom Wärsse, eller där om om bud får, af bya-
man, eller någon annan samt alla grannarnas till 
denna grind ock led samt öpningar ock winterWe-
gar, skall wara stengda: Så tidjtt om wåren Så tidjt 
om wåren [!] att jngen skada darjgenom förordsa-
kar, [6] ej heller må någon kullbryta annars 

gärdesgårdar der till kreatur jnsläppande, eller 
ställa grindar öppna att därmed göra skada, Wid 
boter ock uprättelse, som förr är Sackt Samt fylla 
skadan åtter, [7] djksyn skall af byamän anställas 
för Watnes uttlåp, att jngen skade dermed förord-
sakar; uttan den wederbör, skall wid första till-
segning upgrefwa djken som förordsakar demning 
för watnet, Wid answar ock fylla skadan, som 
försummar ordsackar, [8] Ej må någon om höst 
eller winter släppa några Kreatur af wad namn det 
wara må, på Råg eller Wete att beta, om ej alla 
grannar dermed är öfwerens, ock kan pröfwas skie 
uttan skada, gör någor annorlunda böte för warje 
gång 8 sk. det jnsläppes ock fylle skadan åter, — 
[9] samma böter ware om någon wårtiden jnsläp-
per Criatur i ängar eller om hösten jnnan alla gran-
nar är öfwerens att uppgifwa dem, ock rådslag 
huru många, och vad för Creatur skall släppas, 
samma förhållande skall wara med gärdesbete då 
det upgifwes — [10] innan hopslåtter börjas skall 
byaman, Sammankalla grannarna att rådläga, wad 
dag ock tima det skall börjas, ock huru många 
[s]låtter karlar der till skall myias, att af tramp ej 
någon lider skade, ej heller må någor öfwerslå den 
linia war efter hans teg är utmärkt, skier annorlun-
da böte 8 sk warie gång, ock fylle skadan — [11] 
bar eld bör ej bäras grannar emellan, ej i stall, 
fähus eller annat uthus, ock skall jemwäll, i dessa 
hus all tobaksrökning Wara förbudjt, ej må eld, 
lemnas otäkt ock owårdat i bastufwa eller smedja, 
den annorlunda, ock owårdsamt, med eld för sam-
ma böter 16 sk: ock des utom efter lag, [12] bya-
man med di andra grannarna besicktar twenne 
gångor om året alla eldröder ock bastuungnar 
öwer hela byn, ock det som finnes felacktit skall 
byaman föreläga tid till förbätrjng, skier det ej, 
skall jgenom byamans, repeternjng Wärkställas, 
på den trjskandes bekåstnad, — [13] då fiskelekar 
jntreffar, må jngen an tid till fiske nytias än jfrån 
klockan sex, ock till åtta mårjon ock qwell, att war 
ock en fiskredskap får wara befriat, ock fisken af 
buller jcke må bårtdrifwas, [14] ej eller må någon 



med fiske förstöra en annars siöfoder, den annor-
lunda förhåller sig, böte 8 sk: warie gång ock fylle 
skadan, [15] i öfrit ware byaman, med de öfrige 
husbönderne, answarige för tienstefålk, ock barn i 
byn, att denna byaordning efterlefwa Wid laga 
böter som förr är sakt, [16] alla efter denna för-
årdning, fallande böter, böra ock förwaras, samt 
redowisas wid wart ock ett ombyte Wist däck bör 
ej, annat anwändas än till byns nytta ock sam-
helle, som af grannarna bäst pröfwas kan — först 
uttsågs ock antogs bonden jan jansson till byaman 
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som wärksteligheten sig detta år företagit men se-
dermera måste sig, om en ny byaman förena hilket 
ombud bör skie den 14. Mars Wilket er öfwerens-
komit faststelt, betygar med w'åra namn ock bo-
märken war om wi undertecknader samteljga hos 
war häradsrätten anhålla om fastställande der-
öfwer, som förrättades i ytterwalla den 14 Decem-
ber 1826 
jan jansson, Lars Larsson, anders andersson, jo-
nas Larsson, Cristina b Toredåtter ock brukare 
Petter Ersson, Gustaf Gustafsson 

Oppunda härad 
SKÖLDINGE SOCKEN 
Byordning för Ramsta 1745 

ULA. Sköldinge kyrkoarkiv P: 1. 

Utdrag af Oppunda Härads Rätts Protocoll hållit 
wid Ordinarie HösteTinget i Ramstads Giästgif-
waregård d. 18 October Åhr 1745. N:43. 

Samma Dag. Till HäradsRätten ingafs en emel-
lan jordägarena och Innehafwarne af Ramstads By 
i Skyllinge Sockn, nemligen Frälse Bokhållare Jo-
nas Raemström och Nämdemannen Olof Anders-
son samt Bonden Lars Ericksson ingången 
Byordning och öfwerenskommelse, som uplästes, 
af innehåll: 

lmo Som åboernas nytta därunder beror, at 
Åkeren til Ramstads By blifwer delt i proportion 
och jämförsel af hwar och ens i Byen ägande och 
innehafwande andel, ty welle wij nästkommande 
Wår, under proportionerlig kostnad efter en hwars 
andel i Byen, anmoda Landtmätaren Wälbetrodde 
Mårten Johan Riwell, at Åkeren oss emellan för-
dela, dock så at hwar får sin tillständiga andel i 
begge Giärden, sedan får hwar sin del med laglig 
giärdesgård inhängna och fastänga. 

2do Til ängen Ramstadahl kallat, lägges den hit-
intill nyttiande kohagen, hwilken hädanefter kom-
mer at nyttjas som Äng, och Giärdesgården i Höst 
uprifwas. 

3tio I stället för ofwannämde Hage instänges 
den delen af Ramstads skog, som är belägen ifrån 
Landswägen til Lästorpet och upptil Fiällmåsen,  

hwartill de så kallade Hästängarne komma at läg-
gas, och sammanslås, hwilken Hage med ricktig 
giärdesgård omstängas skall. Den odugliga skogen 
af Ris och Granar och Enbuskar i sänka dälderne, 
wilje wij til Giärdtsel, Stör och wedbrand afrödia, 
litet Åhrligen till Giöle, men Backar af slät Tall 
och Gran alldels bespara, wid wite af Tijo daler 
Sifwermynt för hwart trä som olofligen hugges. 

4to Ramstads skog ofwanför Lastorpet, kom-
mer med ricktig Giärdesgård at instängas i Rå-
gången och skilnaden emellan Skalunda och Råck-
lunda skogar; som sedan til betes Hage för Hästar, 
Oxar och ung bodskap nyttias. 

Sto Skogen i förbemälte Hage, wilja wij aldeles 
i fred lysa låta på Tijo Åhrs tid wid wite af Tijo 
daler Silfwermynt för hwart rådt Trä, som neder-
fålles, men ris och torra Trän ränsas up af samtel. 
Åboerne til wedbrand. 

6to Emedan någon del af Fiällmåsen är tienelig 
till äng; ty wilja wij det samma afrödia, och Graf 
eller utlåpp därigenom och därifrån giöra, samt 
berörde Äng sedermera oss emellan Lagligen dela, 
efter den storleck hwar och en i Byen äger. 

7mo Ängsbete i Ängarna, Stora och lillängen, 
Ramstadal, samt Starrkiärret, förena wij oss, at 
om Hösten eij längre beta än till Matsmässodagen 
och om wå'ren aldeles intet Creatur i förberörde 
Ängar insläppa, af hwad namn de ware måge, wid 
wite för hwart Creatur, til En daler Silfwermynt, 
som straxt utages och de öfwrige Åboerne i Byen 
emellan delas skola. Samma wjte ware och den 
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förfallen till som efter Matsmässan något Creatur i 
Ängarna insläppandes warder. 

8to Giärdesgå'rdarne och Grindar, kringom 
Ängar, Giärden, Tomter och Hagar med mera sko-
la så snart tielen ur jorden är stängas och färdige 
giöras med fasta Stålpar och breda Spielor af 
bräder, så at ingen skada medelst ohäng skier, wid 
wite för then som sin Grind eij i så gådt stånd, som 
förbemält är, hafwer, wid wite af Twå daler Silf-
wermynt tu de öfrige Åboerne, och Grinden bör 
dessutan på ägarens bekostnad förfärdigas. Den 
som sin tildelte Giärdesgård icke förswareligen 
uprättat hafwer inom d. 1 Maii hwarje Åhr, skall 
ärlägga till de öfwerige Grannarne för hwar 
GiärdesgårdsStod, En daler Silfwermynt och 
dessutan plickta efter Lag samt upfylla skadan 
som igenom ohägn skier. 

9no Alla Grindar skola med ricktiga järnskruf-
war och nycklar förses, wid wite af En daler Silf-
wermynt för den som sin Grind eij så förwarar, 
som förbemält är, men de Grindar som öfwer stora 
Landswägen äro; och icke med järnskrufwar kun-
na igiänstängas, på dem giöres sielfdragande så 
kallade Swänglar, starcka Hakar och klinkor. 
Skrufnyckelen behåller den som Grindarne äger 
hos sig, därest de öfrige Åboerne, när omtränger 
hafwa den at hämta, då han wid wite af En daler 
Silfwermynt, ägaren den genast återställa bör; 

Hwilcken som Grinden eij igiänläser eller förfar 
Skrufnyckelen, böte En daler dito mynt och bör 
innan tiugufyra timmar låta giöra en ny nyckel i 
stället och Grinägaren tilställa. 

10mo Aldenstund Giässen så wäl wid Ramstad 
som Åsa, på oslagne Ängarne om Sommartiden 
giöra ganska mycken skada; ty hafwa wij för Godt 
funnit at straxt om wårtiden förbättra Giärdesgår-
dame ut med Åen, ifrån Åsa Bro och tu l Olof 
Pärssons Smedja, samt wattgårdarne twärt öfwer 
Åen, wid Lill- och Storängen så täta giöra at eij 
Giässen därigenom komma kunna; Innan Giässen 
om Wåren utsläppas, skola Wingarne på dem bin-
das, stympas eller af huggas; och likaledes på ung-
arne så snart de blifwer fullfiärade; Hwilcken som 
detta eij fullgiör och dess Giäss inkomma i Åcker-
giärden, oslagne Ängar eller Tomter, plickte 
ägaren första gången Twå daler och andra gången, 
samt så ofta ohäng skier, miste därtil med hwar 
tredie Gås. Lades efter upläsandet ad acta. 

Denna föregående Byordning blef såsom Laglig 
och skiälig efter förenämde Åboers begiäran, samt 
tu l rättelse och efterlefnad dem emellan, af Hä-
radsRätten gillad och fastställd, Åhr och dag, som 
förr skrifwit står. 
På HäradsRättens wägnar Olof: Christoph. Mon-
tan. 

Torshälla stad 
Byordning för Torshälla norra jordägare 1847 

Eskilstuna stadsarkiv, Torshälla norra byalags ar-
kiv E:1. 

Thorshälla Stads norra Jordägares Byordning upp-
rättad år 1847. 

Kronlotts, Can slärs, Sadelmakare och Dy-
lottsägare utgöra ett gemensamt byalag. 

I omförmälte Byalag skall vara en Byaman 
med tvenne Bisittare och en Ängsväktare. 

Skyldighet att vara Byaman åligger hvarje 
delägare innom Byalaget som dertill anses skicklig 
och hvilken af byalaget väljes för ett år, detta 
förtroende äge han ej rätt att afsäga sig och åtnju-
ter derföre den af Byalaget bestämda ersättning. 

Bisittarne väljes för hvarje år, dock så att 
blott en af dem afgår årligen. 

I händelse behofvet sådant skulle påkalla 
väljes ängsvaktare för ett år af Byaman och Bisit-
tarne innom Byalaget, hwilken för detta sitt be-
svär äger att påräkna skälig ersättning, som af 
Byalaget skerskildt bestämmes. Den åt hvilken 
detta uppdrag meddelas vare skyldig detsamma 
emottaga. 

Byaman må Byalaget sammankalla enär 
han det finner nödigt eller någon af Byalaget det 
begär, om någon af oförstånd, utan skäl eller onö-
digtvis begär sammankomst, bör Byaman afslå 
hans begäran, men om den sökande dermed ej 
åtnöjes äger han att i laga ordning göra sin rätt 
gällande. 
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Sammankallelse till Bystämma sker från 
prädikstolen i stadens Kyrka och genom bådning 
af Ängsvaktaren. 

Öfverfalles någon vid sammankomster 
med oanständiga ord eller åthäfvor, eller utbrister 
någon i eder och svordomar eller kommer någon 
drucken till Bystäma stånde laga ansvar. Byaman 
bortvise genast den druckne och oredige som ändå 
skall åtlyda de beslut som de närvarande taga. 

Vid sammankomsten framställer Byaman 
och i hans frånvaro den Bisittaren, som närmast 
Byamannen skickligast vara kan och äger dess 
förtroende, ämnet hvarföre Byalaget är samman-
kalladt och derom med de närvarande öfverlägger 
och fastställer, skulle Byaman och Bisittare vara i 
något mål jäfviga inväljes för målets afgörande 
innom byalaget skicklige personer. 

Om vid Bystämma skiljaktiga meningar 
uppstå för en saks beslutande, må genom omröst-
ning den omtvistade saken afgöras då hvarje lott 
beräknas för en rösts afgifvande. 

Straxt om våren så snart barmark är eller 
så ofta nödigt pröfvas bör Gärdesgårdssyn hållas, 
af samtlige grannarne i Byamans och Bisittarnes 
närvaro öfver alla kring Gärden, Ängar och Betes-
marker varande gärdesgårdar, hvarvid alla felak-
tigheter böra noga efterses, och det som ogillt 
finnes, sättas i fullkomligt stånd innom viss före-
lagd tid, Den hvars Gärdesgård, honom ovetande 
kullblåst eller eljest blifvit oduglig vare skyldig, på 
derom gjord tillsägelse att densamma genast i 
istånd sätta. 

Alla flod och aflopsdiken böra hållas i lag-
ligt och godt stånd, så att ingens ägor må skadas, 
hvarföre dikessyn skall hållas Höst och Vår. för-
summar någon sin Diknings skyldighet sedan Bya-
mannen åtta dagar förut tillsagt att dikningssyn 
skall hållas, stånde laga ansvar. Byaman eller den, 
som hans ställe företräder, fogar genast anstaldt, 
att dikningen för lega verkställes. Samma lag vare 
för bristfälligheter å Broar om de hindra Vattnets 
aflopp. 

Alla nödige vägar till och ifrån ägorna, 
skola gemensamt af Byalaget underhållas, efter 
den andel de äga eller bruka. Lag samma vare om 
Broar. 

Der tillåtna allmänna körvägar eller gång-
stigar löpa genom Trädes och Sädes gärden eller 
ängar, böra de noga nyttjas, och ingen hvarken 
åkande eller gående tage sig någon ny väg vid laga 
ansvar. 

Om våren bör vattnet utsläppas af åk-
rarne, och der Snödrifvor så lagt sig vid Gärdes-
gårdarne, att svin eller andra Kreatur öfverstiga 
dem, böra de genast bortskotas; den som efter 
tillsägelse försummar at detta verkställa, äge Bya-
man att ofördröjligen detsamma för lega låta verk-
ställa, och kostnaden af den försumlige genast ut-
taga. 

Till Ängarnes vård från skadligt betande 
och upptrampande åligger det Byaman att tillse 
det inga kreatur der insläppas, förrän derom en-
hälligt blifvit öfverens kommit. Byaman åligger att 
tilse att under de mellantider, då enligt Byalagets 
beslut betning ej bör ega rum, ingen tvärt emot 
nyssnämde beslut må sig af betet begagna. Gör 
någon häremot då om hägn öfverens kommit är 
stånde laga ansvar. 

När såningstiden tillstundar bör Gärdet på 
Byamans tillsägelse från allt betande vara fredadt 
och hägnadt. 

Innan höbergningen får företagas böra 
Byalaget öfverens komma om Slåtterns början, 
och i allas närvaro uppgå vad emellan tegarne. 
Den som söker att, utan vigtiga skäl, utdraga ti-
den, emot de flestas vilja, äge ej röst, Den som ej 
har tillfälle att på samma tid, som Grannarna börja 
slåttern, må ej intrång lida, utan bör den, som väg 
öfver hans teg behöfver göra, först undanslå och 
räfsa gräset till sidan enl 5 Cap 7 § Byggningabalk. 

I alla gemensamma ägor, vare sig Hage, 
äng, eller Gärde, må ingen insläppa något Kreatur 
i bete förr än på allmän sammankomst derom be-
slutat blifvit, och då äfven skall bestämmas hvar-
efter betesrättigheter bör beräkna. Ingen må akta 
eller fängslade beta sina Kreatur på samfällt mark 
vid laga ansvar. 

Den som äger okynnes få, som laggild 
gärdesgård eller Grind Öfverstiger eller bryter, 
skall det Fängsla, att det skada icke göra kan, sker 
det ej straxt enär ägaren om Kreaturets okynne 
kunskap Fått stånde laga ansvar, skulle någon 
vara så vanartig att han i äng, Sädesgärde eller 
annan hägnad sjelf insläpper sina Kreatur medan 
Grödan der qvarfinnes, och dertill sjelf, medelst 
åverkan på Gärdesgård och grind; såsom och enär 
ägaren till Kreaturen får se dem inne eller af andra 
derom kunskap får, och dem ej straxt utföser er-
sätte skadan och stånde laga ansvar. 

Jemte åberopande, af hvad allmänna la-
gen i 9 Cap Byggninga Balken stadgar, nemligen 
att den som finner annor mans få å sine ägor, skall 
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detsamma i sin vård upptaga, gifva det ägaren 
tillkänna, eller om han ej vet hvilken detta Kreatur 
äger, derom nästa Kyrkodag låta upplysa, samt 
vederbörligen syna den skada som Främmande 
Kreatur gjort, och som hvarje ordentlig Husbonde 
väl innom dygnet vet om något af hans Kreatur 
saknas, stadgas tillika med plikten en billig ersätt-
ning för hvarje dygn utöfver ett som det upptagna 
Kreaturet blifvit vårdat och underhållit hos den 
som det upptagit. 

När säden på åkrarna är uppmäijad och 
ännu står under bar himmel förbjudes all ax-
plockning likaså oloflig potatisplockning på andras 
tegar. 

Den som utan lof tager och begagnar an-
nans redskap, det vare sig stort eller smått, af 
hvad namn och beskaffenhet det vara må stånde 
laga ansvar, och ersätte hvad ägaren derigenom 
lidit. 

Det skall vara Byamans Skyldighet att ej 
allenast sjelf noga efterlefa denna Byordning och 
fullgöra allt hvad derutinnan stadgadt finnes, utan 
och tillhålla hvar och en i Bylaget att fullgöra sitt 
åliggande, samt i brist deraf, befordra den försum-
lige till böter såsom och föranstalta att allt hvad 
den ovillige eftersätter må, utan Byalagets hinder 
och skada, för lego blifva uträttadt och verk-
ställdt, och det utan mannamån tillstånd och vill-
kor, släktskap, skyldskap eller vänskap. Ser Bya-
man genom finger med någon eller af hat afvund 
och illvilja någon oskäligt angriper och besvärar 
stånde laga ansvar, och fortfar med Byamans-sys-
lan sitt år ut. Byalaget vare Skyldigt att visa Bya-
man lydnad i allt det han till nytta och förmån 
påbjuder och Anstaltar, Bisittrarne vare och skyl-
dige att gå Byamannen tillhanda uti allt det han 
dem anförtror, äfvensom jemte Byamannen hafva 
noga tillsyn öfver ägornas hägn och fredande och 
om de finna något vara Stridande mot Byordning-
en, eller det, som eljest i sammankomster kan vara 
beslutadt sådant hos Byamannen straxt tillkänna-
gifva, stånde i annat fall laga ansvar och vare 
skyldig som Bisittare tjena sitt år ut. Skulle Bya-
man af Sjukdom eller annat laga förfall vara hind-
rad uti sin sysla, åtage den äldsta af Bisittrarne sig 
Byamans Syslan emellertid. 

Öfver Byalagets inkomster och utgifter 
förer Byaman ordentlig räkning, hvilken en gång 
på året af på allmän sammankomst utsedde revi-
sorer granskas, Byalagets Cassa förvaras i en kis- 

ta, hvartill Byaman och Bisittarne hafva hvar sin 
nyckel. 

Ängsvaktaren vare skyldig att noggrant 
efterse att alla grindar äro stängde, att inga 
Gärdesgårdar ligga kullblåsta, hvarigenom ohägn 
kan ske, och åligger honom att synnerligast morg-
nar och aftnar vaka öfver ägornas hägn och fre-
dande samt så fort ske kan för Byaman angifva 
hvad mot denna byordning kan vara Stridande, 
eller förorsaka ägorna någon skada. Ängvaktaren 
vare skyldig att utträtta alla de befallningar hvilka 
Byaman i ock för Byalagets gemensamma Angelä-
genheter, honom anbefaller. Uraktlåter Ängvak-
taren att fullgöra sin skyldighet afdrages på hans 
lön lsta gången 1 Rd 32 sk Banco 2dra gången 
dubbelt samt 3je gången blifve han afsatt och mis-
te hela lön. Dessa plikter tillfalla Byalagets Cassa 
och böra förseelserna de 2ne första gångerna un-
derställas Byamans och bisittarnes ombepröfning, 
och innan den för 3je och sista gången bestämda 
plikten och afsättningen kan tillämpas hela Byala-
gets. 

Sidst och på det denne Byordning må så 
mycket nogare efterlefvas, bör den engång om 
året på allmän sammankomst för samtlige Byala-
get uppläsas; Och skall det ingen till ursäkt tjena, 
att hans barn eller lego folk eller honom ovetande 
sig mot Byordningen förgripit och vare Husbonde 
pliktig att svara till allt det, som hans folk sig 
häremot förbryta, samt vare förbunden efter Bya-
mans bepröfvande, straxt betala böterne och må 
han derföre söka sin ersättning af Tjenstehjonets 
lön och arbete. 
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Västerrekame härad 
TORSHÄLLA SOCKEN 

Byordning för Hällby 1818 

Eskilstuna stadsarkiv. Hällby bys i Torshälla soc-
ken arkiv. 

Byordning innom Hellby By uti Thorshälla Soc-
ken. 

För att innom wårt lilla Samfund winna ordning, 
hafwa wi undertecknade Hemmansägare och 
Åboer i Hellby By och Thorshälla Socken, oss 
emellan öfwerenskommit om följande. 

1° Nyårs-tiden hwarje 'år tillsättes en så kallad 
By-man, såsom Upsyningsman, på det sätt, att 
början sker detta är med Norrgården, och sedan 
Wäster-gården, Mellan-gården och sist Upp-går-
den. Finnas flere Åboer på et hemman, börjar altid 
den som bor norr. Drabbar, under detta ombyte, 
ordningen någon Enka eller Åbo, som under året 
skal flytta från Byn, gås densamma förbi, tils 
touren följande gången inträffar. 

2° By-man äger at sammankalla Bylaget så ofta 
han finner nödigt, eller derom tilsäges, genom en 
Tafla på hwilken tiden tir Sammankomsten står 
utsatt. Budningen måste dock ske til en tid, då alla 
kunna wara hema, eller klåckan Sex om Morg-
name och Åtta om aftnarne, emellan Maji och 
October månader, samt Åtta om morgnarne och 
Fem om qwällarne den öfriga årstiden och sker 
Samlingen på Byens så kallade Torg. Budningen 
sker et halft dygn före Samlingen; skulle någon då 
wara borta, äge en annan från dess hus at sig i 
stället infinna; uteblifwer någon, sedan han i rätt 
ordning blifwit budad, får han åtnöjas med de när-
warandes Beslut och blir det sedan hans egen sak, 
at sig om hwad afgordt blifwit, hos Byman under-
rätta. Budningen går Granne från Granne, i sam-
ma ordning, som Byman tillsättes; Då den, som 
med Budnings-tallan dröjer, så at Budningen 
öfwer Byn ej är werkstäld innom twå timar, böte 
Åtta ssr första gången, sedan altid dubbelt. Träffar 
Budningen alla frånwarande, smärre barn oräk-
nade, bäres Taflan til den närmast boende; men då 
ware den Budande, wid nu nämnd bot pligtig, at, 
så fort den frånwarande hemkommer, honom 
munteligen om Sammankomsten underrätta, då 
Budningen äger laga kraft. 

3° Så ofta behof göres äger Byman at samman- 

kalla Bylaget; dock måste en årlig Sammankomst 
nödwändigt hollas wid den tid kjälen går utur jor-
den, då Gärdesgårdar och annan Hägnad, Diken, 
Broar, Wägar, jämte annat gemensamt nyttigt, 
noga skärskådas. Skulle någon enskild Åbo för 
sin del finna nödigt att höra sina Grannar; tillsäge 
han då Bymannen, hwilkens pligt är, at genast 
göra anstalt om Budning. 

40 Bymannen ware i sin Syssla altid fredad, 
äfwensom Grannar inbördes wid sina Samman-
komster; öfwerfalles någon, ware sig Byaman el-
ler Granne, eller Granne af Byaman, med otidig-
heter i ord eller gerning, eller öfwas wid Samman-
komsterne Swordom och annat oljud, böte den 
brottslige första gången Trettiotvå Ssr, och sedan 
altid Sexton Ssr mera, eller för 2dra gången En 
Rdr, 3dje gången En Rdr 16 ssr, och så widare, om 
samma brott skulle föröfwas flera gångor. Sker 
något dylikt wid andra tillfällen, må almänna La-
gen då fälla Utslaget. 

5° Bymannens skyldighet ware, at holla hand 
öfwer alt, hwad i denna Förening stadgas. Skulle 
han beträdas med försummelse, eller icke wilja 
werkställa hwad wid blifwande oordningar honom 
tilsäges, eller han sjelf märker, böte han första 
gången Tolf ssr, och sedan hwarje gång Tjugo fyra 
ssr, som försumelse förnyas; alt räknadt för det år 
han Byman är. Skulle Byman under året dö, eller 
blifwa uturstånd satt att sin tjenst förrätta; sam-
mankalle då den närmast i ordningen warande sina 
Grannar, som då om saken besluta. 

6° Hwad som wid den årliga Synen om Wåren 
anses nödigt at bota och hjelpa, måste werkställas 
inom den tid, som wid samma tilfälle utsättes. 
Försummas denna tid, utan inträffande laga för-
hinder, det Grannarne äga at pröfwa, och då utsät-
ta ytterligare tid, och den första eller sednare tiden 
äfwen uragtlåtes, pligte den felagtige Tolf ssr, och 
äge Byman dess utom rättighet, at då straxt för 
Lega låta werkställa och bättra det bristfälliga, 
och kostnaden af den skyldige uttaga. Skulle dere-
mellan någon felagtighet yppas, ware det en hwars 
owilkorliga skyldighet at det hos Byman anmäla, 
då han derå bot skaffa bör. Skadan måste dock 
wid alla tilfällen gäldas af den, genom hwars för-
wållande eller bristfälligheter skadan timat, efter 
det wärde, som af Byman med de fläste grannar 
upgöres. Ersättningen godtgöres genast, och den 
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som wid dess utsättande tror sig wara förfördelad, 
må wid Laga Domstol söka återwinning. 

7° Gärdena skola fredas, hwarföre inga kreatur, 
af hwad beskaffenhet och under hwilken årstid 
som hälst, deruti må betas eller uppeholla sig, wid 
Två ssrs wite stycket, utom skadans esättande. 
Den som först blir sådant warse, tillkännagifwe 
det genast, så wida Åtta ssrs pligt will undwikas. 
Blir årstiden sådan, at insläppning utan skada kan 
tillåtas, må alle Grannarne höras, hwarförutan 
denna § äger sin fulla kraft. Skulle någon finnas så 
nedrig, at han med flit til ohägn och andras förfång 
insläpper något kreatur, pligte han enligt denna 
ByOrdning och Tingföres wid nästa Ting. Äger 
någon kreatur som flöjer, eller äger någon deremot 
swarande odygd, och derom tilsäges; pligte för 
uprepadt ohägn, och ware skyldig att fängsla det, 
eller derifrån sig befria. 

8° På Ängarne Wå'rtiden må inga kreatur insläp-
pas, ej eller under sommaren, förrän Grannarne 
derom öfwerenskommit. Wid Gärdesgårdarnes 
stängning må dock Dragarne på ängarne få söka 
sig föda, så länge stängningen påstår, äfwen som 
betning under hökörning tillåtes, en hwar på sin 
teg, dock så att ingen skada göres Grannen: Denna 
betning under hö-körning tilåtes likwäl ej på Lill-
ängen. Den i detta fall felar, böte för hwart kreatur 
Sexton ssr. Ängarnes fredande om hösten sker, 
efter öfwerenskommelse, wid samma bot af Sex-
ton ssr. 

90 Innan Slottern om Sommarn begynnes, kalle 
Byman Grannarne tilsammans, då afgöras bör i 
hwad ordning den skal företagas. Skulle någon 
icke hinna få sin äng slagen, så snart som Gran-
name, må den ena icke köra öfwer den andras 
oslagne tegar. Fordras annan wäg, än den utsta-
kade, som dock inskränkes till en enda, tilsäges 
den oslagna tegens ägare derom; försumar han at, 
på tilsägelse; afslå wäg, må den körande göra det, 
til två Li-slags bredd och gräset undanräfsa, 
hwarpå ägaren tager wara och den körande från alt 
answar är fri. Sker annorledes, pligte öfwerträ-
daren Åtta ssr och fylle skadan. 

Will någon begagna Fiskwattnet, köre och 
gånge en hwar öfwer sin teg, tils Matkullen möter, 
twärt öfwer hwilken sedan tillåtes wäg til Bäcken. 

10° Antalet af kreatur, som til betning på et 
eller annat ställe insläppes, skal på någon sam-
mankomst bestämmas, Och den det öfwerskrider 
böte Fyra ssr stycket om dagen, kreaturet må 
wara af hwad slag som hälst. 

11° Höns och Gäss afhollas från alla besök på 
gärden eller i kryddtäppor. Ägaren ware skyldig 
at, på tilsägelse, fängsla dem eller afldippa wing-
arne, wid En ssrs pligt för stycket. 

12° Då den smärre skogen til Granrisfång och 
dylika mindre behofwer så ofta, utan all omtanka, 
af obehöriga Personer begagnas; så bör den, som i 
detta afseende afhugger en wäxande Buske, eller 
härtil nytjar annat än qwistar, derföre i böter er-
lägga Åtta ssr för hwarje Buske. Härifrån undan-
tages likwäl Byens samfälta mark. 

13° Den som wid kreaturs bort- och hemtag-
ning, eller wid andra tilfällen, lemnar Grind, Led 
eller annan Genomkörnings-stängsel, efter sig öp-
pen och ej tilbörligt den igenstänger, om ock ingen 
ohägn skulle tima, ersätte sin försummelse med 
Tolf ssr, och sedan dubbelt, jämte ersättning af 
skada, då den sker. Grind och Led måste dock 
wara i altid gångbart skick. 

14° Eld wårdas på det alfwarligaste; derföre må 
ingen bar eld bäras, på ett eller annat sätt, utom 
boningshuset; ingen Tobaksrökning i Bodar, La-
dugårdshus eller andra uthus tillåtas; ej eller in-
nom By under bar himmel, utan Lock på Pipan, 
och detta under hwilken årstid som hälst. Den 
häremot bryter pligte första gången Tolf ssr, och 
de öfriga gångor Tjugofyra ssr. Sotning skal alla år 
wår-tiden, och oftare om Byamännen finna det 
nödigt, förrättas; äfwen som Besigtning å alla Eld-
städer Ske Mikaelitiden hwarje år, wid det answar 
för den tröge, som Sjette § en ofwanföre utstakar. 

15° De här nämnde Böter utgå i Banco och 
uttages genast af Byaman, med biträde af en eller 
twänne Grannar; erläggas de ej godwilligt, så tages 
pant, wiss tid til inlösning förelägges, och om den 
försittes, försäljes panten. Anser sig någon lidan-
de, må han sedan i laga ordning söka ändring. I 
alla här nämnde fall, skal Husbonde eller Mat-
moder answara för alt, hwad dess Barn eller Hus-
folk kunna fela, och må de sedan skaffa sig ersätt-
ning bäst de gitta. Böterne fördelas så, at Byman 
får En tredjedel til sin upmuntran, och de öfriga 
två tredjedelarne tillfalla Byn gemensamt och an-
wändas til gemensam nytta efter hwad på almän 
Sammankomst afgöres. För medlen ware Byman 
under året answarig, och om deras widare säker-
het rådgöres Nyårstiden, då räkning för dem 
aflägges 

16° At sammankalla Grannarne, äge en hwar 
Åbo rättighet, enligt 3dje § en så ofta behof ford-
rar. Denna Förening skall årligen wid Samman- 
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komsten om wåren upläsas, på det ingen okunnig-
het må förebäras. Ändring eller tillägg härwid kun-
na göras, Böter ökas eller nya åläggas, dock med 
allas bifall och underskrift. Såsom bewis, at wi til 
wår och efterkommandes efterrättelse antaga den-
na Byordning och wele den efterlefwa, under-
skrifwe wi nu wåra egenhändiga Namn, med för-
beholl at widare härpå söka laglig fastställelse, om 
behof göres; 

Och skedde alt detta i Hellby den 26te Januarii år 
1818. 

På EnkeFru Friherrinnan Kösters, född Köhler, 
såsom ägarinna af Uppgården, wägnar Jöns 
Ärlind, Befallningsman. Anders Andersson, And. 
Ersson, Lars Larsson, Olof Olsson. Pehär 
Larsson, Olof Jansson, Chatarina Jans Dåtter. 

Att alla förestående egenhändigt undertecknat 
sina namn, samt i denna Förening friwilligt ingått, 
intyga, på en gång närwarande, 

Olof Ekström v. past., Anders Larsson b dräng i 
Hellby, Lars Larsson dräng i Hällby. 

Register på de stycker som i denna Byordning 
fjnes, 

Nyå'rstjden varje år, 	 No 1 
Byman äger at Sammankalla Bylaget 

	
No 2 

Så ofta behof göres 	 No 3 
Bymanen vare i sin sysla altjd fredad 

	
No 4 

Bymans skyldighet warra 	 No 5 
hwad som vid dän årliga synen 	No 6, 
gärdena skola fredas 
	 No 7, 

På ängarna vårtjden 	 No 8, 
Innan slåtterän om sommaren begynes No 9, 
antalet af Kreatur 	 No 10, 
Höns och gäs afhålles 	 No 11, 
Då dän smärre skogen 	 No 12, 
Den som vid Kreaturs 	 No 13, 
Eld vårdas på dät alvarligaste 

	 No 14, 
De här nämde bötter utgår i Banco 	No 15, 
at sammankalle grannarna 	 No 16. 

Åkers härad 
HELGARÖ SOCKEN 

Byordning för Helgarö församling 1788 

En byordningstext som nära överensstämmer med 
nedanstående har tidigare tryckts i årsboken 
Sörmlandsbygden 1931 under rubriken Projekt till 
en by-ordning i Fogdö och Helgarö socknar. 

ULA. Helgarö kyrkoarkiv PI: 1. 

Byordning, gillad och antagen af Helgarö Försam-
lings Inwånare år 1788. 

§ 1 En av Byamännen förordnas til Ålderman 
hwilken årligen ombytes och kan utnämnas i ord-
ning efter numertalet på gårdarna i byen. Han äger 
Byordningens efterlefwande handhafwa och til 
den ändan grannarna sammankalla då antingen 
han sielf finner thet nödigt eller någon af them thet 
äskar. Åldermannens ofredande med ord eller gär-
ning i och för sysslan skull ligge i tve böter: Bryter 
han siälf och wil sin sysla missbruka, böte dub-
belt. 

§ 2 Nu kan ålderman sjuk eller bortto wara och 
sådant förekommer som upskof eij tål, företräde  

då then som året förut ålderman want hans ställe 
och uträtte så som han therföre swara kan: njute 
ock all den hägn åldermans syslan åtföljer. 

§ 3 Äro flere byar i ett bylag så att ägorna eij 
äro med stengsel ifrån hwarannan skilde, kunna de 
om en gemensam ålderman sig förena om så säm-
jas kan hwar ock icke hafwa hwar by sin och 
samrådes de, då ärendet gemensamt är, dock eij 
afgöre något utan grannarnes wetskap och sam-
tycke. 

§ 4 Alla nödiga inhägnader skola hållas wäl i 
wård, til hwilken ända hwarje wår och höst, äfwen 
oftare där så nödigt pröfwas, hålles syn, så på 
gärdesgårdar som grindar och led och tillhålles 
den wårdslöse sin skyldighet utgöra. Brister han 
däri af tredsko, sedan han warnad är, böte 8 skr 
och uprätte likafult hägnaden. Kommer där skada 
af, ärsätte likafult den efter owäldiga mäns inty-
gande och böte dubbelt. Skulle åbo wara så af sig 
kommen att han eij sjelf förmår sin pligt fullgöra, 
säge därom straxt til och ware grannar emot skälig 
wedergäldning honom behjelpelige. 

§ 5 Hwar och en sköte sin åker med flit och 
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eftertanka och winlägge sig om godt och rent 
sädes frö att eij ogräs af hans åker må flyga in på 
de andras. Eij må någon med sitt säde stänga 
grannar ifrån sin åker icke heller den ena köra 
öfwer den andras säd, utan så är att byawäg där 
aflagd blifwit, sker sådant böte 6 sk. och rätte up 
all skada. Drager någon med wilja oriktig Råfårr, 
eller skär öfwer den, som rätteligen dragen är, 
ware lag samma. 

§ 6 Finner åbo nödigt, att dika och rätta wattu-
draget ligger emot grannens teg, låte åldermannen 
se stället och ware den andre på tilsägelse skyldig 
att straxt undandika, så att watnet eij stadnar och 
gör dikningen onyttig. Treskas han böte 12 skr, 
förrätte och likafullt wattuafledningen, kommer 
bewislig skada af försummelsen ärsätte ock den. 

7 Betande i gärdes och ängsbackar, bör 
såwida möijeligit är och grannar åsämjas kunna 
förekommas äfwen tjudrande på renar, men i wid-
rigt fall ware altid åbo answarig för all den skada 
hans kreatur föröfwa, antingen han sielf, eller nå-
gon af hans hus- el. legofolk därtill wållande want. 

8 Äng är åkerens moder och måste därföre så 
mycket bättre wårdas. Alt betande om wåren i 
ängen bör således afläggas äfwen sent på hösten 
hälst där wallen är blöt. Buskar och skräp rödjas 
bortt wattusiuk bottn dikas gemensamt af deläga-
rena efter stångfall i by. Torr och skarp wall för [!] 
förbättras genom plögning och gödning. Slåtter 
företages icke förrän gräset mognat, betes icke 
heller straxt på listubben utan hägnas några dagar 
til igenwäxt är. I alla sådana fall komma grannar 
sins imellan öfwerens och den som öfwerenskom-
melsen egenwilligt bryter, böte Sexton skjr, 
uprätte ock all skada om den timar. Där äng eij 
storskiftad är, afläggas tegarna efter stångfall om 
wåren innan grodt är och utprickas med pålar så 
höga att de wid fullmoget gräs synas kunna, rub-
bar någån af motwilja eller borttager något sådant 
rättsliga satt märke böte efter byarätten 32 skjr. 

§ 9 Alla onödiga wägar och genstigar öfwer 
körda åkrar, ängar och åkerrenar äfwen på the 
byars mark som eij äga tingsrättens särskildte för-
bud; afläggas och förbjudas. Eho dem går eller far 
böte efter byordning 8 skjr och gäller icke til ur-
sächt, att den af andra want gången förut. Bryter 
någon ned stängsel antingen att sielf fara därige-
nom eller kreatur insläppa böte dubbelt och 
uprätte hwad han förderfwat hafwer. 

§ 10 Lemnar någon efter sig grind eller farled 
öpet där säd eller gräs skadas kan ehwad årstid än  

wara må, det är urbota och pligte den med en 
Söndags sittjande i stocken enligit Sochnestäm-
ffloprotocollet af d. 25 Maji 1775 mom. 14 och 1778 
d 24 Maji mom 9 går någon i i annars trägård, 
ärtåker, Rofland, kryddgård eller annan plantering 
i afsicht att där stjäla eller skada göra, ware sig 
innom el. utom by, är lag samma. Sochnestämmo 
Protoc. 1773 d 20 Maji mom. 7 och d. 23 Maji 
mom. 5. 

§ 11 Beteshagar hägnas och wårdas, rödjes äf-
wen gemensamt efter det antal kreatur hwar och 
en på sin andel ther hafwer magt att insläppa. 
Betet nyttjas efter ägodel i by och kommer gran-
narna hos åldermannen öfwerens om tiden när 
thet börjas och slutas skall. Egenwilligt må ingen 
därmed framfara kreatur efter behag utan grannar-
nas wetskap förbyta el. oxar i kobete insläppa, 
sker thet böte 8 skr och rätte thet som felat är. Om 
tjurens hållande koma Byamännen öfwerens. 

12 Kreatur som owana hafwa att illa göra, 
fängslas. Sker thet eij på tillsägelse af Ålderman-
nen, böte ägaren el. den som thet i wård hafwer 4 
skr och uprätte den skada som skedt. I lika måtto 
ringas alla Swin då käle ur jorden är wid böter 
efter lag 4 skr för hwardera och ankommer på 
ägarens answar om ringen så swag är att den i 
förtid utfaller och kreaturet skada gör. I sådant fall 
böter han likafult oagtat han ringade. Öfwerfaller 
någon den som beslaget gjorde med hånliga ord 
eller annan wåldsamhet, böte därutöfwer efter öf-
werenskommelsen i Sochnestufwan d. 20 Apr. 
1772 en Riksdaler. 

13 Fiske i By nyttjas efter häfd och öfwerens-
kommelse grannarna emellan. Och må ingen in-
nom el. utom by boendes med olämpliga fiske-
dohn åwärkan göra, eller där notwarpen afdelta 
äro på annans watn med redskap fiska och fara 
eller tillåta andra det göra. Händer det böte efter 
omständigheterne ifrån 4 til 20 skr. 

§ 14 Wassrum och rörbottn, där de finnas 
hafwa hwar och en så hädanefter som hitills sig 
förbehåldne. Ingen må i rörbottn med rödning 
fiskande eller annat framfarande skada göra, sker 
thet böte 8 skr och ärsätte skadan. 

§ 15 Barrskog, där sådan är, eller framdeles 
blifwa kan byen till nytta bör med sorgfällighet 
wårdas och onödiga hyggen undwikas. Til then 
ändan böra ock så hägnade af sten, så mycket som 
görligit är uprättas til en början på de ställen där 
störas eij kan och marken til upodling är odugelig. 
Rishag ware såsom skogsödande förbuden och 



Åkers härad 309 

böte efter byordningen den, som them lägger eller 
hädanefter på samma sätt förbättrar 1 sk för hwar 
famn och uprätte ändock förswarlig hägn. 

§ 16 Löfskog ware hwar och en skyldig att 
plantera och wårda. Til then ändan komma gran-
narna öfwerens om de allmänna parker därtil kun-
na användas och plantera där fröträd af Asp, Ek, 
Björk, ahl, Pihl med mera alt efter markens läge 
och beskaffenhet, samt hägna och wårda plante-
ringarne gemensamt, hwarefter sin andel i by och 
nyttja den sedermera på samma sätt, då den nytt-
jas kan. På enskildt mark råder hwar sitt sköta det 
bästa han gitter och medhinna kan. Ofredar någor 
ett sådant planterat träd med wilja att skada göra 
böte trädets wärdi ifrån 6 till 12 skr. rätte ock up 
skadan därmed att plantera 2ne i det utgångnas 
ställe. 

§ 17 Eld wårdas granneligen och hafve hvar 
husbonde acht theruppå, at eij wådeld genom des 
hvangömo upkoma må. Finnes någon ohwarsamli-
gen thermed umgå på hwad sätt som häst, böte 6 
skr. Åbo åligger att sota så ofta nödigt pröfwas. 
Försummar han det och sot brinner ändock wåd-
eld däraf eij kommer, pligte 8 skr. 

§ 18 Ingen öfwerfalle den andra wid byamän-
nens sammankomster och då rådplägning å färde 
är, med hädeliga ord eller wåldsam åtgärd, eho 
thet är böte 16 skr. Går tilwitelsen å heder och ära 
el. blifwer slagsmål med blånad och blodwite, an-
gifwe det ålderman hos Kronobetjente, att wid 
Tingsrätten skiljas. 

§ 19 Alla böter fördubblas enär den brottsliga 
flere gånger med samma osed warder beträdd. 

§ 20 Bonde böter för sig, hustru, barn, tjenste 
och legofolk då de bryta. Och må han af tjenarens 
lön och den legdas dagspenning afdraga, hwad han 
för them i ty fall bewisligen utgifwer. Alla de som 
på Byens ägor bo, det ware sig torpare, Soldater 
eller inhyses folk, warda ock under denna byord-
ning begrepna och upläses til them under hwart år 
wid Wallborgsmässo Sochnestämma. 

§ 21 Alla böter, som således efter denna 
Byordning utgå, alla lagligen tagne förbud, sin rätt 
förbehåldne, lemnas til åldermannen att gå i twe-
skifte honom och församlingens fattiga imellan. 
Treskas någon emot byarättens utsökning, ålite 
åldermannen el den hans ställe företräder Krono-
betjente, att böterna tillika med sitt arfwode af den 
motwilliga uttaga. Men åtnöyes han eij med bya-
rättens göromål, äger han rättelse wid TingsRätten 
söka. 

Lars Carlsson i Nyble, Thomas Trolle, Eric 
Andersson i Wiby, Olof Ersson i Helgarö, Nils 
Pehrsson i Helgarö, Lars Andersson i Knutsberg, 
Pehr Ersson i Rällinge, Eric Ersson i Knutsberg. 

At förestående Byordning är i almän Sochnestuga 
för Helgarö församling upläsen gillad och til efter-
lefnad antagen samt egenhändigt där underskrif-
wen intygas uppå begäran Olof Strand. Past i 
Fogdö och Helgarö. År 1779 d 5 Martii å laga 
wintertinget med Åkers Härad av denna byord-
ning upwist, upläst och til Sochneboernes efterrät-
telse på begäran gillad och faststäld betygar 
På Härads Rättens wägnar Carl Forelius. 
[Dessutom finns ett par anteckningar 1804 att 
byordningen tillhör kaplansboställets handlingar] 

VANSÖ SOCKEN 

Byordning för Elma och Brännårby 1824 

Texten till denna byordning finns tidigare återgi-
ven i Bidrag till Södermanlands äldre kulturhisto-
ria VIII. Strängnäs 1895. 

ULA. Åkers härad AIa:37. 28 maj 1824. No 38. 

Inlemnades till HeradsRätten, under anhållan 
om fastställelse, en handling af följande ordaly-
delse: 

» Byordning i Ellma och Brännårby i Vansö Sn. 
§:l. En Byman skal årligen wäljas, försummas 

dät, så att Socknäns älsta förnimma wid Maji Må-
nads början ingen byaman wara; böte hwarthera 
byamannen 8 ss. Dock om en och samma Byaman 
med allas samtycke will flera år fortfara, stånde 
fritt. Är Byaman sjuk eller hindrad gjöre då dän 
hans syssla, som året förrut Byaman want, när 
något angelägit till byns nytta och nödtorft skall 
radgöras eller förrättas. 

Byaman sammankallar grannar till samråd 
om byalagets angelägenheter dän bortowarande 
lyde hwad då billigt afslutas. 

Först om wåren och eljest när nödigt synes 
håller Byaman syn med Grannarne att noga ef-
terse hwad bristfälligheter finnas på gärdesgårdar, 
diken, led, grindar, broar och byawägar: då en 
wiss tid förelägges inom hwilken alt måste wara i 
fullkomligt stånd: Då åter Syn hålles och dän som 
försummat dät fullgöra ,plikte för hwarje famn 

21-782454 Ehn 
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gärdesgård, som icke är 2 alnar hög och swarsgod 
ofwan och nedan, 6 öre, för ogill grind eller led 2 
ss, för ogill bro 4 ss, för kullblåst gärdesgård, som 
icke skyndesammast i stånd sättes 4 ss, utom ska-
dans ersättning, för wägstycken efter Lag, för ogill 
fam dike 6 öre. 

Byaman efterser och om angräntsande 
hemmans stängsel emellan sin Bys och thess ägor 
är förswarlig: eller igenom theras förwållande nå-
gon ohägn eller skada sker på ett eller annat sätt. 
Då han först igenom förmaning och sedan igenom 
lagförande tillhåller de träskande till sin skyldig-
het. Grannarna äro honom och alltid i däta och 
andra fall behjelpelige i all ordnings och hängs 
bibehållande. 

När såningstid kommer, äge dän witsord, 
som först så will: Byaman tillsäger då grannar att 
hwar för sin del sätta gärdet i hängn till utsatt dag 
och stund; försummar någon stänges hans del för 
lega, som uttages enligt § 14. 

Ängar få aldrig betas om wåren, then som 
förr eller senare insläpper böte 4 ss för hwart 
kreatur och ware skyldig straxt uttaga. 

När ängbärgsel begynnes skall dag utsättas 
dertill några dagar förut med allas samtycke: be-
gynner någon förr plickte och om någon insläpper 
kreatur i bet i afbergad äng eller gärde innan utsatt 
dag plickte 4 ss för hwart kreatur. 

I fall någon leder kreatur i bet på annars ren 
eller dikesbacke, eller igenom tjudrande och be-
tande i hägnader eller gärden låter någon skada 
ske för grannar, böte 16 ss utom skadans ärsätt-
ning, och ingen tjudring sker på något ställe. 

§:9 Straxt efter tjäl-lössningen skall Byaman till-
hålla Byalaget och alla som på egorne bo, att ringa 
sina Swin; träffas sedan något på hwilken ringen 
utfallit, tillsäges egaren att det straxt låta ringa; 
Dän det icke gör utan låter oringadt swin upgräfwa 
dän ganska knappa betesmarken här på ön, böte 
för hwarthera 2 ss, samt för flöjda Swin 4 ss. 

§:10de Ingen tage sig egenwilligt körwäg öfwer 
Grannars Åker eller Ängsteg: utan i nödfall ther 
kortast är och med minsta skada ske kan, säd och 
gräs eller höö förr bergat — wid 8 ss och skadan 
åter. 

§:11. Byaman eger och tillse, att alla i byn hafwa 
sina korstenar i förswarligit stånd och i rättan tid 
sota, dän treskande böta 4 å 8 ss. 

§. 12. Om någon som pliktfälles efter dänna 
Byordning äntå icke till utsatta dagen bötar och 
uprättar det han brustit, och hwarföre han plik- 

tade, låte då Byaman för lega göra dät och uttage 
af dän treskande kostnaden. 

Byaman skall lemnas laglig myndighet att 
all dänna ordning i byn widmagthålla; bemöter 
någon honom med upstudsighet eller oqwädins-
ord; ware the andre Grannar biståndige, att en 
sådan första gången alfwarsamt förmana: andra 
gången plikte han 16 ss. 

Skulle någon som till böter förfallen är, 
wägra them betala till utsatt dag. äger byaman 
thärföre pant taga och lägge honom wiss tid före, 
inom hwilken han then lösa får; skjer thät icke 
warde panten till then mästbjudande försåld och 
öfwerfaller någon af them som panta, eller någor 
af them som panten tillhör och sådana böter ut-
söka, med oqwedinsord, hugg och slag; hem-
ställes Domstolen att böta hwad Lag förmår om 

- kronobetjenters ofredande i ämbetet; eller eljest 
med tillbörlig näpst och straff. 

Pliktpengar emottager byaman att till all-
männa sammanaskottet anwända med de öfriga 
byamäns samtycke, förlorar han dem af egen 
wilja, böte byaman 16 ss och skadan åter. 

Husfader answarar och pliktar för sig och 
sitt husfolk i det hwad Byordningen angår. 

War husfader skall till sägja sitt husfolk 
och barn, att de icke något utom hans befallning 
sig åtaga bör, som byordningen tillhör, skulle nå-
gon af egen wilja sig deremot göra blir han första 
gången näpst i Byagrannarnes närwaro, andra 
gången plikte han 16 ss utom skadan. 

§:18. Är någon så sjuk eller afsigkommen att 
han sin skyldighet icke förmår fullgöra, säge då 
Byaman till therom, som för billigast lega låter 
gjörat, eller anmodar Grannar att i thy mål behjäl-
pelige wara; Och lära rätta Christna städse lindra 
och hjelpa nödlidande. 

Alla böter skall utgifwas i Banco. 

Byordning för Hyvena 1824 

ULA. Åkers härad AIa:37. 25 maj 1824. No 3. 

Med begäran om fastställelse, inlemmades en så 
lydande » Byordning. 

§ 1 En Byaman skall ständigt wara. Om den 
förra af slutet i April will slippa, tillsätta Byamän 
en annan, och efterfrågas den tiden i Socknestu-
gan af Församlingens Föreståndare eller äldsta 
neml. Präst, Kyrkowärdar, Nämndemän och Sex-
män, om Byaman är tillsatt, är det försummat böte 
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Byn 8 ss till de fattiga och Byaman tillsättes då af 
dem i Socknestugan. Är Byaman sjuk eller hind-
rad sköte då hans göromål den som förra året 
Byaman want. 

§:2. Byaman samankallar grannat till samråd om 
Byns angelägenheter, der bortowarande åtnöje sig 
med det de närwarande lagligt och billigt beslutit. 

1:3. Först om wåren och eljest när nödigt synes, 
håller Byaman syn med grannarne, att noga ef-
terse hwad bristfälligt finnes på gärdesgårdar, di-
ken, led, grindar, broar och Byawägar, då en wiss 
tid förelägges inom hwilken alt måste wara i full-
komligt stånd satt, då åter syn hålles och den som 
försummat det fullgöra, pligte för hwade famn 
ogild gärdesgård 8 rst, Swinhål 1 ss, för ogild 
grind, led eller bro 3 ss, för kullblåst gärdesgård 
som icke straxt upprättas 4 ss utom skadans er-
sättning — för ogild famn nydike 1 ss, för dito 
gammalt 6 rst, för byawägstycke efter Lag. 

1:4. Der andra Byar gräntsa till efterser Byaman 
om angränsande Byns gärdesgårdar, grindar, led, 
emellan byarnes egor hägn hålla böra äro i för-
swarligt stånd, eller om några grannars kreatur 
som ohägn göra anglas böra, att då först genom 
tillsägelse och förmaning och om det icke hjelper 
igenom lagförande skaffa bot; Granna= wara 
ock honom städse behjelplige i alla ordnings hägns 
bibehållande. 

1:5 När såningstid kommer ege den witsord som 
först så will, byaman tillsäger då grannar att hwar 
för sig och sin del sätta gärdet i hägn till utsatt tid 
och stund: försummar någon stänges hans del för 
lega som uttages enligt 15 1. 

§:6 Ängar få aldrig betas om wåren utan i högsta 
nöd och de flästa delegarnes samtycke. Komma 
grannar öfwerens om dag så snart ske kan att 
kreaturen utur sådan skadlig bet taga, den som 
förr eller senare insläpper än öfwerenskommet är 
böte 4 ss för hwart kreatur och ware skyldig straxt 
uttaga. 

1:7 När Ängsbergsel begynnes skall dag dertill 
utsättas några dagar förut med allas samtycke; 
begynner någon före pligte 16 ss och om någon 
insläpper kreatur i bet i afbergad äng eller gärde 
inan utsatt dag pligte 4 ss för hwart kreatur, tiud-
ring i Storängen förbjudes alldeles, pligte 16 ss. 

1:8 Ifall någon leder kreatur i bet på annars ren 
eller diksbacke eller ock med tiudrande skadar 
grannen böte 16 ss, utom skadans ersättande. 

1:9. Straxt efter källlösningen skall Byaman till-
hålla Byalaget och alle som på egorne bo att ringa  

sina Swin: träffas sedan något på hwilken ringen 
utfallit tillsäges ägaren att det ringa, den det icke 
gör utan låter oringadt upgräfwa den lilla betes-
marken härpå är för hwardera 2 ss. 

1:10. Anträffas kreatur, som befinnes hafwa den 
owanan att flöja skall dess egare på Byamans till-
sägelse, delt genast fängsla låta och böte för 
hwarje sådant 16 ss, utom skadans ersättande. 

1:11. Ingen tage sig egenwilligt körwäg öfwer 
grannens åker eller engsteg utan i nödfall och då 
skall en wäg hållas där kortast är och med minsta 
skada ske kan wid 8 ss böter dock säd och gräs för 
afbergat enligt Lag. 

1:12 Byaman skall ock tillse att alla i Byen 
hafwa sina skorstenar i förswarligt stånd, och i 
rättan tid sota; den tredskande böte 8 ss. 

1:13 Om någon som pligtfälles efter denna 
Byordning ändå icke till utsatt dag botar och 
uprättar det han brustit, och hwarföre han pligtat 
låte då Byaman för lega göra det, och tage ut 
kostnaden af den tredskande. 

1:14. Byaman skall lemnas laglig myndighet att 
all denna ordning widmagthålla; bemöter någon 
honom med upstudsighet eller oqwädinsord ware 
de andra grannarne biståndiga att en sådan lsta 
gången alfwarsamt förmana andra gången pligte 
han 16 ss. 

1:15 Skulle någon som till böter är förfallen wä-
gra dem betala till utsatt dag ege Byamän derföre 
pant taga och lägga honom wiss tid och dag före 
inom hwilken han den lösa får, sker det icke warde 
panten till den mästbjudande försåld, hälst wid 
någon Auction och öfwerskottet honom tillstäld. 

1:16. Pligtpenningar emottager Byaman att till 
Allmänna sammanskotter anwändas. 

1:17. Husfader answarar och pligtar för sig och 
sitt husfolk i alt hwad Byordningen angår. 

1:18. År någon så sjuk eller af sig kommen att 
han sin skyldighet icke förmår fullgöra gifwe det 
då Byaman tillkänna som för billig lega låter göra 
det eller anmodar grannar att i thy mål behjelplige 
wara och lära rätta Christna städse lindra och 
hjelpa nödlidande. 

1:19 Betet i Hagarne äro för 16 ton kor på 
hwarje gård och ingen får deröfwer insläppa böte 
32 ss. 

1:10. Skogen i gärdesbacken förbjudes, så att 
ingen får något hugga heller fälla utan alla gran- 
narnes samråd, och likaledes med skogen i ha-
garne förbjudes och om någon åwerkan sker böte 
6 Rdr 32 ss. 
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Föregående Byordning hafwe wi efter moget 
betänkande af fri wilja och öfwerläggning antagit 
och till obrottslig efterlefnad oss förbundit, hwil-
ket wi med wå' ra namns och bomärkens undersät-
tande bestyrka, som skedde i Hyfvene den 1 sta 
Maji 1824. 

Eric Lindgren, Lars Jansson, Lars Ersson, Jo-
nas Ersson, Anders Olsson B, Eric Asplund, Pehr 
Pehrsson B, Anders Andersson. 

At ofwanskrifne Byamän egenhändigt under-
skrifwit sine namn och bomärken intygas af Jonas 
Ericsson i Mälby. Peter Hirlin dräng». 

Och fann HäradsRätten skäligt, att denna 
Byordning, hwilken uplästes, till wederbörandes 
efterrättelse fastställes; Hwar öfwer bewis genom 
Utdrag af domboken samt anteckning å Original-
handlingen skulle meddelas. 

Öster- och Västerrekarne härader 
Byordning för Öster- 
och Västerrekarne härader 1764 

Denna byordning för Öster- och Västerrekarne 
härader trycktes i flera upplagor. Den trycktes 
första gången i Strängnäs troligen 1764. En uppla-
ga är tryckt i Nyköping sannolikt 1765, tryckår 
saknas. Byordningstexten här nedan återges efter 
ett tryck från Nyköping 1767, som även innehåller 
ett Bihang till byordningen. J A Almqvist har i 
sin historik över Södermanlands kungliga hushåll-
ningssällskap återgivit texten i det första trycket 
från Strängnäs. Byordningen kan kallas Bielkes 
byordning. Utrymme för socknens namn har läm-
nats på titelsidan. 

Tryck i ULA. Taxinge kya KL 1. 

By-Ordning, För 	Sochn, 
Öfwerenskommen och fast-stäld på Jord-Ransak-
ningen, hållen med ÖSTER- och WESTER-RE-
KARLA Härader Af NILS BIELKE, Landshöf-
dinge i Södermanland, År 1764. 

1. §. Huru Åldermännen wäljes och Byamännen 
sammankallas. 

Uti allmän Soknestämma komma samtelige 
Byamännen öfwerens, hwem de til Ålderman utse 
wela, och denne med Byamännens samtycke 
utwäljer sig wissa under-upsyningsmän i hwar stor 
By En, men eljest En i hwar Rote, til hjelp och 
biträde, antingen Nämde- och Sexmän, eller några 
andre för deras beskedelighet och goda Hushåll-
ning wäl kände personer. 

Åldermannen äger magt, när han pröfwar nö- 

digt, sammankalla Byamännen, til at gemensamt 
öfwerlägga om något för Soknen angelägit hus-
håldsmål, och tiden ej tillåter, det å Predikstol 
Byamännen kundgjöra, at då med en liten låda 
sådant sammankallande werkställa, på hwilken 
låda Soknens namn står måladt, deruti en Sedel 
lägges af Kyrkoherden och Åldermannen under-
skrefwen, som tydeligen innehåller, i hwad ärende 
och på hwad dag och ställe Byamännen skola sam-
las, hwilken låda hos Åldermannen förwaras; För-
summar någon sådan låda strax och af motwilja til 
sin Granne fortskaffa, plikte första gången 8. öre 
Silf:mt, och andra gången 16 öre dito mynt; Åboen 
sielf ifrån hwarje hushåld, bör sig wid den utsatte 
samle-platsen infinna; Försummar någor thet, 
utan laga förfall böte första gången 10. öre Silf:mt, 
sker det oftare och af tresko, böte 20. öre. Skulle 
någon af Byamännen wara så obetänkt, at wid 
sammankomsten med oanständiga ord öfwerfalla 
Grannar, böte 1. Dal. Silf:mt, eller utbrister han i 
Eder och swordom eller hotelser och skuffningar, 
böte 2. Daler, sker det emot Upsyningsmannen 
ligge i tweböter. 

2. §. Gärdesgårds-syn. 
Gärdesgårds-Syn warder Höst och Wår eller 

ock oftare, om så nödigt pröfwas af Ålderman och 
samtelige Grannarne i Byn eller Roten, förrättad; 
det som då finnes ogild skal inom en wiss förelagd 
tid sättas i stånd; Försummar någor det, plikte 1. 
öre för hwar famn, och gälde skadan dubbelt, som 
deraf timat; Men ingen ware tillåtit utom Ålder-
mannens wetskap och tilstånd, gjöra några inhäg-
nader, ej en gång på egna egor, wid 2. Dalers plikt, 
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3ch lägge äntå hägnaden strax ut, om Byamännen 
tj finna then wara för honom oumbärlig. 

§. Sten-Gärdesgårdar. 
För hwart helt hemman lägges årligen 3 famnar 

förswars god Sten-Gärdesgård, samt 2 för half 
gård och fjerdedel, försummar någor thet, plikte 
för hwarje famn han försummat 1 Daler. Sten der-
til må ingen å annars enskifte ägor afföra emot 
ägarens wilja. 

§. Blåser antingen Gärdesgård ikull eller el-
jest finnes odugelig, bör den strax förswarsgod 
upsättas; Försummar någor det, sedan han derom 
fått kundskap, böte för hwarje Creatur som ige-
nom ogild Gärdesgård inkommit 2 öre och fylde 
skadan efter Byamännens bepröfwande, men för 
okynnes fää ligge ägaren i tweböter. 

§. Om Grindar. 
Alla Grindar warda Byamännen emellan för-

delte, som det för hwar och en kan falla beqwämli- 
gast, dubbelt ansedde de wid större farwäg emot 
de der den mindre är, och hållas sedan i godt 
stånd, så at inga Creatur derigenom inkomma; 
Den det försummar plikte 12 öre och ärsätte ska- 
dan; Wid samma plikt warda och alla Leed och 
öpningar på Winter-wägar, straxt om Wåren up- 
fredade. Ingen må om wintren, när mycken snö 
fallit, rifwa up Gärdesgå'rdarne och gjöra sig wägar 
öfwer Sädes-gärden wid en Dalers plikt; utan böra 
Gatorne hållas öpne af alla Byamännen och Gran-
name, utan afseende på hwilken wägstycket til-
hörer. 

§. Om Dikes-Syn. 
Dikes-Synen bör trenne gångor om året hållas, 

en om Wåren och den andra om Hösten; försum- 
mar någon at wid magt hålla eller genomgräfwa 
sina Diken, så at watnets af-bp utur Flod-diken 
deraf updämmas, antingen på dess egne eller dess 
Grannars ägor, plikte 4 öre för hwarje famn, och 
betala dessutom dikare-lönen särskilt. 

§. Försummar någor, sedan dikes-Synen det 
nödigt pröfwat, skår-diken at gräfwa, höga diks- 
renar bort-taga, torfwen af renarne så wäl som 
diks-mullen på åkrarne upföra på de ställen synen 
pröfwat det bäst behöfwas, äge grannarne makt, at 
taga dikare och utmäta dikare-lönen, af den 
tredska, och böte han dessutan 1 öre för hwarje 
famn de således updika låtit. 

§. Åkrens Gödning. 
Til förekommande af den skada deraf förorsa-

kas, at ofta den ena Grannen på den andras sådde 
åkrar nedtrampar hans säd, böre samteligen Gran- 

name i görligaste måtto på en tract och skifte, 
göda sin åker, så at de der kunna utså enahanda 
utsäde Höst och Wår. 

§. Om Creaturs insläppande på gärden. 
Alle Gärdesgårdar kring Sädes-Gärdet böra 

wara upstängde då Sädestiden infaller om Hösten, 
innom et dygn sedan derom tilsagt blifwit, wid 1 
Dal. Silf:mts plikt. Skulle någon sedan sådt är, 
insläppa sina Creatur, böte för hwarthera 2 Dal. 
jemte skadans ersättande; Samma straff ware om 
någor ikring Sädesgärdet uprifwer sin Gärdesgård, 
så framt ej alle Grannarne derom åsämjas. 

§. Om bete på Sädesgärden. 
Släpper någor lösa Creatur at beta på Sädesgär-

det, Höst och Winter, innan Åldermannan sam- 
mankallat Grannarne, och de pröfwadt, sådant 
utan skada ske kunna, plikte 4 öre för hwart Crea-
tur. 

§. Om Creatur insläppes på Engar. 
För hwarje Creatur, som om Wåren insläppes 

uti Ängarne til bete, bötes 1 Dal. så framt ej samte-
lige Grannarne funnit högsta nöden det fordra. 

§. Släpper någor sina Creatur på ängen sent 
om Hösten, och sedan de upfredade äro, böte för 
hwarthera 16 öre Silf:mt. 

§. Om Fåhrors upkörande. 
Höst och Wår böra Byamännen så snart tilsådt 

är, uppå Upsyningsmannens kallelse sig infinna, 
at emellan Åkrarne upköra och rätta Fåhrorne, 
samt flere anlägga, der så nödigt pröfwas; wid 
hwilket tilfälle Upsyningsmannen och samtl. 
Grannarne noga böra tilse, först det alla skiften 
blifwa rätt håldne efter stångefall och upsatte Rå-
märken hwilka böra wara af Sten; sedan, at skiljo- 
fåhrorne samtelige Grannarne emellan i hwart et 
skifte så drages och jämkas, at hwar en af dem får 
så stor Åker, som han efter sit Hemmantal hafwa 
bör. Eho som af ensidighet farer ifrån något skifte 
förr än det så delt är, böte 6 Dal. Silf:mt för hwart 
skifte, och gånge åter om han sig på något ställe.  
Grannarne til mistning förmycket tildelt. Men 
skulle det twiflas om hwars och ens rätta andel i 
Byn, så må Landtmätare begäras at dela, då sedan 
hwar sin tilständiga del med långt större beqwäm-
lighet och förmon bättre häfda och bärga kan. 

§. Om Engars bärgande. 
Någre dagar innan slåttertiden infaller, skal Ål-

dermannen sammankalla Grannarne och med dem 
öfwerlägga när de wilja begynna at slå sine sam-
fälte ängar, börandes nödwändigt skiften och te-
garne et par dagar förut utwadas och råmärken 
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skiften emellan af Sten sättas; Försummar någor 
thet plikte 4 öre första och dubbelt andra gången; 
Alla böra på en gång begynna at slå så stor del af 
ängen, som förut öfwerenskommit är; Slår någon 
öfwer rätta linjen på sin Grannes Teg, återbetale 
Höet dubbelt, och plikte dessutom 1 Daler. 

§. Om åker-Renars afslående. 
Ingen må afslå sina åker-renar i Sädes-gärdet, 

inan samtel. Grannarne sig derom förenat, och 
betes-renor först blifwit delte, wid en Dalers 
böter, och gälde dessutan skadan, för det gräs han 
för sine Grannar nedertrampat. 

§. Om Wägars wid makt hållande. 
Försummar någor at bättra och hålla wid makt 

den bro och wäg-stycke innom ägorne tu och ifrån 
By, som honom tildelt är, böte 1 Daler; Skulle han 
än widare tredskas, hafwe Åldermannen makt, at 
för lega låta laga det ogilt är, som af den tredska 
uttages. 

§. Om Flyttje-Broar. 
Til Dikens fredande, som eljest igenköras och 

nedtrampas, skal i hwarje By lösa flyttje-broar 
hållas; och kunna twå eller flere Åboer samman-
sättja sig om desse broars byggande och wid makt 
hållande; Hwilken en sådan bro af wårdslöshet 
förderfwar, ware pliktig den samma straxt i stånd 
sätta; Den sidst om Hösten sig af en sådan bro 
betjenar, ware pliktig den samma hemföra, och 
öfwer winteren förwara; Hwilken som häremot 
bryter, plikte efter omständigheterna, som Bya-
männen skäligt pröfwa. 

§. Om Creaturs Tjudrande. 
Eho som tjudrar Creatur uti Engar eller Sädes-

Giärden, afbärgade eller obärgade, änskönt det 
wore hans egen, plikte för hwart Creatur 1 Daler. 
Samma bot ware, om någor utom samtelige Bya-
männens wetskap och wilja, gjör Follar til bete. 

§. Om Creaturs insläppande i Ängar och 
Sädes-Gärden. 

Sedan Änganne och Sädes-gärden blifwit bär-
gade, böra inga Creatur deruti eller insläppas, in-
nan Åldermannen sammankallat Grannarne och 
de sig förenat, så wäl om tiden när sådant ske må, 
som ock om antalet efter hwars och ens Andel, 
och hwad slags Creatur de wilja insläppa; Hwar 
som här emot bryter plikte 16 öre. 

§. At köra uti Ängar. 
Ingen ware tillåtit Wår eller Höst när kiälen är 

utur jorden, kiöra uti ängar der ingen allmän far-
wäg är, ej eller må någon uti de ängar, der farwä- 

gär, kiöra utom rätta wägen, wid bot för hwarje 
gång 1 Dal. 

§. Om Ärters och Rofwors plåckande. 
Ingen tillåte sina barn eller andra, at begynna 

plåcka Ärter eller uptaga Rofwor, utan at samte- 
lige Grannarne derom åsämjas, gjör thet någor 
böte 1 Daler. Men tager någor ärter eller rofwor å 
annars Åker böte dubbelt för hwarje gång, och det 
tagne tilställes ägaren. 

§. Om Fiske. 
Om fiske kunna Grannar och Byamän sig 

sielfwe förena, alt efter som de pröfwa omständig- 
heterna bäst wara, dock ware ingen tillåtit, undan-
tagandes då Norss-fiske infaller, at betjena sig utaf 
alt för fina Notar eller tätare maskor, än af twå 
fingers bredd, för at ej på en gång utöda ynglet och 
småfisken. 

§. Om Hagars och Utmarkers fredande til 
Skogs-wäxt. 

Uti Hagar och Utmarker på de ställen, där man 
ljusligen kan skönja, at i fordna tider skog stådt 
och marken är wäxtelig, men nu mera ingen skog 
finnes, ej eller Marken til Åker och Äng är tjenlig, 
skal Åldermannen med Grannarne utse en wiss 
tract, som bör för Boskaps-tramp och bet inhäg-
nas, därest löfträn planteras böra, eller ock de 
deruti befintel. unga telningar af bar- och löf-skog 
så länge fredas, til dess de på 8 a 10 åhr hunnit 
wäxa undan Boskapstramp och bet, då åter denna 
plats til betesmark kan utläggas och en ny tract, 
proportionerad efter Hagens eller Utmarkens stor-
lek, til planter-haga instängas; Stängslen bör ej 
gjöras af annat än Enbuskar, odugelige qwistar, 
rask, lösa stenar med mera, efter han ej behöfwes 
så stark som ikring åkrar och ängar: på Utmarken 
sker detta af grannarne samfält efter öfwerens-
kommelse. 

§. Om Wallgång. 
På de orter där wallgång hålles, böra samtelige 

Byamännen sig derom förena, som de för sig drä-
geligast finna, och äger ingen sig derifrån undan-
draga wid bot 2 Daler. 

§. Om Skogs-hygge. 
Grannarne böra ock årligen, uti Upsyningsmän-

nens närwaro, öfwerenskomma, om deras hyggen, 
som sker på samfält byamark, på hwad ställe så-
dant ske må, samt huru mycket en hwar tillåtas må 
at hugga; och warda sådane hyggen så mycket 
görligit är, på en tid af dem, som sig dertil anmält, 
förrättade: Hugger någor mer än honom tilkom-
mer, plikte för hwarje lass 16 öre, och miste sit 
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omak; På de ställen, deräst skogen är så tilräcke-
lig, at där timmer med stör och gärdsel fällas kan, 
böra qwistar, toppar och skatändar ej i skogen 
qwarlemnas, utan upränsas och til bränsle bortfö-
ras, wid 8 öres plikt för hwarje lass, som således 
lemnas i skogen liggande, gräsväxten och betet til 
meen; Ej heller ware någon tillåtit unga stammar 
at fälla til Ert-ris, utbuskningar eller annat dylikt 
behof, hwartil qwistar och grenar brukas kunna 
wid en Dalers plikt för hwarje stam han således 
onödigt wis fält. Wid samma plikt ware och förbu-
dit at fälla någon frisk skog, til bråte eller rishög 
derest annat stängsel brukas kan, och ware en 
hwar förbunden at innom den tid som af Ålder-
mannen och Byamännen utsatt warder och til så 
stort famnetal som de pröfwat honom skäligen 
medhinna kunna, sin brot-stängsel at förminska, 
wid 2 Dal. plikt för hwar famn han försummat. 

§. Om någon upfinner något til allmänn nyt-
ta. 

Skulle någon af Byamännen upfinna något, som 
ej allenast ware tjenligit, utan ock nödwändigt, til 
Byens och Hemmanens förbättring, bör Ålder-
mannen sammankalla samtelige Grannarne, och 
derom öfwerlägga; Men der så hända skulle, at de 
andre stadnade i det slut, at de icke wilja denna 
förbättring sig åtaga, hwarigenom den rättsintes 
och wälmenandes goda upsåt blefwo hindrad, 
hafwe han frihet, at af utbyamän och grannar, som 
äro förståndige och gode Hushållare, jemte någon 
Landsbetjent, om så nödigt pröfwas, kalla Syn 
och besiktning; och derest då befinnes, at gran-
name i Byen oskäligen, satt sig emot det, som 
wärckeligen want til Byens nytta och förbättring, 
plikte tå hwarthera, som det gjordt 2 Dal. Silf:mt 
och ware dessutan skyldig at betala dem, som 
synen och besiktningen förrättadt, samt fortsättie 
ändå straxt och så snart giörligt är, det arbete, som 
den wälmenande föreslagit; Hwilket sedermera äf-
wen i denna Byordning införas bör, och som de 
öfrige häruti gjorde föreskrifter allmänt efterlef-
was. 

§. Om någor försummeligen giör det, uti all-
män sammankomst beslutit blifwit. 

Skulle sedan Byamännen sammankallat gran-
name, och de förenat sig om det arbete de då wilja 
begynna, ehwad det hälst wara må, någon uti Bya-
laget, deruti finnes efterlåten, tredsk och försum-
melig, ware de då icke skyldige, at wänta på den 
tröge, utan hafwa frihet sit arbete fullända, och 
han skulle sig sielf för den skada han derigenom  

lider; Men där någon för åkommen nöd och fattig-
dom, eller annan oförmögenhet, ej hunne med at 
fullborda arbetet, njute han då hielp af grannarne; 
Hwaremot han, antingen med annat arbete, eller 
skälig betalning efter Byamännens och besit-
flums bepröfwande, bör dem deras beswär är-
sätta; wägrar han det, böte så efter Byalagets 
godtfinnande. 

§. När Åldermännen med Byamännens sam-
råd nödigt funnit, at något allmänt arbete af hela 
Byalaget förrättas bör, såsom winterwägars up-
skåtande eller upkörande med Snöplog, til hwad 
ända hwar By skall hålla sin egen Snöplog wid 4 
Dalers bot, eller ock angående oindelte Soknewä-
gar, hwilka med samlad hand först böra i stånd 
sättas innan någor wägdelning ske kan, eller ock at 
det öfwerfiödige watnet bör ifrån åkrarne utsläp-
pas, eller annat dylikt arbete til hela Byalagets 
eller Soknens sarnfälta nytta, bör en fullkomlig 
arbets-karl af hwart matlag på föresattan stund til 
arbets förrättande med nödige redskap sig infinna: 
skickar någor i stället för arbetsför karl något 
barn, som arbetet ej gjöra gitter, böte 2 Daler och 
blifwer någor för fallelöst aldeles borta, plikte 4 
Daler och arbetslönen dessutan åt dem, som i 
Hans ställe giöra det arbete honom tilkommit. 

§. Uti de Byar der Boställen belägne äro, 
skal innehafwaren eller Åboen deruppå wara för-
pliktad, at giöra alt samfält arbete med sina gran-
nar, uti alt det, som kan lända Byen och hem-
manen til fördel och nytta, och må han på intet sätt 
sig derifrån undandraga; Sätter han sig deremot, 
äger Byamännen och grannarne makt at leya för 
hans arbete, och sedan af honom uttaga legan för 
arbetet, jemte böterne efter omständigheterne och 
Byamännens bepröfwande. 

§. Skulle någon af Byamännen wara borto, 
när de af Åldermannen warda sammankallade, bör 
den samma wid sin hemkomst, hos Åldermannen 
sig underrätta om, hwad då beslutit blifwit, eller 
eljest kan wara befallt, och ware han sedan skyl-
dig, det samma i alla delar, at efterlefwa, lika som 
han sielf want wid sammankomsten närwarande. 

§. Om Inhyses Hjon. 
Ingen må intaga något inhyses-hjon på sina 

ägor, utan samtelige Grannames samtycke wid 1 
Daler Silfwermynts plikt; Skyddar någor hos sig 
någon wanfrägdad Person plikte 2 Daler. 

§. Om Swins Ringande. 
För hwarje oringat Swin bötes 16 öre, och för 
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hwa[r]je Swin som ej är instängt eller utur wägen 
när Säd köres 8 öre. 

§. Om Brand-Redskap. 
Bar Eld får ej bäras Hemman emellan, ej eller i 

Stall, Fähus, Lada, Bod eller ennat uthus, och 
skal jemwäl alt Tobaks-rökande i desse rum wara 
förbudit; Likaledes ingen Eld lemnas osläkt i Pär-
ten, Badstugu, Kölna, eller Smedja, wid 3 Dal. 
Silf:mts plikt; Den som ej genast lagar sine bofäl-
lige Eldstäder så at Eldswåda deraf tima kan, böte 
2 Daler, tu hwad ända twenne gångor om året 
Brand-Syn hållas bör. Dessutan bör ock i hwarje 
gård, något slags Brandt-redskap hållas, såsom 
brandtstege, båtshake, hand-spruta, eller wattn-
ämbar, alt efter som Åldermannen och Byamän-
nen nödigt pröfwa, på en hwar sådan fördelning 
gjöra. Eho som försummar, det honom tildelte 
brandt-redskap i ordning hålla, plickte efter om-
ständigheterne ifrån 1 til 4 Daler. 

§. Om Brunnars. upränsande. 
Alla Byar böra med wattn wäl försedde wara, 

och skola til den ändan alla Brunnar, Källor eller 
andre samfälte wattu-ställen för Creaturen, stän-
digt hållas wid makt, och när nödigt är, at de böra 
ränsas eller upgrafwas, får ingen sig derifrån un-
dandraga wid 1 Dal. S:mts plikt, giör det någon, 
hafwa Byamännen och Upsyningsmannen makt, 
at låta för den motwillige leja arbetare, samt sedan 
arbets-lönen jemte böterne af honom uttaga. 

§. Om Tjenstefolk, Barn eller Torpare sig 
emot denna By-Ordning förbryta. 

På det denna By-ordning må til alla delar så 
mycket strängare blifwa efterlefwad, ty skal ingen 
til ursäkt tjena, at hans Barn, Lejofolk eller Tor-
pare emot Byordningen honom owetandes sig för-
gripit, utan ware han, som i Gården Husbonde är, 
pliktig, at swara dl alt det som hans Husfolk häre-
mot bryta, til följe hwaraf Husbonden är förbun-
den at efter Byamännens och Upsyningsmän-
nernes bepröfwende, böterna straxt utlätta, för 
dem, ha må taga sin ärsättning igen af Tjenstefol-
kets Lön, eller penningar och arbete af Husmän 
eller Torpare. 

§. Der flera Byar gräntsa tilsammans i Åker, 
Äng och Betes-mark, antingen de mötas i öppet 
fält, eller hafwa Åker och Tege-skifte med hwar-
annan, eller ock äro med Gärdesgård och stängsel 
skilde, böra de i alla delar wara förpliktade denne 
By-ordnings innehåll efterlefwa wid samma bot. 

§. Om Böternes utsökande hos den brotts-
lige. 

Alla böter som här äro utsatte, skola genast af 
den brottslige uttagas, och der han sig skulle wäg-
ra dem straxt at betala, hafwe Byamännen makt, 
at af den gensträfwuge taga Pant, eller ock Crono-
betjenterne om Handräckning til Böternes utmä-
tande anlita. 

38.§. Om 2:ne Hushålds Soknestämmor om 
året. 

Denna By-ordning skal twenne gångor om året 
wid allmän Soknestämma, Walbor-mässo och 
Helgonmässo-tiden, upläsen warda; wid hwilket 
tilfälle Herrar Kyrkoherdar anmodas, och Upsy-
ningsmannen åligger, at förmana och upmuntra 
Soknemännen: 

Om Stenhus-byggnad och Takning. 
Til Stenhus-byggnader, föreställandes dem den 

waraktige nytta, de deraf sielfwe hafwa, jemte 
Skogarnas besparande och Landets prydnad; til 
hwilket hälsosamma ändamåls winnande Kongl. 
Maj:t af Faderlig ömhet för Sina trogne Underså- 
tare af Allmogen, och til wedergäldning för deras 
flit med Stenhus-byggnader, tillagt den, som sitt 
hus således upbygdt, En stor Silf-penning, och 
dessutom 20 frihets-år för alla pärsonäla ut- 
skylder; Tillika ock bör Byamännen den nyttan 
föreställas, som de hafwa af Rörtaks byggande på 
sine Hus, där det kan fås, eller ock af Näfwer och 
Torf, til Halmens besparande, men deräst ingen 
annan tilgång finnes til Takning än Halm, böra 
Byamännen underwisas och dertil förmanas, at på 
Skånska sättet lägga bindtak, och ej häfwa så owå-
ligt Halmkärfwen på Taket, som nu på många 
ställen sker, så wäl Halmen som den unga skogen 
til märkeligit förödande; Eho som efter undfången 
underwisning likafullt tredskas, böte för hwart 
Tak 2 Daler. 

Om Löf-träds planterande. 
Förmanas de til Skogarnas besparande och 

Planter-Hagars anläggande af hwarjehanda Löf-
trän, men särdeles Ekar, wid hwilket tilfälle 32. §. 
af 1734 års Skogs-Ordning för dem bör upläsas. 

Om Gärdesgårdar. 
Om Stengärdes-gårdars läggande öfwer det i 

denna Byordning utsatte fambnetal, jordwallars 
Enhags och lefwande Häckars anläggande och 
planterande alt efter hwarje orts beskaffenhet. 

Om Får. 
Om goda Fåhrslags anskaffande, hwarföre Öf-

werheten så anseenliga Premier förunnat dem, 
som sig härom beflita. 

Oeconomiske Publicationers upläsande. 
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Warda ock wid samma tilfälle för Byamännen 
mläste, de åtskillige Kongl. Förordningar, som tid 
;fler annan utkommit, dl Åkerbrukets och Lands-
:ulturens uphielpande, likaledes Archiatorn Li-
mei år 1757 utgifne beskrifning på de willa kryd-
lor och wäxter, som wid infallande missväxt-år i 
aället för bröd kunna brukas. 

6. Potatos Plantering. 
Upmuntras de til Potatoes eller jordpärons plan-

.erande, särdeles Backstugu och inhyses hjon, 
;om ej hafwa något serskilt Åkerbruk. 

39.1. Huru med Böterna förhållas skall. 
De i denne Byordning utsatte böter skola i en 

särskildt kista inläggas, hwilken uti Kyrkan kom-
mer at förwaras, och hwartil Kyrkoherden i För-
samlingen och en af Upsyningsmännen hafwa 
hwar sin nyckel, då den samma som hafwer nyc-
kelen under sin wård, kommer för penningarne at 
gjöra redo wid de begge förenämbde Socknestäm-
mor. 

40.1. Skulle antingen Åldermannen sielf, eller 
ock Socknemännen wilja updraga någon af de and-
ra Upsyningsmän at wårda denna allmänna Cassa, 
hafwa de sig derom med hwarannan at förena. 

41.1. De penningar som af desse böter falla, 
warda anwände til allmänne Hushållds behof, så-
som stensprängning, planteringar eller annat nyt-
tigt samfält arbete för hela Byen; hwaröfwer Bya-
männen uti Kyrkoherdens närwaro, hafwa at öf-
werens komma, men ingalunda få de anwända 
penningarne til dricka, brännewin, fråsseri och 
dryckenskap. 

42.1. Skulle Byamännen finna Cassan det tåla, 
tyckas äfwen skäligit at deraf må gifwas Ålder-
mannen och Upsyningsmännen någon wedergäll-
ning för deras omak; Men förbryta de sig sielfwa 
emot det i denna Byordning stadgat är, ligge i 
tweböter. 
(Å nyo uplagd i NYKÖPING 1767. Tr. af Fact. E. 
Hasselrot.) 

Bihang Til By-Ordningen. 
1. Som förnämsta grunden tu et Samhälles 

wälstånd, består uti Dygdiga Medlemmar, och 
detta besynnerligen derpå ankommer, at Barnens 
upfostran med tilbörlig aktsamhet wårdas, så är 
det ock en, så Chriftelig som för samtelige Sokne-
männen sielfwe högst angelägen plikt, at uti deras 
allmänna Soknestämmor efterfråga, huru Föräld-
rarne sköta denna deras förnämsta skyldighet  

emot sine barn. Til den ändan bör noga efterfrå-
gas: 

1:o, Om Föräldrarne, hwar och en efter sine 
omständigheter, antingen sielfwe eller genom and- 
re, låta underwisa sine barn i Christendomen och 
läsande i Bok. Åsidosätter någon det, af wårds-
löshet eller motwilia, sedan han derom påmint 
blifwit, plikte för hwarie gång han härutinnan Med 
försummelse beträdes 4. Daler. 

2:o, Efterfrågas äfwen huru de minderårige Bar-
nen sig emot Föräldrarne upföra. Förglömma de 
den lydnad och wördnad, de både efter GUDs och 
Mennisklig Lag äro sina Föräldrar skyldige, an-
tingen i åthäfwor och ord, eller genom någon gen-
sträfwoghet, warda de (som ännu äro öfwermaga) 
alt efter omständigheterne och Sokne-Männens 
bepröfwande, afstraffade med ris, eller någon ef-
ter brottet lämpelig husaga, af Fadren uti Upsy-
ningsMännens öfwerwaro. Men som det är föga 
troligt, at barnen kunna af motwilia förgå sig mot 
Föräldrarne, så framt ej Föräldrarna sielfwe ige-
nom deras efterlåtenhet och otidiga flathet, wårds-
lösat barnens upfostran, och tillåtit at sådana 
oseder fådt hos barnen sig insmyga, så är ock 
billigt, at de äfwen med näpst derföre anses, och 
plikte de för å sido satt skyldighet ifrån 1. til 6. 
Daler, alt efter målets beskaffenhet. 

3:o, Som mycken magt derpå ligger, at barnen 
ifrån deras spädaste år, hållas til något slags arbe-
te, på det ej den wederstyggelige och Landtför-
derfwelige odygden, lättjan må hos dem få rota 
sig: Så böra Föräldrarne som hafwa et eller flera 
barn öfwer 6 år, uti Soknestämman upgifwa, med 
hwad slags arbete eller hushålds-sysslor de dageli-
gen sina barn sysslesätta, såsom wallgång för de 
minsta, stickande, kardande etc för flickobarnen 
och annat efter åldren lämpadt arbete för Gåsse-
barnen. Försummar någon det, plikte för hwar dag 
han öfwerföres, hafwa låtit sina barn gå fåfänga, 
så mycket som Sokne-Männen pröfwa, at barnet 
af någon annan Husbonde uti lega kunnat förtjena. 

Wil någor uti Soknen, emot betalning eller för 
dagspenning hafwa hjelp uti sit Hushåld af sådane 
barn, antingen hela eller någon wiss tid om året, 
såsom til wallgång, räfsande, Trägårds-ränsning 
med mera, gifwe sådant uti Soknestämman til-
känna, då Sokne-Männen pröfwa hwilka barn der-
til utses måge, hwars hielp Föräldrarne sielfwe ej 
behöfwa, hwarwid i görligaste måtto i akt tages, at 
det må gå hwarftals kring i Soknen, så at alla 
barnen hwarsin gång kunna få förtjena något och 
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tu nyttigt arbete hållas. Sätter Föräldrarne sig här-
emot, utan skälig ordsak, plikte 4. Daler, och 
warda barnen likafullt den tildömde, som deras 
tjenst åstunda. 

§. 2. Ibland de saker som måst skada Skogen, i 
det at unga Träd-ämnen derigenom i grund för-
derfwas, är det så kallade sawande, som meren-
dels af Wallhjon föröfwas, hwilket fördenskull 
härmed allfwarligen warder förbudit. 

Beträdes något Wallhjon dermed, plikte 16. öre 
för hwart Träd, och stånde nästa Söndag efter  

slutad Gudstjenst på Kyrkowallen och skämmes 
med en ruska i handen af det safwade Trädet. Är 
det annor är[= än] Wallhjon, ligge i tweböter, och 
skämmes som sagt är. Kan ej spaning fås hwem 
den brottslige är och wilja Wallhjon dess namn ej 
uptäcka, stånde samfält alla Wallhjon samma 
straff, emedan föga troligt är, at sådan odygd kun-
nat föröfwas, utan deras wetskap, som hela dagen 
i skogen wistas. 

(NYKÖPING, Tryckt af E. Hasselrot. 1767.) 

Ö sterrekame härad 
BARVA SOCKEN 

Komplement till byordning 
att jämte MBO gälla för Barva socken 1745 

I samband med jordrannsakning 21 okt 1745 med 
Österrekarnes härad i Eskilstuna rådhus upplästes 
Kungl. Majts brev om landskulturen 1742 i anslut-
ning till frågor om Barva socken. 

ULA. Södermanlands länsstyrelse, kontoret G II 
d:1. Handlingar ang jordrannsakningar. 

Sist upplästes för Sockne-allmogen Kong!. Maijts 
Nåd: Bref till Samtel. Landzhöfd., angående 
LandzCulturens upphjälpande och förbättrande af 
d. 20 februar. 1742, tillika med thet thäruti om-
nämnde Project till en så kallad By-ordning; Och 
gjordes i anledning thäraf, en tienlig föreställning 
till alla närvarande, om behörig wärckställighet af 
alt, hwad thäruti föreskrifwit finnes; Hwaruppå 
thenna Sockens Inwånare enhälligt åtogo sig, at 
efterlefwa then tryckte By-ordningen, och kommo 
öfwerens om böter och sakfall, efter hwarje punct, 
på sätt, som fölljer: nemln efter 

1 §. för försummelse eller owillja med budkaf-
lan lsta gn 8 öre Smt, och 2 dra g. 16 öre do mynt; 
för förfallolöst uteblifwande lsta gn 10 öre; flere 
gr 20 öre hwarje gång, för oanständiga ord emot 
ålderman eller grannar, eller Eeder och swordom 
wid sammankomsten 1 dahlr eller mer. 

efter 2. §. för hwarje famn ofärdig giärdesgård 
1. öre, och skadan dubbelt. 

3 §. för hwarje Creatur, som inkommer ge-
nom ogild giärdesgård 1. öre. 

4 §. för hwarje ofärdig grind 1. öre jtem för 
söndrigt Leed 1. öre. 

6 §. för hwarje famn dijke, som dämmer 
wattnetz aflopp uhr floddiken 4. öre. 

7 §. för hwarje famn dijken och höga renar 
1. öre. 

9 §. om alla giärdesgårdar ej äro uppfredade 
innom ett dygn, wid Sädestiden om Hösten, 
plicktes 1. dahl. för hwarje Creatur, som in-
släppes, sedan sådt är 16 öre Item för sin giärdes-
gårdz ensidiga upprifwande omkring trädesgiärdet 
samma straff. 

efter 10. §. för hwarje Creatur, som höst eller 
winter ensidigt insläppes på Rågen — 4 öre 

11. §. för hvarje Häst och Creatur, som in-
släppes i ängarne om wåhren — 4 öre. 

12. §. för hwarje Creatur, som betes i äng-
arne, sedan the uppfredade blifwit om Hösten — 4 
öre. 

13. §. för försummelse med öfwerflödigt 
Wattens utsläppande af åkrarne — 4 öre. 

14. §. försummelse med fåhrars och wattufåh-
rars kiörande Höst och Wåhr — 4 öre. 

15. §. försummelse med skiftens och tegars 
utstakande och utwadande i ängar 4 1. lsta gn,; 
8 .1. 2dra g: slående öfwer Lineea, uppå grannens 
teg, sedan skift är — 1. dahlr. 

16. §, för ÅkerRenars slående, innan Bytes-
renar blifwit deldte — 1 dahlr. 
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17. §. för ogill bro af ofärdigt Wägstycke, 
nnom ägorne, till och ifrån By, — 1. dahlr. 

18. §. för hwarje Creatur, som tiudras i äng 
eller Sädesgiärde — 4 öre. 

19. §. för hwarje Creatur, som otidigt eller 
Dgenwilligt insläppes om hösten i uppgifne ängar 
ach Stubbgiärden — 4 öre. 

20. §. för kiörande wåhr och höst i ängar, 
thär ej allmän wäg är, item för kiörande utom rätta 
wägen, thär fahrwäg är — 1 dahlr hwarje gång. 

21. §. för ärters plåckning och rofwors upp-
tagning, utan lof, af grannarnes barn, på samfäldte 
intagor — 4 öre hwarje gång. 

26. §. för Uppsättiande emot någon Wäl-
menande grannes förslag, om något tienligit och 
nödvändigt arbete, till Byns nytta och förbättring, 
plickte the motwillige 1. dahlr Smt hwarthera. 

30. §, för intagande af Inhyseshion eller an-
nat folck af mindre frägd, på ägorne — 1 Dr. 

31. §. för hwarje oringadt Swin — 1 öre, 
item för hwarje Swin, som ej instänges, eller är 
utur wägen, när Säd inkiöres — 1 öre. 

32. §. för bärande af bahr eld hemman emel-
lan, eller i Stall, Fähus, Lada, uthus, item för 
Tobaksrökande i thesse rum, Item för Eldz läm-
nande osläkt och owårdad, i kölna, Pörte, bad-
stuga, Smedia, Item för bofällige Eldstäder — 3 
Dahlr för hwarje af thesse uppräknade måhl i syn-
nerhet. 

33. §. för undandragande, wid brunnars, 
kiällors och samfäldte Wattu-ställens ränsande 
och uppgrafwande — 1 Dahl. Smt. 

Och blef förthenskull Allmogens antagande af 
By-Ordningen, så wäl som öfwerenskommande 
om ofwan-utförde plicktböter, Härmed Weder-
börin stadfäst; Hwaröfwer ett Utdrag utur thetta 
Protocoll, skall jämte sielfwa Byordningen, till all-
mogens påminnelse och efterrättelse, åtminstone 
en gång om åhret allmänneln uppläsas, med alf-
warsam förmaning och antydan thärhoos, at By-
ordningens innehåld noga fullgiöra, sig sielfwa till 
gagn och goda. 

JÄDERS SOCKEN 

Byordning för Jäders församling 1825 
Texten till denna byordning för Jäders församling 
har helt övertagits från Sundby församlings 
byordning stadfäst i häradsrätten 15 nov 1824. 

Tryck i KB och handskrift i ULA. Österrekarne 
härad AI:27 15 nov 1825. § 15. 
By-Ordning för Jäders Församling i Öster-Re-
karnes härad och Nyköpings Län. 

Utdrag af Domboken, hållen wid Lagtima 
Höste-Tinget med Öster-Rekarnes Härad i Eskils-
tuna den 15 november 1825. 

N:o 15. S.D. Under anhållan om Härads-Rät-
tens fastställelse, inlemmades en ordagrant så ly-
dande » Byordning i Jäders Församling av Nyköp-
ings Län. 

Hägnader kring gärden och ängar böra alla 
årstider wara uti godt stånd wid wite af 1 sk. för 
hwarje olaglig famn; upprifwer någon för Trädes-
gärdet större eller mindre del af sin gärdesgård 
utan Grannarnes bifall, plikte 1 R:dr, hwilket allt 
af Ordningsmannen, biträdd af twänne gode män 
genast af den försumlige och egenwillige uttages: 
och må den försumlige och egenwillige derefter 
inom wiss kort förelagd tid den felaktige och bris-
tande stängseln sjelf i ståndsätta eller låte Ord-
ningsmannen i annor händelse för lega göra, dock 
hafwe Ordningsmannen rättighet att af de öfrige 
grannarne i Byn erhålla nödige stängningsämnen 
till de felaktigas iståndsättande, hwilken kostnad 
äfwen av den tredskande såsom förut nämnt är 
genast uttages. 

Grindar till Sädesgården, Ängar och Hagar 
m. m. böra wara starka och med klinkor eller fjäd-
rar försedde, samt så ställde, att de af sig sjelfwe 
igenfalla wid wite av 12 sk. Skulle någon finnas så 
illa sinnad, att han afplockar, nedrifwer eller för-
derfwar gärdesgård, Led eller Grind, eller bränner 
någon annan än jordägare eller brukare Gärdsel, 
stör eller annat upparbetadt stängnings-ämne, och 
icke kan bewisa att han i wittnens närwaro sådant 
wirke af desse sistnämnde erhållit: så plikte han 
derföre, om han inom Socknen bor, 3 R:dr 16 sk., 
som Socknens fattige tillfalla. Och sitte, till ett 
warnande exempel för dylikt okynne, en Helgedag 
i Stocken med passande sinnebild som till exempel 
en Gärdesgårdshank eller Grindspjäla. Dessutom 
åligge Ordningsmannen att denne brottslige till 
answar och skadeersättning hos kronobetjeningen 
i orten anmäla. 

Strömdiken skola alltid hållas i fullgodt 
stånd, så att watten icke qwarstannar; och då nå- 
gon anmäler att sådant icke swarar emot ändamå-
let, åligger det Ordningsmannen, biträdd af 
twänne ojäfwige personer att besigtiga det öfwer-
klagade, och en wiss kort tid de dikes-skyldige 
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förelägga till dess fullkomliga iståndsättande; men 
skulle detta icke inom den förelagda tiden wara 
werkstäldt, ware Ordningsmannen pliktig, att ef-
ter trenne dagar hafwa arbetet medelst lega förrät-
tadt, och uttage han kostnaden af den tredskande 
genast, samt derjemte 32 sk. böter. 

Ej må någon, någon tid af året, insläppa lösa 
kreatur i sädesgärden; den, som det gör, plickte 
första gången 32 sk. hwilken plikt för hwarje för-
nyad gång fördubblas och af Ordningsmannen, på 
förr nämnde sätt, genast af den felaktige uttages. 

Okynnes- eller folkilskna kreatur böra icke 
få gå lösa, utan skola wara så fängslande, att de 
icke kunna göra skada. Försummas detta, utgifwe 
egaren, utom ersättning för orsakad skada, 1 R:dr 
för hwarje Häst eller Boskaps-kreatur; för Get, 
Swin och Får 12 sk., och för hwarje annat 
okynnes-kreatur 8 sk. och fördubblas desse böter 
för hwarje förnyad gång; samt äge efter 4:de gång-
en hwar och en rättighet att ett slikt okynnes- eller 
ilsket kreatur saklöst döda. 

Kör, rider eller går någon öfwer annans 
besådda åker, sedan kälen urgått, utgifwe 2 R:dr 
och tager sig någon om sommaren öfwer annans 
äng, gående, ridande eller åkande utan tillstånd, 
wäg, plikte han 1 R:dr. 

Jngen ware tillåtet, att utan de fleste gran-
narnes bifall beta eller tjudra sine kreatur i äng 
eller sädesgärde, änskönt det skedde på hans egna 
tegar eller skiften; den, häremot sig förser, gälde 
för hwarje gång 16 sk. 

Uti Hagar, Ängar och Gärden böra inga 
kreatur insläppas till bete, innan grannarne öfwer-
enskommit, så wäl om tiden, när sådant må ske, 
som och om antalet, samt hwilka slags kreatur de 
wilja der intaga. För hwarje kreatur utgifwe den, 
häremot bryter, 16 sk., och skola kreaturen genast 
upptagas. 

Alla nödiga wägar inom ägorne, samt till 
och från By, böra Grannarne emellan fördelas ef-
ter Hemmantal, och med wägpålar förses. Sedan 
hålle hwar sitt wägstycke så förswarligen wid 
makt, att wägen utan olägenhet för åkdon, red-
skap dragare kan befaras. Och åligge Ordnings-
mannen att i slutet af hwarje Junii månad, med 
nödigt biträde, syn förrätta å de By-wägar, hwilka 
leda till andra Hemman, samt i händelse af brist-
fälligheter, den försumlige tillsäga att inom en kort 
förelagd tid dem bota; och äge han rätt derefter, 
att för lega det felaktiga iståndsätta, och omkost-
naden genast utmäta. 

I hwarje Maji och October månad skall, 
efter skedd pålysning, Brandsyn hållas, hwarwid 
tillses, att alla murar äro i godt och förswarligt 
stånd, samt att Brandredskap, bestående af stege, 
båtshake och ämbar icke måtte saknas på något 
ställe; men finnes brist af någondera, tillsäge Ord-
ningsmannen om dess anskaffande sist inom 8 da-
gar derefter wid 2 R:dr pligt för den, som då icke 
äger denna redskap i ordning. Wid ofwannämnde 
tillfällen bör ock Kyrkans Brandspruta besigtigas, 
och, i händelse af bristfällighet, Kyrkowärdarne 
tillsägas att låta den iståndsätta med det skynd-
sammaste, wid answar. Wid denna syn biträder 
emot förut öfwerenskommen betalning en wäl-
känd murare, hwilken, om han anser någon eld-
stad wara af farlig beskaffenhet, eger rätt, att den 
samma genast nedrifwa och obrukbar göra. 

Byamännen böra, hwar och en i sin By, 
tillse att skorstenarnes sotning ordentligen werk-
ställes, och bör Sotsyn af dem i slutet af hwarje 
månad förrättas. Den, som då befinnes hafwa sina 
skorstenar osotade, utgifwe för hwar och en sådan 
24 sk. 

Då stormwäder om sommaren inträffar, eller 
annars när taken icke höljas af snö, äga Byamän-
nen magt att wid 6 R:dr 32 sk. förbjuda all stark 
och häftig eldning, samt ware till 2 R:dr förfallen 
hwar öch en, som bär blottad eld och går med bart 
ljus uti uthus eller med tobakspipa derstädes 
röker. Då någon gör hank och icke till sista gnistan 
utsläcker elden efter sig, plikte 3 R:dr 16 sk. fast 
ingen skada sker, men skulle derigenom skada 
åstadkommas, förfares med den wårdslösa dessut-
om efter Lag. 

Ej må i Socknen intagas något löst folk, 
som antingen icke komma uti å'rstjenst eller till 
Jordtorp, hwaraf göres minst en dag i weckan, så 
framt församlingen icke dertill sitt bifall lemnar; 
och wid 6 R:dr 32 sk. plikt för den annorlunda 
förfar, samt skyldighet att den eller de lösa Perso-
nerna genast ur Församlingen bortskaffa. 

Till biträden wid syner och besigtningar 
m. m. äro alltid Byamännen sjelfskrifne, men skul- 
le de icke wara tillstädes wid kallelsen eller icke 
kunskap derom få, eller anses jäfwige för tillfället; 
kalle då Ordningsmannen af Allmogen 2:ne andre 
godkände män, och må ingen wägra att slik kallel-
se åtlyda wid 1 R:dr plikt, som genast af Ordnings-
mannen med biträde af andra tillkallade goda män 
af den motwillige uttages. 

Skulle någon wara så obetänksam att han, i 
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och för eller under werkställigheten af föregående 
By-Ordnings stadganden, med smädeord eller 
skymfeliga utlåtelser utfar emot Ordningsmannen 
eller dess biträden, plikte 2 R:dr, och stånde den 
förfördelade ändå öppet att lagligen wid Domstol 
en sådan tilltala. Men skulle någon, med hugg eller 
slag, Ordningsmannen eller dess biträden öfwer-
falla, plikte derföre 13 R:dr 16 sk. och answarar 
dess utom efter Lag. 

Ordningsmannen åligge att i möjligaste 
måtto tillse att denna By-Ordning efterlefwes, 
men skulle han härutinnan wara försumlig eller 
efter erhållen upplysning om något som strider 
emot föregående stadganden, icke genast an-
wända den magt, som honom är lemnad till Ord-
ningens bibehållande, plikte första gången 2 R:dr, 
andra gången 3 R:dr, tredje gången 3 R:dr och 
förklaras owärdig till Ordningsman samt alla andra 
uppdrag inom Socknen, hwilka fordra allmänt för-
troende. 

Alla witen beräknas och utgå i Banco-
mynt, och, der icke annorledeä sr [!] stadgadt, 
fördelas de sålunda, att den ena hälften såsom 
någon ersättning för beswär och kostnader, till-
faller By-Rätten, och den andra hälften samlas till 
en Cassa och användes efter Socknemännens ge-
mensamma beslut. Af den hälft som tillkommer 
By-Rätten, tager Ordningsmannen ensam (2/3) 
twåredjedelar och den öfriga 1/3 delas emellan 
Bisittarne. De medel, som i Cassan inflyta, har 
By-Rätten under sin Wå'rd, och answare Ord-
ningsmannen och Bisittarena derföre med deras 
egendom, en för alla och alla för en. Wid årliga 
Wallborgmässo Sockenstämma, aflemnar By-Rät-
ten fullständig redogörelse för By-Cassans till-
stånd, och förwaltning det sist förflutna året. 

Ofwanskrifne By-Ordning blef å lagligen utlyst 
allmän Socknestämma med Jäders Församling en-
hälligt antagen, sedan den blifwit ljudeligen upp-
läst, som härmed intygas af Jäders Socknestuga 
den 13 November 1825. Lars Jonsson i Swelunda. 
Olof Jonsson i Bränne. Jonas Jonsson i Össby. 
Nils Larsson i Edeby. Jonas Jonsson i Ensked. 
Pehr Jonsson i Mora. Eric Ersson i Hesselby.» 

Som upplästes; och fann Härads-Rätten, efter 
granskning häraf samt i anledning af Kongl. Reso-
lution på Allmogens beswär den 1 September 
1741, skäligt samma By-Ordning fastställa att som 
Lag för Jäders Församlings By-skrån gälla, sedan 
den i berörde Församlings Kyrka blifwit behöri-
gen kungjord; och må denna By-Ordning, för den  

kännedom af den samma Konungens Befallnings-
hafwande i Länet kan hafwa af nöden, hos Ko-
nungens bemälte Befallningshafwande uppwisas. 
År och dag som före skrifwet står. 

På Härads-Rättens wägnar, S. P. Selinder. 
Upplästes uti Jäders Kyrka den 18 Marti 1826 af 
Eric Wirén, Comminister. 
Uppläst på allmänna Wallborgsmässo-Socken-
stämman den 27 Augusti 1826 af Enevald Wide-
beck och aflemnad till Ordningsmannen. 
Med Originalet lika lydande intyga J. H. Hag-
ström, Pehr Jonsson i Jädersby. 

(Stockholm, 1840. Tryckt hos P. A. Norstedt & 
Söner, Kongl. Boktryckare.) 

SUNDBY SOCKEN 

Byordning för Sundby församling 1824 
Denna byordning är identisk med Byordning för 
Jäders församling 1825. 
ULA. Sundby kya KLI 28 aug 1824 och Österre-
karne härad AI:27. 15 nov 1824. 

Byordning i Sundby Församling af Nyköpings Län 
§ 1-1 16 = Jäder 1825 § 1-116. 
Ofvanskrefne Byordning blef å Lagligen utlyst 

Allmän Socknestämma med Sundby församling 
enhälligt antagen, sedan den blifvit tydligen 
upläst, som härmed intygas af Sundby Sockne-
Stuga den 29 de Augusti 1824. 

J. P. Häggman, J. Kihlblom, Eric Ersson i 
Ingespjuta, Olof Ersson i Östra, Olof Andersson i 
Östra N. 7. Lars Pehrsson i Hygby, Pehr Pehrsson 
b i Sundby by, Anders Jonsson i Wreta. 

Stadfästades i HäradsRätten den 15 Nov. 1824. 

Originalet till denna Afskrift är ifrån Predikostolen 
i Sundby kyrka upläst den 5 Sept. 1824 af And. 
Englund. 



UPPSALA LÄN 

Byordning för Uppsala län 1820 

Tryck i UUB. Byordningen tryckt även i Upsala 
läns Kong!. Landthushållningssällskaps hand-
lingar, 1821. Handskrivet exemplar i ULA.Upp-
sala länsstyrelses kansli E XVII: 1. 

Byordning i Upsala län. 
Näst sann Gudsfruktan, är wördnad för Lag och 

Öfwerhetens bud, aktning för Medmenniskors rätt 
samt eget noggrannt iakttagande af ordning, flit 
och sparsamhet i yttre och inre hushållning, den 
källa, hwarifrån förnöjsamheten och wälmågan ut-
gå. Den som åsidosätter dessa dygder, han förspil-
ler sin egen sällhet; an här förlorad för fosterlan-
det och wanslägtas från widtfrägdade förfäder, de 
der med orubbligt hjeltemod och med glädje 
wågade blod och lif i strid för Konung, lagbunden 
frihet och fosterjord, men, under utöfning af fri-
dens lugna yrken, med lika alfwar och med rast-
lös werksamhet arbetade på sitt eget wälstånd och 
förberedde åt sina barn skördarne, som wi nu 
med lätt möda insamla från de fordom wilda falt, 
hwilkas bördighet, näst Försynens Nåd, är en 
frukt af dessa wåra Fäders ihärdiga flit, omtanka 
och mannliga kraft. Wi skola alle idka att likna 
dem häruti. Wi skola, som desse wåra Förfäder, 
med klok och modig werksamhet arbeta, ej blott 
för wår egen, men ock för wåra efterkommandes 
sällhet, och så en gång, såsom de, i lifwet glädjas 
af wårt werk och ihågkommas med tacksamhetens 
wälsignelser på wåra grafwar; men wi kunna och 
skola ännu till deras redbara dygder lägga det ljus, 
som wetenskaperna och erfarenhetens läror i se-
nare tider spridt öfwer Landthushållningens alla 
delar. För att betrygga hwars och ens rätt, att, 
ostörd af grannar, fri från obehagliga, tidspillande 
och kostsamma Rättegångar om obetydliga äm-
nen, men likwäl, under fullt åtnjutande af sam-
hällslefnadens alla fördelar, sköta sin jord och sin 
egendom på det bästa sätt han will och kan, är det, 
som en förnyad, efter tidens kraf lämpad By-Ord-
ning, nu, efter nästan alla LandsFörsamlingars 
önskan, för Upsala Läns aktningswärde Jordbru-
kare framlägges. 

1 Cap. Om By-Ordningsman, By-Rätt och By-
Stämma. 

§ 1. Hwarje större By, eller flere angränsande 
smärre med underlydande Torp, allt efter som nö-
digt aktas, bör utgöra ett Bylag, hwarest skall fin-
nas en By-Rätt, bestående af en Ordförande, hwil-
ken kallas Ordningsman, och twenne eller flere Bi-
sittare, i mohn af Bylagets storlek. Desse wäljas 
genom flesta rösterne på twenne år för hwarje 
gång, å allmän ByStämma den 2:dra Januarii af 
samtlige Bylagets jordbrukande husfäder, såwäl 
Jordägare som Boställshafware ,Arrendatorer och 
Jordtorpare. Hwar och en för Gudsfruktan, godt 
förstånd, redlighet, werksamhet och insigter i 
Landtbruket känd hemmansbrukare kan till Ord-
ningsman eller Bisittare wäljas. Desse uppdrag, 
hwilka äro bewis af medbröders hedrande tillför-
sigt, kan ingen sig undandraga utan fullgiltiga, 
eller af de fleste wäljande godkända skäl, wid 10 
R:drs wite till ByCassan; dock må icke Kronans 
Embetsmän, emot deras wilja, utses till Ordnings-
män, emedan de i sine tjenstegöromål kunna äga 
laga hinder att slik befattning sig åtaga.Ordnings-
mannen kan, efter denna tid, å nyo inwäljas; han 
må likwäl då kunna afsäga sig förtroendet, om han 
will; men af Bisittarne bör åtminstone en årligen 
ombytas, sedan hans befattning fortfarit de första 
twenne åren. Skulle den oförmodade händelse nå-
gonsin inträffa, att Ordningsmannen är trög och 
försumlig i sina pligter, så äger hwilken Byman 
som helst, att anmäla sin klagan deröfwer hos 
Församlingens Pastor, hwilken ej lärer underlåta 
att på tjenligaste sätt söka rätta hwad som kan 
wara feladt. Om åter Ordningsmannen förmärker 
grof efterlåtenhet hos sine Bisittare, och sådant fel 
ej rättas genom wänliga warningar, äger Ordnings-
mannen genast sammankalla ByStämma, för at 
en pålitligare Bisittare inwälja, hwilket Bylaget 
icke må neka, så länge Ordningsmannen icke sjelf 
förwerkat dess förtroende. 

Dör Ordningsmannen, sammankalles då Bylaget 
af Bisittarne att wälja en annan. Sjuknar Ordnings-
mannen, eller kommer han att länge wara borta 
från sitt hemwist, wälje Bylaget likaledes en an-
nan, som emellertid förestår hans befattning. 
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§ 2. ByRättens åliggande är att befordra denna 
By-Ordning till werkställighet och att dymedelst 
)efrämja Bylagets bästa. Dess medlemmar skola 
;å uppfylla denna skyldighet, att de med fredade 
samweten må kunna answara derföre, att intet af 
lem försummas, som kan leda till allmänt gagn. 
Isynnerhet skall Ordningsmannen med lefwande 
nit och klok omtanka omfatta alla Bylagets all-
männa angelägenheter. Han skall wara den förste, 
att, äfwen med efterdömen af ordning och om-
tänksam hushållning gagna Bymännen under det 
han tillika uppfyller sitt kall, såsom Ordningsman, 
utan fruktan, hat och förtryck, likasom utan efter-
låten flathet; aldrig förgätande, att den makt han 
får utöfwa, är honom gifwen, ej för hans enskildta 
skuld, utan för att dermed befordra Bylagets och 
det allmännas werkliga gagn. Ordningsmannen en-
sam afgör de hos ByRätten förekommande mål 
och är answarig för beslutens riktighet; men han 
är skyldig, att i alla frågor, som tillhöra ByRättens 
handläggning, inhämta utlåtande af Bisittarne, 
hwilkas pligt det åter är, att ständigt och troget 
samt utan all dröjsmål gå Ordningsmannen till-
handa med alla upplysningar, som de kunna lem-
na. Ordningsmannen har uppsigt öfwer det hela, 
men indelar Bylaget i wissa Districter emellan Bi-
sittarne, för att genom dem få mycket snarare och 
säkrare erhålla kunskap om hwad inom Bysam-
hället föregår. 

Hos Ordningsmannen, eller på något annat tjen-
ligt ställe, som han utsätter, har ByRätten Fyra 
Lagtima sammankomster, nemligen sista Söckne-
dagarne i Mars, Junii, September och December 
Månader. Dess första göromål blifwa då, att, efter 
denna ByOrdning, afsluta twister och fålla Bymän-
nen till answar för de här nedanföre uppräknade 
felsteg eller försummelser, som under sista trenne 
Månader sig tilldragit; äfwensom ByRätten då ock 
bör öfwerlägga om hwad som hörer till Landt-
brukets förbättring och Bylagets förmon i allmän-
het, hwilka öfwerläggningar likwäl sedermera å 
allmän sammankomst föreläggas samtlige Byamän-
nen till slutlig pröfning och afgörande; — men äf-
wen emellan ofwannämde wanliga tider samman-
träder ByRätten, så ofta Ordningsmannen finner 
sådant nödigt, eller ärenden förekomma, som icke 
tåla dröjsmål. Kallelse till ByRätt skall alltid ske 
minst en dag förut. Sådan kallelse bör hwar och en 
inom Bylaget hörsamma wid 24 skillingars wite. 
Uteblifwer han och wisar ej giltigt förfall, warde 
fälld till witet, och dubbelt, eller En Riksdalers  

wite, honom förelagdt. Tredskas han också då, 
utgifwe äfwen sistnämde summa, och warde saken 
afgjord på för hand warande skäl. Ej må ByRätten 
annars dömma någon ohördan. ByRätten kan fälla 
Bylagets medlemmar till de i denna ByOrdning 
öfwerenskomna witen och ersättningsmedel; men 
de böter och straff hwarmed Allmänna Lagen eller 
särskilda Författningar belägga förbrytelser, kan 
ByRätten aldrig ådömma någon, ty sådant åligger 
den lagliga Domaremakten. Sjelf, eller genom den 
af Bisittarne, inom hwilkens District af Bylaget 
något gröfre brottmål händt, bör Ordningsmannen 
likwäl genast hos KronoFogden eller Länsman-
nen i häradet sådant anmäla till laga undersökning 
och åtgärd. Icke heller kan ByRätten, under hwad 
sken det wara må, befatta sig med någon sådan 
betydligare twist, som angår Bymans eller annan 
persons äganderätt, annorledes än att den söker 
uppmana till förlikning. Äfwenså får ByRätten på 
intet obehörigt sätt blanda sig i Bymännens en-
skildta inre hushållning eller göromål, utan bör 
den fast hellre göra allt, för att utrota det oanstän-
diga och lastbara squaller, hwarigenom husliga 
sammanlefnadens glädje så ofta förstöres. ByRät-
ten skall hellre fria än fälla den tilltalade, om hans 
fel är underkastadt skäligt twifwelsmål. Besluten 
böra grundas på den tilltalades eget erkännande, 
eller på ByRättens egna säkra och samvetsgranna 
kännedom om sanningen, eller på trowärdige per-
soners intyg; men edgång kan ByRätten aldrig af-
fordra någon, under hwad förewändning som 
helst. Denna ByOrdnings föreskrifter böra utan 
förtydning tjena till efterrättelse. Deras syftemål 
är, att straxt och i wänlighet rätta sjelfs-
wåld och smärre afwikelser från god ord-
ning, att befrämja grannsämja och goda 
seder, samt att bringa Landtbruket, särde-
les i Bylag och samfälligheter, till att den 
stadga och fullkomlighet, som detsamma 
kan ernå under kloke, idoge och af obe-
tänksamme grannar ostörde idkares wård. 
Byordningen gäller icke utom Bylaget, och icke 
eller för andre än innehafware af de hemman, som 
i densamma ingått; dock kan, inom By, ingen un-
dandraga sig ByOrdningens efterlefnad, om de 
fleste hemmansinnehafware wilja den antaga, och 
framdeles blifwande ägare eller åboer äro skyldige 
att underkasta sig den, om densamma redan är 
antagen. 

Der flere Byar gränsa tillsammans i åker, äng 
eller betesmark, antingen de mötas i öppet fält 
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eller hafwa åker- och ängsskiften med hwarandra, 
eller med gärdesgård skiljda äro, böra de förpligta 
sig, att denna ByOrdning efterlefwa. 

§ 3. Ordningsmannen äger äfwen makt, att, när 
han antingen sjelf pröfwar nödigt, eller warder af 
någon Byman derom anmodad, kalla Bylaget till 
allmän sammankomst eller ByStämma. Denna kal-
lelse sker genom en hos Ordningsmannen för-
warad tjenlig Staf, hwarå är tecknadt Bylagets 
namn, samt att den icke åtlydes utom Bylaget. 
Från Ordningsmannen lemnas denna Staf till när-
maste granne, hwarefter den, så widare, man 
emellan, utan ringaste uppehåll i den stadgade 
ordningen, inom Bylaget fortskaffas. Wisar någon 
försummelse eller motwilja härwid, utgifwe han 
första gången 24 skillingar Banco och andra gång-
en dubbelt. Till allmän sammankomst samlas By-
laget alltid, och utan särskild kallelse, den 2:dra 
Januarii hwarje år, i ändamål, som nedan för-
mäles, och det wid äfwentyr, som i 4:de § stadgas. 

När stafwen således omlupit, bör åboen 
sjelf från hwarje hushåll, på dertill utsatt tid och 
ställe sig infinna för att samråda om hwad af Ord-
ningsmannen kan blifwa förestäldt. Uteblifwer nå-
gon, utan att wara sjuk, förut bortrest, eller hafwa 
annat fullgiltigt förfall, utgifwe han hwarje gång 24 
skillingar Banco, och ware skyldig att åtnöjas med 
hwad de närwarande besluta. 

Förmärkes skiljaktighet i meningarne wid 
allmän sammankomst, så bör omröstning anstäl-
las, och beräknas då en röst för hwarje af de rös-
tandes innehafwande Öresland inom Bylaget. 
Efter Öretal böra äfwen alla bidrag till gemen-
samma arbeten af Bymännen utgöras, så framt 
icke Bymännen finna skäl att öfwerenskomma om 
någon annan grund. Som JordTorpare icke skäli-
gen kunna uteslutas från deltagande i Bylagets 
angelägenheter, så bör, wid första sammankom-
sten, då denna ByOrdning börjar gälla, ett wisst 
öretal i mohn af storleken, jemförd med ägorne till 
det hemman hwaraf Torpen blifwit tagne, åsättas 
alla Jordtorp inom Bylaget, i fall hemmansägarne 
så för godt finna. Detta öretal bör sedan förblifwa 
oförändradt och tjena till grund såwäl förTorpar-
nes rösträttighet å Bystämmorne, som för deras 
skyldighet, att med Bymännen deltaga i gemen-
samma arbeten till Byns gagn. Äro rösterne lika å 
ömse sidor, gälle då den mening, som Ordnings-
mannen biträder, och beslutet uppsättes, där så 
ske kan, skriftligen i få ord, men tydligt, uti en 
minnesbok, som bör föras wid hwarje ByStämma  

och hos ByRätten samt af Ordningsmannen förwa-
ras. Beslutet uppläses genast och undertecknas af 
twenne eller flere af ByRättens eller Bylagets med-
lemmar. Skulle ingen närwara, som kan dessa be-
slut skrifteligen författa, så gälla de ändock då de 
af trowärdige män witsordas. 

Skulle beslutet i sådan Allmän ByStämma ogilla 
ByRättens eller någon enskild Bymans förslag i de 
förekommande öfwerläggningsämnen, rörande all-
männa företag till Bylagets gagn, äge då Ordnings-
mannen, om han så nödigt finner, eller någon en-
skild det påstår, att tillkalla besigtning å stället an-
tingen af närmaste ojäfwiga Utbya ByRätt, eller 
ock af andre gode Män jemte någon af ortens 
KronoBetjening, för att derwid tillhandagå med 
upplysningar, hwarefter ärendet, om twisten icke 
kan annorlunda slitas, underställes Kongl. Maj:ts 
Befallningshafwandes pröfning, derest alla öfwer-
enskomma att åtnöjas med dess beslut, men i wid-
rigt fall bör det till Domstolen i Orten och näst in-
fallande ting instämmas. Skulle då befinnas, att 
någon eller flere af grannarne oskäligen satt sig 
emot det, som till Byns werkliga nytta want, i wäl-
mening, föreslaget, ware skyldige ej blott att efter 
skälig räkning gälda all den kostnad, som genom 
Synen eller Lagsökningen de öfrige tillskyndats, 
utan ock all den skada genom deras tredskande 
kan hafwa uppkommit. Finnes någon i By, som är 
begifwen på fylleri eller slösaktighet, wårdslösar 
sitt jordbruk och sin hushållning, eller ständigt 
sätter sig emot de nyttiga företag som öfrige By-
män wilja befordra, ware då Ordningsmannens 
rättighet och skyldighet, att, när en sådan person 
icke låter rätta sig genom warningar, hosDom-
stolen derom göra anmälan, på det han må kunna 
ställas under Förmyndares wärd och uppsigt. 

§ 6. På sätt i 3:dje § är sagdt, samlas Bymännen 
årligen den 2:dra Januarii å det ställe, som Ord-
ningsmannen utsätter. Då uppläses alltid för By-
männen åtminstone de nödigaste punkter af denna 
ByOrdning. Derefter företages granskning af den 
Redogörelse för nästförflutna års åtgärder, samt 
ByKassans tillstånd och anwändande, som ByRät-
ten är pligtig att då framlägga. Då tiden är inne, 
att ny Ordningsman för Bylaget skall wäljas, ware 
afträdande Ordningsmannen skyldig att genast till 
honom emot quitto aflemna Stafwen, Kassan 
jemte alla de handlingar, som Ordningsmannen 
tillkommer att hafwa under sin wård. Finner sig 
någon Byman missnöjd med Ordningsmannens re-
dowisning, eller tror han sig kunna bewisa ByRät- 



Byordning för Uppsala län 1820 325 

lens Ordförande eller Ledamöter försummelse 
riler uppsåtliga felsteg, hwarigenom skada skett, 
ware skyldig, att sådant nu ock anmäla. Kunna 
ByRättens medlemmar icke då genast så tydligen 
ådagalägga deras oskuld, att de fleste Bymännen 
frikalla dem från answar, så bör efterträdande 
Ordningsmannen instämma de tilltalade till Dom-
stolen i orten, att den skedda skadan ersätta, om 
den icke i godo godtgöres. För öfrigt är hwarje 
Byman, äfwen emellan dessa årliga sammankom-
ster, öppet, att framföra sin klagan, på behörigt 
och anständigt sätt, och ware Ordningsmannen, 
derest han brottslig finnes, alltid skyldig att ersätta 
all den skada han Bylaget orsakat; hwaremot den, 
som icke blyges att framträda med ogrundade be-
skyllningar emot honom, och oaktadt warningar, 
icke afstår derifrån, gör sig förfallen till 6 R:dr 
32 skillingars afgift till ByCassan. Är Ordnings-
man i något mål jäfwig, afhålle sig då från med-
delande af beslut den i och warde, i stället, förre 
Ordningsmannen i Byn eller en Utbya Ordnings-
man anmodad att ärendet pröfwa och afgöra. Ne-
dannämde omständigheter skola anses såsom jäf, 
nemligen, om målet rörer Ordningsmannens för-
äldrar, barn eller syskon, swärföräldrar, måg eller 
sonhustru, swågrar eller swägerskor, stjuffader 
eller stjufmoder: om Ordningsmannen har Rätte-
gång wid Domstol med den tilltalade, eller om sa-
ken rörer honom sjelf få omedelbarligen, att hans 
eget answar derigenom är i fråga, och af målets 
utgång beror. Dessa jäf gälla dock blott i enskildta 
ärender; men icke i dem, som röra hela Bylaget 
och således äro af allmännare omfattning, ej eller 
sträcka de sig till Bisittarne i ByRätten. 

ByRätts beslut, så widt de med föreskrifter-
na i denna ByOrdning enlige äro, gånge alltid 
genast i verkställighet, oaktadt klagan kunde wilja 
anföras deremot. Den missnöjde äger, att till näst- 
infallande lagtima Ting i Häradet, instämma Ord- 
ningsmannen för att winna ändring, om han för-
menar sig wara orätt behandlad. — Försummar 
han detta, hafwe då ej widare rätt till talan i saken. 
Tappar han målet genom Domstolens slutliga Ut-
slag, ware skyldig, att icke allenast ersätta Ord- 
ningsmannen all dess kostnad, beswär och tids-
spillan, hwarå räkning wid Domstolen bör företes, 
utan ock att särskilt till ByCassan utgifwa 6 Riks-
daler 32 skillingar. 

En och hwar af Bymännen åligger att wisa 
Ordningsmannen och ByRätten lydnad, höflighet 
och aktning; hwaremot Ordningsman och Bisittare  

skola med wänlighet och saktmod bemöta alla och 
i sina handlingar ständigt hafwa rättwisan, utan af-
seende på person, till sitt enda föremål. Den sig 
fördristar, att inför samma Rätt, wid allmän By-
Stämma eller wid witens uttagande, bruka oan-
ständiga eller föraktliga ord eller åthäfwor, utbris-
ter i eder eller swordomar, eller nyttjar wåld, 
warde af Domstolen i orten straffad efter allmän 
Lag och Laga Stadgar, och gälde derutöfwer till 
ByCassan hwarje gång 2 r:dr Banco. Finnes någon 
wid sådant tillfälle wara öfwerlastad af starka 
drycker, warde han genast från sammankomsten 
afwist, gifwe en lika summa till ByCassan och 
pligte dessutom efter allmän Författning för brot-
tet. 

2 Cap. Om hägnad, stängsel och dikning m. m. 
Höst och Wår, eller flere gånger om året, 

der så nödigt pröfwas, anställes, uppå ordnings-
mannens tillsägelse, Gärdesgårdssyn af samtlige 
Bymännen, hwarwid alla bristfälligheter å hägna-
der, grindar eller led, för hwilka en hwar efter sin 
ägodel bör answara, noga antecknas samt wiss dag 
till deras lagliga iståndsättande förelägges. Enär 
den sålunda föreskrifne tid inträffat, företages ge-
nast eftersyn till utrönande om allt är fullgjordt. 
Beträdes någon då med försummelse, så fälle ho-
nom ByRätten, att, efter utsedde gode Mäns upp-
skattning, ersätta skadan, om sådan skedd är samt 
wedergälle han till fullo den kostnad som uppgår 
för bristernas iståndsättande, hwarom Ordnings-
mannen utan widare dröjsmål besörjer; äfwensom 
Ordningsmannen alltid, så fort någon hägnad för-
märkes wara ogilld, förständigar ägaren om dess 
lagande och derest denne i sådan skyldighet tred-
skas, genast besörjer iståndsättandet för lego och 
låger dessa medel ofördröjeligen utmäta. 5 Cap. 
Byggn. Balk. och Kongl. Förordn. den 9 Febr. 
1802 stadga answaret för försummelse att under-
hålla hägnad i laggillt skick. 

Skulle någon finnas så illa sinnad, att han af 
hat, ondska, öfwerdåd, eller för att insläppa krea- 
tur, nedrifwer och förderfwar Grind, Led eller 
Gärdesgård, befordre då Ordningsmannen, på By-
Cassans bekostnad, den brottslige till answar och 
skade-ersättning derföre, wid Domstolen i orten, 
och fälle honom ByRätten dessutom, om han By-
laget tillhörer, att utgifwa 3 Riksdaler 16 skillingar 
till ByCassan. 

Till förekommande af skada genom driffall, 
bör ingen Gärdesgård omkring åkerfält, då den af 
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gärdsel uppföres, hädanefter stängas på annat 
sätt, än att den, derest icke markens beskaffenhet 
sådant hindrar, åtminstone nedsättes tre flerde-
dels aln djupt uti ett twenne alnar bredt dike, 
äfwen om någon grannes åker skulle stöta denn-
till, i hwilket fall halfwa diket uppgräfwes af hwar-
dera Jordägaren. Sker annorledes, äge Ordnings-
mannen rätt, att sådan gärdesgård nedtaga och, 
på sätt ofwan nämnes, den emot lego uppsätta, 
samt betalningen derföre af den tredskande ut-
taga. 

På det att diken, der markens läge så ford-
rar, må med nytta kunna anläggas och widmakt-
hållas, böra grannarne, årligen, om wåren, när 
kälen går utur jorden, sammankallas af Ordnings-
mannen till syn å alla sådana diken, som hafwa 
gemenskap med grannars ägor. För de diken, som 
endast skola gräfwas djupare eller upprensas, 
ålägges ägaren, att, inom bestämd lämpelig tid, 
hafwa sådant behörigen werkstäldt. Dikningen be-
sörjes ock annars för lego af Ordningsmannen, 
på sätt om hägnaden stadgadt är.Angående flod-
dikens upptagande å nyo, förhålles enligt före-
skriften i 3:dje Capitlet. 

Om wattnet uppdämmes å nästgränsande 
Bys ägor, bör Ordningsmannen derstädes tidigt 
tillsägas, att ofördröjeligen föranstalta om watt-
nets utsläppande. Sker sådant icke ändå, och kan 
ingen wänlig förening härom träffas, då måste den 
lidande söka Domaren, för att winna rättelse och 
ersättning för orsakad skada, som genast bör af 
ojäfwige män uppskattas. 6:te Cap. Byggn. Balken 
tjenar till efterrättelse rörande Dikningsskyldig-
heten. 

Näst före wanliga Slottertiden bör Ord-
ningsmannen sammankalla grannarne, att förena 
sig om wiss dag till samfåldta ängars afslående. 
Wid samma tillfälle böra waden uppgås, samt ste-
nar, der sådane förut icke funnits, nedsättas i stäl-
let för pålar, till så mycket säkrare och warakti-
gare råmärken, wid äfwentyr att desse eljest för 
lego anskaffas af Ordningsmannen, på den tred-
skandes bekostnad. Den som slår öfwer wad-
linien, gifwe dubbel ersättning efter ByRättens 
pröfning. 

Alla nödiga wägar inom ägorne samt till och 
från By, böra, grannarne emellan, efter öretal för-
delas. Sedan hålle hwar sitt wägstycke, så för-
swarligen wid makt, att wägen, utan olägenhet för 
åkdon, redskap och dragare, kan befaras. Försum-
mar någon att bättra den bro eller wägstycke, som  

grannarne, wid besigtning, den Ordningsmannen i 
början af October månad hwarje år anställer, för-
klarat ogild, och öfwerenskommit böra iståndsät-
tas inom wiss tid efter skedd tillsägelse derom; 
så åligger Ordningsmannen, att då sådant wid 
skedd eftersyn funnits åsidosatt, för lego genast 
låta bättra det bristfälliga och betalningen derföre 
af den tredskande utmäta. 

§8. På det Bymännen så mycket bättre må 
kunna färdas öfwer diken, hwar helst nödigt är, 
utan fara att dem nedköra eller igentrampa, skall 
hwar och en jordbrukare i By hålla lösa flyttbroar 
i mohn af behofwet. Försummas detta och sker 
derigenom skada å grannes dike, warde den, efter 
ByRättens beslut, fullt ersatt, och äge Ordnings-
mannen att låta dylik flyttbro förfärdiga samt kost-
naden derföre hos den tredskande uttaga; eller ock 
bör i ByStämma öfwerenskommas hwarest fasta 
broar skola anläggas för sådens inkörande m. m.; 
åliggande ByRätten att likaledes befordra sådan 
öfwerenskommelse till werkställighet för lego, om 
försummelse inträffar. 

Kör eller rider någon öfwer grannensTrä-
desåker, utan hans tillstånd och innan käle inträf-
fat, erlägge 24 skillingar. Kör någon samma tid 
öfwer hans sådda åker, utgifwe 2 Riksdaler. Går 
eller rider han öfwer sådd, ofrusen åker, fålles till 
En Riksdalers afgift. För olofliga gång- eller kör-
wägar öfwer äng om sommaren fånes till En Riks-
dalers wite. Andra gången fördubblas answaret. 

Om grannarne samfåldt uppå en wiss trakt 
så sina ärter eller rofwor, bör ingen tillåta egna 
eller andras barn att där plocka ärter eller upptaga 
rofwor, utan böra grannarne förut derom tillsägas, 
om sådant må bewiljas, på det ingen, genom ned-
trampning, af oförstånd må skada andras åkrar. 
Sker annorlunda, gäldes första gången för hwarje 
barn, som der ertappas, 12 skillingar Banco, och 
andra gången dubbelt, samt alltid skadan åter. 

§ Il. Till förekommande af den skada å åker 
och äng, hwilken så ofta förorsakas genom resan-
des försummelse, att, emot stadgandet i 9:de Cap. 
5*. Byggn. Balken, igenstänga grindarne efter sig, 
bör hädanefter hwarje husägare hafwa sin hem-
mawarande swinkreatur afstängde nattetid när 
marken bar är och kälen gången ur jorden, wid 
wite, första gången, för hwarje swinkreatur, 32 
skillingar Banco, ändock att ingen skada sker; 
men inträffar sådan, så bör den ock ersättas. Sker 
slik försummelse flere gånger, gälde samma wite 
dubbelt och godtgöre alltid skadan. 
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§ 12. Under de så kallade Andtiderne äger Ord-
ningsmannen dessutom makt, att, enär han pröf-
war nödigt, anbefalla, det swin och andra kreatur, 
äfwen om dagen, må hållas afstängda. För tred-
skande häremot gäldes hwarje gång En Riksdaler 
Banco. 

3 Cap. Om samfäldta arbeten och om fiskande 
samt wattudrag. 

§ 1. Enär Ordningsman sjelf anser för godt, 
eller warder af någon granne påmint, att wårtiden 
låta från sädesgärdet eller ängen utsläppa det 
quarstående wattnet, böra Bymännen af Ordnings-
mannen kallas, att, på utsatt tid, sig inställa till 
samma arbetes förrättande i den mohn på hwar 
och en, efter hans ägo-andel, bör ankomma och 
hwilket derföre bör wara förut utstakadt å By-
Stämma. Försummas detta af någon Byman, eller 
går han bort innan allt är fullgjordt, eller werk-
ställer han arbetet illa och odugligt, utgifwe 16 
skillingar Banco wite, och betale dessutom den, 
som af Ordningsmannen genast antages att arbe-
tet i hans ställe förrätta. 

§2. Då Flod-diken, efter föregången syn, å nyo 
måste uppgräfwas, hwartill skyndsamhet och en 
större folkstyrka erfordras, bör ett sådant arbete 
ske lika gemensamt och wid samma wite för för-
summelse, som i 1 § stadgadt är. 

Alla Byar böra, så widt möjligt är, med ym-
nigt och godt watten wara försedde, och skola der-
före brunnar, källor eller andra samfäldta wattu-
ställen ständigt hållas wid makt. Blifwer det nödigt 
att sådana rensas eller uppgräfwas, får ingen sig 
derifrån undandraga. Sker annorledes, hafwe Ord-
ningsmannen makt, att låta för den tredskande 
lega arbetare, samt att arbetslönen sedan uttaga. 

Årligen skola alla strömmar, åar och bäckar 
upprensas, under torraste tiden på sommaren, en-
ligt Kongl. Maj: ts Nådiga Förordning den 20 Feb-
ruarii 1764, och på sätt i orten öfligt want, eller 
öfwerenskommas kan. KronoBetjeningen åligger, 
att derå hafwa tillsyn; men Ordningsmannen i 
hwarje By bör dessutom wara omtänkt, att på allt 
sätt befrämja detta för jordbruket så wigtiga göro-
mål, samt besörja, att KronoBetjeningens före-
skrifter derom skyndsamt och med alfwar af By-
männen efterkommas. Allt hwad som kan hindra 
wattnets fria och naturliga aflopp, såsom wass, 
gräs-rötter, wrak af nedfallen skog, nedfallna lösa 
stenar, med mera dylikt, bör då sorgfälligt bort-
rödjas. Ordningsmannen besörjer, att duglig karl  

skyndsamt anskaffas, som för lego verkställer ar-
betet på bekostnad af den, som tredskas att in-
finna sig. 

De, som hafwa katsor i Insjö eller å, skola 
tillse, att deras katse-hag icke får med isar och 
wårwatten bortflyta, hwarigenom skada, medelst 
uppdämning, lätt förorsakas. Den i sådan tillsyn 
brister, är förfallen till ett wite af 2 Riksdaler 
Banco, och ware skyldig att wraket skyndsamt 
bortskaffa. Att i åar och bäckar stänga hag för 
Fiskeredskap, ware förbjudet wid 2 Riksdalers 
wite. I stället må nyttjas ryssjor, hwilka lagom 
öfwerrisas, dock att allt sådant ris genast efter slu-
tat fiske sorgfälligt borttages, wid lika wite, eller 
om tredska förmärkes, uppdrages å tjenligt ställe 
för lego, hwarå allt Ordningsmannen fäster alfwar-
sam uppsigt. 

Allt fiskande med täta notar och fiskebrag-
der, höstetiden, i insjöar och åar, är högst skad-
ligt, emedan den unga fiskeafweln derigenom 
medtages, och slutligen på sådant sätt skulle utro-
tas. Det är ock derföre wid 20 Daler S:mts wite 
förbjudet i Kongl. Stadgan om Fiskerierne af 
den 14:de November 1766. Ordningsmannens 
skyldighet är, att, wid eget answar, hos Krono-
Betjeningen, till befriande genast anmäla de för-
brytelser, som inom Bylaget kunna i detta afseen-
de blifwa begångne, men hwilka han förut genom 
alfwarliga föreställningar bör söka förekomma. 
Samma Höga Författning ålägger Jordägare, wid 
50 Daler S:mts wite, att wintertiden, när stark 
köld eller mycken snö inträffar, upphugga wakar 
och öppningar å isen och dem öppne hålla, å de 
insjöar, större eller mindre, hwarest fisken kan 
quäfwas af täppning, hwarå Ordningsmannen, wid 
lika högt wite, är ålagt att hafwa uppmärksamhet. 
Arbetet besörjes af honom för lego på den tred-
skandes bekostnad. 

4 Cap. Om bete å samfäld mark. 
§ 1. Ej må någon om wåren insläppa lösa krea-

tur att beta på rågen, wid En Riksdalers wite för 
hwarje kreatur och full skade-ersättning. Sådant 
betande om hösten på ofrusen mark ware förbju-
det wid lika answar. Förmenar någon Byman att 
sådant bete bör tillåtas om hösten sedan tillräcklig 
käla kommit i jorden, så att rötterne icke kunna 
uppryckas, sammankalle då Ordningsmannen By-
laget och gifwe de flesta rösterne utslaget, på sätt 
i 1:sta Cap. 5*. är nämdt; dock må här erinras, 
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att andra kreatur, än Swin, swårligen kunna för-
tära det frusna gräset, utan att deraf taga skada. 

Som stor skada uppkommer deraf, att häs-
tar och andra kreatur warda om wårtiden insläppte 
å ängarne till betning; så warder en sådan grof 
misshushållning härigenom alldeles förbjuden, 
wid wite af En Riksdaler Banco för hwarje krea-
tur, första gången, och sedan dubbelt. 

På det ängarne icke måtte blifwa allt för 
mycket nedtrampade och för nära betade, hwaraf 
stor afsaknad i följande årets gröda förorsakas; så 
är högst nödigt, att de om hösten, sedan betning 
synes wara lagom skedd, straxt blifwa uppfre-
dade. Den häremot bryter, oansedt grannarne om 
hägnandet sig förenat, gälde 24 skillingar anco för 
hwarje kreatur, och ware ändock förbunden att 
dem genast upptaga. 

Ingen ware tillåtet, att, utan de fleste gran-
narnes bifall, beta eller tjudra sina kreatur i äng 
eller sädesgärde, änskönt det skedde på hans egna 
tegar eller skiften. — Den häremot sig förser, gälde 
för hwarje gång 16 skillingar Banco. 

Sedan ängarne äro afbärgade, böra inga 
kreatur insläppas till bete innan grannarne öfwer-
enskommit såwäl om tiden när sådant må ske, som 
ock om antalet samt hwilka slags kreatur de wilja 
der intaga. Så bör ock förhållas med sädesgärdet, 
när detta skall uppsläppas. För hwarje kreatur ut-
gifwe den häremot bryter, 16 skillingar Banco, och 
skola kreaturen genast upptagas. 

Den, som äger åker- eller ängsfjäll uti andra 
Byars åker- eller ängsmark, må ej nyttja betet med 
flera kreatur, än Bymännen skäligt pröfwa, wid 24 
skillingars wite för hwart kreatur öfwer det tillåtna 
antalet. Åtnöjes han icke med deras beslut, till-
kalle då Ordningsmannen och hans Bisittare från 
annat Bylag, som saken dem emellan må bilägga 
och afgöra. 

Likaledes må ej den, som brukar flere hem-
man, belägna i särskildta Byar, nyttja betet i 
hwarje Bys enskildta mark med flere kreatur, än 
uppå det hemman han der brukar, belöpa kunna, 
eller af hans grannar, som i Byn lika del äga, wan-
ligen kunna underhållas, hwarwid Öretalet af dess 
lott i åker eller äng tages till grund samt i beräk-
ningen en hälft anses lika med twenne kor: ware 
honom dock fritt, att der insläppa egna eller and-
ras kreatur, allenast antalet icke öfwerskrider 
hwad för hwarje delägare i Byn kan blifwa öfwer-
enskommet. Den häremot sig förgår, utgifwe för 
hwart kreatur, som öfwer det tillåtliga antalet in- 

släppt är, 24 skillingar Banco, och warde kreatu-
ren upptagne. 

Inhägnar någon af samma Bys äng ett eller flere 
stycken till betesmark eller uppodling, minske då, 
i förhållande derefter, antalet af de kreatur, som 
insläppas till bete å den samfålliga marken, wid 
wite som nyss sagdt är, för hwart och ett, som 
öfwerstiger det fastställda antalet. 

Det har funnits lända till en förbättrad 
Ladugårdsskötsel och för det deraf beroende åker-
bruket wara nyttigt, att, genom anskaffande af ett 
års foderförlag, ständigt föda hästar och horn-
boskap inom hus, hwilket ändamål hwarje om-
tänksam Landthushållare lärer småningom be-
möda sig att uppnå. Emellertid, och för att före-
komma, det Boskapen hwarken må minskas till 
antalet, eller till beskaffenheten försämras, hwar-
af, ty wärr! begge delarne på nog många ställen 
skett, skola Bymännen sorgfälligt wara betänkte 
på det synnerligen wigtiga ämne, att anskaffa dug-
liga tjurar, farrgaltar och springgumsar i hwarje 
Bylag. Desse kreatur böra wara felfrie, af godt 
slag, full styrka och behörig ålder. De böra af nå-
gon i hwarje större By eller för hwarf i flere af 
de smärre Byar, emot skälig betalning underhål-
las. Sker icke detta inom Ett år, oaktadt derom å 
By Stämma skedd förening, wareordningsman-
nen skyldig att samma kreatur, på egen bekost-
nad, för Bylaget anskaffa, hwarförutan han bör er-
sätta Bylaget all bewislig skada af slik wårdslös-
het; — och erinras, i sammanhang härmed, att tjur 
bör alltid wäljas efter bästa mjölk-ko och aldrig 
nyttjas längre än till fyllda 6 år, emedan afweln 
af en äldre sällan blir duglig eller wid lif. 

Ordningsmannen åligger äfwenledes, att esom-
oftast erinra Byamännen om de, genom Kongl. 
Maj:ts Nåd, för hwarje Landthushållare öppnade 
tillfällen, att, i den mohn ske kan, få Stokreatur 
betäckta af EsquadronsHingstar och de från 
Kongl. Stuterierne utdeldte Hingstar, samt upp-
muntra dem, att begagna desse tillfällen till erhål-
lande af en god och stark hästafwel. Ingen må, wid 
6 Riksdaler 32 skillingars wite, på samfåldt bete 
insläppa FölungHingstar och alltför unga tjurar. 
Sker sådant ändock, warde dessa kreatur genom 
Ordningsmannens försorg genast upptagne. 

Okynnes- eller folkilskna kreatur böra icke 
få gå lösa i By, utan skola wara så fängslade, att 
de icke kunna göra skada. Försummas detta, ut-
gifwe ägaren, utom ersättning för orsakad skada, 
En Riksdaler för hwarje häst, tjur, oxe, ko eller 
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ungnöt, 24 skillingar för får, get och swin, samt 12 
skillingar för hwarje annat ofångsladt okynnes-
kreatur; och äge den, som derigenom skada lider, 
att upptaga kreaturet, det ägaren dessutom bör 
igenlösa med 8 skillingar för hwarje häst eller få-
kreatur, och 4 skillingar för hwarje annat. För 
2:dra, 3:dje och 4:de gångerne ware dessa witen 
alltid fördubblade; men om ändamålet ändock icke 
derigenom winnes, må det okynnes- eller folk-
ilskna kreaturet af hwilken som helst saklöst 
dödas. — Lagen stadgar i Il Cap. 4*. Byggn. 
Balken, att, då käle ur jorden är, skola swin ringa-
de wara, på det de ej må rota upp gräsmarken. 
Byamännen böra wara omtänkte, att sätta denna 
nyttiga föreskrift öfwer allt i werkställighet. 

Der wallgång är oundgänglig, skola By-
männen sig derom förena, så som de tjenligast 
finna, och bör ingen, som på samma mark har 
kreatur sig från deltagande deruti undandraga, wid 
full skade-ersättning och 2 Riksdalers wite. Wid 10 
Daler S:mts bot är det i 11:te Cap. 2*. Byggn. 
Balken förbjudet, att begagna gossar till wallgång, 
utan böra quinnor eller gifta personer dertill nytt-
jas; hwarå Ordningsmannen bör hafwa tillsyn. 

Yppas owanlig eller smittosam boskaps-
sjukdom å något ställe inom Bylaget; så skall, utan 
ringaste uppskof, wid 40 Daler S:mts wite, enligt 
Kong!. Förordningen den 23 Mars 1750, anmälan 
derom af ägaren göras hos ortens KronoFogde till 
de widare åtgärder, som samma Höga Författ-
ning föreskrifwer; och bör Ordningsmannen, 
derest han förmärker minsta efterlåtenhet häruti, 
sådant sjelf genast hos KronoBetjeningen till-
kännagifwa, till undgående af eget ersättnings-
answar för all den skada genom dröjsmålet kan 
uppkomma. Ordningsmannen åligger owilkorligt, 
att, hwarje år, innan kreaturen släppas på bete, 
noga besigtiga dem, eller annars göra sig säkert 
underrättad om något kreatur är behäftadt med 
rots, skabb eller annan smittosam sjukdom, och så 
fort tecken till sådan smitta förmärkes, genast 
sammankalla ByStämma, att i ämnet rådgöra. 
Emellertid må det sjuka kreaturet, wid 5 Riks-
dalers wite och full skade-ersättning, ej utsläppas 
å gemensamt bete. 

5 Cap. Om skogshushållning, trädplantering och 
trädgårdsskötsel. 

§ 1. Då kraftigaste medlet till skogens bewaran-
de är ett minskadt anwändande af skogstillgång-
arne, så skall Ordningsmannen noga tillse, att hur  

i Man- och ladugård byggas med ordning, god in-
rättning och rigtig hushållning; att onödiga gärdes-
gårdar undwikas; att broar och trummor byggas af 
sten, och helst att Bymännen underwisas uti det i 
Gamla Upsala Socken redan allmänt brukliga sätt 
att bygga Lerhus, som äro wackra, säkrare mot 
eldswådor, waraktiga och jemwäl mindre kost-
samma, än trädhus, särdeles om lera och sand fin-
nas i grannskapet att tillgå; i sammanhang hwar-
med må erinras, att icke blott till prydnad, utan 
ock till betydligt större waralctighet bidraget, att 
trädhus med rödfärg öfwerstrykas, hwarå alltså 
Bymännen anmanas att wara betänkte. Äfwenså 
böra Bymännen wara omtänkte, att, till besparan-
de af den ofantliga mängd ungt omoget wirke, som 
åtgår till de nu brukliga hägnader af gärdsel, upp-
föra stängsel af sten, af jordwallar, af wattengraf-
war eller lefwande häckar, allt med den rätt 
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning den 31:sta 
Januarii 1815 och Kong!. KammarCollegii Kun-
görelse den 17 October samma år, föreskrifwa. 
Ordningsmannen bör söka förekomma allt olagligt 
och skadligt swedjande, hwarom Kong!. Kungö-
relsen den 2:dra Mars 1819 närmare förmäler 
samt om, oaktadt all noggrann tillsyn, skogseld 
skulle uppkomma, genast widtaga säkra anstalter 
till dess dämpande. Han ställer sig härutinnan 15 
Cap. Byggn. Balken till efterrättelse. Der skogen 
är gemensam, må ingen något hugga, ware sig 
hwad det wara må, utan Bymännens genom Ord-
ningsmannen inhämtade tillstånd, och icke annor-
städes, än på utstakadt ställe, eller större belopp 
än utsynadt är, hwaraf allt till nytta anwändas bör, 
wid wite af 2 Riksdaler och ersättning, efter Ut-
bya ByRätts pröfning, för den skada han kan 
hafwa förorsakat. 

Det är utrönt, att den största förödelse tillskyn-
das skogarne genom Mr, äfwensom af getter, i de 
trakter der dessa finnas. Fåren afbita, helst i bör-
jan af sommaren, alla unga granars toppar, och 
uppäta de späda tallarne i grund. Fårs och getters 
betande i öppen skogsmark, ware derföre förbju-
det wid wite af 16 skillingar för hwarje kreatur 
samt fördubbladt wite andra gången; och warde 
dessa kreatur, på den tredskandes bekostnad, ge-
nom Ordningsmannens försorg, upptagne. 

§ 2. Till en rätt skogshushållning hörer dock 
icke blott, att de redan befintlige skogstillgångarne 
sparsamt anwändas. Den som will skörda, han bör 
så, och om icke wi sjelfwe eller wåra barn skola 
beröfwas all möjlighet, att i en framtid bebo lan- 
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det, i saknad af tillgång å bränsle samt det nöd-
wändigaste byggnads- och stängsel-wirke; så böra 
wi ofördröjeligen och förståndigt söka befordra 
skogens återwäxt. I detta avseende skall Ord-
ningsmannen wara omtänkt, att, genom öfwerens-
kommelse med Bymännen, få begå, att wissa till 
skogwäxt tjenliga trakter inhägnas och besås med 
passande trädfrön, hwilka inhägnader noga wår-
das tills skogen hunnit wäxa så långt, att den icke 
af Boskapen kan skadas; hwarefter desse inhäg-
nader utläggas och andra bredewid i sin ordning 
upptagas, hwarmed fortfares så långt möjligt är 
och omständigheterne medgifwa. Ehuru sådane 
planteringar, genom den förmon och nytta de 
medföra, i mångfaldig måtte ersätta den flit och 
arbete derå anwändas, har Kongl. Maj:t dock, uti 
75 § af dess Nådiga Förordning om skogarne i 
Riket, af den 1 Augusti 1805, täckts lofwa, att de, 
som härutinnan med omtanka och idoghet sig ut-
märka, må blifwa ihågkomne med heders- eller 
penningebelöningar. Likaså bidrager det icke blott 
till prydnad, lugn, nöje och trefnad, utan äfwen till 
Byarnes bewarande wid elswådor, att löfträd om-
kring husen planteras. Den, som å planterade träd 
uppsåteligen bär wåld, straffas, enligt Lag och 
64*. i samma Höga Författning, utom särskild 
witesbot, med 3 Riksdaler 16 skillingars plikt för 
hwart träd han förderfwat och skall en söndag 
undergå stockstraff, hållande en gren i handen, 
hwarjemte hans brott från Predikstolen förkunnas. 
Dessutom är han till återplantering eller ersättning 
för de skadade träden förpliktad, efter Lag. 

Indelningshafware och Arrendatorer å skoglösa 
Boställen, äro i 2:dra afdelningen 17 §. 2 mom. af  
Kongl. BoställsOrdningen den 15 September 1752, 
uttryckligen ålaggde och anbefaldte, att årligen 
plantera och till wäxt freda åtminstone 12 st. tjen-
liga löfträd omkring hagar och i utmark å tjenliga 
ställen. Om allt detta bör Ordningsmannen som of-
tast erinra Bymännen. 

Alldeles bortlaggd warde den skogödande och 
skadliga sed, att, till Brölloppsfesters firande, af-
hugga och i marken nedsätta unga träd wid Bröl-
loppsgården och på wägen till kyrkan. Den här-
emot bryter, utgifwe En Riksdaler Banco för 
hwarje träd, änskönt det å egen skog är taget. 
I stället må man förena sig, att, till de nygiftas 
minne, plantera, för hwardera af dem, 2 till 4 eller 
flera fruktträd, eller andra löfträd, hwilkas wård 
och uppfredande ankommer på de nygifta sjelfwa, 
som den i skola hafwa wackra och nyttiga minnen 

af deras hedersdag, så länge de lefwa. Försummas 
detta, betale Hjonelaget till By-Cassan 4 Riks-
daler, och planteringen besörjes och fredas på 
Hjonelagets bekostnad, af ByOrdningsmannen, å 
egen eller annan Bymans mark, allt som lägenhet 
är. Denna planteringsskyldighet kan likwäl ej åläg-
gas de nygifte, så framt den händelse inträffar, 
att de hwarken äro jordägare eller annars inne-
hafwa jordbruk. 

§3. Humblegård skall, enligt 7:de Cap. Byggn. 
Balken, finnas å alla hemman, så framt icke lägen-
het dertill saknas. Trädgårdars anläggande, efter 
hand, och fruktträds uppdragande, bör likaledes 
kunna blifwa en källa till wälstånd för idoge 
Landtmän, hwilka sällan kunna sakna tid och 
nödigt utrymme dertill. Äfwen i dessa begge fall 
ligger det å Ordningsmannens wård, att leda By-
männens omtanka på företag för deras eget ome-
delbara gagn och heder, samt att tillse, det Lagens 
bud i ofwannämnde del efterföljes. 

6 Cap. Om Wådelds förekommande. 
Hwarje helt Mantal ware försedt med en 

förswarlig handspruta, som Åboerne af egna me-
del böra sig förskaffa. Finnes försummelse häruti 
wid de Brandsyner, hwarom nedan förmäles, war-
de sådan spruta af Ordningsmannen genast an-
skaffad på de tredskandes bekostnad. I hwarje 
gård skola finnas brandstega, båtshake och wat-
tenämbar, wid lika äfwentyr. 

Enär Bylagets Cassas tillgångar så med-
gifwa, böra dessutom sådana Allmänna medel, 
framför allt annat, anwändas till en större sprutas 
anskaffande genom Ordningsmannens försorg, 
och författe ByRätten samt låte i SockneStämma 
granska nödig BrandOrdning för dess wård och 
anwändande då eldswådor tima. Wägrar Bylaget 
att anskaffa sådan spruta, fastän dess allmänna 
Cassa härtill äger medel, anmäles frågan i Sockne-
Stämma, som, med afseende å Byns läge och 
byggnad m. m., må pröfwa, huruwida sprutan kan 
umbäras, eller icke. Finnes den oundgängligen nö-
dig, warde den på Bylagets kostnad inköpt och an-
sware Bymännen, en för alla och alla för en, för 
betalningen. 

Hwarje höst och wår skall ByRätten, efter 
skedd tillsägelse derom i Bylaget af Ordnings-
mannen, anställa nödige Brandsyner, hwarwid nå-
gon af Socknens Murare, om sådana finnas, emot 
skälig daglön af ByCassans medel, alltid bör wara 
tillstädes. Synemännen skåde då brandredskapen, 
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uppteckne alla bristfälligheter, som farliga äro, 
och utsätte wiss korrt tid, inom hwilken de skola 
wara iståndsatta. Den Husbonde, som wid den å 
stadgad tid sedermera skeende eftersyn finnes 
icke hafwa fullgjort Synemännens föreskrift, gälde 
2 Riksdaler Banco, och må bristfälligheterne bätt-
ras och felande Brandredskap anskaffas, allt för 
lego. 

Finnes eldstad wid Brandsynen så bristfällig, att 
eldskada derigenom tima kan, ware det Synemän-
nens rätt och skyldighet, att densamma genast 
nedrifwa, och utgifwe ägaren för sin wårdslöshet 2 
Riksdaler Banco. För en sådan eldstads återupp-
sättande i laggildt stånd gälle hwad här ofwan 
sagdt är. 

Så ofta Ordningsmannen finner nödigt, till-
säge han grannarne, det sotsyn kommer att anstäl-
las af ByRätten följande dag. Den som då finnes 
hafwa sina skorstenar osotade, utgifwe för hwarje 
sådan 24 skillingar Banco, och warde ny tid, wid 
dubbelt wite, förelaggd. Då stormwäder om som-
maren, eller annars när taken ej höljas af snö, 
inträffar, äge Ordningsmannen äfwen makt, att, 
wid wite till och med 6 Riksdaler 32 skillingar 
Banco, förbjuda all stark och häftig eldning. 

På försigtighet med elden beror alla Bymän-
nens säkerhet både till lif och egendom. De felsteg 
häremot inträffa, böra alltså aldrig lemnas obe-
ifrade. Till erinran huru strängt Lagen straffar 
dem, införes här 1*. i 24 Cap. Byggn.Balken, så 
lydande: »Alla eldstäder och skorstenar böra wara 
så ställde och förwarade, att eldskada förekom-
mas må. Warder eld lös i By den Landtbo brukar, 
och sker det af försummelse eller wangömo hans, 
som är: att han sjelf förut märkt faran, eller är 
dermom warnad, och den ej förekommit, bär sjelf 
ut eller tillstädjer annan att hafwa och bära ljus 
utan lyckta och eld i uthus, eller der man hafwer 
Lin, Hampa, Hö, Spån eller annat slikt, den eld 
snart taga kan, sätter ljus wid wägg, gör eld i ugn 
eller spisel och den ej wårdar, hafwer ljus wid säng 
och somnar derifrån, röker tobak i lada, foderhus 
eller annorstädes, der eld lätteligen kan tändas; 
eller skjuter owarsamt åt hus eller tak; eller warder 
eld lös af annor sådan försummelse, der man kun- 
de och borde bättre wakta för skada; brinner då 
hus och gård upp, bygge åter jämngodan och njute 
ej brandstod eller eftergift å afradet. Äger Bonde 
jord och hus sjelf, hafwe han ock sjelf skadan. 
Brinna tillika upp andras hus och gårdar eller 
andra byggnader, gälde af sin egendom så långt 

den räcker, och böte 2 Daler för hwart hus, Jord-
ägarens ensak. Orkar han ej skadan och böter 
gälda, tjene det af med arbete eller plikte med 
kroppen, hwilketdera han helst will, som skadan 
lidit. Brinner folk inne, böte full mansbot för hwar-
dera. Brinner kyrka upp, böte 100 Daler till kyrko-
byggnad. Är han mindre wållande, gälde tjerde-
delen af det som sagdt är. Den owarsamt med eld 
omgår, på sätt, som nu är sagdt, böte 5 Daler, 
ändå att ingen skada sker.» Den sig på något sätt 
häremot förbryter, änskönt icke skada sker, 
warde af ByRätten genast fälld att utgifwa till By-
Cassan En Riksdaler för hwarje gång. I Kongl. 
LegoStadgan af den 15 Maji 1805 lyder 3 Art. 9 § 
sålunda: »Tjenstehjon, som på ett eller annat sätt 
owarsamt med eld omgår, straffes som i 24 Cap. 
Byggn.Balken säges, och ändå att ingen skada 
sker, sitte det dessutom en eller 2:ne Söndagar i 
stocken. Sker det annan gång, ökes straffet med 
fängelse, spö eller ris, efter Domarens bepröf-
wande». Husbönder och Matmödrar böra alfwar-
samt warna sina tjenstehjon, att icke genom 
wårdslöshet ådraga sig denna stränga bestraffning. 

Ordningsmannen bör besörja, genom 
öfwerenskommelse med grannarne, att, då storm-
wäder eller åska emot natten inträffa, en eller flere 
pålitliga Bymän gå brandwakt i Byn. 

Då eld under storm börjar rasa i tätt sam-
manbyggde Byar med eldfångda halmtak, förmår 
nästan ingen mensklig makt att hejda eller dämpa 
den förfärliga förödelsen. Derföre böra Bymännen 
wara betänkte på utflyttning från sådan By, åt-
minstone när husens förfallna tillstånd gör deras 
ombyggnad nödig. Sällan eller aldrig kan nödigt 
utrymme för byggnaderna brista. De böra derföre 
aldrig, då en gård eller By ånyo bygges, ställas för 
nära hwarandra, utan på tillräckligt afstånd, i wiss 
ordning, allt med noga iakttagande af 1 Cap. 1 §. 
Byggn.Balken, och helst omgifwas af prydande 
och nyttiga löfträd. 

Bymännen böra ock wara omtänkte, att täcka 
sina hus, särdeles dem, som hafwa eldstäder, med 
annat ämne än halm, hwarigenom äfwen ökad 
fodertillgång winnes. 

Smedjor och badstufwor böra grannarne, på 
gemensam bekostnad, om icke ägaren kan förmås 
att åtaga sig den ensam, ofördröjeligen afflytta på 
tillräckligt långt afstånd från Byarne, der de nu af 
någon Byman finnas wådliga. Der slika hus upp- 
föras å nyo, böra de aldrig ställas närmare, än 100 
famnar från nästa hus i Byn och helst der watten 
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är att tillgå. Sker annorledes, ware Ordningsman-
nen berättigad och pligtig att smedjan eller bad-
stufwan genast låta nedrifwa och kostnaden der-
före hos den tredskande utmäta. Härförutan böra 
Socknemännen wara omtänkte, att skyndsamligen 
uppgöra Allmänna BrandOrdningar för Försam-
lingarne, der sådant icke redan skett. Ordnings-
männen i Församlingarne skola alltid wara be-
redde, att, wid de twenne i Lag anbefaldte Sock-
neStämmorne i Maji och October Månader, på 
Pastors tillfrågan, upplysa i hwad skick eldstäder 
och brandanstalter i Bylagen befinnas. 

7 Cap. Om öfwerflöd och utswäfningar samt åt-
skilliga Ordningsmål inom By. 

§ 1. Ingen synes wäl böra förnekas att sköta sin 
inre hushållning så som han will, när andra icke 
sker skada derigenom; men då den, som lefwer 
annorlunda och dyrare, än med hans tillgångar in-
stämmer, skyndar till sin säkra ofärd och ger elakt 
efterdöme åt andra, må han, medan tid är, åtmin-
stone af wänskapen warnas för sin obetänksam-
het. Bland förderfliga missbruk i detta afseende 
skall räknas den owanan, att bröllopp och graföl, 
emot hwad i äldre Författningar är stadgadt, icke 
slutas förrän på 4:de till och med 6:te dygnet. 
Hwar och en borde sjelf inse den straffbara dår-
skapen af en så grof misshushållning, ej blott med 
de håfwor Försynen skänkt menniskan för ett 
måttligt bruk, utan ock med helsan och med en 
dyrbar tid, som nu oförswarligt förspillas; men 
den gamla wanan gäckar länge förnuftets röst: 
den mera wälmående grannen ger exemplet, och 
den mindre förmögne störtar sig och de sina i 
olycka derigenom, att han icke twekar att följa 
det, ledd af den dåraktiga fruktan för wanheder 
om han icke kan likna den förmögnare i utswäf-
wande yppighet; och likwäl är det endast lasten, 
som wanhedrar. Den som med gladt hjerta gifwer, 
men gifwer endast så mycket, som hans tillgångar 
medgifwa, han handlar rätt och berömligt och är 
aktning wärd. Dessa långwarigare gästebud afläg-
gas derföre öfwer allt, såsom skadliga, och By-
männen öfwerenskomma, att barnsöl och graföl 
må icke hållas längre än En dag, och bröllopp icke 
längre än högst twenne dagar, dock så, att äfwen 
nästpåföljande dag kunna undfägnas de, hwilka 
tjenat å brölloppet eller grafölet jemte några af de 
närmaste slägtingar och wänner samt de, hwilka 
äro långt bort boende, men inga andra. Bymännen 
må sjelwe öfwerenskomma om de, till så mycket  

säkrare efterlefnad af föreningen i denna del, wilja 
stadga ett särskildt wite mot dess öfwerträdelse. 

De nu på många ställen brukliga stora husför-
hörskalaser, hwarwid hela Läsroten undfägnas 
med många rätter mat, öl och brännwin, böra äf-
wen, såsom ett onyttigt och ofta skadligt öfwer-
flöd, bortläggas. 

§2. Som äfwenledes händt, ej mindre på bröl-
lopp och graföl, än barnsöl och julkalaser, att ut-
ländska drycker njutits, samt utländska tyger och 
grannlåtskram begagnats af en del Allmoge; men 
en anständig och wacker klädnad efter ortens sed 
och af i landet tillwerkadt tyg, en tafflig, men god 
och wäl lagad måltid, ett måttligt förtärande af 
hembryggdt godt öl och brännwin, bäst anstår 
Uplands Allmoges af ålder kända fosterlands-
kärlek och aktningswärda alfwar i sina seder; så 
förbjudes härmedelst hwarje huswärd eller mat-
moder, att hädanefter, wid wite af 10 Riksdaler 
Banco till Socknens FattigCassa, sjelf bestå, eller 
tillåta någon af gästerne medföra till förtäring 
punsch, win, caffe eller så kallad toddy, hwilket 
wite af -Ordningsmannen utmätes och till Pastor 
emot quitto öfwerlemnas. 

Kong!. Maj:ts faderligt Nådiga uppmaningar till 
bortläggande af öfwerflöd i klädsel och lefnads-
sätt, kunna icke gäckas af någon rättsinnt under-
såte. Den likwäl det gör, kan icke wänta sig annat 
än medömkan och förakt af redlige och upplyste 
Medborgare: Och må slutligen erinras, att den 
sanna glädjen säkert ännu aldrig af Allmogen nju-
tits på stora kalaser och långwariga gästabud, i ett 
skenbart öfwerflöds ofta oanständiga stoj och bul- 
ler. Ware således, för ewiga tider, all flärd, få-
fänga och lättsinnighet bannlyst från Uplands red- 
lige Innewånares seder och bruk! — Den som äger 
mera än han under årets lopp kan förtära, må an-
wända detta öfwerskott på sina barns bättre bild- 
ning till sedlighet, dygd och nyttiga kunskaper, på 
sin jords bättre odling, på sin bonings förskönan-
de, på sin olyckliga medmenniskas understöd och 
hjelp, eller på andra wälgörande företag, under 
wänlig, förtrolig och gästfri sammanlefnad med 
andra menniskor. Den hulpnes wälsignelser, med- 
borgerlig aktning och egen ljut' tillfridsställelse 
skola wara hans afundswärda belöning, och i den-
na belöning gifwes sällhet; men ej bor den i min- 
net att på ett stort gästabud hafwa förmått sina be-
kanta till omåttlig njutning af mat och rusgifwande 
drycker, genom hwilka den ädla menniskan icke 
blott för ögonblicket beröfwar sig förstånd och 
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sansning, och nedsänker sig i ett tillstånd under 
de oskäliga djurens, utan ock småningom förstör 
hälsa och förmögenhet, samt förwerkar sina med-
menniskors aktning. 

Ungdomens dansar, lekar och oskyldiga 
nöjen om aftnarne efter slutadt arbete, böra till-
låtas, ja äfwen befordras; ty de befrämja kroppens 
styrka och sinnets munterhet; men i detta fall är 
ett enda steg öfwer den goda ordningens gräns, ett 
steg ofta till ohjelplig olycka och förderf för hela 
lifstiden. Derföre stadgas, såsom ett högst nödigt 
och owilkorligt försigtighetsmått, att ungt folk och 
tjenstehjon icke må på egen hand anställa sam- 
quäm med spel och dans, utan böra de dertill ut-
werka sig tillstånd af Föräldrar och Husbondefolk; 
äfwensom alla sammanskott af penningar eller 
wahror till rusgifwande dryckers förtäring, skola 
wara förbjudne, allt wid 2 Riksdalers wite för hwar 
person, och rättelse genast ske afordningsman- 
nen, som sjelf, eller genom wälkända husfäder, 
alltid bör wara tillstädes wid samlingen för att till- 
se, det ingen ting, som strider emot anständighet 
och goda seder, må företagas. Allt tobaksrökande 
å logar, är wid sådana tillfällen förbjudet wid En 
Riksdalers särskildt wite, som Ordningsmannen 
uttager, det i Lagen stadgade answar oberäknadt. 
Sammankomsterne böra aldrig börjas före klockan 
6 på Söndagsaftnar, wid En Riksdalers wite för 
hwar och en af de närwarande. Om någon granne 
på egen bekostnad will måttligt undfägna ung- 
domen med passande förfriskningar; ware sådant 
honom ej förnekadt. Ingen må i sitt hus tillåta för-
bjudna spel, fylleri och oanständig lefnad, wid sär- 
skildt wite af 2 Riksdaler Banco för wärden utom 
de i Lag föreskrifne böter. Sker sådant flere 
gånger, warde witet fördubbladt. 

Den som beträdes med obehörig nattwandring-
ar till främmande hus eller gårdar, gälde 2 Riks- 
daler för hwarje gång. Husbonde eller Matmoder 
ware till lika wite förfalne, om de sådant oskick 
tillåtit. 

Att på Annandag Jul om morgonen, utanför 
andras fenster och dörrar sjunga den såkallade 
Sanct Staffans wisa, är en emot Sabbathens helig-
het och wärdighet stridande osed, den hwarje hus- 
fader och husbonde bör sina barn och sitt tjenste-
folk alfwarsamt förbjuda; och gör sig hwar och en, 
som sådant tillåter eller som i detta oskick del-
tager, förfallen till ett särskildt wite af 2 Riksdaler 
Banco, som honom af ByRätten ådömes. 

§ 5. Den som beträdes med det nesliga brott  

emot ägande rätt och säkerhet, att olofligen ingå i 
andras trädgård, kryddgård, humblegård eller rof-
land och der stjäl frukt eller annat, hwad helst 
det wara må, anmäles genast hos Krono-Betje-
ningen för att warda lagförd och straffad efter 40 
Cap. 5*. Missg.Balken, som stadgar, att förbryta-
ren skall stånda tjufsrätt. Huru ägaren må wärja 
sig och sitt gods emot tjuf, som bryter sig in genom 
fenster, eller eljest i Gård och Hus, stadgas i 7*. 
af samma Kap. och Balk. Om nyssnämnde slags 
tillgrep är af så ringa wärde, att det af Domstolen 
såsom snatteri anses, warde förbrytaren likaledes 
lagförd, men utgifwe då dessutom till de fattige i 
den Socken, der snatteriet skett, första gången 5 
Riksdaler Banco, andra gången dubbelt, tredje 
gången straffas han efter Allmänna Lagen och 
Domstolens Utslag såsom för stöld. Ordningsman 
skall genast, då sådan stöld skett inom Bylaget, 
eller hos honom af grannar anmäles wara begång-
en af person, som tillhörer Bylaget, anwända all 
drift och omtanka, för att upptäcka den brottslige. 
Wisar Ordningsmannen efterlåtenhet eller flathet 
häruti, warde sådant af den lidande anmäldt hos 
KroneFogden i orten, som äger genast till sig kalla 
Ordningsmannen att för sina åtgärder redowisa. 
Finnes då, att Ordningsmannen sökt dölja eller 
skydda den brottslige, warde derföre af Krono-
Betjeningen lagförd, warde skiljd från sin befatt-
ning och ware ansedd owärdig att någonsin mera 
wara Ledamot i ByRätt. 

§ 6. Före klockan 4 eftermiddagen på Söndagar 
och Högtidsdagar må Byman icke företaga resor 
till quarn eller annat ställe, wid 2 Riksdalers wite, 
med mindre nöden så oundgängeligen fordrar, 
eller stadgade skyldigheter måste uppfyllas, hwar-
om i sådant fall anmälan genast göres hosOrd-
ningsmannen, som äger framdeles i nästa ByRätt 
pröfwa samma anmälan. 

§7. Den som hos sig hyser eller döljer en per-
son, som bort innehafwa pass, utan att genast göra 
anmälan derom till wederbörande KronoBetjent 
eller ock honom forslar från annat ställe än Gäst-
gifwaregård, är, enligt Kongl. Maj:ts Nådiga På-
bud den 14 Augusti 1812, förfallen till 25 Riksda-
lers böter, hwilka åklagaren tillfalla. 

Jemte det Bymännen böra noga efterlefwa den-
na Nådiga föreskrift, skall det, wid 2 Riksdalers 
wite, åligga en och hwar, att straxt hos Ordnings-
mannen tillkännagifwa, när lösdrifware, skojare, 
Utsocknetiggare eller andra misstänkte, okände 
eller passlöse personer till någon af Bylaget an- 
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kommit. Om Ordningsmannen förmärker någon 
anledning att den ankomne icke är i lofligt ärende 
stadd, skall han då genast antingen aflemna eller 
åtminstone anmäla en sådan person hos krono-
Fogden eller Länsmannen i orten, för att laglik-
mätigt behandlas. 

Då Gårdfari-handlande, smidesförare eller dy-
like personer infinna sig i By, bör sådant, wid lika 
wite, hos Ordningsmannen tillkännagifwas, fastän 
de äro med pass försedde. Om handel eller byte af 
hästar eller andra waror derwid i fråga komma, 
bör han låta sig angeläget wara, att, då han på- 
kallas, derwid biträda de enfaldigare af Bylagets 
medlemmar, till förekommande af bedrägerier. 
Om en sådan handlande medför förbudet gods, 
bör ortens KronoBetjening underrättas derom. 
Alfwarsam och oafbruten uppsigt på kringstry- 
kande okände personer, likasom på dem, hwilka 
redan kunna wara i orten bosatte, men gjort sig 
misstänkte för olofliga företag, är högst nödwän-
dig och blifwer en borgen för allmänna säkerhe-
ten. 

§8. Ingen må främmande Inhyseshjon eller an-
nat okändt folk af osäker eller mindre god frägd på 
sina ägor intaga, än mindre låta dem derå uppsätta 
Backstufwor, innan grannarne i Byn och Sockne-
männen i SockneStämma blifwit deröfwer hörde 
och sitt bifall lemnat. Sker annorledes, utgifwe 
den felande 2 Riksdaler Banco, och ware skyldig, 
att den olofligt intagne personen genast bortskaffa, 
om Bymännen det äska. Högst nyttigt wore, att 
hwarje Församling i SockneStämma förenade sig, 
det ingen må i Socknen intaga någon främmande, 
okänd, eller känd, men wanfrägdad person, med 
mindre wederhäftig borgen ställes, att den intagne 
icke i någor måtto skall ligga Församlingens öfrige 
innewånare till last, eller genom sitt uppförande 
tillskynda dem skada. 

§ 9. Kongl. Maj:ts Befallningshafwandes Kun-
görelse af den 31 December 1810 bjuder, att Auc- 
tioner å landet skola under Mars, April, Augusti 
och September månader börjas klockan 8 om 
morgnarne och slutas klockan 6 om aftnarne; un- 
der October, November, December, Januarii och 
Februarii månader börjas klockan 9 om morgonen 
och wara slut klockan 4 om eftermiddagen, samt 
under Maj, Junii och Julii månader hållas emellan 
klockan 7 före- och klockan 8 eftermiddagen, wid 
Tio Riksdalers Banco wite för Auctionisten. 

Detta nyttiga stadgande, som åsyftar god ord-
ning och att köpare icke måtte bedragas, skall  

tjena till nogaste efterrättelse. Ordningsmannen 
bör tillse, att de af Bylagets ungdom, som biwistat 
Auction, i tid begifwa sig hem, eller warde de af 
ByRätten fällde att böta från 24 skillingar till En 
Riksdaler 16 skillingar, allt som försummelsen är 
till. Den som wid Auction och dylika folksamling-
ar säljer Brännwin, Romm eller Toddy, böter der-
före, enligt Kongl. Förordningen den 20Decem-
ber 1815, 20 Riksdaler Banco första gången, samt 
andra gången dubbelt, och hwar och en som eljest 
håller Lönkrog är förfallen till answar efter samma 
höga Författning. Han bör dessutom till ByCassan 
gälda 5 Riksdaler Banco hwarje gång. Den som 
wid Auction säljer tillredt Caffee, böter Tio Riks-
daler Banco, enligt Kg1. Kungörelsen den 6 April 
1817, hwarå allt KronoBetjeningen skall anställa 
laga åtal. Ordningsmannen åligger, att, med stör-
sta sorgfällighet söka förekomma allt lönkrögeri, 
ware sig wid Auctioner eller eljest, wid 5 Riks-
dalers wite till FattigCassan om han kan öfwer-
tygas, att, uppsåteligen eller af wårdslöshet, 
hafwa sett igenom finger med desse förbrytelser, 
som uppkomma af laglös winningslystnad och 
medföra oseder, laster, brott och förderf, hwadan 
ock hwarje redlig man bör söka att i grund dem 
utrota. En och hwar, som finnes öfwerlastad af 
drycker wid Auctioner eller andra folksamlingar, 
gälde 2 Riksdaler till ByCassan, utom answares 
efter Lag, och warde straxt afwist från stället, 
eller tagen i förwar tills han återwunnit förnuftets 
bruk. 

Om hwarje Församling förenade sig att till fri-
williga Auctioners förrättande inom Socknen, 
nyttja blott wisse, dertill walde, för ordentlighet 
och pålitlighet kände personer; så skulle sådant 
ofelbart mycket bidraga till säkerhet och ordning 
i alla afseenden. Församlingen wore dock alltid 
öppet, att skilja en sådan från sin befattning, när 
han förwerkat Socknemännens förtroende. 

§ 10. Ordningsmännen skola genast, när allmän 
sjuklighet börjar yppa sig i Bylaget, anmäla sådant 
hos Pastor eller KronoBetjeningen, till ernående 
af Läkarehjelp: de må äfwen erinra Bymännen att 
i tid låta med skyddskoppor ympa sina barn: de 
skola genast, då något swårare brott inom Bylaget 
sig tilldragit, eller owanliga händelser förekomna, 
inberätta sådant till KronoBetjeningen: de skola 
wara skyldige, att, på ByCassans förskjutande 
kostnad, wid Domstolen utföra och bewaka de 
twister, som der kunna förekomma rörande hela 
Bylagets rätt, derest icke Bymännen öfwerens- 
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komma att dertill wälja någon annan: de skola, 
wid förefallande tillfällen, afråda Bymännen, att i 
Rättegångs- eller Lagsökningsmål om biträde an-
lita obehörige eller oskicklige personer, emedan 
de enfaldigare lätt blifwa af dem förledda till oskä-
liga och förstörande rättegångar: de skola på allt 
tjenligt sätt söka förekomma, att små gossar ut-
sändas i skjuts, dels emedan olyckor derigenom 
kunna tima, och dels derföre, att laster och oseder 
så lätt meddelas dem under wistande på Gästgif-
waregårdarne bland okändt folk: de skola genast 
meddela Pastor, KyrkoRådet och KronoBetje-
ningen den handräckning, som af dem skäligen 
äskas kan: de skola, med ett ord, redeligen göra 
allt hwad i deras förmåga står, för att befordra 
ordning, goda seder, frid och säkerhet inom By-
samhället, wördnad för Landets Allmänna Lagar 
och en klok förbättring i Landthushållningen: de 
skola ock, med all omsorg tillse och answara, att 
denna ByOrdning alltid är i Bylaget att tillgå för 
hwar och en, som sådant äskar, samt att nytt 
exemplar genast anskaffas om det förra bortkom-
mit, eller blifwit förderfwadt under deras wård. 

8 Cap. Om Witens uttagande och ByCassans för-
waltning m. m. 

ByRätten äger att sjelf werkställa sina be-
slut, och den ena Ordningsmannen räcke den 
andre hand dertill, enär så påfordras. Om icke de 
här föreskrifne witen godwilligt erläggas, skola 
Bisittarne, på Ordningsmannens tillsägelse, af den 
pliktfallde taga pant, som å nästa Auction i orten 
försäljes till den mestbjudande, om den icke förut 
inlöses. Öfwerskottet tillställes ägaren och wites-
medlen insättas i ByCassan, sedan de influtit. 
Mötas utmätningsmännen af wåld, straffes sådant 
såsom i 1 Cap. 8 § är nämndt. Kan werkställighet 
af beslut icke annorledes ske, må KronoBetjening-
en i orten anlitas derom, emot wedergällning af 
den motspänstige, efter Författningarne. 

De witen, som ofwan bestämde blifwit, äro 
stadgade med afseende å närwarande tids pen-
ningewärde, och kunna, när Bymännen sig derom 
förena och sådant hos Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafwande anmäla, förändras efter omständigheter-
na. 

Husbonde answare för de witen efter denna 
ByOrdning ådömmas hans barn och tjenstefolk, 
hwaribland stattorpare ock räknas; dock så, att 
han ej är pligtig erlägga dylika medel för tjenste-
hjon eller stattorpare, förr, än utrönt blifwer, att 

desse sjelfwe sakna tillgång, i hwilket fall den, 
som plikten uttager, skall besörja, att tjenstehjo- 
net skrifwer eller låter skrifwa quitto på så myc- 
ket af innestående årslön, som plikten utgör, hwil-
ket husbonden tillställes, emot medlens owäger- 
liga betalande, genast eller sist wid tjensteårets 
slut, helst husbonde, med den myndighet öfwer 
sine tjenare, som Lagen honom meslgifwer, bort 
kunna förebygga de felsteg, tjenstehjonet begått. 

Alla witen beräknas och utgå i Bancomynt, 
och, der icke annorledes är för wissa händelser 
stadgadt, fördelas de sålunda, att den ena hälften, 
såsom någon ersättning för beswär och kostnader 
tillfaller ByRätten, och den andra hälften samlas 
i en ByCassa och anwändes efter Bymännens ge-
mensamma beslut till Byns bästa, men får alldeles 
icke tillgripas till onödiga utgifter, såsom bränwin 
och dryckeswahror, med mera dylikt, wid 5 Riks-
dalers wite och de förstörda medlens återgäldande 
till dubbelt belopp. Af den hälft, som tillkommer 
ByRätten, tager Ordningsmannen ensam twå tred-
jedelar, och den öfriga tredjedelen delas lika emel-
lan Bisittarne. De medel, som i ByCassan inflyta, 
har ByRätten under sin wård och answare Ord-
ningsmannen och Bisittarne derföre med deras 
egendom, en för alla och alla för en. Wid årliga 
ByStämman den 2:dra Januarii aflemnar ByRätten 
fullständig redogörelse för ByCassans tillstånd 
och förwaltning det förflutna året, på det hwar och 
en Byman må komma i tillfälle att bedöma om By-
Rättens Ledamöter förtj ena fortsatt förtroende 
äfwen i detta afseende. 

§4. På det Kongl. Maj:ts Befallningshafwande 
icke måtte sakna nödig upplysning om denna By-
Ordning efterlefwes och huruwida den handhaf-
wes med mera eller mindre kraft, skall det åligga 
Ordningsmannen, att, sedan wid Bysammankom-
sten den 2:dra Januarii hwarje år, redogörelsen för 
förflutna årets witesmedel blifwit af Bymännen 
granskad och riktig befunnen samt med påskrifter 
derom försedd, inom åttonde dagen derefter till 
Församlingens tjenstgörande Pastor aflemna ett 
med Bylagets öfwerst åtecknade namn försedt 
exemplar deraf. Sedan alla ByRätternes i Försam-
lingen redogörelser blifwit granskade, behagade 
Herr Kyrkoherden, eller den hans ställe företrä-
der, öfwerlemna dem, försedde med anmärkning-
ar, om skäl dertill äro, till KronoFogden i orten, 
som det åligger, att, inom den 1 Februari hwarje 
år, dem till LandsCanselliet insända, jemte en 
summarisk förteckning derå. 
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Slutelig erinran till Länets Innewånare om åtskil-
liga nyttiga och nödwändiga företag till Sedernas 
och Landthushållningens förbättrande m. m. 

1:0 B arna-underwisningen. 
Grunden för all mensklig lycksalighet är sann 
Gudsfruktan. Den förädlar hjertat och lärer oss att 
hysa aktning för wåra medmenniskors rätt, samt 
wördnad för Lag och mensklig ordning; men om 
dessa dygder skola rätt och orubbligt fästa sig i 
menniskohjertat, så måste de i yngre åren inhäm- 
tas, och derföre är det, som hwarje Församling 
bör göra sig till desse heligaste pligt, att för sina 
barn inrätta sådana stadigwarande Scholor, der 
goda grundsatser och nyttiga kunskaper må af 
dem än widare få inhämtas, när hinder möta för 
föräldrarne att med erforderlig omsorg fullfölja 
den i spädare åldren barnen lemnade handledning 
hemma. Ett nitiskt och upplyst Prästerskap, som 
sätter sin högsta ära uti att bereda sina medmen- 
niskors wäl, underlåter wisst icke, att närmare le-
da Församlingarnes uppmärksamhet på detta så 
wigtiga ämne, och att göra allt hwad i dess för- 
måga står, för att afhjelpa barna-underwisningens 
brister; men denna uppmaning är här meddelad 
derföre, att, å Församlingarnes sida, fordras nöd- 
wändigt, att de ej blott äro öfwertygade om nyttan 
af en god Schole-inrättning, utan ock, att de willigt 
lemna de bidrag till dess anskaffande och till un-
derhåll för en skicklig och rättskaffens Lärare er-
fordras; och hwilken kan wäl tweka att så sker, 
när alla föräldrar rätt besinna, att de äro inför Gud 
och menniskor answarige för sina barns sorgfålliga 
bildning till Gudsfruktan och dygd, och att uti en 
sådan uppfostran gifwes barnen en skatt, som äro 
oförgängelig och wida dyrbarare än alla werldens 
ägodelar? 

2:o Fattigförsörjningen. 
Må ingen bära kallt hjerta för sin likes nöd! Guds 
Lag och Höga Öfwerhetens Stadgar ålägga oss 
den pligten, att förståndigt och med ömhet sölja 
för de fattige. I detta afseende tillhörer Försam-
lingarne och deras Prästerskap den hufwudsakliga 
omsorgen; men som ämnet är af högsta wigt, må 
här erinras, till Bymännens ledning och rättelse 
att lika så angeläget det är, att ingen werkligt be-
höfwande lemnas utan hjelp, lika wigtigt är det 
ock, att understöd och almosor icke gifwas utan 
urskiljning om behofwet, på det att icke lata och 
lastfulla menniskor må uppmuntras, att anse tig-
geri såsom ett lönande näringsfång. Då hwarje 
Församling noggrannt uppfyller den owilkorliga 

skyldigheten, att försörja sina egna fattighjon och 
att förekomma deras omkringstrykande i andra 
socknar eller städerne; så är det nödwändigaste 
steget till god ordning härutinnan gjordt, och då 
kan gifmildheten icke så lätt missbrukas. — Alla 
fattighjon, som hafwa arbetsförmåga, böra ofel- 
bart sättas i tillfälle och i nödwändighet att utöfwa 
den och derigenom bidraga till egen försörjning i 
den mohn de kunna. Mången ärlig, obemärkt fat-
tig, som hellre wäljer brist och elände, än den will 
öppet anmäla sin nöd och falla Församlingen till 
last, suckar i hemlighet efter tillfälle att redligen 
förtjena sitt uppehälle. Att uppsöka desse husarme 
och att lindra deras nöd genom anskaffande af 
arbetsförlag samt meddelande i öfrigt, af råd och 
hjelp, bör wara en af ByOrdningsmännens käraste 
pligter. 

Af största wigt är, att Församlingarne med allt 
möjligt nit och alfwar öfwertaga omsorgen och 
bildningen till Gudsfruktan och dygd, af sådane 
fattiga barn, hwilkas föräldrar afgått med döden, 
eller annars äro oförmögne att bestrida barnens 
Christeliga uppfostran. Tiggeri och betlande är 
skamligt, wittnande om oordning och i Lag förbju-
det; men denna osed är dubbelt farlig, om den får 
obehindradt utöfwas under barnåldern, ty nästan 
alltid grundlägges derigenom hela framtidens 
oduglighet och förderf. 

3:o Rätt hushållning med Grödan. 
Jordbruket är Upsala Läns hufwudyrke. Allmän 
misswäxt inträffar wäl äfwen här någon gång, men 
sällan. Wanligen låter Försynens Nåd wåra wid-
sträckta och bördiga fält betäckas med rika skör-
dar: och likwäl äro jordbrukarne här, i allmänhet 
taladt, ingalunda förmögne, utan snarare råder fat-
tigdom hos de fleste, i högre grad, än uti andra 
Landskaper, der jorden är wida mindre fruktbar. 
Orsaken till denna fattigdom måste sökas hos dem 
sjelfwe och ligger uppenbart i en oklok hushåll-
ning med grödan; ty de fleste af Allmogen försum-
ma att rätt beräkna och wärdera sina tillgångar. 
Derföre säges det med skäl om Uplands slätt-
byggds Allmoge, att den är Höst-rik och Wå r-
fat t ig. Hwarje Landthushållare bör betänka, att 
många hans allmänna utskylder och de flesta en-
skildta skulder skola utgå i penningar. Han bör 
altså inse nödwändigheten att årligen i penningar 
beräkna alla inkomster af sin jord, ware sig större 
eller mindre; ty endast på sådant sätt kan en räk-
ning med sitt behöriga Debet och Credit erhållas 
för det kommande årets hushållning, och ett dylikt 
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öfwerslag bör ingen förståndig jordbrukare för-
summa, att med sig sjelf uppgöra. Såsom bewis på 
förstörande hushållning, må erinras, att, till exem-
pel, sädesgrödan om hösten, straxt efter slutad 
skörd och innan prisen hunnit stadgas, utan be-
tänkande och kanske ofta nog utan nöd, säljes för 
hälften så mycket som derföre kan erhållas om 
wintern; att Allmogen deremot icke hyser farhåga, 
att om wåren på Auctioner, dem hårdsinte specu-
lanter låta anställa, inköpa spannmål, som påföl-
jande höst måste betalas kanske till 2 å 3 gånger 
dyrare, än hwarföre Landtmannen då kan föryttra 
säd af egen gröda; att äfwen andra, ofta onyttiga, 
wahror, utan all besinning att betalning en gång 
skall erläggas, inköpas på Auctioner och af Wäst-
göthe-handlande m. fl., blott långt anstånd med 
betalningen lemnas; att fodertillgångarne ofta näs-
tan för ett intet förslösas och föryttras blott på 
det att en penning för ögnablicket må kunna åt-
kommas, äfwensom strömming, tjära och andra 
nödiga wahror om hösten nog lättsinnigt tillbytas 
emot spannmål, utan att sädens werkliga wärde 
med mogen öfwerläggning betänkes, m. m. dylikt. 
Aldrig kan den redbara wälmågan bo i den akt-
ningswärde Jordbrukarens hem, förr, än han lärt 
sig, och troget följer den grundregel i all hushåll-
ning, att man icke blott bör söka att lofligen upp-
drifwa sina inkomster så långt som möjligt, utan 
ock att man måste med förnuft anwända hwad 
man äger, så att utgiften icke öfwerstiger inkom-
sten. Den annorlunda gör, hastar sin säkra ofärd 
till mötes. 

4:o Ängs- och Boskaps-skötsel. 
Ett ganska stort fel i Allmogens jordbruk ligger i 
försummelse af Ängs- och Boskaps-skötseln. 
Åkerjorden skötes i allmänhet, genom plöjning 
och dikning, sorgfälligt, ehuru Allmogen kanske 
icke fäster nog omtanka på den wigtiga omstän-
digheten, att alltid förskaffa sig utsäde af pålitlig 
godhet och att behörigen rengöra sin spannmål; 
men man nästen glömmer, att åkerjorden måste, 
icke blott plöjas och dikas, utan äfwen gödas, om 
den skall bära god frukt; och genom denna bekym- 
merslöshet händer, att all den jord, som möjligt- 
wis kan framalstra någon säd, anwändes till åker, 
hwaremot ängen minskas allt mera och lemnas 
utan all wård af menniskohand. Man glömmer det 
gamla sanna ordspråket, att Ängen är Åk rens 
moder, hwilket likwäl i alla tider står fast och 
aldrig bör förgätas. Ofta ser man nu, att ett hem-
man, der årligen 20 Tunnor säd kunna utsås, har 

knappt 10 å 15 lass hö i wanliga år, då likwäl 
rätta förhållandet här borde wara 5 lass hö till 1 
tunneland åker i hwarje årwäg. 

En Landtman bör wisst icke lättsinnigt ombyta 
sitt hushållssätt, men han måste hafwa klokhet 
och omtanka nog, att öfwergifwa det gamla och 
begagna ett nytt, när detta af pröfwad och ostridig 
erfarenhet bestyrkts wara bättre än det förr nytt-
jade. Han bör inse, att ett sådant missförhållande 
emellan Åker och Äng, som det ofwannämnde, 
nu, ty wärr, nog allmänt brukliga, är högst förderf- 
ligt, och att på mindre än hälften af den jordrymd, 
som nu nyttjas till Åker, skulle fås mera säd, än 
nu erhålles, samt af större godhet och med mycket 
mindre beswär, om den inskränktare åkerrymden 
blefwe behörigen gödd och brukad med wälfödda 
kraftfulla dragare, i stället för de små och utmärg- 
lade, som nu om wåren, på många ställen, knappt 
förmå framsläpa åkerbruks-redskapen. Den som 
på rättskaffens sätt will draga all möjlig fördel af 
sin jord, han öke sin Ladugård, han lage så, att 
den må komma att bestå utaf kreatur af godt slag, 
han igenlägge småningom, på tjenligt sätt, den 
öfwerflödiga åkerjorden till bärande äng, han skö-
te den gamla ängen med noggrannaste omsorg, 
och han ware framför allt angelägen, att, till gagn 
för egen jord, behålla fodertillgången, hwars lätt-
sinniga föryttrande är ett så uppenbart förderf. 
Hwarje Landtman bör härwid erinra sig den obe-
strideliga sanning, att fet och wälbrukad åker gif-
wer nästan aldrig misswäxt, och att de största för-
delar, ja wälstånd och rikedom, kunna hämtas af 
Ladugårdarne, när desse blifwa wäl inrättade och 
deras afkastning med omtänksam klokhet begag-
nas. 

5:o Skogsplantering. 
Om skogshushållningen är förut anmärkt, att den 
som icke will så, han må icke tänka på att få 
skörda, och den som icke befordrar skogens åter-
wäxt, han må skylla sig sjelf, att han får lida brist. 
Han borde dessutom betänka sin skyldighet att åt 
efterkommande lemna ett bättre arf, än förödelsen 
i spåren af sin misshushållning. 

Likasom nästan allt annat på jorden, bör skogen 
wara ett föremål för den förnuftiga menniskans 
omtanka och wård. Alla hemman hafwa icke lika 
tjenligt utrymme för skogswäxt; men få finnas 
wäl, der icke åtminstone någon skog skulle kunna 
planteras, både till gagn och prydnad för ägarne 
och till minne af deras idoghet och flit. — Den 
oförnuftiga mening, att det i sig sjelft, är mindre 
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brottsligt och mindre wanhederligt, att olofligt till-
gripa skog, än att stjäla annan egendom, må ut-
rotas. Så kan icke eller någon rättskaffens och red-
ligt sinnad menniska tänka. Skogen wäxer icke för 
alla. Egendomsrätten dertill, den må tillhöra Kro-
nan, menigheten eller enskildta, är lika helig, som 
någon annan, ehuru sjelfwa wahran lika så litet 
som wäxande grödan på marken, kan af ägaren 
förwaras under lås och nyckel. 

6:o Ny-Odlingar. 
Ganska stora sträckor af det bördiga Upland ligga 
ännu ouppbrukade, dels i kärr och mossar, som 
utgöra blott skadliga frostnästen, dels i wida, sam-
fåniga betesmarker, hwarest de rikaste skördar af 
säd och foder skulle kunna hämtas, och många 
trefliga hushåll bosättas; men der några fäkreatur 
nu knappt finna en mager näring öfwer 2 å 3 som-
marmånader. 

Utan att Odalägornes wård derigenom försum-
mas, kan en driftig och förståndig Landthushållare 
småningom bereda sådane lägenheter till fruktbä-
rande jord. Detta är en winning, beredd åt Fäder-
neslandet, hwaraf han derigenom gör sig wäl för-
tjent. I sammanhang härmed bör likwäl nämnas, 
att det nu brukliga sätt att bereda odlingar genom 
hackning och bränning, ehuru utmärkt godt och 
fördelaktigt, dock måste med den största warsam-
het begagnas, och kan, med waraktig nytta, endast 
anwändas der matjorden är djup. Wid alla sådana 
företag, bör derföre jordmonen, med all noggrann-
het, först undersökas och utrönas. Om matjorden 
utgör endast ett tunnt lager ofwanpå sand eller 
lera, så kan man wäl genom bränningen framlocka 
en eller högst twenne goda skördar; men jordens 
fruktbarhet är också derigenom för ewärdeliga ti-
der förstörd, och ingen afkastning mera att för-
wänta. 

7:o Enskiften. 
Den jord, hwilken ligger i tegskifte eller samfällig-
het med grannars ägor, kan aldrig skötas så wäl, 
som den afskiljda, i hwars bruk man ostörd får an-
wända idoghet och omtanka. Derföre lära Länets 
Jordbrukare wara betänkte, att, så fort möjligtwis 
ske kan, begagna det förträffliga och ewärdelig sä-
kerhet medförande delningssätt, som är Landt-
mannen öppnadt genom Kongl. Maj:ts Nådiga 
stadgande i Dess Förordning om Enskiften af 
den 2 Februarii 1807, eller åtminstone låta sina 
ägor fördelas i Storskiften, der sådant icke ännu 
skett. 

8:o Bi-näringar.  

Utom Bergwerken och Jernbruken i Norra delen 
af Länet, har Upland nästan ingen annan näring, 
än Åkerbruket. Huru wigtigt är det likwäl icke, att 
andra yrken derjemte må idkas? — Wi se det, när 
Försynen någon gång straffar Landet med allmän 
misswäxt på säd. Ingen ersättning gifwes då för 
förlusten. Knappt kunna de allmänna Utskylderna 
inbringas. Ladugårdarne medtagas och mindskas 
till en skada för åkerbruket, som på många år icke 
kan ersättas. Med stor swårighet kunna de bekla-
ganswärde, i skulder fördjupade, jordbrukarne lif-
nära sig sjelfwe. Deras tjenstehjon öfwerlemnas åt 
sitt öde, och hunger, brott och missgemingar upp-
stå. 

På långt när skulle likwäl icke olyckan blifwa så 
swår och så allmän, om wi ägde Binäringar, som 
kunna skötas utan att modernäringen eller det 
egenteliga jordbruket, försummas; och att finna 
tillfällen till dessa, är lättare, än man tror. Den 
hufwudsakliga hjelpen ligger i Ladugård sskö - 
s elns förbättring och den betydliga afkomst 
deraf kan hämtas. Dernäst lemnas en kraftig hjelp 
af den genom Kongl. Maj:ts Nåd och Vishet åter 
uppmuntrade Salpetertillwerkningen, som 
ännu i betydlig mohn kan förkofras. Potates-
planteringen kan ock mycket utwidgas och är 
högst nyttig. På ganska många ställen kan Bi-
skötsel idkas. Denna lönande näring, som nu af 
Allmogen alldeles försummas, fordrar så ringa 
omsorg, att den ganska wäl låter förena sig med 
de wanliga sommargöromålen. Linodlinge n, 
som nu nästen icke skötes, skulle kunna blifwa en 
källa till mångas bärgning, åtminstone i de skog-
rikare trakter af Länet. 

Trädgårdsskötsel och Humblegårds an-
läggningar saknas äfwenledes, ehuru Lagen ut-
tryckeligen anbefaller de senare, och ehuru det 
icke ens är behöfligt att nämna huru wigtiga förde-
lar Landtmannen skulle kunna draga af begge, och 
huru ringa swårighet det wore, att småningom 
werkställa dem. Tobak har blifwit en nöd-
wändighetswahra för Swenska Landtman-
nen. Äfwen af denna wäxts allmänna 
odling i täppor och trädgårdar, kan stor 
winst hämtas. Af en utwidgad Linodling 
skulle nödwändigt följa, att Landets Wäf-
nader tillöktes och förbättrades. Husmödrar och 
flickor kunna likasåwäl finna tillfällen att utöfwa 
detta lönande yrke, här, som i Norrland, der den-
na slögd stigit till stor höjd, der bönderne sjelfwe 
samt deras söner och drängar spinna det finaste 
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garnet, och der många tusende Riksdaler derföre 
årligen inbringas; och hwarföre skulle icke Allmo- 
gens söner och drängar, om hösten och wintern, 
då de wanliga Landtmanna-göromålen äro sluta-
de, äfwen här i Upland, kunna sysslosätta sig med 
lönande handarbeten, i stället att, såsom nu sker, 
ofta förspilla den dyrbara tiden i skadlig owerk-
samhet? — All Landtbruksredskap bör om wintern 
nygöras och i ordningsättas till sommaren, som 
påkallar bruket deraf under de angelägna göromå-
len utomhus. 

Hwar och en lärer finna, att naturens Allsmäk-
tige Herre want emot oss gifmild i en bördig jord, 
men att wi derjemte hafwa många stora, nu obe-
gagnade tillfällen, öppna, att anwända Hans rika 
gåfwor till medel för wår försörjning. Om wi med 
liknöjdhet lemna dessa medel onyttjade, må wi 
skylla oss sjelfwa, då wi nödgas tråna i fattigdom 
och betryck; ty många mötande hinder kunna wi, 
med klokhet och ihärdighet, besegra och hwar 
menniska åligger att söka bereda åt sig sjelf sin 
bärgning, genom egen idog werksamhet och om-
tanka, som alltid belönas med wälstånd. 

9:o Kongl. Landthushållnings-Sällskapet. 
I sammanhang härmed må ock tillkännagifwas, att 
på Nådig befallning af Hans Maj:t Konungen, som 
med sannt faderligt hägn omfattar jordbruket och 
dess redlige idkare, är i Länet inrättadt ettLandt-
hushållnings-Sällskap, som har till föremål, att 
med råd, upplysningar, belöningar och äfwen med 
penningeförsträckningar, i den mohn ske kan, gå 
Länets jordbrukare tillhanda, för att såmedelst 
bringa Landthushållningen till all den höjd, den 
kan uppnå. 

Med detta Sällskap äga Ordningsmännen, och 
dessutom en och hwar, att brefwexla i sådana äm-
nen, som röra Landthushållningen; och skall det 
säkert alltid för Sällskapet wara ett särdeles nöje, 
att med uppmuntringar och råd söka befordra 
Landtmannens wäl. 
Sist må nämnas, att om, såsom jag af sann till-
gifwenhet för Länet och böjelse att medwerka till 
dess Innewånares wälgång, uppriktigt önskar, 
något godt och nyttigt i denna ByOrdning innefat-
tas, och den derföre blifwer till efterlefnad anta-
gen, hwilket på Församlingarnes fria pröfning och 
öfwerenskommelse beror; så hoppas jag, att den 
må alfwarligen och rätt, i alla Bylag, följas och 
werkställas; ty eljest blir denna slags Lag en död 
bokstaf, mera skadlig, än gagnande. Min tillförsigt 
fäster sig härwid främst på Herrar Pastorers nit 

för det goda och deras upplysning derom, och der-
näst på de redlige Jordbrukare, hwilka till Ord-
ningsmän wäljas. Desse Ordningsmäns omsorger 
och pligter äro många, och answarighet åligger 
dem derföre; men ännu wida större är den belö-
ning de skola njuta uti sina samwetens glada witts-
ord, att hafwa wäl uppfyllt dessa pligter och der-
igenom bidragit till sina medmenniskors gagn. Om 
dem skall då också med sanning och rättwisa 
sägas, att en god rättskaffens Domare är bättre, 
än god Lag. 

Måtte Gudsfruktan, ära och tro blifwa rotfäs-
tade i h wa rj e hjerta, och wisa sig såwäl i 
ge r n i ng , som i ord! Må ingen tillåta sig emot 
sin medmenniska annat än han will, att andra 
skola företaga emot honom sjelf, och må ändteli-
gen hwar och en af Upsala Läns Innewånare blif-
wa fast öfwertygad om den sanning, att werklig 
sällhet kan njutas blott af den dygdige, och att 
waraktigt wälstånd ej kan förwärfwas annorledes, 
än genom ordning och sparsamhet samt flit, werk-
samhet och klok omtanka i alla göromål! — Oord-
ningar, laster, brott och sjelfförwållad fattigdom 
skola då förswinna; trefnad, tillfridsställelse och 
warm fosterlandskärlek skola bo ibland oss, och 
Uplands bördiga fält, genom Försynens Nåd, wäl-
signas med rik näring åt lyckelige, under Lagen 
frie och upplyste Innebyggare. 

Upsala Slott i Lands-Cancelliet den 20 November 
1820. 

B. W. Fock / J. A. Carlsson. 

Förteckning å de förseelser, emot hwilka i denna 
ByOrdning stadgas penningewiten, till hwilka By-
männen kunna af deras By-Rätt fällas. 

1 Cap. 1 §. Obehörigt wägrande att emottaga 
Ordningsmansbefattningen. — 2 §. Tredskande, 
att, på kallelse inställa sig wid ByRätt. — 3 §. 
Tredskande att genast fortskaffa Bystafwen. — 
4 §. Tredskande att tillstädeskomma wid Bystäm-
ma. — 6 §. Falska beskyllningars framförande 
emot Ordningsmannen. — 7 §. Obefogadt kland-
rande af ByRättens beslut. — 8 §. Oanständigt 
uppförande och fylleri m. m. wid ByRätt och By-
stämma. 

2 Cap. 2 §. Wåldsamt fördärfwande af hägnad, 
Grind eller Led. — 9f. Olofliga gång- rid- och 
körwägars begagnande å andras ägor. — 10 §. 
Barns tillåtande att plåcka ärter eller rofwor å ge-
mensam sådd. — 11 §. Försummelse att afhålla 
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swinkreatur från åker och äng om nätterne, den 
tid marken är bar. — 12*. Försummelse att under 
andtid hålla kreaturen afstängde, då tillsägelse 
derom sker. 

3 Cap. 1 och 2 §§. Bristande eller ofullkomlig 
werkställighet af gemensamma Dikningsarbeten. 
— 4*. Rishags inrättande i åar och försummelse 
att wårda katsehag. 

4 Cap. 1 §. Kreaturs betande på Rågåker. — 
2 §. Ängars betande om wåren. — 3*. Tredskande 
att, om hösten, på öfwerenskommen tid, upptaga 
kreaturen från gemensamt bete. — 4*. Kreaturs 
obehöriga betande å gemensamma ängar eller gär- 
den. — 5§. Betande å gemensam äng innan öfwer- 
enskommelse derom skett. — 6*. Tredskande att 
åtlyda andra Bymäns beslut rörande bete för åker- 
eller ängsfjäll. — 7*. Betande med för stort antal 
kreatur af den, som brukar flere hemman i sär-
skilda Bylag. — 8*. Fölunghingstars och Ungtjur- 
ars insläppande å gemensamt bete. — 9 §. Okynnes 
eller folkilskna kreaturs lössläppande. — 10*. 
Tredskande att deltaga i wallgång. — 11*. Sjukt 
kreaturs utsläppande å gemensamt bete. 

5 Cap. 1 §. Obehörigt hygge å gemensam skog, 
samt fårs och getters betande i skogsmark. — 
2*. Unga träds nedhuggande för Brölllpsfester och 
försummelse att plantera träd till de nygiftes 
minne. 

6 Cap. 3*. Tredska att fullgöra Brandsynemän- 

nens föreskrifter och wårdslösande af eldstäder. 
— 4*. Tredska att hörsamma tillsägelse om skor-
stenars sotande och förbud emot häftig eldning 
under storm. — 5*. Wårdslöst umgående med eld. 

7 Cap. 2*. Utländska dryckers njutande wi 
Allmogens Gästabud. — 3 §. Olofligt anställande af 
Dans och lek: Obehörige penninge-sammankom-
ster dertill: Tobaks rökande å logar: Förbjudna 
spel, dryckenskap och oanständig lefnad, samt 
obehöriga nattwandringar. — 4*. Staffans Wisas 
obehöriga sjungande Annandag Juhl. — 5 §. Snat-
teri utur trädgårdar. — 6*. Onödiga resors före-
tagande på Sön- och Högtidsdagar före kl. 4 e. m. 
— 7*. Tredska att hos Ordningsmannen anmäla 
lösdrifwares, skojares, tiggares och Gårdfarihand-
landes m. fl. ankomst till By. — 8*. Obehörigt 
folks intagande å ägorne. — 9*. Försummelse af 
ungdom, att i rätt tid begifwa sig hem från Auk-
tioner: lönkrögeri vid Auktioner och eljest, samt 
fylleri wid Auktioner. 

8 Cap. 3 §. ByCassans anwändande till obe-
höriga utgifter. 

Ordningsmannen kan, dessutom, låta werkställa 
åtskilliga försummade arbeten för lego. 

Ordningsmannen är sjelf förfallen till ett i 7 Cap. 
9*. stadgadt wite, om han förtiger eller befordrar 
Lönkrögeri inom Bylaget. 

(Upsala, tryckt hos Em. Bruzelius, 1820.) 

Bälinge härad 
Byordning för Bälinge, Skuttunge, Åkerby 
och halva Jumkils socknar 1775 

Flertalet av paragraferna i denna byordning över-
ensstämmer med byordningsförslaget 1742= MB 0. 
Där paragraferna överensstämmer anges detta 
med motsvarande paragraf i MBO och förekom-
mande bötesbelopp. 

Tryck i ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E 
XVII: 1. 
By-Ordning, Af Bälinge, Skuttunge Och Åkerby 
Soknemänn, Gillad och Antagen Uti Allmänna 
Soknestämmor År 1775. 

§. 1.= MBO: 1 .. plikte första gången Tjugufyra 

öre S:mt . . och .. then thet gör Tjuguåtta öre 
S:mt. Avsnittet »Byemännens sammankallande.. 
förena kunna» är uteslutet. 

*. 2. = MBO: 2 .. plikte then sådant försummar 
Tolf öre S:mt. 

§. 3.= MBO: 3 .. böte Tolf öre S:mt. 
§. 4. Som mycken skada deraf tilskyndas, at 

Gjärdesgårdarne, uppå thet wanliga sättet upreste, 
förordsaka driffall; altså bör hädanefter ingen 
Gjärdesgård kring Gjärdet uppå annat sätt upsät-
tas, än at den åtminstone tre qwarter uti jorden 
nedsättes, och uppå bägge sidor om Gjärdesgår-
den, där så ske kan, Diken updragas. Sker annor-
lunda, plikte then Gjärdesgården upsatt En daler 
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;:mt, Gjärdesgården nedrifwes, och för lego, uppå 
ätt som nämnt är, upreses, hwilken lega, hos den 
wottslige genast af Åldermannen utmätas bör. 

§. 5.=MBO: 4.. plikte Åtta öre S:mt. 
§. 6.= MBO: 5. 
§. 7.= MBO: 6 .. plikte Sexton öre S:mt. 
§. 8.=MBO: 7 .. jämte Twå öre S:mts böter. 
§. 9.=MBO: 8. 
§. 10. Äfwen så bör ingom wara tillåtit, när an-

Ira wägar gifwas, at förr än jorden är tilkälad, 
(öra eller rida öfwer andras trädes-åker, hwaraf 
länder, at de mellan Grannarnas skiften updragne 
Jiken fördärfwas, och åkre, i synnerhet om hös-
:en, när jorden är mjuk, uptråkas och skadas. Gör 
någon thet, plikte En daler S:mt. 

§. 11.=MBO: 9 .. ersättjande, Fyra öre S:mt. 
12.=MBO: 10 .. plikte hwarje gång Sexton 

ire S:mt. 
§. 13.=MBO: 11 .. plikte för hwarje kreatur 

åtta öre S:mt. 
§. 14.=MBO: 12 .. plikte Åtta öre S:mt. 

15.=MBO: 13 .. böte Åtta öre S:mt. 
§. 16.=MBO: 14. 

17.=MBO: 15 .. plikte thess utan En daler 
S:mt. 

§. 18.=MBO: 16. 
§. 19.=MBO: 17. 
§. 20. =MBO: 18 .. plikte hwarje gång för hwart 

kreatur Tolf öre S:mt. 
21. =MBO: 19 .. plikte Åtta öre S:mt. 

Den som äger Åker- eller Ängs-Fjäll uti 
andra Byars Åker- eller Ängsmark, må ej nyttja 
Betet med flera kreatur, än Byamännen skäligt 
pröfwa. Åtnöjes han ej med Byamännens Utslag, 
tilkalle tå andra Byars Åldermän, som äga magt, 
at saken them emellan bilägga och afgöra. 

Så må ock them, som med eget Folk och 
Afwel bruka flera hemman, uti särskildte Byar 
belägne, uti hwarje Bys enskildta Betesmark, icke 
nyttja Betet med flera Kreatur, än som uppå thet 
hemman, han brukar, belöpa kan, eller af hans 
Grannar, som uti Byen lika del äga, underhållas 
kunna. 

Ingen skall wara tillåtit, at til Betande 
uppå Häradets Allmänning antaga andra Häraders 
Kreatur. Så är ej eller lofgifwit, at til Wallhjon 
antaga andra, än them, som inom Församlingen 
upfödde äro, när sådana kunna finnas. Sker annor-
lunda, plickte så wäl then, hwilken Wallhjonet til-
hörer, som Wallhjonet sjelf, hwarthera Twå daler 
S:mt, och the antagna Kreaturen och Wallhjonet,  

så wida thet innom Församlingen icke upfödt är, 
strax utur Soknen skaffas. 

§. 25.=MBO: 20 .. plikte hwarje gång En daler 
S:mt. 

§. 26. Uti the så kallade Allmänna Ängar 
hwarest flera Härader och Byar deltaga, bör ingen 
nyttja Betet med flera Kreatur, än emot hwars och 
ens andel uti Ängen swara kan. Och therest någon 
af Ängslaget, inhägnat sin Ängsmark ifrån the 
andras, bör en sådan ingen rätt hafwa, at sina 
Kreatur uti then samfäldta Ängen 61 Betande in-
släppa. Gör han thet äntå, plikte för hwart Kreatur 
En dal. S:mt, och gälde thessutom skadan efter 
Ängslagets bepröfwande. 

§. 27.=MBO: 21 Avsnittet »Uppå orter .. at 
grannarne» är uteslutet .. böte hwarje gång Åtta 
öre S:mt. 

§. 28.=MBO: 26.. plikte tå hwarthera, som thet 
gjort, Twå daler S:mt. 

=MBO: 27. 
= MBO: 28. 
= MBO: 29. 
=MBO: 30. 

§. 33.=MBO: 31 .. böte En daler S:mt. 
§. 34.=MBO: 33 .. wid En daler S:mts plikt. 

Som til Afwelens fortplantande nödigt 
är, at Tjur och Farrgalt hålles; altså ålägges hwarje 
By, eller flera sammanslagne, at beständigt sådana 
Kreatur underhålla. Det åligger derföre Ålder-
mannen therom försorg draga, at thesse Kreatur, 
som böra wara af god race och full styrka, at nå-
gon uti Byen emot skälig betalning hålles. För-
summas thet, plikte Åldermannen Twå daler 
S:mt, och ware sjelf skyldig the förrnämde Krea-
turen at anskaffa och underhålla. 

Som mycken förargelse thermed gifwes, 
at om Söndagarne, strax efter fulländad Guds-
tjenst, Qwarn-resor anställas; altså bör then, som 
hädanefter befinnes någon Helgedag Köra fil 
Qwarn, innan Klockan Fyra efter middagen, böta 
första gången Twå dal. S:mt, och andra gången 
dubelt: hwilken plikt genast af Åldermannen uti 
Byen, thit han hörer, utmätas bör. 

Äfwen förbjudes alt Skjutande wid Byar, 
så wäl som all Dants af Ungdom och Tjenstefolk, 
sedan Klockan Nio Söndags afton. Åldermannen 
åligger therföre, at häröfwer noga upseende haf-
wa, och therest någon häremot bryta skulle, så-
dant hos Krono-Länsman tilkänna gifwa, som then 
brottslige, utan afseende til Personen, til Stocke-
straff förhjelpa bör. 

23-7824M Ehn 
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Then skadeliga oseden, at Andra Dag Jul 
om morgon, utan för andras dörar och fenster, 
sjunga then så kallade Sanct Staphans Wisan, 
ware äfwen wid Stocke-straff förbuden. Ålderman 
bör therföre, så snart något sådant förspörjes, 
gifwa thet Prästerskapet, eller Krono-Betjeningen, 
wid handen, som then brottslige til sitt wälför-
tjenta straff ofördröjeligen befordra skal. 

Som hwar och en äger rätt, at njuta sin 
Ägendom fritt och obehindrat, utan intrång af then 
andras Barn och Tjenstefolk; altså tillåtes ingen, 
at, uppå hwad sätt thet än ske kan, tilfoga then 
andras Trägård och Krydd-Täppa någon skada, 
eller Träd- och Jordfrukten afplocka och borttaga. 
Sker thet, plikte then skyldige med en eller flere 
Söndagars Stocke-straff, efter brottets beskaffen-
het. 

§. 40.= MBO: 34. 
§. 41. = MBO: 35. 
§. 42.= MBO: 36. 
§. 43.=MBO: 37. 
§.44. Sluteligen, och om Åldermannen befin-

nes försumelig uti sina skyldigheters fullgörande, 
gälde första gången skadan, som genom hans för-
sumelse skedd är, och plikte Tre dal. S:mt., andra 
gången dubelt, och fördublas Böterne hwarje gång 
han sin skyldighet åsido sättjandes warder. 

Sålunda wara Öfwerenskommit och Beslutadt 
Betyga, å Församlingens wägnar, af Bälinge 
Soknestuga, d. 3 December, 1775. 

Magnus Nyman, Comminister i Bälinge, Anders 
Fägersten, Krono Länsman, Per Persson uti 
Swista, U. Jan Jansson uti Marsta, Erich Larsson 
uti Forkarby, Anders Jansson uti Tuna, Olof 
Olsson uti Gysta, Hans Andersson uti Nyfia, Per 
Ersson uti Torfsättra, Mårten Ersson uti Löfsta, 
Olof Persson uti Wäsby, Jan Jansson uti Eske-
lunda, U. Erich Ersson uti Sundbro. 

Med denna By-Ordning äro Skuttunge Försam-
lings samtelige Inwånare nögde, Intyga på För-
samlingens wägnar 

Johan Gåse, Comminister Loci, Jonas Persson i 
Eke, Tolfman, Jan Persson i Örke, Tolfman, Jan 
Persson i Forssgjerde, Peter Moberg, MånsAn-
dersson i Söder Krycklinge, Per Jonsson i Eke, 
Elias Andersson i S. Krycklinge, And. Michsson 
i Skuttungeby. 

Förestående By-Ordning wara uti ordentelig 
Soknstämma med Åkerby och halfwa Jomkihls 

Församlingars Soknemän Upläsen, Gillad, och til 
Efterlefnad Antagen, Intyga å egne och de öfrigas 
wägnar, af Åkerby Soknestufwa den 17 Decem-
ber, 1775. 
Pet. Ad. Ahlborn, Comminister, Er. Andersson i 
Kroksta, Anders Persson i Sörby, Olof Jansson i 
Sylta, Mats Ersson i Trysta, Lars Jansson i Åker-
by By, Lars Olsson i Hjelmsta, Olof Andersson i 
Uggelsta, Mats Jansson i Kjetslinge, Anders An-
dersson i Blacksta, Erich Staffsson i Agersta, Lars 
Jansson, Rättare wid Wallhof. 

Föregående By-Ordning warder härmedelst Gil-
lad och Faststäld; men de mål, som äro af den be-
skaffenhet, at de ej kunna, eller böra, slitas af 
Ålder- och Byamän, anmälas, efter omständig-
heter, hos mig, eller wid Domstolen. 

Å Budkaflar, som 1 § omtalar, tecknas Byala-
gets namn, och at den ej åtlydes af någon utom 
samma Byalag. 

Ålder- och öfrige Byamän böra wara omtänkte, 
at, i Skoglöse Byalag, wisse trakter inhägnas til 
Skogswäxts befrämjande, hwilka inhägnader noga 
fredas tils Skogen hunnit wäxa så långt, at den ej 
kan skadas af Boskapen, då de utläggas, och andre 
bredewid likaledes intagas; hwarmed fortfares så 
långt möjeligt är, och omständigheterne medgif-
wa; äfwen tilses, at onödige Gjärdesgårdar und-
wikas och borttagas, samt Hus i Man- och Ladu-
gården Byggas med Ordning, god Inrättning och 
sparsam Hushållning. 

Wid 28 § märkes, at wid sådane tilfållen som der 
nämnes, och sedan Syn för sig gått, sökes Doma-
rens Utslag, der ändamålet i wänlighet ej winnas 
kan. 

Der så godt finnes, kunna flere Byar samman-
sätta sig i et Byalag, och derefter sådane samman-
sättningar och Byalag härnedan uptecknas. 
Upsala Slott i Lands-Cancelliet, den 9 Martii, 
1778. 
Thure Gustaf Rudbeck / Anders CrEelius. 

(Upsala, Tryckt hos Johan Edman, Kongl. Acad. 
Boktr. 1778.) 

BÄLINGE SOCKEN 

Stadfästelse av byorclning för Forkarby 1742 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol. 148. Bälinge härad. s. 374. 2 och 4 okt 
1742. Byordningens text saknas. 
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Uti samtel. Byamennens i Fårckarby närwaro, 
blef en them emellan then 11 Julij nästl. författad 
Byordning, upläsen och af them samtele till 
obrottslig efterlefnad samtyckt; I anseende hwar-
till bemte Byordning af HäradsRätten äfwen uppå 
begiäran Confirmerad och stadfästad blef. 

[Vid ett mål vid samma ting åtog sig bönderna 
Lars Ersson och Erik Ersson i Forkarby, som in-
stämt varandra till häradsrätten, för vallande och 
tjudrande i gärdet, sedan byordning upprättats, att 
till bykassan erlägga 1 Dr 16 öre resp. 24 öre 
kopparmynt.] 

Uppgifter om tillämpning av byordning för 
Forkarby 1742 
ULA. Bälinge härad Al: 11. 8 juni 1751. 

Den 8 juni 1751 är bonden Lars Jansson i Forkar-
by instämd av några grannar för att han »emot 
Lag, samt Byordningens 7. §. igenlagt et aflops-
dike». 

Vid samma ting var flera namngivna grannar i 
Forkarby instämda för att de »emot Byordningens 
8. §. nedhuggit sina gärdesgårdar, hwilka stått om-
kring en Hästhage uti försängen, plikt efter lag och 
bem. §. i Byordningen». Dessutom uppvisades 
»en grannarne emellen d. 11 Julii 1742 uprättad By-
ordning hwilken d. 4. Octobr. berörde år blifwit af 
HäradsRätten gillad och faststäld, som i 8. §. för-
mäler, at then, som hugger ned gärdesgård, skal 
böta 1 D. Srmt». Samtidigt uppvisades »en d. 12 
Maji år 1738. emellan samtel. Forkarby Boerne in-
gången förening, theruti the förklara, at then nya 
instängning i Försängen skulle af hwar efter sin 
andel wid magt hållas, och såsom målgård anses». 

Byordning för Forkarby 1755 

ULA. Bälinge härad A I: 12, 12 febr 1756. RA. 
Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala län vol. 
191. Bälinge härad. s. 653 h. 

Läto samtelige Byamännen i Forkarby By, 
Bählings Sochn, till Rätten inlämna en sig emellan 
öfwerenskommen och uprättad Byordning, så ly-
dandes: I anseende till then, oss samtelige under-
skrefne Grannar och Byamän i Forkarby By och 

Bählinge Sochn, emellan träffade förening, är, till 
en redig ordnings hållande, fölljande Byordning, 
till hwars och ens skyldiga efterlefnad, upsatt och 
fastställd, i stöd af Lag och therom utkomne 
Kongl. Maijts Nådigste förordningar, som äfwen 
sådana inrättningar påbiuda och befalla; Hwar-
igenom nu således förmodel. torde winnas, at en 
hwar hädanefter kan så mycket bättre må, och 
trygger bo för ohägn, som ingen mera kan enskylla 
sig, at han ju icke nu wet sin tillbörliga skyldig-
het, och, i brist på fullgiörandet af thensamma, 
then theraf härflytande olägenhet af plickt; tå ock 
månge förr upkomne Rättegångstwister kunna nu 
härmed aldeles förswundne wara. Och lyder then-
samma i sielfwa Bokstafwen, som hwar och en 
thess Paragraph här nedanföre klarligen utwisar. 

Hwad Gärdesgårdarne angår, som allmänt 
till Byen ligga, bör hwar och en för sig omhugsad 
wara, at them så wäl om åker, Eng, Beteshagar, 
som andra samägande Byens intägter, i rättan och 
laglig tid, som är Höst och Wåhr, hägna och 
stänga. Men skulle dock någon, emot all förmo-
dan, så tredsk och försummelig finnas, som sin 
åliggande skyldighet i thetta måhl eftersatte, bör 
en sådan eij allenast plickta tålf öre Snu för 
hwar famn, utan ock skälig dagspenning till then, 
som, efter åldermännens besörjande, arbetet giör, 
utom hwad Lag stadgar och bjuder, genast erlägga. 

The allmänna aflopsdiken, som till thet öf-
werflödiga watnets afförande af åkrarne, i alla 
åkergiärden böra städse wara i stånd, åligger hwar 
och en sin theruti tillhöriga del så ränsa och up-
gräfwa, at thess glopp, till åkrens stora skada, 
therigenom ey må hindras. Äfwen så, om, för wat-
nets stadnande skull på åkrarne Wåhr- och Höste-
tiden, några små diken borde upläggas, bör äga-
ren, så snart af Åldermännen therom blifwer till-
sagt, om theras uptagande skyndesammast be-
sörja, till undwikande af En dahler Smts plickt för 
the förra, och hälften mindre för the sednare. 

Alla gamla upbrukade Åker- och Engs-
wägar böra, nu som förr, till hwars och ens tarfwe-
liga bruk, häfdade blifwa, så at ingen må understå 
sig, några nya uptaga, emot then, plickt, som om 
mindre diken sagt är. The wägar åter, som för 
Sädens hemkiörsel skull, Skiften emellan äro 
oumgängelige, är thens skyldighet at underhålla, 
som Skifte äger, och mest till nytta kommer. För 
efterlåtenhet härutinnan bötes Sexton öre Snu. 

Som så swår och sånk wäg är ifrån Byen 
till Stor Engen Faxan med the andra Engarne, 
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finnes, hwilken likwäl är en allmän stråkwäg för 
Folck och Creatur, åligger en hwar, för sin till-
hörande Teg wid wägen, lagligit dike uplägga, så 
at watnet må draga sig af wägen uti diken, emot 
thet wite, som om aflopsdiken ofwanföre för-
mäles. 

Alt tiudrande uti Gärden samt andra inhäg-
nade Engar, warder härmed hädanefter aldeles 
förbudit, ifrån första dag the blifwa upfredade, till 
thess sidsta Sädesband eller Höwålm blifwit in-
bärgad, emot En dahlr Smts erläggande för hwart 
Creatur, som antingen tiudras, eller igenom ohäg-
nade Gärdesgårdar inslipper. Men skulle så hän-
da, at någon till Kongsgårdar, Båtsmans Marcher, 
eller andra dylika Skiutsningar, i hastighet blefwe 
upbådad, warde tå then samma tillåtit, at, i brist 
af andra Lägenheter, å sin egen Teg tiudra. Ey 
eller må någon, innan som samtelige grannarne i 
Byen, af åldermännen först blifwit tillsagde, några 
Creatur i Ledig Eng eller Gärde, till undslippande 
af ofwanomrörde plickt för hwarje Creatur, förut 
insläppa. Och ligge then i tweböte af hwart Crea-
tur, som 2.dra och 3.die gången häremot sig för-
tager. 

Äger någon okynnes eller otamt Fä, som 
laggilda Gärdesgårdar sönderbryter och öfwer-
flöyar, ware ägaren, wid gjord påminnelse af we-
derbörande Åldermän, förplicktad, at et sådant 
genast fängsla, eller aldeles utur wägen hafwa. 
Försummas thet, böte En dahlr Smt, och, efter 
mätismanna ordom, gälde skadan åter, som lidit, 
om thet sig sedan inbryter och giör skada. 

Hwad FörsEngsHagen widkommer, skal 
then icke allenast, som alla the öfriga Byens in-
tägter, så snart bar mark blifwer, i hägn hållas, 
utan ock ther, så wäl som uti alla the andra in-
hägnade Engarne, inga andra, än HästCreatur, 
och inga flere, än efter öre och Hemantal tillåtes, 
insläppas, så kärt en hwar är, som sig häremot 
skulle förse, för hwart Creatur undgå. En Dahlt-
Smt böter. 

Tå af wederbörande åldermän upbådning i 
Byen skal ske, och någon tå, sedan antingen ge-
nom them, thess Bisittiare, eller någon annan till 
then ändan upfindtelig inrättning, upbådat blifwer, 
ey straxt sig infinner, erlägge En dahlr Sim'. Och 
then, som, utan laga förfall tredskas, eller aldeles 
uteblifwer, böte twå dahlr do mynt. 

Hwad ofwanförmälte plickt i hwarje § an-
belangar, är åldermännens skyldighet, then genast 
at utmäta, hwaraf the först och främst taga sin  

trediedel i arfwodislön, tå thet öfriga sedan, till 
Rättegångs och andra Byens gemensamma om-
kostningar, som wid hwarjehanda tillfällen kunna 
behöfwas, må anwändt blifwa, hwilka medel 
Åldermännen hwarifrån sig hafwa at giöra redo 
och räkning före. 

ÅldermansSysslan för nästkommande 
åhr, hafwa Bönderne, ehrlige och beskedelige U. 
Jan Andersson och Lars Jansson för Byen, enligit 
samtelige Byamännens omröstande och enhälliga 
bejakande, sig åtagit, hwilken, för Byens wid-
sträckte wärnar, och the theraf härflytande be-
swär skull, 2ne Bisittiare i hwarje Sexmark hwar-
thera, then förra Hans Pehrsson och Erich Erich 

Ersson, och then sednare, Jonas Ersson och 
Hans Ersson, som, tillika med them, hwars och 
ens rättighet i Byen bewaka skola, tillagde blifwit; 
hwilka samtelige, wid Michaelistiden hwart åhr, 
om så påfordras, efter omröstning man ifrån man, 
ömsas och omwäxlas skola. 

Skulle några andra olagliga tillbud och åt-
giärder grannarne emellan sig yppa eller förete, 
som ey så noga i föregående Byordning kunnat i 
ackttagas, blifwa äfwen sådana, i närwaro af ål-
dermän och Bisittiare, afgiorde, och böte then, 
som skada tillfogat, efter omständigheterne af 
målet och the flästes Vota, samt mätismanna ut-
sagu utom hwad lag kan stadga. 

Sålunda wara samtelige Grannar i Byen emellan 
öfwerenskommit och slutat, thet warder, jämte 
tillkallade gode mäns och witnens underskrifft, 
äfwen med wåre namns och Bomärkens under-
sättiande, härmed bekräftat; Som skedde i For-
karby then tredje dagen i September Månad, åhr 
efter wår Herres och frälsares Christi börd, Et 
Tusende, Siuhundrade femtyo och fem. 
Pehr Ersson B, Erich Ohlsson B, Anders Ersson 
B, gl. Jan Andersson B, Pehr Jansson B, Jonas 
Ersson B, Pehr Staffansson B, Erich Andersson B, 
Hans Ersson B, Anders Ohlsson B, Lars Jansson 
B, Jan Nillsson B, Mårten Ersson B, Jan Matts-
son B, Erich Larsson B, Jan Andersson B, Hans 
Pehrsson B, Erich Ersson B, Olof Larsson B, Jan 
Erssons Enka B, Jan Larsson B, Jonas Månsson 
B, Erich Ersson B. 

Såsom witne underskrifwa Jon. Hyllengren. 
Jur. Studios. 
Och anhöllo Byamännen nu, thet Rätten täcktes, 
thenna theras träffade öfwerenskommelse till 
skyldig efterlefnad gilla och fastställa. 
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Och althenstund the, på föreskrefne sätt, sig emel-
lan, till hwarjehanda oredors förekommande i 
Byen, friwilligt förenat; Altså fant ock Rätten skä-
ligt, at thenna Byordning, uti samteliga Byagran-
narnes skyldiga och obrotzliga åtlydande och full-
giörande, härmed bekräfta och stadfästa. 

Åhr och dagar, som förr skrefne stå. In Fidem 
Protocolli och På HäradsRättens wägnar P. Grå-
ste&t. 

Byordning för Tana by 1767 

ULA. Bälinge härad A 1: 17. 20 febr 1767. 

Jngafs, till Rättens gillan- och fastställande, föll-
jande emellan Grannarne i Tuna By, Bälings Sokn, 
uprättade Byordning: Åhr 1767 d: 17. Februarii, 
sammanträdde undertecknade Jordägare i Tuna 
By, Bälings Sokn, at samrådas och öfwerenskom-
ma om gemensam Byordning oss emellan, som 
hafwa ägor inom en hägnad; samt funno tå för oss 
bäst och nyttigast, then på fölljande sätt författa 
och antaga, som Pinjer: 

1. §. Åldermanswahl förrättas wid Mickels-
mässotiden, på fölljande sätt: Af hwarthera Roten 
utnämnes en; thesse 2 draga sedan Lott, och hwil-
ken Lotten faller på, ärkännes för ålderman. En 
Bisittiare wälljes af hwarthera Roten.Byamän-
nens hopkallande sker med Budkafla; och then, 
som nedlägger thensamma, plicktar hwarje gång 
16 :/ [-=öre] Smt. Then som öfwerfaller Ålder-
mannen eller Bisittiarena, med oanständiga ord, 
eller, wid Sammankomsten utbrister i Eeder och 
Swordomar, plickte 1 D Smf, samt för ociwädes-
ord, 8 öre Smf. Then som försummar, at sig in-
ställa, tå Byamännen äro hopsamlade, plickte för 
hwar gång, när han eij gitter wisa laga förfall, 16 
:/ Smf. 

2. §. Höst och Wåhr, eller oftare, om så nödigt 
pröfwas, hålles Gärdesgårds Syn. Hwad som 
bristfålligt befinnes, skal utsättias tid till thess för-
bättrande. Sker thet eij inom then föresatte tiden, 
plickte 2 :/ Smf för hwarje famn. Samma plickt 
ware för then, som emellan Synen eij lagar, an-
tingen Kullblåste, eller älljes förfallne Gärdesgår-
dar, sedan han therom blifwit tillsagd af Ålder-
mannen eller någon Granne. Thessutom skal 
plicktas 2 :/ Smf för hwart Kreatur, som inkom-
mer, thess eftersatte skyldighet, och skadan, efter 
Byamännens ompröfwande, gäldas. 

§. Grindarne hållas i thet stånd, at eij några 
Kreatur ther inkomma, wid 24 :/ Smts plickt. 

§. Aflopsdiken igenom Åker och Eng, böra 
Höst och Wåhr, af Åldermannen och Bisittiarene 
synas. Dikas eij sedan diket utwist är, plickte 2 
:/ Smf för hwar famn. The öfrige diken och Renar 
böra jämwäl upgräfwas, wid lika wite, för hwar 
försummad famn. Theremot åligger Åldermannen, 
at öfwerlägga och fastställa et wist famntal hwarje 
Åhr, så at eij mera pålägges med dikens och 
Renars gyäfwande, än möjeligit är. 

§. Byamännen skola om Wåren komma öf-
werens, hwarest Höstsäden skal sås. När sedan 
Såningstiden infaller, skal af Åldermannen till-
sägas, om Gärdets fredande. Finnes något Krea-
tur sedan i samma Gärde, plickte efter hwad i 
3. §. therom stadgat är. 

§. Hwilken som om Hösten insläpper något 
Kreatur, förr än thet af Åldermannen tillsagt är, 
plickte 1 D. Smf. Och hwilken som tiudrar eller 
beter något Kreatur therstädes, plickte 16 :/ Smf. 

§. Utan allmän öfwerenskommelse, får ey 
någon insläppa något Kreatur, at beta Rågen, wid 
4 :/ Smf plickt för hwarje Kreatur. 

§. Engarne skola altid hållas i fred; och får i 
samfälte Engar icke betas om wåren, till thess 
Slottern är förbi, tå thet af åldermannen skal till-
sägas, när Kreaturen skola insläppas, wid 6 :/ 
Smf plickt för hwarje Kreatur. 

§. ByRätten skal med Byamännen öfwerens-
komma när Slottern skal börjas, tå dag utsättes, 
till wadens upgående. Hwilken som försummar, at 
upgå waden, och slår förr then utsatte tiden, 
plickte ID. Smf. Samma Lag ware för then som 
slår öfwer wadet, och at gälda thess likes Höet; 
åliggandes therföre Åldermannen, tillika med Bi-
sittiarene, at noga tillse, thet waden äro rätt up-
gångne. 

§. Jngen får afslå sina Renar, utan allmän 
öfwerenskommelse. Hwilken förr slår, plickte 16 
:/ Smf. Men hwilken, som tå försummar, at tillika 
slå, skylle sig sielf, om thess grannar köra öfwer 
thess oslagne Renar. 

§. Om wåhren tillsäges af Åldermannen, när 
watnet af åkrarne skal utsläppas. Försummar 
någon at sig inställa på then utsatte tiden och stäl-
let, plickte 16 :/ Smf. Snöskottning, så på Lands-
wägen, som wid Byen, skal förrättas af hela Byen 
på en gång, efter Öretal. Försummar någon thet, 
plickte för hwart Hiön [!] 16 Sint. 

§. Gässen skola wingarne afklippas, när the 
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börja at flyga, wid 2 :/ Smt wite för hwar Gås, 
som finnes i SädesGärdet. Hästar som flöija, skola 
fängslas, wid 16 :/ Smt wite. 

§. Medan bärgningstiden å Engarne påstår, 
tillåtes ey någon, at köra, rida eller gå öfwer oräf-
sad Teg, wid 16 :/ Snu plickt. 

§. Thet må ey eller wara någon tillåtit, at gå 
in i en annars Ert- eller Rofgård, utan ägarens lof, 
och thertill gifne tillstånd, wid 1 D. Smt plickt. 

§. Om någon af Byamännen skulle upfinna 
något, till Byens upkomst, böra alle theröfwer 
höras; och när therom öfwerenskommit är, skal 
thet i wärket ställas, och wid 2 D Smt plickt för 
then, som thet försummar. Men skulle eij alle 
therom åsämjas, böra förfarne nästgräntzande 
Hushållare theröfwer höras, och therest tå befin-
nes, thet någon satt sig emot thet, som want till 
Byens upkomst och nytta, skal then plick[t] a 16 
:/ Smt för sin wisade Treska, och thessutom be-
tala then Kostnad, som therwid är giord. 

§. När någon want borta, under then tiden 
Grannarne want sammankallade, bör then wid 
hemkomsten hos Åldermannen giöra sig under-
rättad om, hwad beslutit är. 

§. Jnge Jnhyseshion får någon, utan samtel. 
Byamännens öfwerenskommelse, uppå thess ägor 
intaga, wid 3 D Smts wite. 

§. Bar Eld må eij bäras Gårdarne emellan, 
ey eller lämnas owårdad och osläckt i Stufwa, 
Smidia, eller hwad Hus thet wara må, wid 2D 
Smt wite. Wid lika wite förbiudes äfwen, at röka 
Tobak i Foderrum, Lador, Stall, eller på något 
ställe, ther wed ligger förwarad. 

§. Höst och Wåhr, besigtigas alla Eldstäder i 
Byen. Befinnes tå, thet någon wåda therigenom 
kan tima, skal then samma genast slås neder, och 
ägaren plickta 16 :/ Smt, för hwar bristfällig Eld-
stad. 

§. Wid 1 D. Stru plickt, får ingen undandraga 
sig, at upgräfwa och ränsa the Brunnar och wat-
tuställen, som gemensamt nyttias. 

§. Är någor så obetänckt, at han öfwerfaller 
Åldermannen eller Bisittiarena, när the skola ut-
taga the ålagde Böterne, plickte 2D. Snu, then öf-
werfallnes ensak. 

§. Alla Böter, som falla, delas i 2ne delar, 
hwaraf then ena tillfaller Åldermannen, och then 
andra, Bisittiarena, ther ey annorlunda förmält är. 

§. Befinnes Åldermannen och Bisittiarene 
hafwa nedlagt, och ey exequerat Böterne som i 
hwarje § utsatte äro, plickte 3 D. Snu. 

Samtelige undertecknade Grannar i Tuna By, 
anhålla, i anledning häraf, ödmiukeligen, thet 
Bälings Lofl. Härads-Rätt täcktes föregående By-
ordning och öfwerenskommelse, till oklandrat be-
stånd och efterlefnad, gilla och fastställa. 

Anders Ersson B, Jan Anderssons Enka B, Lars 
Pehrssons Enka B, Matts Mattsson B, Lars 
Larsson B, Jöns Pehrsson B, Erich Jansson B, 
Matts Jansson B, Anders Ohlsson B, Jan Ersson 
B, Jan Pehrsson B, Anders Andersson B, Lars 
Ohlsson B. 

Och althenstund thenna Byordning finnes ey inne-
hålla annat, än hwad med Lag enligit är, och som 
länder till god ordnings och sämjas bibehållande 
Byamännen emellan; ty fant ock Rätten skäligt, at 
then samma, till rättelse och obrotzlig efterlefnad, 
nu och i framtiden, härmed gilla och stadfästa, 
börandes thenna Byordning en gång hwarje åhr 
för Byamännen upläsas. 

SKUTTUNGE SOCKEN 

Byordning för Skuttunge by 1745 

ULA. Bälinge härad A I: 11. 1 okt 1753. och 
Skuttunge kyrkoarkiv P: 2. RA. Svea hovrätts 
renov. domböcker. Uppsala län vol. 180. Bälinge 
härad. 

Anhöllo samtelige Byamän och Jordägare uti 
Skuttunge By och Sochn, uti en till Rätten inläm-
nad skrift, at then Byordning hwarom the redan 
åhr 1745 enhälligt öfwerenskommit och sig emel-
lan uprättat, samt nu in Originali war bilagd, 
måtte, till en obrotzlig efterlefnad, blifwa af Rät-
ten gillad och faststäld; lydandes then samma, 
som fölljer: [härefter ett i domboken överstruket 
parti: Ädel och Högaktad Herr Häradshöfdinge, 
samt Den Högtärade Härads Rätten. Hosgående 
Byordning utwisar nogsamt på hwad sätt Byamän-
nen i Skuttungeby redan år 1745 kommit öfwer-
ens, att sin emellan befreda sin åker och äng, samt 
uphjelpa sitt åkerbruk, men hafwa dock dermed ej 
ärnådt sitt ämnade påsyfte; För den skull och på 
dett samma hälsosamma förfatning må komma til 
obrotslig efterlefnad; Ty är till Herr HäradsHöf-
dingen och den Högtärade HäradsRätten wår öd-
miuka begäran, dett täcktes Herr HäradsHöf-
dingen och den Högtärade HäradsRätten samma 
wår uprättade Byordning stadfästa och gilla, tillika 
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förordnandes dett den samma till alla delar efter-
lefwas skall och bör af hwar ock en, som till Bya-
laget hörer, wid plikt, som wid hwarje punct fin-
nes utsatt — — På Byamännens i Skuttungeby 
wägnar Allerödmiukaste tjenare Lars Persson. Per 
Persson.] 

By-Ordning Grannarne emellan i Skuttungeby up-
rättad den 11 Aug. 1745. 

På dett så mycket bätre ordning uti Skuttunge-
by må kunna hållas, skall en ålderman, på ett 
eller flere år, alt som Byamännen sig der om för-
ena kunna, tillsättas, och bör den, som de fleste 
rösterna faller på sig icke undandraga. Ålderman-
nen eger makt, när han antingen sjelf pröfwar 
nödigt, eller warder af någon annan påmint, att 
sammankalla Byamännen till att med hwarandra 
öfwerlägga, om dett arbete de wilja företaga, eller 
hwad dett wara må, som till hemmanens bättre 
bruk, häfdande och förmån lända kan. Detta sam-
mankallande sker genom en Budkafle märkt med 
Byamännens namn och Bomärken, hwilken hos 
Åldermannen förwaras; Men när Byamännen 
skola kallas tillsammans, bör den af Åldermannen 
skickas till dess nästa granne, och så Bonde från 
Bonde, till den sidsta i Byen, hwilken samma Bud-
kalle åter Åldermannen tillställer. Skulle någon af 
grannarne samma Budkafle nedlägga och ej strax 
utan försumelse fortskaffa, den samme skall första 
gången plikta ett öre Smt och andra gången dub-
belt. När Budkaflen således omlupit till grannar-
nas sammankomst, bör Bonden sjelf sig på den ut-
satte samleplatsen inställa och afhöra hwad som 
kan warda förestält: Blifwer någon utan laga för-
fall borta, böte den dett gör twå öre Smt. Sker 
dett oftare af tresko och wårdslöshet, böte hwarje 
gång dubbelt. 

Och som Byalaget är stort böra twänne Bi-
sitjare af Åldermannen tillsätjas, hwilka ega att 
afgöra de förefallande disputer, samt utexequera 
böterna, hwar till de tröge efter denna Byordning 
gordt sig förfallne. Skulle ock någon af Byamän-
nen wara så obetänkt, att, wid sammankomsten, 
med oanständiga ord öfwerfalla någon af Byamän-
nen, eller och utbrista uti Eder och swordomar 
böte En dal Smf, eller mera, efter omständighe-
terna, som brottet är till. 

På dett hwar ock en niuta fred ock hägn böra 
alla gärdesgårdar omkring gärden, ängar och hagar 
hållas i fullkomligit stånd; till hwilken ända hödigt 
är, dett gärdesgårdsSyn hållen warder höst och  

wår, eller fler gånger om året, af samtel. grannar-
ne, hwarwid alla felaktigheter böra noga efterses, 
och dett som då finnes ogilt, skall sedan sättas 
i fullkomligit stånd, innom en wiss förelagd tid, 
eller plickte den dett försummar fyra öre Snu för 
hwar famn, och gälde dessutan skadan dubbelt 
åter, som deraf timat. Äfwen warder ock wid En 
Daler Snus wite förbudit, att hädanefter hålla Hag 
i stället för gärdesgårdar omkring Slåtterängarna. 
Stora och Små Hagarne kallade, på dett ängswal-
len af Swinen ej må warda upgrafwen, och komer 
likaledes den till samma wite wara förfallen, som 
nu strax i stället för de hit tills brukade led wid 
samma ängar, ej upsätter grindar på hakar och 
gångjärn, samt med aspe eller kasthake, hwar-
igenom grinden tillslutas kan. Skulle någon detta 
försumma, då ega Byamännen mackt, utom of-
wanstående Böters utexequerande, låta samma 
gärdesgårdar och grindar af andra upsätta, och 
sware den treske till hwad påkostadt är efter Bya-
männens bepröfwande. 

Så snart Kälen är utur jorden, böra Sädes-
gärden och ängarne warda upfredade, så att de på 
intet sätt af Kreatur kunna skadas; warandes äf-
wen alldeles förbudit, att om wåren beta på ängar-
na, på dett gräswäxten derigenom ej må lida något 
men; den här emot bryter, ware skyldig till Tjugu-
fyra öre Smt böter för hwart Kreatur, och skadan 
åter, efter bepröfwande. 

Enär någon gärdesgård omkring åker, äng, 
hagar el. betesmark blåser neder el. eljes finnes 
odugelig, bör den utan drögsmål förswarsgod up-
sättas; försummar någon dett, sedan han dett sjelf 
sedt, eller blifwit af någon af grannarne tillsagd 
böte tjugofyra öre, för hwart Kreatur, som der-
igenom inkommer, och fylle skadan efter byala-
gets bepröfwande. 

Likaledes böra alla grindar, ehwarest de be-
höfwas hållas i godt stånd, att inga Kreatur der-
igenom inkomma kunna, warder dett försummat 
plikte Tre öre för hwart Kreatur och ärsätje ska-
dan. 

På dett diken, der ortens belägenhet sådant 
fordrar med nytta må anläggas och widmakthållas, 
bör dikes syn hållas, om wåren, när kålen går ur 
jorden, då man säkrast se kan, hwarest watnet på 
åkrarne stadnar, och hwarest dett beqwämligast 
låter sig afleda; och om hösten, då noga efterses 
bör, huru hwar ock en så till sin egen, som gran-
narnas fördel fullgordt dett honom ålegadt. 

De aflops och floddiken, hwilka DikesSynen 
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finner nödige böra ständigt hållas wid makt, på 
dett watnet må derutur hafwa sitt fria och obe-
hindrade aflopp. Försummar någon dett, sedan 
han derom blifwit tillsagd, plikte En dal. Smt, och 
betale dessutom dikarelön särskilt. 

På dett åkerbruket må så mycket förr komma 
uti fullkomligit godt stånd, är nödigt, att wiss trakt 
af åker till omansning och dikning företages; 
Hwarförutan Skårdiken, som finnas nödige mellan 
åkrarne, böra af grannarna, så goda och fullkoml. 
updikas, som nödwändigheten fordrar, samt diken 
på de ställen, som dikesSynen förordnat, tillbör-
ligen uprensas och widmakthållas, jämwäl ock alla 
höga dikesrenar upgräfwas; åliggandes Ålderman-
nen, att noga tillse, dett torfwen af Renarne, så 
wäl som dikesmullen blifwer på åkrarne utförd, på 
de ställen der dett bäst behöfwes. Skulle någon 
härutinnan wisa tresko och motwilja, hafwe gran-
name frihet, att taga dikare, och sedan af den 
treska låta utmäta Dikarelön, jämte Ett öre Smts 
böter för hwarje famn, de således för honom up-
dika låtit. 

Enär Byamännen kommit öfwerens hwarest 
de wilja så sin wintersäd, böra alla GärdesGårdar 
i rättan tid upfredas, så att, när Sädestiden om 
Hösten infaller, och grannarna warda derom till-
sagde bör sädesgärdet inom ett dygn wid En daler 
Snus plikt wara upfredadt. Skulle någon sedan 
sådt är, insläppa sina Kreatur, böte för hwardera, 
jämte skadans ersättande, Tolf öre Snu. Wid 
samma wite ware ock faststält, att om wåren för-
fara med dett gärde, som med wårSäd Kommer 
att besås. 

Ej må någon, Höst, winter, el. wår Kälen 
må wara uti eller utur jorden, insläppa sina Krea-
tur på rågen att beta utan att Åldermannen med 
grannarna dess nödwändighet och nytta pröwadt; 
gör dett någon eljes plikte hwarje gång Tolf öre 
Smt för hwart Kreatur, han således insläpt. 

På dett ängarne, och andra samfälte betes-
hagar ej måge warda altför mycket utgnagne och 
nedtrampade, hwaraf stor skade på nästa års 
gröda förordsakas; För den skull är nödigt, dett 
Åldermannen med grannarne pröfwar, huru länge 
slika marker böra betas, samt att, när den tiden är 
förbi, inga Kreatur, eller annat slag af Kreatur in-
släppes, än emellan Byamännen öfwerenskommit 
warder, utan hägnaderna stå i fred. Bryter någor 
häremot plickte Tjugufyra öre Snu för hwart 
Kreatur, och ware förbunden, att Kreaturet strax 
uttaga. 

Enär åldermannen sjelf pröfwar nödigt, el-
ler af någon annan blifwer påmint, att låta ifrån 
Sädesgärden utsläppa dett öfwerflödige watnet, 
bör en Karl ifrån hwart matlag på föresattan tid 
och ort sig infinna, samma arbete att förrätta; 
försumar någon dett, el. går bort innan alt är full- 
gordt, böte Sex öre Smt, och betale dessutan dem, 
som arbetet för honom förrättadt. 

Wid Fyra öre Smts plikt böra Byamännen 
wår och höst så snart tillsådt är, uppå Ålderman- 
nens kallelse dagen förut, sig inställa, att upköra 
fororna åkrarna emellan, samt wattuforor anlägga 
där så nödigt är, tillseendes att ingen sker för-
när. 

Som förspordts att en del, antingen om 
Sommaren innan slagit är, insläppa sina hästar i 
ängarne till bete eller ock ega sådana Kreatur, som 
Genom flöjande huppa in uti hegnaderna, hwar-
igenom sker skada, nu på et nu på annat ställe 
förordsakas. För den skull warder dett förra alde- 
les förbudit, och åligger hwar och en för dett se-
nare, att taga till wara. Börandes den, som något 
Kreatur i slåterängarna, innan de slagne och bär- 
gade äro insläpper böta Tjugu fy[r]a öre Smt, 
och den som sina otame Kreatur ej fängslar böta 
äfwen Tjugu fyra öre Smt, dens ensak, som slika 
Kreatur opbringar, samt ärsätta skadan honom, 
som den wederbör efter Byamännens ompröfwan-
de. 

Utom den i allmänna Lagen utsatte plikt, 
der wederbörande dett åkärer, bör ock den böta 
Twå daler Smt, som nedbryter, eller på något sätt 
förderfwar annans gärdesgård el. grind, och ligge 
utom dess uti fyra dubbelt böte för hwart Kreatur 
han således insläpper, eller låter derigenom gå, 
och ei kungör sin granne, dett hans gärdesgård är 
förderfwad och nederrifwen. 

När Slåtertiden om sommaren infaller böra 
grannarna med hwarannan hos åldermannen öf- 
werlägga, när de wilja begynna slå sina samfälte 
ängar, börandes tegarna, som med stenar till Rå-
märken böra wara försedde, åtminstone en el. fle-
re dagar förut utwadas; Försummar någor detta, 
plikte Sex öre Smt. första gången, och andra 
gången dubbelt: Hwarefter alla böra på en gång 
begynna att slå, så at den ena icke nedkörer och 
[eller] nedtrampar den andras gräs; Slår någon se-
dan sålunda skift är öfwer rätta Linea uppå sin 
grannes teg, betale höet dubbelt tillbakars, och 
plickte dessutom En dal. Snu. 

Hwar ock en Byaman hålle sin sig tilldelta 
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Bro wid mackt, wid En daler Smts wite och ska-
dan åter. 

Utom de af den Högtärade HäradsRätten 
pålagde Fem Daler [Sint] för den som tjudrar el. 
wallar sina Kreatur uti obergade Ängar och Sädes-
gärden, änskönt dett skedde på hans eger [egne], 
bör then sådant gör plikta Åtta öre Smt för hwart 
Kreatur. 

Sedan ängarne äro afbärgade, och Sädes-
gärden blifwit ledige om Hösten, bör inga Kreatur 
deruti släppas, innan Åldermannen med grannarne 
sig förent, så wäl om tiden när sådant ske må, som 
ock om antalet, och hwad slags Kreatur de wilja 
insläppa. Hwar som här emot bryter plickte Fyra 
öre Sint stycket. 

På dett Ängswallen ej för mycket må up-
trampas, är intet tillåtit att Köra på ängarna Höst 
el. Wår, då Kälen är ur jorden, och så framt gär-
desgårdarne deromkring böra lagas, bör gärdslet 
utköras medan kälan är i jorden. Gör någon an-
norlunda plikte En daler Smt hwarje gång. 

Bör och noga tillses, att Ärte Åkrar och 
Rofland ej warda, genom ärters afplockande och 
Rofwors uptagande, illa nedtrampade för hwar-
annan el. böte hwarje gång Twå öre Snu. 

Skulle någon Byaman upfinna något, som ej 
allenast wore tjenl. utan ock nödwändigt till Byens 
förbätring, bör Åldermannen med grannarna der- 
om öfwerlägga: Men der så hända skulle, att de 
andre stadnade i dett slut, att de ej wilja sig den 
förbätring åtaga, hwarigenom den wälmenandes 
goda upsåt blefwe hindradt, hafwe han frihet, att 
af utbyamän, som äro förståndige, jämte någon 
Landsbetjent kalla Syn ock besicktning; Och der- 
est då befinnes, att grannarna oskäligen satt sig 
emot dett, som wärkel. want till Byns förbätring, 
plikte då hwardera, som dett gordt En daler Smt, 
Och ware dess utom skyldige att betala dem, som 
Synen förrättadt, samt fortsätje ändå strax dett ar-
bete, som den wälmenande föreslagit. 

Skulle sedan Åldermannen med grannarna 
sig förent om dett arbete de wilja företaga, an- 
tingen Slåtter, Sädesbergning, eller hwad dett 
wara må, någon i Byalaget finnes tredsk och för- 
sumlig, hafwe han då, att skylla sig sjelf, om han 
genom de andras arbete något lider. Men der nå-
gon för fattigdom, eller annan åkomen nöd, wara 
af sig komen, och oförmögen, att fullborda sitt ar-
bete, niute i Sädes och Bergningstiden hjelp af 
grannarne, antingen emot annat arbete el. betal-
ning, som Åldermannen och Besittjarena pröfwa. 

Wägrar han dett, böte dess utom En daler Smt. 
Innehafwaren af Lieutenants Bostället eller 

dess åbo skall wara förpliktad, att göra alt sam- 
fäldt arbete med sina grannar uti alt dett, som kan 
lända Byen och hemmanen till fördel. Sätter han 
sig deremot, ege Ålderman och grannarne makt, 
att leja för hans arbete, och sedan uttaga legan för 
arbetet, och böte dess utom, som Byamän pröfwa. 

Jngen, som för laga ordsaker ifrån samman-
komsterna want borta bör dess bortowarelse till 
ursäckt tjena; utan bör den wid hemkomsten sig 
underrätta, om hwad beslutit blifwit, och rätta sig 
derefter. 

Jngen må, utom Byamäns bifall Jnhyses-
hjon på sina egor taga; gör dett någor plikte En 
daler Smt, och skaffe strax sådana personer bort, 
om byamän påstå. 

Bar eld må ej bäras Hus emellan, ej eller i 
Stall, fähus Lada med mera; ware ock alt tobaks- 
rökande i slika hus förbuden: ej må eld lemnas 
osläckt ock owårdat i kölna, badstuga el. smedja 
wid En daler Smts bot. Så eger ock Åldermannen 
med sine grannar mackt, att så ofta de dett wilja 
besiktiga alla eldstäder i hela Byalaget, och de som 
bofällige befinnas, att eldswåda der af tima kan, 
böra besiktningsmännerna låta nederslå och ega- 
ren böte En daler Smt. Wid samma bot ware ock 
förbudit, att bruka öppet hus i Ladan; utan bör 
hwar ock en af breder sammanslå såsom ett skop 
med twänne sidwägar och botn öfwer och under, 
att elden ej må komma, hwarken åt Skoen, eller 
nedfalla på Logan. 

Denna Byordning skall tjena alla till efter-
rättelse, och bör för den skull så ofta som nödigt 
är upläsas; skolandes ingen till ursäkt tjena att 
hans hustru barn, tjenstefolk el. torpare, honom 
owetande, sig emot Byordningen förgripit, utan 
ware han, som i gården husbonde är, skyldig att 
swara till alt dett, som hans husfolck häremot 
bryta. 

Alla Böter, efter denna Byordning, ega Bi-
sitjarena efter Åldermanens och Byamännens 
godtfinnande att uttaga, och dem sedan till tre- 
skiptes Åldermannen, Bisitjarena och Soknens 
fattige. Och der någor till böter förfallen, skulle 
wägra betalning, hafwa Bisitjarena makt att af den 
gensträfwoge taga pant, och lägge honom före 
wiss dag till inlösen, wägrar han dett, warde pan- 
ten till den mästbjudande försåld, och öfwerskot-
tet, sedan böterne guldne äro, honom återstäld. 
Skulle någon wara så obetänkt, att han under så- 
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dan förrätning med hugg och slag, eller oanstän-
diga ord öfwerfalla them, som denna utmätning 
göra, plikte då, utom hwad allmänna Lagen säger, 
der wederbörande derå å wederbörlig ort kärar, 
Twå daler Smt. 

Faststäld och med wåra namn och bomärken 
bekräftad År och dag som föreskrifwit står. 

And. Koskull, Matthias Biörckdahl, Eric Anders-
son b, Olof Ersson b, Olof Ersson b, Lars Pers-
son b, Eric Ersson b, Per Mattsson b, Michel 
Jansson b, Per Persson b, Michel Persson b, Olof 
Jönsson b, Michel Persson b, Jan Jansson b alla 
i Skuttungeby. 

HäradsRätten fant altså skäligt, at thenna 
Skuttunge Byes friwilligt ingångne Förening, och 
sig emellan uprättade Byeordning, till alla thess 
delar och omständigheter härmed gilla och stad-
fästa, så at then, nu och i framtiden, af alla Bye-
grannarne i gemen, samt hwar och en i synnerhet, 
obrotzligen efterlefwas bör; börandes then samma 
hwarje åhr, wid the tider, tå the utsatte Sysslor 
eller Skyldigheter böra fullgiöras, för them sam-
telige upläsas, så at ingen okunnighet theraf må af 
någon kunna förebäras. 

Vitesförbud att tjudra hästar i Skuttunge bys 
gärde 1711 

ULA. Skuttunge kyrkoarkiv PI: 2 och Bälinge 
härad AI: 4. 23 maj 1711. 
Anno 1711. den 23 Maij då Rätt laga ting höltz 
med allmogen af Bählingz Härad. 

S. D ingafs en skrift till TingzRätten ifrån Prob-
sten och Kiyrkioherden i Skuttunge Sn Ehre-
wyrdige Hr Johan Lingzelius deruti han klagar att 
en stor ohägn der i Skuttunge byn uppå Säden och 
i giärde derigenom skall skie, att dee der bruka till 
tiödra deras hästar i Sädesgiärde, som om nätter-
na ofta slita sig lösa och upäta och borttrampa 
Säden, begiärandes att sådant dy måtte wjd wjte 
dem förbiudas. Hwarföre som dehls af Nämnden 
wjste till bewittna så fant wara. Förden skull blef 
nu äntel n till at förekomma den skada som af så-
dant tiudrande skier, förbudit wjd 6 mkr S:mts 
wjte förutan den plicht som Elljest efter Lag der 
på föllja bör, att ingen der i Skuttunge byn, sedan 
detta dem kunnigt bljfr, må andra till skada få 
tiudra sijne hästar i giärde att de komma lösa och 
finnes giöra nemd ätande elr tramp någon skada på 
andras säd. 

Ex Protocollo På TingzRättens wegnar J.v. Schef-
fer / m. pia. 

Vitesförbud att uppköra renar och bortkasta 
råstenar i Skuttunge by 1722 

ULA. Skuttunge kyrkoarkiv PI: 2. 

Extract af Bählings Härads Protocoll hållit på ord. 
tinget den 5 Maii 1722. 

Samtelige Skuttunge Bys Jordägare och Åboer 
beswärade sig medellst en deras skrift till Rätten 
deröfwer at hos en dehl af grannarne det i Byn 
skall den Onde och siellftagne wahnan wara in-
ritad at der upkiöra Renarne som ligga åkerskiften 
emellan, samt och wägarne i gierdet, hwarest 
Råstehnarne åkrarne emellan rubbas förkomma 
och bårtkastas och en stor willerwalla förorsakas, 
begiärandes det wederbörande häraf Rätten till-
hållas och påläggas måtte samma Renar och wägar 
igen at uprätta, som och at af Rätten forordnas 
huru breda dec efter lag wara och åter läggias 
böra; och sidst at wite sättes för den som hädan 
efter rörer eller upkiör sådan en wäg och Reen; 
Men som ingen finnes för denne odygd och 
owahna wara namngifwen eller stämd så kan och 
tingsRätten emot lag och Processen någon ohör-
dan icke dämma eller något pålägga, icke eller 
hwad Wägarnes uprättande igien angår och deras 
bredd, förrän man blifr underrättad om det är 
landh, tingz, kyrkio qwarn eller gångwäg, som 
upkiörd är Allenast blef nu så länge och till des 
någon för slikt förseende namngifwes och stäm-
mes förbudit hädanefter at upkiöra någon wäg el-
ler Reen åckerskiften emellan, hwarigenom Rå-
steenarne rubbas kunna wid 40 D Smt wite förutan 
plikt efter lag; dok at detta Förbud och wite uth-
tages och till wederbörandes efterrättelse och war-
ning publiceras bör innan det härefter dömmas 
kan. 

På HäradsRättens wägnar Joh. von Scheffer. 

Upläst i en Almän Sokenstämma d. 14 Mali 1722 
Matthias Sahlman. 

Vitesförbud angående åverkan på Skuttunge 
bys skog 1753 

ULA. Bälinge härad Al: II. 1 okt 1753. 

Som samtelige Jordägare och åboer i Skuttunge 
By och Sockn sig hos Rätten theröfwer beswä- 



rade, at ey allenast en del intill bemälte By grän-
zande igenom hyggen skola giöra åwärckan på 
Byens samfåldte Skog, utan ock andre låta beta 
sina Creatur på thess upsläpte Engar och giärden; 
begiärande förthenskull, at en sådan olaga medfart 
måtte, igenom förbud, wid utsatt wite blifwa häm-
mat och förekommit; Altså och emedan på efter-
frågan, af the närwarande besannades, thet Byens 
förrbemälte ägor warda esomoftast på merberörde 
sätt tillgrepne och ofredade ty fant ock Härads- 

Hagunda härad 351 

Rätten skäligt at then thertill lydande samfåldte 
Skog härmed uti Helgd lysa, så antingen hädan-
efter, och sedan thetta till rättelse och warning, 
behörigen blifwit kundgiort, sig må, wid femb 
dahlr Snu wite utom böter efter Lag, och skadans 
ärsättiande, fördrista, at therå någon olaga åwärck-
an föröfwa; Skolandes wid lika wite wara för-
budit, at någon, som theri ey del hafwer, må uti 
thess Engar och giärden, några Creatur till be-
tande insläppa. 

Hagunda härad 
BALINGSTA SOCKEN 

Byordning för Balingsta socken 1761 

Tryck i UUB. 

Balingsta Sokns By-Ordning, 
Uprättad til underdånigst följe af Kong!. Maj:ts 
Nådige skrifwelse til samtelige Herrar Landshöf-
dingarne, d. 20 Februarii 1742, samt i anledning af 
thet, therwid fogade Project. Anhållandes försam-
lingen om högtärade Loflige Härads Tings-Rät-
tens fastställande, til obrotslig efterlefnad, samt 
förbehåller sig, at the omständigheter, som thenne 
Byordning innehåller, ock therefter af Byemännen 
afgiorde warda, icke måge widare af Crono Be-
tiente til rätta ställas och domföras, eller the sig, 
på et eller annat sätt, theruti inblanda, widare, än 
hwad the för innehafwande Boställen, såsom Bye-
män hafwa at skaffa. 

Til thestomera beqwämlighet fördelas socknen 
i följande Byelag, som med särskilte åldermän och 
Bisittjare böra förses. Neml. 

Brunna, Måsta och Risslinge Byar 1. 
Säfwa, Böksta, Prästgården och 
Klåckaregården 1. 

Bahlingstaby och Tibble 1 
Kumbla och Wäntbrunna 1. 
Norsta och Bonäs 1. 
Fröwi och Bodarne 1. 

Summa 6 Bylag. 

Som förbemält är, kommer uti hwarthera af 
thesse Byelag, En Ålderman med 2:ne Bisittjare at 

tilsättjas. The wäljas af Byelaget gemensamt, och 
får ingen, som therti skiklig är, sig therfrån undan-
draga, tå han enhälligt wald blifwer, samt bör han 
wid syslan förblifwa och therföre answarig wara, 
åt minstone et Åhr. Skulle på oumgängeligit sätt 
någontheras syslor blifwa ledige, bör straxt en an-
nan i then afgångnas ställe, wäljas och tillsättjas. 

Byelaget, må Åldermannen utan inwändning 
och hinder sammankalla, enär någon af Byelaget 
sådant begär, eller Åldermannen eljest, wid före-
fallande omständigheter, the för godt finner: kom-
mandes then, som onödigt wis, eller af otidighet 
begär sammankallelse, at plickta Twå Dal. Silf-
wermynt, och ersättje thess utom hwars och ens 
hinder och tidspillan, efter Byelagets ompröfwan-
de. 

Sammankallandet skier igenom en Budkafie, el-
ler en thertil gjord klubba, som af samtelige Bye-
männens therå ristade Namn- eller Bomärken 
igenkännes, hwilken hos Åldermannen ständigt 
förwaras, och enär then til sammankallande af ho-
nom utsändes, skal then, som efter ordningen 
emottaga bör, then samma straxt och utan ringas-
te uppehåld, til sin granne fartskaffa; försummar 
någon thetta, eller wisar härwid någon motwilja, 
plikte första gången Sexton Öre, och hwarje gång 
det widare sker, dubbelt emot then förra. 

5. §. När Budkafian omlupit, bör Åboen sielf, 
eller någon skickelig i thess ställe, straxt wid ut-
satt tid, som wid Budkaflan nämnes, infinna sig å 
thet ställe, som efter Byemännens ompröfwande 
för ständigt utses, eller och wid hwarje gång utsät-
tes med Budkaflen. Blifwer någor utan laga förfall 
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borta, plickte Fyra Öre, sker thet oftare, eller af 
tresko och wårdslöshet, plickte hwarje gång dub- 
belt. Skulle någon wid sammankomsten, eller el-
jest, med oanständige ord, eller åthäfwor, öfwer-
falla Åldermannen, eller någon af Byelaget, eller 
ock utbrista i Eder och swordom böte Tre Dal. 
eller mera, efter omständigheterne och Byemen-
nens ompröfwande, som brottet är till. 

§.Wid thesse sammankomster föreställer 
Åldermannen, eller i thess frånwaro, enthera af 
Bisittjarne hwad, som förehafwas bör, och hwar-
om Byelaget blifwit sammankallat, och sådant 
med Byemännen afgiör, fastställer och förordnar; 
förefaller någon olikhet Byemännen emellan, bör 
slutet blifwa så, som the fleste, jemte Ålderman 
och Bisittjare för godt finna hwarföre, om frågan 
icke annorlunda afgöras kan bör then så förestäl-
las, at then med Ja, eller Nej kan beswaras, tå 
hwar och en särskilt säger sin mening, och gälle 
tå rösterne efter hufwudtalet, samt dele sig Bye-
männen i 2:ne delar. 

§. Och som en hwar bör wara sorgfällig om 
Ägornas hägn och fredande, ty skal 2:ne gånger 
om Året, eller och oftare, om så nödigt pröfwas, 
Gärdesgårdssyn hållas af samtelige grannarne, öf-
wer alla gärdesgårdar kring gården, Ängar, tom- 
tar, täppor och wretar, hwarwid noga bör efter- 
ses alla felacktigheter, tå thet, som ogildt finnes 
skal straxt sättjas i fulkommeligit och swarsgodt 
stånd, innom wiss förelagd kort tid eller plickte 
then thet försummar Ett Öre för hwarje famn, och 
gälde skadan dubbelt som theraf timar. 

Likaledes bör then, hwars gärdesgård kullblå-
ser, eller eljest emelan Synerna blifwer odugelig, 
genast och så snart han therom får kundskap, el- 
ler af någon annan i Byelaget tilsagd warder, så-
dant straxt bota och i stånd sättja, eller böte Ett 
öre för hwarje kreatur, som ther igenom inkom-
mer, och fylle ther jemte all timande skada, efter 
Byelagts bepröfwande. 

Äfwenledes böra Grindar, hwarest the behöf-
was, inrättas, och alla hållas i godt stånd, så at 
inga kreatur therigenom inkomma, såsom ock så 
ställas, at the af sig sielfwa falla igen, samt med 
klinckor, eller annan stängsel förses; warder thet 
försummat, plickte Tre Daler för hwarje Grind, 
samt sättje then straxt i stånd och ersättje skadan, 
som therigenom händt. 

§. Dikes Syn bör äfwen hållas 2 gånger om 
Året, först om wåren när kålen gåt utur jorden, tå 
best märkes hwar som diken behöfwas, sedan om  

hösten, att efterse, huru wida hwar och en sin 
skyldighet fullgiordt. Och böra alla flod, eller Af-
lopps diken ständigst wara i fulkommeligit stånd, 
wid plickt af Ett Öre för hwarje famn, samt dikare 
lön särskilt, efter Byemännens ompröfwande, om 
Byemännen föranlåtas, at leija dikare, hwilket bör 
ske, therest, igenom någons tresko, thet odugelige 
diket hindrar watnets aflopp. 

Skårdiken skola ock inrättas ther nödigt prof-
was, samt dikes renarne bortgräfwas, och bör di-
kes mullen föras wäl up på Åkrame, samt dalarne 
fyllas och höijas. Wisar någon härwid tresko, 
hafwe Åldermannen mackt, för Lego låta arbetet 
förrätta, hwilket af then treska utmätes, jemte Et 
halft Öre plickt för hwarje famn. 

Och på thet thenne til Åkerbrukets uphielpande 
wissa utwäg, samt then therigenom tilflytande nyt-
ta, måtte thesto säkrare erhållas, såsom ock ige-
nom ordnings hållande alt så mycket beqwämli-
gare tilgå; ty skall en wiss trackt Årligen til för-
bättring företagas, hwilken såsom nödigast tarf-
war utses, och om möjeligit är then, som kommer 
att gödas, hwilket så bör inrättas, at gödningen 
sker på et ställe af alla grannarne i byen; så at till 
undwikande af tramp och flera olägenheter, et 
slags säde å hwarje Tract kan utsås Höst och Wår. 

§. Så snart såningstiden om Hösten infaller, 
bör Åldermannen tilsäkja, at Gärdet blifwer up-
fredat och i hägn, samt thertill förelägga wiss tid, 
inom hwilken alla Gärdesgårdarne therom kring 
böra wara färdiga, wid En Dalers plicht för then 
som försummat. Ingen ware tillåtit, at sedan in-
släppa kreatur i thet Gärdet wid Ett Öres plickt 
för hwarje, thet ware sig hwad kreatur hälst wara 
månde; Icke heller, at sedermera beta på Råggrä-
set, innan Grannarne, uppå Åldermannens sam-
mankallelse, therom öfwerenskommit och nyttigt 
pröfwat; Gör thet någon, plickte hwarje gång 
Sexton Öre för hwarje kreatur, han således in-
släpt, och tage them straxt utur gärdet. 

§. Sädesgärdet bör ock förwaras ifrån skada 
af snöfall och wattuflod, til hwilken ända Ålder- 
mannen, enär han pröfwar nödigt, eller någon af 
Grannarne therom påminner, at om wåren utslep-
pa wattnet af Åkrarne, eller ock, enär sniödrif- 
worne lägga sig så til Gärdesgårdarne, at Swin 
kreaturen theruppå öfwerstiga och ohägna, samt 
trampa i Gärdet, tå åligger Grannarna samman- 
kalla, och om arbetet, som med sammad hand och 
gemensamt, med en karl af hwarje Matlag, ske 
bör, så föranstalta, at wattnet blifwer af Åkrame, 
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genom wattufårarne och dikerne utledt, åkergär-
len ända igenom, samt sniödrifworne så bortkas-
ade och sådan öpning giord emellan Gärdesgår-
len, at kreaturen ej kunna öfwerkomma. Försum-
nar någon, at infinna sig på utsatt stund, eller går 
port innan arbetet blifwit fulgiordt, böte Sexton 
)re, och betale thess utan, efter byemännens om-
pröfwande them, som arbetet i thess ställe för-
rättat. 

§. Så snardt Såningen Höst och Wår blifwit 
[bländat, bör Åldermannen hwarje gång samman-
kalla Byemännen, at emellan Åkrarne upköra och 
rätta Målforarne, samt flere wattufårar anlägga, 
ther så nödigt fordras: börandes hästar thertil hål-
las, efter hwarf och ordning samt hwar och en hus-
bonde, eller någon skickelig i thess ställe til städes 
wara, at wisa sine råmärken, hwilka af sten inrät-
tas böra, samt å thet stället nedsättjas, at ingen för 
när sker. Försummar någon, at infinna sig, på ut-
sat stund, eller ock then, som Hästar och Redskap 
hålla bör thet icke fulgör, plickte En Daler och 
ersättje the andre Byemännen theras hinder och 
tidspillan, efter Åldermannens bepröfwande, samt 
ware äntå skyldig, at thet honom åliggande arbete 
förrätta, eller betala på sätt, som föresagdt är. 

§. Ängarne böra ock på alt sätt wårdas och 
förwaras ifrån för mycket betande, så wäl som up-
trampande; fördenskull åligger thet Åldermannen, 
at tilse thet, om wåren, sedan kälen är utu jorden, 
inga kreatur warda insläpte, åtminstone icke utan 
högsta nöden, och sedan grannarne therom öfwer-
enskommit. Äfwenså om hösten, sedan the blifwit 
lagom betade. Gör någon häremot, sedan Gran-
name om hägn sig förenat, plickte för hwarje Häst 
och gamalt Nöth Sexton Öre, Swin Tiugufyra litet 
eller stort, ungnöt, Get eller får Tålf Öre, och ware 
äntå skyldig kreaturen straxt uttaga. 

§. Om wåren sedan såningen och Åkerbruket 
är förbi, bör Ålderman sammankalla Byemännen, 
at rödja ängarne, ther så nödigt pröfwas, samt ef-
terse Råstenarne, emellan tegarne och andra i the 
förkomnas ställen, uti samtelige Byemännens när-
waro, nedsätta, hwilka och ther hög gräswäxt är, 
med höga pålar utmärkas böra, at the wid utwad-
ningen, så mycket lättare och utan trampande i 
Gräset må kunna synas. försummar någon af Bye- 
männen sin skyldighet härwid plickte Sexton Öre. 
När Slåttertiden infaller, böra likaledes Grannarne 
kallas tilsammans, at öfwerlägga när med slåttern 
å hwarje samfåldt Äng bör begynnas; Hwarefter 
alla böra på en gång begynna slå, så at then ena 

icke trampar och nedkörer then andras gräs. Slår 
någon inpå eller öfwer skillnaden på annars teg 
eller äng, betale Gräset eller Höet dubbelt tilbaka, 
och plickte thess utom En daler för hwarje Teg 
han således öfwer slagit; Och warda jämwäl Åke r-
renarnei Sädesgärdet härunder begrepne, så at 
med them på lika sätt förfares. 

§. Alla nödige wägar til och ifrån By innom 
ägorne böra grannarne emellan fördelas, sedan 
hålle hwar sit wägstycke förswarligen wid mackt, 
försummar någon at bättra then Bro eller wäg-
stycke, som honom tildelt är, sedan honom wit-
terligit är, at thet är ogildt, eller han af Ålderman-
nen therom tilsagd blifwit, böte En Daler. Skulle 
han äntå widare treskas, hafwe Åldermannen med 
Bisittjarne mackt, at låta thet som ogildt är, för 
lego bättra, hwilken sedan jämte böterne uttages. 
Och på det så mycket beqwämligare må kunna 
köras öfwer diken hwarest hälst åstundas, samt 
undwikas at hålla renar och wägar på åtskillige 
ställen, såsom ock, at diken icke måge nedköras 
och igentrampas; Ty skal i hwarje by en eller flera 
flyttjebroar göras och ständigt hållas, på sätt som 
Byemännen therom öfwerenskomma; Then som 
en sådan Bro af wårdslöshet sönderkörer eller el-
jest förderwar, ware plicktig straxt then samma 
laga och i sitt förra stånd sättja. Och bör then, som 
af flyttjebron sig sidst om hösten betient, then 
samma til sig hemföra och öfwer winteren i förwar 
hålla, Hwilken häremot bryter plickte efter om-
ständigheterne, som Åldermannen med Byemän-
nen skäligt pröfwa. 

§. Ther som wägar löpa igenom Åker- eller 
sädesgärden, må ingen köra utom rätta wägen wid 
En dalers Plickt, för hwarje gång; likaledes skal 
ingen köra i the ängar, ther ingen farwäg är, sedan 
kälen gått ur jorden, utan om Gärdsel til Gärdes-
gårdarne theromkring utföras måste, bör thet ske 
medan kälen är i jorden, så, at Ängswallen af 
tramp ej må skadas; then som häremot bryter, 
samt then, hwilken onödigt wis, kör eller färdas 
och owårdsamt framfar öfwer Åkrarne, sedan sådt 
är, Plickte En Daler för hwarje Teg. 

§. Sedan Ängarne äro Afbergade, böra ther-
uti inga kreatur insläppas, innan Åldermannen 
sammankallat grannarne och the sig förenat, så 
wäl om tiden när sådant ske må, som ock om an-
talet samt hwad slags kreatur the willja ther in- 
släppa, likaledes bör thet förhållas, när sädesgär-
det om hösten blifwit ledigt och Säden inbergad; 
Och skal then, som förr insläpper wara förfallen 
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till Twå Dalers Böter, samt skylldig at kreaturen 
genast uttaga. 

§. Med Ärte- och Rofweland bör således 
förhållas, at efter samråd med Byemännen, Ålder-
mannen förordnar hwarest thet, för hela byen, 
samfällt uppå en wiss trakt, skal intagas, hwarwid 
noga bör tilses beskaffenheten af Åkeren, at then 
af förständig Ärtesådd ej blifwer förskämd, eller 
gödselen onödigt anwänd, til Rofweland på Åker, 
som nyligen förut, eller oftare än then öfrige Åke-
ren, gödd blifwit, och bör så tilräckelig Åker utses 
som til hwars och ens hushåll nödigt är, samt Ärte-
åkrarne så tidigt afbergas, at om möijeligit är, the 
kunna med Råg eller Hwete samma Höst besås, 
wisar någon härwid upsåtelig tresko och the öfrige 
grannarne hindras, plickte Twå Daler och fullgöre 
likafult sin skyldighet, på sätt som sagt är. 

Ingen må tillåta sine barn eller andra gå, at 
plocka Ärter, eller uptaga Rofwor, utan om sådant 
må tillåtas, böra samtelige grannarne tilsägas, på 
thet ingen therwid må göra then andra förnär, eller 
sine Grannars Åkrar nedtrampa, hwar, som här-
emot bryter, böte hwarje gång Sexton Öre. 

§. Til så mycket mera förekommande af 
ohegn samt all anledning thertil, skal ingen wara 
efterlåtit, at utom samtelige grannarnes öfwerens-
kommelse beta eller tiudra sina kreatur uti Äng 
eller sädesgärde, innan the til allmänt bete upgif-
wits, änskönt thet ock skedde på hans egna ägor 
eller tegar. Gör thet någon, plickte hwarje gång 
Sexton Öre för hwart kreatur och ware skyldig 
kreaturen straxt borttaga. Likaledes skal then, 
som äger okynnes få, som Gärdesgård eller Grind 
bryter eller öfwerflöger, thet så fängsla, at thet ej 
skada göra kan, sker thet ej straxt, sedan Ägaren 
om kreaturets okynne kundskap fått, plickte för 
hwarthera En Daler, hwarje gång thet inom häg-
nad finnes, och ersättje skadan dubbelt, efter Bye-
männens ompröfwande. Skulle någon wara så 
wanartig, at han i Äng eller Gärde sielf insläpper 
sine kreatur, medan Grödan ther qwarfinnes och 
the böra i hägn hållas, eller thertil hielper, medelst 
Gärdesgårds eller Grinds Åwärkan, eller ofredan-
de, hwilket nogsamt skönjes wara skedt, enär 
ingen bristfällighet å hägnaden, wid Gärdesgårds-
Synen, eller eljest förut befunnits eller kunnig är, 
såsom ock om Ägaren får se kreaturen inne, eller 
af andra thet weta får, men them ej straxt utföser, 
så skal then, som sine kreatur således insläppt, 
eller inhulpit, ej allenast plickta Fem Daler Silf-
wermynt ; utan ock för hwarje kreatur enligit 12. §.  

samt ersätta skadan, som theraf timar, efter Bye-
männens ompröfwande. 

§. Som thet oemotsäjeligen nyttigt är, at up-
rätta stengärdesgårdar, dels i anseende til theras 
waracktighet, och at thet är en giord syssla, som 
ock til Skogens besparning; Ty bör en hwar om 
theras uprättande wara sorgfällig, och om nu 
genast icke mycket kan åstadkommas, kunde 
dock med något litet, en början giöras och ther-
med årligen, efter tilfälle, fortfaras; Hwarföre och 
ther thet, i anseende til Stens upbrytande och 
framskaffande, skulle falla en ensam för swårt, 
bör Byelaget förena sig, at med sammad hand, 
efter hwars och ens Öre och ortug, uppsättja et 
stycke om Året ther sten finnes at tillgå, och grund 
utan möda erhålles til thess beständighet, waran-
des mycket wunnit igenom början, hwarefter wa-
nan gör arbetet möijeligare; Ty bör then, som af 
tresko och motwillighet thetta arbete hindrar, 
plickta Twå Daler och ware äntå skyldig arbetet, 
på sätt som förbemält är, antingen in natura, eller 
med Peningar förrätta. 

§. Skulle någon af Byemännen upfinna nå-
got, som ej allenast wore tienligit, utan ock nöd-
wändigt til Byens och Hemmanens förbättring, 
bör Åldermannen sammankalla samtelige Gran-
name, at therom öfwerlägga; Men ther så hända 
skulle thet the andre tå stadnade i thet slut, at the 
icke wilja thenne förbettring sig åtaga, hwarige-
nom then rättsintes goda upsåth blefwe hindrat; 
hafwe han frihet, at af ut byemän coh grannar, som 
äro förståndige och gode hushållare, jämte någon 
landsbetient, om så nödigt pröfwas, kalla syn och 
besicktning; Och therest tå befinnes, at grannarne 
oskäligen satt sig emot thet, som wärkeligen want 
til Byens nytta och förbättring; Plickte tå hwar-
thera som thet giordt En Daler, och ware thesutan 
skyldige, at betala them, som synen och besigt-
ningen förrättadt, samt fortsättje äntå straxt, och 
så snart görligit är, thet arbete, som then wälme-
nande föreslagit. 

§. Skulle, sedan Åldermannen sammankal-
lat Grannarne, och the sig förent om thet Arbete, 
the tå wilja begynna, hwad arbete hälst thet wara 
må, någon i Byelaget theruti finnas tresk, efter-
låten och försummelig, hwarigenom the öfrige uti 
sit göromål blefwo hindrade, ware the tå icke skyl-
dige wänta på then tröge, utan hafwe frihet sit ar-
bete fullända, och skylle han sig sielf för then 
skada, han therigenom lider; Men ther någon för 
äkommen nöd och fattigdom, eller annan oförmö- 
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genhet, ej hunne med, at fullborda sit arbete, så-
som Byens nytta och angelägenhet thet fordrar, 
niute han tå i sädes- och Bergningstiderne, med 
mera, hielp af grannarne, hwaremot han antingen 
med annat arbete, eller skälig betahlning, efter Ål-
dermannens och Bisittjarnes bepröfwande bör 
them theras beswär ersättja; wägrar han thet, böte 
tå efter Byelagets godt finnande. 

§. Uti the Byar ther Boställen belägne äro, 
skal inehafwaren, eller Åboen theruppå wara för-
plicktad, at göra alt samfällt arbete med sine gran-
nar, uti alt det, som kan lända Byen til fördel och 
nytta, samt, at lika med the andre grannarne, ef-
terkomma alt thet, som i thenne Byordning stadgat 
blifwit, och må han på intet sätt sig therifrån un-
dandraga, sätter han sig theremot, äge tå Ålder-
mannen och Bisittjarne mackt, at leja för hans ar-
bete, och sedan af honom uttaga legan för arbetet, 
jemte böterne, efter omständigheterna och Bye-
männens bepröfwande. 

§. Enär någon af Byemännen want borto, 
bör han, straxt wid hemkomsten, sig hos Ålder- 
mannen underrätta om, hwad under dess borto-
waro beslutit, eller befalt blifwit, och ware han 
sedan skyldig, thet samma i alla delar efterlefwa, 
lika som han sielf want wid sammankomsten när-
warande 

§. Ingen må inhyses hion, eller folck af 
mindre frägd, på sine ägor intaga, innan samtelige 
Grannarne thertil gifwit sit bifall; Gör thet någon, 
plickte Tre Daler, och ware äntå förbunden, slike 
personer straxt bortskaffa, ther Byemännen så-
dant begära och på stå. 

§. Alt ifrån kälen går ur jorden, till thess hon 
åter kälad warder, böra Swinen wara ringade, och 
skola the äntå, när säden inköres, wara instängde, 
eller utur wägen; hwar som häremot bryter, plick-
te Twå Öre för hwart swin litet eller stort, utom 
digrisar. 

§. Bar Eld eller Lius må ej bäras Hemmanen 
emellan, ej heller i Stall, fähus eller annat uthus, 
och skal jemwäl, i thesse rum, alt Tobaksrökande 
wara förbudit: Ej må Eld lemnas osläckt eller 
owårdat i Kölna, Badstufwu, Brygghus eller 
Smedja; Then annorlunda härmed förfar, eller ock 
owårdsamt lägger på Elden tån ris eller annat, 
som starkt gnistrar, plickte Fem Daler fortfar han 
ther med flera gånger, plickte hwar gång dubbelt. 

Åldermannen med Bisittjarne skola 2:ne gånger 
om Året, neml. Höst och Wår besichtiga alla Eld-
städer i Byelaget, och the, som tå til hwalf, kall- 

murar och Skorstenar, antingen öfwer eller under 
tak, befinnas så spruckne och bofållige, eller Skår-
stenarne så låga, at Eld theruti utan fara, ej bru-
kas och bergas kan, böra besichtningsmännen ne-
derslå, och plickte thertil ägaren, efter Byemän-
nens ompröfwande, ther han mycken wårdslöshet 
wisat. 

§. Alla Byar böra med Wattn wäl försedde 
wara, och skola til then ändan alla Brunnar, källor, 
eller andre samfålte wattuställen, för kreaturen, 
ständigt hållas wid mackt, och när nödigt är, at the 
böra ränsas eller upgräfwas, får ingen sig therifrån 
undandraga, wid En Dalers plickt, och ware äntå 
skyldig arbetet förrätta. 

§. Ther flera Byar gräntsa tilsammans med 
thenne Sochn i Åker, Äng och Betesmark, an-
tingen the mötas i öppet fållt, eller hafwa Åker- 
och Tegskifte med hwarandra, eller ock äro med 
Gärdesgård och stängsel skilde böra the i alla de- 
lar, wara förplicktade, at hålla then ordning och 
fred emot sine Grannar, som Byordningen inne-
håller och stadgar, wid samma böter. Skulle ock 
något wid then ena Byen förefalla, som ej utan thet 
näst gränsade Byelaget kan företagas, så åligger 
thet Åldermännen med hwarannan therom råd-
föra, samt så hwar för sig föranstalta, at alt hinder 
må förekommas. 

§. Alla Böter, som efter thenne Byordning 
äro, eller blifwa utsatta, och hwilka alla i Silfwer- 
mynt räknas och förstås, äga Bisittjarne, efter Ål- 
dermännens och Byemännens godtfinnande, af 
then Brottslige at uttaga, och ther then, som til 
böter förfallen är, skulle wägra, at them straxt be- 
tala, hafwa the tå mackt, at af then gensträfwoge 
taga Pant, och lägga honom sedan wiss tid före, 
innom hwilken, han then inlösa må: försummar 
han thet, warde Panten, til then mästbiudande 
inom Byelaget, försåld, och öfwerskåttet, sedan 
böterne guldne äro, honom återstält. Skulle någon 
wara så obetänckt, at under en sådan förrätning, 
hwarwid så wäl Bisittjarne, som Åldermannen äga 
witsord, med hugg och slag, eller oanständige ord, 
utlåtelser och åthäfwor öfwerfalla them, som för-
rätta utmätningen, plickte, efter Åldermännens 
och Byelagets bepröfwande, som bråttet, eller up-
studsigheten befinnes. 

§. Böterne som inflyta, samlas hos Ålder-
mannen til Året slut, tå han för them redo wisar, 
och för Byemännen upgifwer hwilka som plicktat, 
och huru högt the bestiga; kommandes Böterne tå, 
at fördelas i 3:ne delar; En del tilfaller Sochnens 
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fattige, hwilka, efter Sochnemännens godtfinnan-
de, til them, som torftigast äro, utdelas;Annan til-
hörer hwart och et Byelag gemensamt, och bör til 
Byemännens nytta, wid något förefallande arbete 
eller annat nödigt tillfälle, anwändas; Then Tredje 
tilkommer Åldermannen och Bisittjarne hwilken 
them emellan delas, Hälften til Åldermannen, och 
den andra hälften lika emellan Bisittjarne. 

31. §. Och skall thet wara Åldermannens skyl-
dighet, at ej allenast sielf noga efterlefwa thenna 
Byordning, samt efterkomma och fullgöra alt, 
hwad therutinnan stadgat finnes, eller, i annat fall, 
wara förfallen til dubbla böter; Utan ock tilhålla 
hwar och en i Byelaget, at fullgöra sit åliggande, 
samt i brist theraf, befordra the emotsträfwoge 
och försumlige til böter, såsom ock föranstalta, at 
hwad then owillige eftersatt, må, utan Byens hin-
der och skada, för lego, blifwa uträttat och wärk-
ställt; och thet alt, utan mannamohn eller anseen-
de til stånd eller wilkor, släcktskap, skyld eller 
wänskap. Warder Åldermannen befunnen, at haf-
wa med någon sedt genom fingren, eller företegat 
thet, som bordt angifwas, eller ock af hat, afwund 
och illwillja, någon oskäligt angriper och beswä-
rar, plickte Twå Daler första gången, samt ersättje 
then brotsliges plicht dubbelt, och fortfare lika 
fullt med Åldermans sysslan sit År ut; Beträdes 
han thermed flere gånger, plickte hwade gång 
dubbelt. Hwaremot alla i Byelaget, äro skyldige, 
at wisa honom lydno och hörsamhet, i alt thet, 
som han, til nytta och förmån, påbiuder och för-
anstaltar. Missfirmar någon Åldermannen eller Bi-
sittjarne, uti thess sysslors förrättande, utom sam-
mankomsterne, eller wisar them motsträfwighet, 
uti then hielp och handräckning, the honom skyl-
dige äro, at meddela; Böte första gången En Daler 
och andra gången dubbelt, Åldermännens och Bi-
sittjarnes Ensak. Hwarjemte Bisittarnes skyldig-
het wara skall, at ej allenast gå Åldermannen til 
handa, och uträtta alt, hwad han them anbetror 
och befaller, utan ock så wäl, som Åldermannen, 
hafwa noga tilsyn öfwer Ägornas hägn och fred, 
samt straxt hos Åldermannen angifwa alt, hwad 
the finna emot Byordningen förelöpa, och hwad 
eljest til skada och nachdel länder. Then af Bisitt-
jarne, som häremot, på något sätt sig förbryter, 
eller försummar, hwad honom anbefalt blifwit, 
at uträtta, plickte En Daler, eller mera, efter om-
ständigheterne och Byemännens bepröfwande, 
och fullgöre likafullt sin skyldighet, samt wara Bi-
sittjare sit år ut. Och ther thet hända skulle, at 

Åldermannen, antingen af Sjukdom, eller annat 
laga förfall, hindrad wore, sin syssla at förestå, 
bör then äldsta af Bisittjarne Åldermannens syssla 
sig antaga, wid lika answar, som han, samt hafwa 
emedlertid hos sig Byelagets klubba, eller Bud-
kafle. Wägrar han detta, plickte Twå Daler, och 
sware til all, theraf orsakad skada, hinder och om-
kostnad, efter Byelagets ompröfwande. 

§. Hwarjemte the Byar i Sochnen, som 
äga samfällt skog, öfwerens kommit, at ingen ther 
hugger något, utan samtelige Byemännens sam-
tycke och öfwerenskommelse, wid plickt af En 
Daler hwarie gång, och tilfalle thet huggne wirket 
the andre Byemännen til dehlning. 

§. Sidst, och på thet thenne Byordning må 
til alla delar, så mycket nogare, blifwa efterlef-
wad, bör then ej allenast en gång om året, för sam-
telige Byefolket upläsas: utom bör ock hwar hus-
hållare, som till Sochnen flyttar, sig om thess me-
håll straxt underrättad göra, samt sit medhafwan-
de folck therom besked lemna, och skall ingen til 
ursäckt tiena, at hans Barn, legofolck, torpare el-
ler inhyses hion, honom owetande, emot Byord-
ningen sig förgripit, utan ware han, som i gården 
husbonde är, plicktig, at swara till alt thet, som 
hans husfolck häremot bryta; Tilfölje hwaraf, hus-
bonden är förbunden, at efter Åldermannens och 
Byemännens bepröfwande, Böterne straxt utbe-
tala, och må han therföre taga sin ersättning af 
tienstehionets lön och arbete, eller penningar af 
sine Torpare och inhyses hjon. 

Bahlingsta Socknestufwa then 20 Septembr 1761. 

På samtelige församlingens wägnar Gust. Torner. 
Pastor Loci, Simon Alenius. Med förbehåll af 
32. §., Pet. Froman. Nils Hammarsten, And. 
Lundblom, Joh. Werner. Erik Jansson. Domare, 
Jan Mattsson i Kumbla. Tolfman, Jan Gustafsson 
i Wäntbrunna, Nils Staffsson i Fröwi. Kyrkowärd, 
Jonas Ersson i Norsta, Gl. Jan Ersson i Bonäs, 
Swen Persson i Tibble, Säfwa Mårten Ersson, 
Böksta Lars Mattsson, Risslinge Erik Persson, 
Erik Mattsson i Måsta, Brunna Jan Persson. 

År 1761 d. 28. September, på Hagunda Härads 
laga Höste-Ting, är föregående, Balingstaför-
samlings Innewånare emellan öfwerens komne 
och uprättade Byordning till Rätten ingifwen, up-
läst och i Protocollet intagen, samt, uppå enhällig 
begäran, till obrotslig efterlefnad i alla delar och 
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omständigheter, af samtelige wederbörande, af 
Rätten gillad och faststäld; betygar, 

På Härads Rättens wägnar P. Gråsteen. 

(Tryckort och tryckare ej angivna) 

Stadfästelse av byordning för Balingsta socken 
1761 

I domboken för Hagunda härad 28 sept. 1761 är 
häradsrättens stadfästelse av byordningen inskri-
ven. Byordningens text saknas i domboken. 

ULA. Hagunda härad A I: 12. 28 sept 1761. 

Jngafs till Rätten en af Samteliga Soknemännen i 
Balingsta församling, Uprättad, öfwerenskommen 
och sig emellan faststäld Byordning dat. d:20. in-
newarande, innehållandes 33 §§ och undertecknad 
på hela Församlingens wägnar, af Gustaf Tomer, 
Simon Alenius, P. Froman, Nils Hammarsten, 
Anders Lundblom, Joh. Werner, Erich Jansson 
och Jan Mattsson i Kumla, Jan Gustafsson i 
Wendtbrunna, Nills Staffansson i Fröwi, Jonas 
Ersson i Norsta, Gl. Jan Ersson, Bonäs, Swen 
Persson i Tibble Mårten Ersson i Säfwa, Lars 
Mattson i Böksta, Erick Persson i Risslinge, Erich 
Mattsson i Måsta och Jan Persson i Brunna; med 
begäran, at Rätten then gilla och stadfästa wille; 
hwilken förthenskull uplästes, och af the öfrige 
närwarande Sokneboer enhälligt ärkändes wara af 
samtelige församlingens Ledamöter bewilljad 
samtyckt och godkänd. Och som thensamma fants 
eij innehålla annat, än hwad med Lag antagit är, 
och hwartill thet utkomne Project till Byordnings 
inrättande anledning gifwer såsom ländande till 
ordnings, sämjas och endrägtighets bibehållande 
Byegrannar emellan, samt mindre nödiga Rätte-
gångars afböijande, ty fant ock Rätten skäligt, at 
then samma, till oklandrat bestånd och obrotslig 
efterlefnad, bemte församlings Innewånare emel-
lan i hwarje Byelag, härmed gilla och fastställa 
hwaröfwer bewis, genom på skrift å thet ingifne 
Exemplaret, meddeltes. 

DALBY SOCKEN 

Byordning för Dalby församling 1788 

Denna byordning överensstämmer nästan helt 
med byordning för Balingsta socken fastställd 

1761. Där paragraferna överensstämmer anges 
detta med motsvarande paragraf i byordning för 
Balingsta. 

ULA. Hagunda härad A I: 24, 22 okt 1788. 

Uti en till HäradsRn ingifw. skrift Anhöllo å Dahl-
by Församlings Inwånares wägnar Inspectoren å 
Hammarskog gård och gods Biörkman med flere 
af allmogen ifrån hvarje by om Härads Rättens 
stadfästelse å en theras indelte Byalag emellan i 
allmän Soknestämm a antagen så lydande ByOrd-
ning: 
§ 1. Kommer uti hwarthera af thess Byelag 
nembl. 

Wiggeby, Elfsta och Ensta 
Tuna och Ubby 
Hagsta och Holberga 
Gunggräna, Hessle och Gräna 
Brunna, Toppmyra och Nible 

En Ålderman med 2ne Bisittare at tilsättas. The 
wäljas af byelaget gemensamt, och får ingen som 
thertil skickelig är sig therifrån undandraga tå han 
enhälligt wald blifwer samt bör han wid Syslan 
förblifwa och therföre answarig wara åtminstone 
et år. Skulle på oumgängeligit sätt någontheras 
Syslor blifwa ledige, bör straxt en annan i then af-
gångnas ställe, wäljas och tilsättas. 

§2.=Balingsta 1761:3 
§ 3. =Balingsta 1761:4 
§4.=Balingsta 1761:5 
§ 5. =Balingsta 1761:6 
§6.=Balingsta 1761:7 
§7.=Balingsta 1761:8 
§8.=Balingsta 1761:9 

=Balingsta 1761: 10 
=Balingsta 1761: 11 

§11.=Balingsta 1761: 12 
=Balingsta 1761: 13 
=Balingsta 1761: 14 

§14.=Balingsta 1761: 15 
§15.=Balingsta 1761: 16 
§16.=Balingsta 1761: 17 
§17.=Balingsta 1761: 18 
§18.=Balingsta 1761: 19 
§19.=Balingsta 1761:20 
§20.=Balingsta 1761:21 
§21.=Balingsta 1761:22 [M  BO: 25] 
§22.=Balingsta 1761:23 
§23.=Balingsta 1761:24 [= MBO: 30] 

24-782454 Ehn 
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§ 24. =Balingsta 1761:25 [=MBO: 31] 
§25=Balingsta 1761:26 [= MBO: 32] 
§ 26. =Balingsta 1761:27 [= MBO: 33] 
§27.=Balingsta 1761:28 
§28.=Balingsta 1761:29 

=Balingsta 1761:30 
=Balingsta 1761:31 
=Balingsta 1761:32 
=Balingsta 1761:33 

Och sedan Brunna Bys innewånare hwaraf en del 
lyda till Balingsta Sn och en annan del till Hagby 
Sn äfwen anhållit om föregående Byordnings fast-
ställande till rättelse för hela detta Byalag; så pröf-
wade HäradsRn skäligt thenne ByaOrdning såsom 
af wederbörande enhälligt antagen till obrottslig 
efterlefnad i alla delar och omständigheter här-
medelst gilla och stadfästa. 

GRYTA SOCKEN 

Byordning för Salnecke, Husby, Eningböle, Gryta 
by, Säby och tre till Gryta gård hörande dags-
verkstorp 1770 

Några av paragraferna överensstämmer helt eller 
delvis med byordningsförslaget 1742= MBO. Där 
paragraferna överensstämmer anges detta med 
motsvarande paragraf i MBO och förekommande 
bötesbelopp. 

ULA. Hagunda härad Al: 17. 6 okt 1770. 

Ingafs till Rätten, en upprättad Byordning emellan 
Salnecke Gård, Husby, Eningböle, Gryta By, 
Säby, och 3ne till Gryta Gård hörande dagswärks-
torp, hwarå Rättens stadfästelse begärtes, så ly-
dande: 

Följande ByOrdning, är Faststäld, emellan Sahl-
necke, Husby, Eningböle, och Gryta by, Samt 
tränne till Gryta by hörande DagsWärckstorp. 

§ 1. På thet emellan ofwannämnde Grannar så 
mycket bättre ordning må kunna hållas, så har 
samtelige Bya-Män kommit öfwerens at utwälja en 
Ålderman; och bör then, som the fläste rösterne 
faller på, sig thärifrån icke undandraga at åtmin-
stone wara ett år. Åldermannen äger mackt, när 
han antingen sielf, pröfwar nödigt, eller warder af 
någon annan tillsagd och påmint, at sammankalla 
grannarne och ByaMännen, till at gemensamt med 
hwarandra öfwerlägga, om hwad som hälst kan  

förefalla. Thetta sammankallade skjer genom en 
ther till gjord klubba, på hwilcken alla Grannar- 
nes Namn och Bomärcken, äro skrefwne och in- 
skurna, hwilcken hos ÅlderMannen förwares, 
Men när grannarne skola komma tillsammans bör 
then af ÅlderMannen skickas omkring Byelaget, 
tå then, som en sådan Budkafle, efter ordningen, 
emottaga bör, är förplicktad then samma straxt 
och utan ringaste uppehåld till sin granne fortskaf- 
fa, försummar någon thetta, eller wisar härwid nå-
gon motwilja plickte första gången 16 öre Silfwer- 
Mynt, och andra gången dubbelt. När budkaflen 
således omlupit, till grannarnes sammankomst, 
bör Åboen sjelf ifrån hwarje Hushåld, wid Sal- 
necke sig straxt inställa, och afhöra hwad som kan 
blifwa förestält: Blifwer någor utan laga förfall 
borta, och sig tå icke infinner, böte then thet giör 
24 öre Srmt: Sker thet oftare, af tredsko eller 
wårdslöshet, böte hwarje gång dubbelt. 

Äfwenledes kommer twänne Bisittjare af Ålder-
mannen at utwäljas och tillsättjas, hwilcka äga af- 
giöra the förefallande Disputer samt utexequera 
böterne, hwartill the tröge och motwillige, efter 
thenne By-Ordning g,jordt sig förfallpe. Skulle nå- 
gon af Bye-Männen, wara så obetänckt, at wid 
sammankomsten med oanständiga ord öfwerfalla 
ÅlderMannen, eller någon af grannarne, eller ock 
utbrista i Eder och Swordomar, böte 1. dahlr 
Silfmt, eller mera efter omständigheterna, som 
brottet är till. 

§ 2. På thet hwar och en må niuta fred och 
hägn, böra alla Gärdesgårdar, omkring ängar, gär- 
den och Hagar hållas i fullkomligt godt stånd; till 
hwilcken ända nödigt är, thet Gärdesgårdssyn 
warder höst och wåhr, eller ock flere gångor, om 
året ther så nödigt pröfwas, af samtelige grannarne 
förrättad, hwarwid noga bör efterses alla fel-
acktigheter, och thet som tå finnes ogilt skall se- 
dan sättas i fullkomligt stånd, innom en witesföre-
lagd tid, eller plickte then sådant försummar 4. 
öre Smf för hwar famn och gälde thess utan ska-
dan dubbelt åter som theraf timat. 

§ 3.= MBO: 3 .. böte 4 öre Srmt. 
=MBO: 4 .. plickte 4 öre Srmt dock ej av-

snittet: »Och på .. falla beqwämligast». 
Så snart Sädestiden om hösten infaller och 

grannarne warda af ÅlderMannen therom till-
sagde, bör sädesgjärdet innom ett dygn wid 3. 
dahlr Silfrmts plickt wara upfredat; Skulle nå-
gon sedan sådt är, insläppa sina Creatur böte för 
hwarthera jemte skadans ersättjande 8 öre Smt. 
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Ej må någon om höst eller winter beta lösa 
Creatur på rågen, utom grannarnes samtycke; gjör 
thet någon eljest, plickte hwarje gång 16 öre Smt 
för hwart Creatur, han således insläpt. 

Ingen ware efterlåtit, at utom öfwerens-
kommelse med grannarne, beta eller tjudra sine 
Creatur uti Sädesgärde, änskjönt thet skedde på 
hans egna ägor, gjör någon thet plickte hwarje 
gång, för hwart Creatur 16 öre Silfwermynt. 

Icke eller skall någon wara efterlåtit, in-
släppa sina Creatur om hösten i gjärdet, sedan sä-
den är inbärgad, förän ÅlderMannen therom till-
sagt grann arne och the om tiden ther till sig förent. 
Hwar som häremot bryter plicke[ n 8 öre Smt för 
hwart Creatur. Samma plickt ware för then som 
släpper Creatur i gärdet, utan grann arnes tillstånd, 
som icke ther till har rättighet. 

§9.=MBO: 29 dock ej avsnittet: »eller eljest kan 
wara befalt». 

§10.=MBO: 34 slutavsnittet ändrat: »taga sin 
ersättning hwarest han gitter». 

Ther flere Byars eller Gårdars ägor gränt-
sa tillsammans i åker, äng och betesmark, anting-
en the mötas i öppet fält, eller äro med gjärdes-
gård och stängsel skilde, böra the i alla delar wara 
förplicktade, at hålla thenna Ordning och fond 
emot sina grannar, som By-Ordningen innehåller 
och stadgar wid samma böter. 

Alla kring Byelaget liggande dagzwärcks-
och Soldattorp, samt Backstugor, skola wara för-
plicktade at ställa sig de puncter, som dem, här-
utinnan angå kunna, till efterlefnad, och skall för 
hwart Creatur som kommer utj Sädesgjärden, an-
tingen af eget okynne, eller af ägarens illwilja 
plicktes 16 öre Smt, jemte skadans ersättjande, så 
framt icke de kunna bewisa dem inkommit, genom 
en annars olaga Gärdesgård, då det på honom an-
kommer. 

§ 23 . = MBO: 36 
§ 14. Som ÅlderMannen och Bisittjarena, som 

häröfwer måste hafwa upseende om thenne Ord-
ning skall wärcka thet åstundade ändamålet, nöd-
wändigt har största beswäret, så är billigt, at nå-
gon del af de böter som samteliga Byemännens 
godtfinnande, och resten till Socknens fattiga. 

Med ofwanstående By-Ordning äro wi alle 
nögde, och hälst, som han af oss med fri wilja 
och gjord öfwerenskommelse är antagen. Som 
skjedde i Salnecke d. 2. Sept. 1770. 

För Salnecke och Husby. Joh. Lundblad.  

För Bostället i Husby. Olof Pehrsson b b, Gryta 
By. Jan Jansson b, Eric Jansson b, Eningböle. 
Jan Jansson. b, Jan Andersson b, Gryta Gårds 
Torpare. Lars Jansson b, Jan Larsson b, Eric 
Mattsson b. 

Byemännen utj Säby, deltaga äfwen som de andra, 
utj denna By-Ordning; Som med deras Namns och 
Bomärckens undersättjande stadfästes. Salnecke 
d. 2. Sept. 1770. 

Anders Andersson. b, Pehr Andersson b, Jan 
Olofsson b, Jan Hansson. 

D. 9 September 1770 uplästes i almän 
Soknestämma och godkiändes witna Carl M. 
Unander. Commr Loci. 0. Ehrenstein, Carl 
Mats son i Öhlsta b, Olof Olofsson i Biörnome b. 

Och althenstund thenna Byordning finnes lända 
till twisters och Rättegångers förekommande samt 
nyttig ordnings bibehållande Byamännen emellan; 
ty fant Rätten, på begäran, skäligt, at thensamma, 
till skyldig rättelse och efterlefnad, härmed gilla 
och fastställa. 

Byordning för Ölsta, Säby, Ransta och Säva 
byar 1771 

Denna byordning överensstämmer delvis med by-
ordning för Balingsta socken fastställd 1761. Där 
paragraferna överensstämmer anges detta med 
motsvarande paragraf i byordning för Balingsta. 

Tryck i UUB. Handskrivet exemplar i ULA. 
Hagunda härad A I: 17. 15 juni 1771. 

Öhlsta, Säby, Ransta och Säfwa Byordning, Upp-
rättad År 1771. 
Till trycket ingifwen af samtlige Byamännen i of-
wannämde byar. 

Utdrag af Hagunda HäradsRätts Protocoll, hål-
lit wid laga Sommar-Tinget i Säfwa Gästgifware-
Gård d. 15:de Junii, Åhr 1771. 

S.D. Upteddes till stadfåstelses erhållande then 
Byordning, som samtelige Jordägare och Hem-
mansbrukare i Säby, Öhlsta, Ransta och Säfwa 
Byar sig emellan uprättat så lydande: 

Byordning för efterföljande Byar nemligen 
Säby, Öhlsta, Ransta och Säfwa, uprättad till un-
derdånigst följe af Kongl. Maj:ts Nådig skrifwel-
se till samtelige Herrar Landshöfdingarne den 
20:de Februarii 1742, samt i anledning af thet ther- 
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wid bifogade project, anhållandes förenämnde 
Byamän om Högtärade Lofl. HäradsTingsRättens 
fastställande, till obrottslig efterlefnad samt för-
behåller sig af the Omständigheter som thenna 
ByOrdning innehåller och therefter af Byamännen 
afgjorde warda, icke måga widare af Krono-
Betjente till rätta ställas och domföras, eller de sig 
på ett eller annat sätt theruti inblanda. 

1 §. Till thesto mera beqwämlighet, blifwei en 
Besittare i hwarje by efter tour och en Ålderman 
dessutom för förenämde Byar. 

2 §.-13 §.=Balingsta 1761:2-13. 
14 §. Om någon utaf Byemännen skulle wara så 

obetänksam och wårdslös om thet goda then Hög-
ste Guden låter på marken wäxa, att uti Sädes-
gärden gå eller skicka sine barn eller tjenstfolk att 
knia Råg- eller Korn-brådd på sina egna åkrar, så 
tillåtes thet ej hwarken Höst eller Wår för miss-
tankar skull och tramp öfwer andras åkerskiften, 
att en sådan oskicklighet öfwa utom Byemännens 
samtycke och tillstånd tå högsta nöden är; äfwen 
ock then, som tillåter sina barn och tjenstefolk el-
ler sjelf afbryter ax på någon säd, medan hon 
på marken står utan Byemännens wettskap och 
bestånd, ware förfallen till twå Dahler silfwer-
mynts böter och ärsätte all thermed gjord skada 
efter Byemännens ompröfwande. 

15 §. Äfwen ock förbjudes att någon af Bye-
männerne tillåter sitt husfolk eller ock sjelfwe att 
plocka engskar eller ock kommil på sina egne eller 
ock andras Tegar och Skiften antingen uti Sädes-
gärdet eller Engarne, utom Åldermannens sam-
tycke, på det ej mycket gräs nedtrampas må som 
genom wårdslöst folk ofta annars händer, befin-
nes någon thermot bryta, innan Ålderman och 
Byemän sitt samtycke gifwit, böte twå Dahler ock 
ärsätte all therwid gjord skada; skulle någon wara 
så wanartig att flera gånger med sådant wanartigt 
plockande befinnas antingen uti Sädesgärdet eller 
Engarne, böte hwarje gång dubbelt emot then 
förre. 

16 §. Uti the Byar ther samfälte Hagar äro, 
skola Byemän uti Åldermans och Besittarenas när-
waro komma öfwerens huru mycket kreatur efter 
hwars och ens öretal får insläppas å tiden, då 
Hagen skall börja att betas, samt ock då han skall 
åter i hägn hållas, att han ej blifwer förnära better; 
skulle någon befinnas hafwa mera kreatur insläppt 
än öfwerenskommit är, eller ock insläpper då 
Hagen bör uti hägn stå, böte för hwart stort 
kreatur, nemligen en Häst en Dahler, Boskap  

sexton öre, Får tolf öre, Swin tjugufyra öre samt 
ersätte skadan efter Byemännens ompröfwande, 
ock tillika ware skyldig att kreaturen genast ut-
taga; sker det flere gånger böte dubbelt hwarje 
gång. 

17 §. Ther fiskewattn finnes skola samtelige 
Byemännen uti Åldermannens och Besittarenes 
närwaro öfwerenskomma hwarest wärkar till 
kattsar och Ryssior utsättas böra, samt hwarest 
nät skola läggas, och på hwad sätt med notdrag-
ning skall förhållas, så att then ena then andra ej 
upsåteligen förestänger medelst utsättjande twärt 
öfwer hela åen, och therigenom förhindrar fiskens 
gång för them, som ofwanföre hafwa sitt fiske-
ställe; den som thermed befinnes böte twå Dahler, 
och ware straxt skyldig att fiskeredskapen ändra 
och öppet wattn eller halfwa åen lemna, till deras 
nytto som äro ägare uti samma wattn och hafwa 
sin fiskredskap längre up, samt och therest någon 
dämning ske kan uti å eller bäckar, byar och 
ågrannar emellan uti fisketiden, tå någon sort fisk 
emot strömmen upstiger, får sådan egennyttig 
dämning ej ske utan Byamännens tillstånd på thet 
att en och hwar, som uti thenna å eller bäck del 
äger, må så åtnjuta then lott, som honom efter öre-
tal tillkommer uti ett sådant fiskewärf; den som 
theremot bryter böte första gången twå Dahler, 
och om flere gånger så händer, böte dubbelt emot 
then förra gången. 

18 §.-22 § = Balingsta 1761: 14-18 
23 §.-32 §. = Balingsta 1761: 23-32, slutavsnittet 

ändrat: inhyseshjon, om så åstundas. 

Gryta Socknestuga den 2 Maj 1771. 

År 1771 d. 6 October sammanträdde samtel. Bye-
männen, i Säfwa i Ransta i Öhlsta och Säby uti 
Öhlsta By att samrådas i några angelägenheter rö-
rande den inrättade och af wällofl. HäradsRätten 
stadfåstade Byordning Byemännen emellan, då 
följande ärender förehades. 

1:mo Med alla Byemännens samtycke ändras i 
så måtto 22 § af Byordningen, att hwar och en till-
låtes då stränga körningar äro med hästar wid 
swedning och dyngkörning, att så wagta sina häs-
tar uti gärdesbackarne till Byen hörande, dock 
utaf manbart folk och inga barn, eljest underkasta 
de sig den plikt som förenämmde § utstakar. 

2:o Skredo Byemännen till en Åldermans näm-
nande. Efter wotering af alla Byemän tillföllo 
mästa rösterna Herr Inspector Olof Ehrensten uti 
Öhlsta. 
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3:o Om Besittare beslöts följande: Att Byelaget 
delas i 3:ne delar hwilka wälja hwarsin Besittare. 
Säby utgjör en del och utwalde Bonden Pär 
Andersson derstädes; Öhlsta utg,jör en dito och ut-
nämde Bonden Carl Mattsson derstädes. Tredje 
delen utg,jör Ransta och Säfwa och der utwaldes 
Nämdemannen Hans Hansson i Säfwa. 

4:o Samtycktes utaf alla Byemännen att låta 
trycka Byordningen ett Exemplar för hwar, det 
hwar och en efter uträkning sjelf betalar. 

Detta ware med alles öfwerenskommelse slutadt; 
bekräftas med wåre namn och Bomärken. Ut-
supra. 

(Upsala. Tryckt hos Stenhammar och Palmblad, 
1813.) 

HAGBY SOCKEN 

Byordning för Hagby socken 1789 

Denna byordning överensstämmer nästan helt 
med byordning för Balingsta socken fastställd 
1761, dock är bötesbeloppen andra. Där paragra-
ferna överensstämmer anges detta med motsva-
rande paragraf i byordning för Balingsta och före-
kommande bötesbelopp. 

Vid ting med Hagunda häradsrätt (ULA. 
Hagunda härad A 1:25) den 26 maj 1791, §33 
yrkas ändring i byordning för Hagby socken 1789. 
I det omfattande målet hänvisas även till Svea 
hovrätts utslag över besvär i målet 7 febr 1791. 

Tryck i UUB. 

Hageby Sokens By-Ordning. 
Uprättad till underdånigst följe af Kongl. Maj:ts 

skrifwelse till samtelige Herrar Lands-Höfding-
arne, den 20 Februarii 1742, samt i anledning af • 
det därwid fogande Project. Anhållandes Försam-
lingen om Högtärade Lofl. Tings-Rättens Fast-
ställande till obrotslig efterlefnad, samt förbehål-
ler sig, at de omständigheter, som denne By-Ord-
ning innehåller och därefter af Byemän afgjorde 
warda, icke måge af Krono-Bejente till Rätta stäl-
las och Domföras, eller de sig på ett eller annat 
sätt däruti inblanda, widare, än hwad de, såsom 
Byemän hafwa att skaffa. 

1. §. För beqwämlighet skull fördelas Soken i  

följande Fem Byelag, som med serskilte Åldermän 
och Bisittare förses, nemligen: 

N:o 1. Skornome, Torrsättra 
och Brunna 	 1 Byelag 

Hageby By och Focksta 	1 
Sunnanå, Möjbro och 

Hillinge 	 1 
Wallby, Filke och 

Ekbolanda 	 1 
Eka och Forssa 	 1 

Summa Byelag 5 

De under dessa Byelag Liggande Torp inne-
begripas äfwen i denna By-Ordning, hwars inne-
hafware skola för hägnader och skötsel efter dem 
answara. 

§. = Balingsta 1761:2 
§. = Balingsta 1761:3 .. pligta 8 ss. 
§. = Balingsta 1761:4 .. pligte första gången 

2 ss. 
§. = Balingsta 1761:5 . . pligte 1 ss. och .. böte 

4 ss. 
§. = Balingsta 1761:6 
§. = Balingsta 1761: 7 . . pligte den det försum-

mar 1 ss., .. böte 1 ss. och pligte 8 ss. 
§. Om Wåren bör Dikes Syn hållas af Bye-

män straxt kälen gått ur jorden; sedan om Hösten 
för at efterse, huruwida hwar och en sin skyldighet 
fullgjort. Och böra alla flod- och aflops diken wara 
i godt stånd, så at Åkren ej tager skada genom det, 
at wattnets aflopp hindras. Eftersätter någon af 
Byemän sin skyldighet sedan han därom tillsagt 
blifwit, pligte första gången 8 ss. och sedan dub-
belt, samt Dikare Lön särskilt, om Ålderman med 
Byemän nödgas arbetet för lego förrätta. Lag sam-
ma ware i anseende till Broar, om de icke hållas 
i godt stånd utan hindra wattnes aflopp. 

§. = Balingsta 1761: 9 .. wid 1 ss. pligt och.. 
pligte hwarje gång 4 ss. 

§.=Balingsta 1761: 10 .. böte 2 ss. 
§. = Balingsta 1761: 12 .. inkommer 4 ss. 
§. Där Körwägar löpa genom Trädes eller 

Sädesgärden, böra de noga nyttjas och inga nya 
eller gångstigar göras wid 8 ss pligt för hwarje 
gång; likaledes skall ingen Köra i de Ängar där 
ingen Farwäg är sedan kälen gått ur jorden, utan 
om Gärdsel till Gärdesgårdarne däromkring måste 
utföras, bör det ske medan kälen är i jorden, så at 
Ängswaln ej af tramp må skadas; den som här-
emot bryter, samt den, hwilken onödigtwis kör, 
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rider, eller färdas och owårdsamt framfar öfwer 
Åkrarne sedan Sådt är, pligte 8 ss. 

§. = Balingsta 1761: 16 .. pligta 4 ss. 
§. Till at så mycket mera förekomma ohägn 

samt all anledning därtill, skall ingen wara tillåtit 
utan samteliga grannarnes öfwerenskommelse, 
Beta eller Tjudra sina kreatur uti Äng eller Sädes-
gärde innan de till allmänt bete upgifwits, änskönt 
det ock skedde på hans egna ägor eller tegar. Gör 
det någon, böte hwar gång han därmed beträdes 
4 ss. för hwart kreatur och tage dem straxt bort. 
Likaledes skall den, som äger okynnes få, som 
Gärdesgård eller Grind bryter och öfwerfiöger, det 
så fängsla, at det ej skada göra kan. Sker det ej 
straxt sedan ägaren om kreaturets okynne kun-
skap fått pligte för hwardera 6 ss. hwar gång det 
innom hägnad finnes, och ersätte skadan dubbelt 
efter Byemäns ompröfwande. Skulle någon wara 
så wanartig at han i Äng eller Gärde sjelf insläp-
per sina kreatur, medan Grödan där qwar finnes 
och de böra i hägn hållas, eller därtill hjelper me-
delst Gärdsgårds eller Grinds åwerkan, och som 
nogsamt märkes wara skedt, när ingen bristfällig-
het å hägnanden wid Gärdes-gårds Synen, eller 
eljest förut befunnits eller kunnig är, såsom ock 
om ägaren får se kreaturen inne eller af andra det 
får weta, men dem ej straxt utföser; så skall den, 
som sine kreatur således insläpt eller inhulpit, för 
hwart kreatur pligta 8 ss. samt ersätta skadan, som 
däraf timat, efter Byemäns ompröfwande. Hwad 
smågrisar beträffar, bötes 1 ss. stycket för dem, då 
de innom hägnader finnas. 

§. = Balingsta 1761:23 
§. = Balingsta 1761:24 .. pligte En R:d 
§. = Balingsta 1761: 26 .. böte 8 ss. 
§.-20. §. = Balingsta 1761: 28-30 
§. = Balingsta 1761:31 .. pligte 16 ss .. böte 

första gången 8 ss., .. pligte 8 ss. och Wägrar han 
detta pligte 16 ss. 

§. = Balingsta 1761: 33 

Hageby d. 10 Maji 1789. 

Med förestående By-Ordning, samt alla dess 
Puncter, äro Församlingens Ledamöter aldeles 
nögde, som bewittnas af Hageby i Sockenstäm-
man d. 10 Maji 1789. 

Er. Kinmark. Pastor, Såsom ägare af Eka och 
Forssa Ad. Fred. Bergenstierna, För Sunnanå och 
thy underliggande underskrifter Eric G. Laurin, 
F. 0. Grandin, För Focksta och Ekbolanda Petter 

G. Palm, Johan Kyttrxus. Jan Olofsson B, Olof 
Olsson, Olof Larsson B, Lars Ersson B, Matts 
Persson B, Jan Bengtsson B, Jan Jacobsson B, 
Anders Ersson B, Lars Larsson B, Eric Hagstedt. 

År 1789 den 12 Maji å Lagtima Sommar Tinget 
med Hagunda Härad i Säfwa Gästgifwaregård, är 
föregående Bye-Ordning upwist, och som det in-
hämtades at Hageby Sokens Innewånare den sam-
ma ej allenast med allmän öfwerenskommelse i 
Soknestämmor den 23 sistl. April och den 3 i 
denna Månad antagit, utan ock behörigen under-
skrifwit; så sant HäradsRätten skäligt bemälte 
Bye-Ordning, till framgen efterlefnad för Byalagen 
och Innewånare i Hageby Soken härmed Gilla och 
Stadfästa. 
Ut supra 

På Härads-Rättens wägnar Johan Axel Brandt. 

(Upsala, Tryckt hos Directeuren Johan Edman, 
1789.) 

Stadfästelse för delägare i Brunna, Torsätra och 
Skornome byar i Hagby socken att deltaga i by-
ordning för Balingsta socken av år 1761 

ULA. Hagunda härad A I: 15. 28 juni 1766. 

Påstod, i stöd af ågången Stämning, Lieutentanten 
wälborne H. Albrecht von Ziegler, thet Rusthålla-
ren Eric Kytrwus, samt Bönderne Mårten Ersson 
och Jan Andersson i Skornome, Nils Ohlsson och 
Erich Ersson i Torfsättra, 011e i Hagby Sokn, 
måtte påläggas, at deltaga uti Balingsta sokns By-
ordning, och then samma såsom näst gräntzande 
Grannar till hans i Brunna By, sidst bemt Sokn 
belägne Boställe, till alla delar enligit thess inne-
håll, efterlefwa. 

Swaranderne förklarade sig thet the, ehuru i en 
annan Sokn belägne, dock ey willja undandraga 
sig, at uti bemt Byordning deltaga, uti hwad som 
rörer theras och Brunna Byes samfåldte ägor, men 
med förbehåll, at theras bägge Byar Skornome och 
Tårfsättra få utgiöra en särskild Rote, samt hafwa 
sina Åldermän och Bisittiare uti Byerätten. Och 
som H. Lieutenanten sig thermed nögd förkla-
rade; Så lät ock Rätten therwid förblifwa. 
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SKOGS-TIBBLE SOCKEN 
Byordning för Skogs-Tibble socken 1763 

Denna byordning överensstämmer med byordning 
för Balingsta socken fastställd 1761. Där paragra-
ferna överensstämmer anges med motsvarande 
paragraf i byordning för Balingsta. 

ULA. Skogs-Tibble kyrkoarkiv P I: 1. 

Tibble Sokns By Ordning, Uprättad til under-
dånigst följe af Kong!. Majsts nådige skrifwelse til 
samtelige Herrar Landshöfdingarne, den 20 febru-
ari 1742, samt i anledning af thet, therwid fogade 
Project, Anhållandes församlingen om högtärade 
loflige Härads Tings-Rättens fastställande, til 
obrotslig efterlefnad, samt förbehåller sig, at the 
omständigheter, som thenne Byordning innehål-
ler, ock therefter af Byemännen afgiorde warda, 
icke måge widare af Crono Betjente til rätta stäl-
las och domföras, eller the sig, på et eller annat 
sätt theruti inblanda, widare, än hwad the för inne-
hafwande Boställen, såsom Byemän hafwa at 
skaffa. 

§. Til the stomera beqwämlighet fördelas 
Sochnen i följande Byelag, som med särskilte ål-
dermän och Bisittjare böra förses neml. 
Skilsta, och Ångelsta Byar 

	1. 
Tjälinge 
	 1. 

Tibbleby 
	 1. 

Thesta, och Ingla 
	 1. 

Holmbro, och Häljesta 	 1. 
Sundby, Onsike och Nordanlund 

	
1. 

Summa 6 Bylag 

§.-13. §.=Balingsta 1761: 2-13 
14. §.-15. §. = Balingsta 1761: 15-16 

§. = Balingsta 1761: 18 
§.-19. §. = Balingsta 1761: 22-24 

20. §.-26. §. = Balingsta 1761: 26-33 
Tibble Sochnesstufwa d: 1 Maij 1763. 
Med förestående By-Ordning, samt alla dess punc-
ter, äro Församlingens ledamöter aldeles nögde, 
som bewitnas af Tible Socknestufwa d. 1. Maii 
År 1763. 
Olaus Reftelius, Pastor i Tible och Åland, Daniel 
Starck, Comminister i Tible och Åland, Olof 
Lindberg, Skilsta Jan Jansson b, Joh Olofsson b, 
Ångersta Hans Larsson b, Tielinge 011of Erikson, 
Olof Persson b, Johan Andersson b, Tible By 
Erik Tiblin, Erik Person b, Anders Jansson b, 
Testa by Erik Janson, Per Anderson b, Olof 

Olsson b, Ingla Nils Ersson b, Anders Andson b, 
Häliesta Mats Jöransson b, Lars Larsson b, Jacob 
Anderson b, Holmbro Jöns Larsson, Lars Person 
b, Anders Larson b, Sundby Lars Person b, Erik 
Bengtson b, Onsike Olof Larsson b, Nordanlund 
Jan Andersson b. 

År 1763 d: 9 Mali, tå Laga SommarTing hölts med 
menige Man och Allmoge af Hagunda Härad, blef 
förestående Byordning för Tible Sockens samtel. 
Innewånare, till Rätten ingifwen och upläsen, 
samt på de uti samma Socken förenade Samhäl-
lens begäran, till wederbörandes handhafwande 
och rättelse samt framtids obrottsliga efterfölgd, i 
stöd af Allmänna Lagen samt Kong!. Maijts nå-
diga Bref och utfärdade Byordning af den 20 Feb-
ruarii 1742 härmedelst af HäradsRätten gillad och 
stadfäst. betygar, År och Dag som förr skrifwit 
står. 

På HäradsRättens wägnar Johan Adam Laurin. 

[På det handskrivna exemplaret av Skogs-Tibble 
byordning står antecknat: 100 ex. tryckp 6 do 
skrifpr.] 

Stadfästelse av byordning för Skogs-Tibble soc-
ken 1763 

Byordningens text är ej återgiven i domboken utan 
endast stadfåstelsen. 

ULA. Hagunda härad A I: 13. 9 maj 1763. 

Ingafs till Rätten af någre Tible Sockens inne-
wånare en för hela samma Socknen den 1 Maii 
sidstle skrefwen och uti allmän Sockne stämma 
sama dag öfwerenskommen och underskrefwen 
Byordning hwarmedelst hela Socknen uti Sex sär-
skifte Byalag fördelt blifwit, af hwilke hwart och 
ett få sine särskilte Åldermän och Bisittjare, men 
rätte sig alla efter denna gemensamma Byordning, 
hwilken förthen skull å före sagde dag af twenne 
af hwart Byalag jämte Kyrkjoherden Oloff Refte-
lius Comministern Daniel Stark och Ingenieuren 
Oloff Lundberg egenhändigt och med sjelfritade 
bomärken fants tecknade, som upplästes, och på 
förenämde Sex sammhällens nemmel: Skillsta och 
Ångelsta byar tillsammans, Tjälinge Tibble by, 
Thesta och Ingla, Holmbro och Heljesta, samt 
Sundby Onsicke och Nordanlund. Anhållande af 
Rätten i stöd af Kongl. Brefwet d. 20 Febr. 1742 
till obrottslig efterlefnad och rättelse stadfästes. 
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Håbo härad 
HÄGGEBY SOCKEN 
Stadfästelse av byordning för Häggeby gård, 
Häggeby prästgård, Kålsta, Nederhassla, 
Rölunda, Sandvik, Viksjö, Vreta, 
Åkerby och Överhassla. 1764 

ULA. Håbo härad AL 17. 16 nov 1764. 
Inlemnades tu l fastställande en af Wiksiö, Häg- 

geby Gårds och Prästägårds, Öfwer och Neder-
hassla, San.dwiks, Röllunda, Åkerby, Kåhlsta och 
Wreta byemän i Häggeby Sokn underskrifwen 
byordning. Och som samma byordning af alla we-
derbörande funits wara behörigen godkänd; så 
pröfwade Hs Rn skjäligt at then samma gilla och 
fastställa. 

Lagunda härad 
BISKOPSKULLA SOCKEN 
Byordning för Garn 1776 

Denna byordning överensstämmer delvis med by-
ordning för Långtora by 1754, Långtora socken, 
Lagunda härad. Där paragraferna överensstäm-
mer anges detta med motsvarande paragraf i by-
ordning för Långtora by 1754. Byordningen av-
viker markant från Långtora by 1754 i fråga om 
stavning. 

ULA. Lagunda härad A 1:26. 7 juni 1776. §14. 

Åhr 1776 d 	februadi saman trede under tek- 
nade hämans å borr ock JordEgare i garns by ock 
biskops kulla sockn at samanrådas om en gemen-
sam by ordning för sama by som tekn för sig funo 
best ock nyttigast then på föliande sätt förefatta 
ock antaga som fölier nembl. 

1 § Åldermanswahl förrettas medio martii må-
nad på det set at alle granar i byn draga Låt ther 
om första gången tu l et warf går för byn ock bi-
sitiare utnämnes af Åldermanen sedan han ther tul 
ährkiänd är, byamenens hopkalande skier med en 
kluba som af åldermanen utskickas den som sama 
klubba ned Leger plickte hwarie gång 16 ./. 
[=öre] Silfrmyt then som öfwerfaler ålder man 
Eller någon anan af byamen wid samankomsten 
med oanständiga ord eller utbrister utij Eder plick-
te 1 D. Silfrmyt den som utan Laga förfal sig eji 
insteler wid saman komsten — plickte för hwarie 
gång 16 ./. Silfrmyt. 

2 Pn Höst ock wåhr heller oftare om så fordras 
håles gerdesgårds Syn hwad som bristfelig be- 
fines skal utsetias tid tu l thes för betrande skier 
thet eji til den utsata tiden plickte 2 ./. Silfmt för 
hwarie famn, sama Lag ware för them som emelan 
synen eji Lagar antingen kulblåste eller äliest för- 
falne gärdesgårdar sedan han ther om blifwit til-
sagd af Åhldermanen eller någon anan af granar- 
ne, thes utom skall 2 ./. Silfrmyt plicktas för hwart 
kreatur som jnkomer genom thes eftersate skyl-
dighet ock skadan efter Byamännens ompröf-
wande. 

3 P grindar hålas i det stånd at eji några kreatur 
ther i genom inkomma wid 24 ./. Silfwermyt wite 
Samma lag ware för them som eji om wåhren then 
i retan tid freda eller ock för them som ofrredar 
grindar och Led ock Lemnar öpne eler insleper 
kreatur i någon hägnad ware Lag Sama. 

4 P Aflöpsdiken igenom åcker ock Eng böra 
höst ock våhr af, åldermannen ock bisittiare synas 
dikas eji dikas eji [1] sedan diket utwist är plickte 
2 ./. Silfrmyt för hwarie famn med skiliediken 
imelan granarna ware Lag sama. 

5 P=Långtora by 1754:5. 
5 P=Långtora by 1754: 6 dock.. insleper något 

kreatur i gerdet för än .. 
7 P=Långtora by 1754:7 dock .. at beta på 

Rågreset 
8 P=Långtora by 1754: 8 dock .. kreatur. Lag 

sama för them som ther tiudrar eller better inom 
sama tid. 
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P Byrettn skal med byamen öfwer änskoma 
när slåttren skal börias tå dag utsettes til wadens 
upgående hwilken som tå försumar at upgå waden 
eller slår förut plickte 2: Dr Silfrmyt Sama Lag 
ware för themsom slår öfwer wadet då det är ret 
upgångit ock betala hö dubelt åtter. 

P Snöskotning wid byn bör af Samtlig gra-
nar förretas å det wid 16 ./. silfmt wite för den som 
treskas. 

11 P. Gässen skal wingarna afklipas så snart the 
börja flyag [!] wid 2 ./. Silfwermyt vite för hwar 
gås som fines i Sedesgerdet Eng eller kohage för 
än Engen afbergad är Hästar som flöia böra fengs-
las tå gärdesgård är Laggild wid 16 ./. Smt för 
hwar häst. 

12 P byens wanliga ock nytiga wägar böra an-
tingen wid första sammankomsten dehlas efter öf- 
werenskomelse eller ock gemensamt Lagas efter 
byamens gotfinnande och det wid 1 D Silfrmyt 
wite för them som tre[skas] utom hwad Lag 
stadarg [= stadgar]. 

13 Eji tillåtes någon at kiöra Endes Lång på en 
annars Engs teg hwarcken med hö eller gärsle wid 
wite af 1D. Silfmyt. 

14. Til Erters ock rowors befredande, befinnes 
någon öfwer 15 åhr utji en annars teg ock skifte 
plickte för första gången 16 Silfrmynt ock sedan 
dubelt befines någon yngre så skal then första 
gången i byamens närwaro afskreckas med en 
Risbastu och sedan om det skier flere gånger ähr-
leges plickt efter det förutsate wite af des anhörige. 

15 fins någon i En anars tregård eller krydtepa 
at giöra skada plickte dubelt emot thet som i den 
näst[e] punt för[ut] stadgat är skadestånd tilfaler 
ägaren. 

16 P Den som uprifwer eller på någåt set ofre-
dar annars fiskedon eler om wårtiden medan fiske 
påstår finess wid Sjön ock dyan at witia några 
Ryssiår på nantid [på annan tid] än om mörnarna 
emellan klockan 5 och 7 samt om aftnarne ifrån 
klockan 7 ock til 9 den skal första gången plickta 
2 D. Silfermynt ock andra gången dubelt. 

17. P. = Långtora by 1754: 18. 
18: §=Långtora by 1754: 19. 
19:§=Långtora by 1754:20 dock ej .. och 

flytte . 
20: P. Bar eld må eji beras heman Emelan Eji 

heller i någät uthus eji må Eld Lemnas owårdad 
eller utsleckt utji bastufwa eller smedia eji må nå- 
gon gå i annars gård med tobakspipa eller Röka 
tobak utji Ladur foderrum ock stal eler på något 

stelle ther wäd ock Spånar Liger förwarad wid 1 D. 
Silfrmyt. 

21: p= Långtora by 1754:22. 
22 P.= Långtora by 1754:23 dock .. watusteln 

wid byn ock på byns Egor som nytiga pröfwas. 
23: P=Långtora by 1754: 24 dock .. obtänkt 
24§=Långtora by 1754: 25. 
25: §=Långtora by 1754:27 dock .. om åhret i 

ala byamens närwaro högst ock wåhr 
26=Långtora by 1754: 28 dock: .. samt anskaffa 

2 wilda åtter til planterande samt them wårda till 
thess the undan Boskaps bete wårdas? 

27 P Hwad byens samfelta kohage angår blir på 
den för utsate dagen neml den 	maji upgijfwen 
til betande ock då jnslepes eji mera en et korum 
på hwart öresland på det setet berecknat at en häst 
för three kor eller oxar ock en fåhleunge trji åhr 
som är otamd för en ko samt 2e ungnöt för en ko 
skule sedan Emot Slåttertiden hagen finas tåla 
flera kreatur byemenen tilsamans ock ther om öf-
verenskoma bryter någon her emot ock insleper 
något kreatur mera en honom tilkomer plickte för 
hwart 16 ./. Silfmynt. 

28 §=Långtora by 1754: 26 dock endast t. o. m. 
bjisitiaren . 

29= Långtora by 1754: 30. 

Samtelige undertecknade anhålla thet Lagunda 
Lofl. HäradsRätt wille föregående byordning til 
oklandrat bestånd ock obrotzlig efterlefnad nu ock 
i framtiden gillda ock stadfesta. 

Anders Ersson b, Per Andersson b, P. Andersson, 
Erik Jansson b, Mattz Andersson b, Nils Grön-
berg b alle i Garn. 

D. 1 maji 1776 blef genom Låtning Mattz Anders-
son i Sörgärde ålderman ock Nils Grönberg samt 
Erick Jansson Bijsitiare. 

Häröfr resolverades: 
Det HäradsRn finner skäligt, att föregående 

Byeordning såsom till gemensam nytta wid jord-
bruket at god ordnings bibehållande innom Bye-
laget ländande, härmed till behörig efterrättelse 
för samtele grannarne i Garns By, antaga och at 
stadfästa; Dock kunna i slika mål som göra hugg 
och slag å åldermän och bisittare eller innan be-
gripa slike brott som icke genom förlikning ned-
läggas bör, icke några böter utmätas innan then 
anklagade blifwit för Rätta stäld och HäradsRn 
sig öfwer målet efter föregången ransakning utlå-
tit. 
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Överenskommelse om betet i 
Garns bys (Garbo) kohage 1753 

ULA. Lagunda härad Al: 15. 29 jan 1753. 

Inlämnades till Rätten, fölljande, emellan Jordäga-
rena i Garboby, Biskopskulla Sn, ingångne för-
ening: Emellan undertecknade frälse- och Skatte 
Jordägare i Garbo By, Upland, Lagunda Härad 
och Biskopskulla Sockn, är fölljande öfwerens-
kommelse, angde mulbetet i then så kallade Garbo 
Kohage sluten, nembl. at eij flere Creatur på 
hwart öresland i Byen, må insläppas, än et och et 
halft nöt, på thet sättet, at en häst räknas för 
twenne nöt, en oxe eller ko, för et nöt, och en 
Stut eller qwiga, för halft nöt, med förbehåll, at 
om wårtiden icke något Creatur inkommer, förr än 
then 27 dag uti Maji Månad, efter nya stijlen, och 
at hwar och en af åboerne giör sin flit, med gär-
desgårdarnes widmachthållande, så at eij någre 
Swin-Creatur eller får, thet må wara, på hwad tid 
på åhret thet vvill må tijt inkomma, Och på thet alt 
thetta må så mycket säkrare efterlefwas, så utsät-
tes för samteliga Grannarne emellan, et wite af 
Tijo dahl. Smt, för then, som i någor måtto bryter 
thenna öfwerenskommelse. Och anhålla Jordäga-
rene HäradsRättens Stadfästelse therå, Hwilket 
med wåra namns och Signetens undersättiande be-
kräftas, af Garn; then adertonde dag uti Januarii 
Månad, Ettusende Siuhundrade femtijotre. 

Carl Adam de la Chapelle ./. F. Rosenstierna ./. 
Johan Ehrenhielm ./. Zacharias Grass ./. Olof 
Hammarlind Fogde på Hambra Sätesgård Johan 
Johansson ./. 
Och fant HäradsRätten, på begäran skäligt, at 
thetta till alla delar härmed gilla och stadfästa, 
börandes thenna öfwerenskommelse åhrl, wid 
Maji Månads början, för samtellige närwarande 
Jordägare och åboer upläsas. 

Byordning för Homsta 1776 

Denna byordning överensstämmer i stort med by-
ordning för Långtora by 1754, Långtora socken, 
och byordning för Villsberga, Högstena och 
Söderby 1766, Biskopskulla socken. Där paragra-
ferna överensstämmer anges detta med motsva-
rande paragraf i byordning för Långtora 1754 resp. 
byordning för Villsberga, Högstena och Söderby 
1766. Bötesbeloppen är olika. 

ULA. Lagunda härad A 1:32. 22 maj 1787. §49. 

Med anhållan om stadfästelse inlemnades till Rät-
ten en af Hormsta Byamän uprättad så lydande 
Byordning: 

Byordning för Hårmsta By i Biskopskulla Sokn, 
uprättad d: 22 Febr. 1764, och nu på Byamännens 
Sammankomst d: 4 Januarii 1776 öfwersedd, och 
hafwa Samtel. Byamän öfwerenskommit om föl-
jande förenings Räglor ock Byordning, för Sig, uti 
Håmsta By, som följer, neml: 

1. §. = Långtora by 1754: 1 dock . . då Byamän-
nen äro ihopsamlade, 

2 §.=Långtora by 1754:2 dock .. plickte 1 ./. 
[= öre] för hwarje famn. och .. skal 1 ./. Snu 
plicktas 

3.§.=Långtora by 1754:3 dock wid 12 ./. Smt 
wite. 

4.§.=Villsberga m fl 1766:4 dock .. plickte 1 
./. Smt. 

5.§.=Långtora by 1754:5 dock .. plicktes .. 12 
./. Smt för tredsko. och 1 ./. Smt för hwart 
kreatur.. 

6.§.=Långtora 1754:6 dock .. plickte 16 ./. Snu 
.. och .. plickte 8 ./. Smt. 

7.§.=Långtora by 1754:7. 
8.§.=Långtora by 1754:8. 
9.§.=Långtora by 1754:9 dock .. plickt 1 D. 

Smt. 
10.§.=Vil1sberga m fl 1766 dock .. plicktar 8 ./. 
Smt. 
11.§.=Långtora by 1754: 12 dock .. som befalt är, 
12 ./. Smt. 

12.§.=Långtora by 1754: 13 dock .. plickte 16 
./. Smt. 

13.§.=Villsberga m fl 1766: 13 dock .. plickte 
16 ./. Smt. 

14.§.=Långtora by 1754: 15 dock Then som 
rider, pliktar 2 ./. Snu. 

15.§.=Långtora by 1754: 16 dock.. plickte för 
hwar gång 12 ./. Smt, och., sedan, 12 ./. Smt, . . 

16.§.=Långtora by 1754: 18 dock .. wid 1 D. 
Smts wite 

17.§.=Långtora by 1754: 19. 
18.§.=Långtora by 1754:20 dock .. wid 2D. 

Smts wite 
19.§.=Långtora by 1754:21. 
20.§.=Långtora by 1754:22 dock .. plickte med 

1D. Smt. 
21.§.=Långtora by 1754: 23. 
22.§.=Långtora by 1754:24 dock .. wara så 

obetänksam,, 
23.§.=Långtora by 1754:25. 
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= Långtora by 1754: 26. 
= Långtora by 1754: 27 dock Thenna För-

ordning upläses twänne gångor om åhret, uti Bya-
männens närwaro. 

§.26.-§.28. = Långtora by 1754: 28-30. 

Föregående Byordning anhålla wij Samtel. unde-
teknade jordägare och HemmansBrukare uti Håm-
sta By, at then må winna then Lofl. Lagunda 
HäradsRätts stadfästelse. 

Mats Olofsson b, Anders Jansson b, Unga Mats 
Matsson b, Anders Ersson b, Gaml. Erik 
Andersson b , Gaml. Mats Matsson b, Unga Erik 
Andersson b, Johan Persson b. 

Och som denna Byordning wid genomläsande be-
fants ländande till en god ordnings bibehållande 
Byamännen emellan, så pröfwade Härads Rätten 
skjäligt samma till efterrättelse i framtiden gilla 
och fastställa. 

Vitesförbud för Homsta 1761 
ULA. Lagunda härad Al: 19. 21 sept 1751. 

Uppå begäran af Bönderne Olof Andersson, 
Matts Ohlsson, Anders Jansson, Anders Mattson, 
Matts Mattsson, Pehr Andersson och Pehr Pers-
son i Håmsta, Biskopskulla Sokn, fant Härads-
Rätten skäligt, at förnya thet förbud, som Rätten 
redan d. 30. Maji 1712, wid 24 Mr[= marker] Snu 
wite, utgifwit, emot berörde Byes Gärdesgårdars 
rifwande, Kreaturs insläppande på ägorne, samt 
olaga wägars giörande och nyttiande theröfwer; 
skolandes then, som hädandefter, och sedan thet-
ta, till rättelse och warning behörigen blifwit kunn-
gjort, häremot på et eller annat sätt bryter, wara 
förfallen till 10 D. Smt plickt, utom böter efter 
Lag, och skadans ärsättiande. 

Byordning för Kälksta, Viggeby, Berg, 
Ramsta, Höga och Österby 1760 
Hänvisning förekommer till MBO 
ULA. Lagunda härad Al: 20. 21 febr 1763. 

Sedan samtelige Byamän uti Kjälksta, Wiggeby, 
Berg, Ramsta, Hoga och Österby byar och Bis-
kopskulla Socken, såsom angräntsande till hwar-
annan och uti ett gärdeslag tillsammans redan den 

24 Februarii 1760 öfwerenskommit och antagit en 
wiss Byordning sins emellan, then the utaf then år 
1742 d. 20 febr. trycket utgifne Byordningen utdra-
git, så inlämnade the nu och anhöllo att uti Rättens 
protocoll intagas och stadfästas måtte nyssnämde 
Byordning, så lydande. 

Utdrag af byordningen. 
första puntten tages an med det förbehål at 

den som skada lider skall skicka bud till ålderman 
heller närmaste bysittiare, ock skulle ålderman ey 
wara hemma heller hafwa tillfälle att komma då 
han borde komma hafwe Bysittiaren makt at med 
en af byamen synna ock wärdera den skada som 
giord är ock sedan gifwa ålderman tillkiänna, 
skulle något widlöftigare infalla så böra alla som 
budkaflan komer till komma tillsammans på ut-
satter tima och stund, den som här emot brytter 
han skall första gången bötta 8 ./. [=öre] Silfwer-
mynt ock dij andra gångone dubelt up warije gång, 
skulle någon blifwa öfwerfallen med oqwerdes ord 
wid sammankomsten, heller wid andra tillfällen, 
bötte I D. Silfwermynt warie gång den som bryt-
ter. 

andra punten tages an på det sättet emedan 
bylaget är widlöftit så skall warby emelan hålla 
giärdesgårdars syn när som dij finner nödit wara 
ock det med närmaste bysittiare heller ålderman, 
den häremot brytter bötte 8 ./. S. mynt. 

Punten om odugliga gärdesgårdar tages till 
alla delar an Emot bötter. af  2 ./. Smynt för wart 
kriatur som der igenom inkommer, ock skadans 
ärsättiande. 

Punten om grindar ock led wid makt hållan-
de, den som hafwer odugeliget bötte 16 ./. 
S:mynt, ock skadans ärsättiande. 

Punten om diken antages emott bötter af 16 
./. S:mynt till lika med dikare lön efter som nödit 
pröfwas af ålderman och bijsittiaren. 

Punten om aflopes ock flodediken antages 
wid lika med den femte punten af lika bötter. 

Punten antages alenast at alla dickar skår-
diken helften war med falla botten torfwor heller 
bötte den som här emot brytter 2 ./. S:mt. för war 
tionde fam. 

Punten gås förbij. 
Punten tages an om hängna ock stengna då 

Råg sås bör heller tillsagt är, han som häremot 
brytter han skall plikta 1 D S:mt för hella bråttet, 
men eij för wart krijatur, men giärdesgårdars bort-
tagande begripes eij här inunder. 
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-- 
Puntten om ängens bettande om höst heller 

wintter, antages emot bötter af 1, D, S:mt första 
gången ock sedan dubelt och war gång. 

Punten giöres ändring uti at ängarne eij böra 
straktes dij blifwit slagne. böra eij upslepas för en 
som alla Jordägaren [ägarne] der om ense blifwit 
ock bör det ändå icke skie utan deras Ja ock sam-
tycke som största dellen der uti ägär, ock at Kria-
turen efter öre ock öretal inslepas. Sådan skall åll-
dermannen efter at ingen af byamen eij[?] när blif-
we påkallat och sädan ängarne blifwit lagom bet-
tade. säija dij andra grannarne till at straktes ut 
taga Kriaturen widbötter 1, D. Smt första gången 
ock sädan dubelt, alt detta begripes om enskijltta 
byängar. 

14. Hwad wattenes utslepande ock fårars 
kiörande angår i war by om någon skulle wara 
motwilliger enär han teherom tillsagd är ock utan 
förfall försummar. Han skall bötta för det han dij 
öfrige granarne försetter 8 ./. Smt första gången 
ock sedan dubelt. 

Punten tages an på det settet, at twå dagar 
för som grannarne wil slå skall dij seija warandra 
till, giör den som förut komer at slå någon skada 
bötte 1 D. Smt ock befalle desutom skadan. 

om ränars ock dikens slånde. emot bötter 
af 1 D. Smt den som giör sin grane något men 
heller skada. 

Punten antages på det settet at bywägarne 
ock broar war på sina ägar lagas wid bötter af 1 
D. Smt. för detsom är ogilt. 

Kan stora backar ock det som eij duger till-
slåtter ut bettas då sammttelige grannarne derom 
ense äro hafwe frihet der till men giöres Här 
igenom skada bötte 2 D. Sillfwermynt utom ska-
dans ärsättiande, ock andra gången dubelt. 

antages på lika Sätt som den 12 puntten in-
nehåller ock wid lika plikt. 

21. 22. 23. 24. 25. gås förbij. 
antages till widare. 
gånge här med som i 12 puntten sagt är. 
gås förbij. 
hwad denna puntten angår så skall den som 

bortta är enär som någon sammankomst har want 
giöra sig underkunig så snart han kommer hem hos 
ålderman heller nermast bijsittiare ock sig der ef-
te rrätta 

gås förbij. 
anttages den här emot brytter wid bötter  

första gången för hwart [Kriatur - överstruket] 
swin 1 ./. Silfmt ock sedan dubelt. 

antages wid bötter af 1 D. dito mynt. 
anttages wid bötter och 16 ./. Silfwermynt. 
antages med bötter af 1 D dito mynt. 
antages wid bötter af 2 D dito mynt. 
antages wid 1 D Silfwermynts bötter första 

gången ock sedan dubelt up war gång. 
hwad bikterna angår skola wij här om wida-

re komma öfwerens om då ålderman träder af då 
han först för sitt beswer skall hafwa bettalning. 

Upläst ock anttagen af af [!] nedan nemde bönder 
i Biskopesskulla socknestuga d. 24 Feberwari 
1760. ock skall denna byordning äga lika kraft. 
som wore han wid Häradestinget stadfåstadt. ock 
skiede med allas goda ia och samtycke som nedan-
nemde stå anttekna. 

Kiälksta Mats Matson. ibidem Erik Matson, berg 
Lars Larsson ibidem Hindrich Giöstason, ibidem 
abram Jansson ramsta mats Erson b, ibidem Olof 
andersson b, wiggeby Petter Wiholm ibidem Erik 
Ersson b. ibidem anders matson ibidem Erik 
matson b, ibidem Erik Ersson b. 

Och som samtel. förenämde Byars inwånare. till 
god ordnings bibehållande, sig på sätt som före-
stående Ordning innehåller förenat, och samma 
Byordning med namn och bomärken underteck-
nad; för thenskull sedan then uppläsen ock all-
mänt erkänd war, fant Rätten stöd af ofwannämde 
Kongl. Bref af d. 20 febr. 1742 skäligt thenna By-
ordning till alla wederbörandes obrottsliga efter-
lefnad och rättelse härmed at gilla och stadfästa. 

Byordning för Villsberga, Högstena 
och Söderby 1766 

Denna byordning överensstämmer i stort med by-
ordning för Långtora by 1754. Där paragraferna 
överensstämmer anges detta med motsvarande 
paragraf i byordning för Långtora by 1754. Olik-
heter i stavning och bötesmarkeringar förekom-
mer. 

ULA. Lagunda härad A 1: 21. 16 maj 1766. 

Till Rättens gillan- och fastställande, upteddes 
fölljande föfattade Byordning för Willsberga Hög-
stena och Sörby Byar i Biskopskulla Sokn; Åhr 
1766 d. 10. Maji, sammanträdde undertecknade 
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Jordägare i Wilsberga, Högstena och Sörby Byar, 
Biskopskulla Sokn, at samrådas, och komma 
öfwerens, om en gemensam Byordning för samma 
Byar, som hafwa ägor inom en hägnad; samt funno 
tå för sig bäst och nyttigast, then, på fölljande 
sätt författa och antaga, som fölljer: 

/.§.=Långtora by 1754: 1 dock .. för oqwädes-
ord, .. och .. Byamännen äro ihopsamlade, 

2.§.=Långtora by 1754:2. 
3.§.=Långtora by 1754:3. 
4.§. Aflopsdiken igenom Åker och Eng, böra 

Höst och Wår, af Åldermannen och Bisittiarene 
synas. Dikas eij, sedan diket utwist är, plickte 2 
./[= öre] Snu för hwarje famn. The öfrige diken 
och stenar böra jämwäl upgräfwas, wid lika wite 
för hwar försummad famn. Theremot åligger 
Åldermannen, at taga en wiss Taxa hwart åhr, och 
at eij mera pålägges, med dikens och Renars gräf-
wande, än möijeligit är, at kunna medhinna. 

5.§.-9.§.=Långtora by 1754:5-9. 
10.§. Jngen får afslå sina Renar, utom allmän 

öfwerenskommelse. Hwilken förr slår, plickte 16 
./. Smt. Hwilken försummar, at tå slå, har eij nå-
got at klaga öfwer thess Granne, som införer sitt 
Hö, öfwer thess oslagne Renar. 

11.§.=Långtora by 1754:12. 
12.§.=Långtora by 1754: 13. 
13.§. Till Engarne brukas then wanliga hö-

wägen och ther något skulle finnas bristfälligt, la-
gas sådant gemensamt, af alla Byamännen.Hwil-
ken som blifwer borta, när han af Åldermannen 
therom tillsagd blifwit, plickte 2 D Smt. 

14.§.=Långtora by 1754: 15 dock Then som 
rider, plicktar 2 :/ Smt. 

15.§.-26.§. = Långtora 1754: 16-27. 
27.§.=Långtora by 1754:28 dock Om något 

äldre Hion .. och .., plickte som i 15.§. 
28.§.=Långtora by 1754:29. 
29.§.=Långtora by 1754:30. 

Samtelige undertecknade anhålla, thet Lagunda 
Lofl. Häradsrätt wille föregående Byordning, till 
oklandrat bestånd och obrotzlig efterlefnad nu och 
i framtiden, gilla och fastställa. 

Olof Andersson B, Jan Ersson B, Pehr Andersson 
B, Pehr Danielsson B, Erich Persson B, Jan 
Andersson B, Alle i Willsberga, 
Johan Pehrsson, PehrPehrsson B, Anders 
Andersson B, i Högstena. 
Erich Andersson B, Erich Ersson B i sörby.  

Och althenstund thenna öfwerenskomne Byord-
ning eij innehåller något, som emot Lag stridande 
är, utan fast mera sådant, som länder till ordnings 
bibehållande, Byegrannarne emellan, Landthus-
hållningens förbättrande, samt hwadehanda trä-
tors och Rättegångars förekommande; ty fant ock 
Rätten skäligt, at then samma, till oklandrat be-
stånd och skyldig efterlefnad, nu och i tillkom-
mande tider. 

Överenskommelse om betet i Villsberga 1776 

ULA. Lagunda härad AI: 26. 7 juni 1776. § 11. 

Med anhållan om HäradsRättens stadfästelse in-
lemnades en emellan samtel. Byamännen i Vils-
berga Biskulla Sn träffad och skriftel. författad 
öfwerenskommelse om Boskaps betande så 
lydande 

Åhr 1776 den 4 Junij woro efter kallelse samman-
kallade samtl. Wilzberga byamen til at komma 
öfwerEns om dess beteshagar, Nembl. Hest och 
Kohaga. Hwilket efter nogot tilförne Grannarna 
Emellan gjord samråd til at sleppa hest ock kohage 
tilsammans ock sedan bäta efter det sätt ock antal 
som de sielfwa sig Emellan utstakat, Nemblig at 
storgården niuter efter gammalt 9 hestrum tre 
wardera samt 12 korum som belöpper sig 4 på war-
dera. ock de mindre Gårdane 2ne hestrum Et 
hwardera samt Korum sex, Nembl. tre wardera, 
hafwa ock sig emellan förEnat at utsetta Et wijte 
af 6 dalr Kopparmtt för den som flere Creatur in-
slepper En detta innehåller, ock wid samma wijte 
för den som låter inleija heller intaga nogot Cre-
atur af nogon annan utom byn til bete, så framt 
de icke alla Grannarna gifwer der til tilstånd så at 
det skier upå allas rekning, widare påmintes at 
den som brukar sina dragCreatur som går i hagan 
eij må under den tiden insleppa några andra i stel-
let medan han nytjar dem, wid samma plickt ock 
wijte som det förra sålunda wara af alla Grannar-
na i Godo öfwerenskommit ock til redighet dem 
Emellan uppsatt, anhållandes i ödmjukhet at detta 
måtte blifwa wid wällofl. härdzrätten intagit ock 
der uppå stadfestelse bewiljat. 

Olof Andersson b, Erik Pärsson, Jan Andersson b, 
Jan Pärsson, Jan Jansson alla i wilzberga. 
Såsom kallade witnen Johan Persson i Högstena. 
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Och fant HäradsRätten skäligt, att thenne godwil-
lige förening såsom bellig och till god Ordning län-
dande, till wederbörlig efterrettelse i alla delar 
gilla och stadfästa. 

Byordning för byar i Biskopskulla och 
Fröslunda socknar angående betet 
i Torsängen 1783 

ULA. Lagunda härad Al: 30. 7 okt 1783. § 16. 

Genom ågången stämning hade följande Åboe 
och Jordägare, frälse Befallningsman Christopher 
Lundstedt och Bonden Pehr Andersson i Berg, 
fjerdingsman Olof Olsson, Bonden Jan Ersson i 
Håga, samt Bönderne Matts Mattsson och Olof 
Olsson i Kjelksta, Anders Andersson och Olof 
Ersson i Gisle, låtit inkalla Bönderne Matts Ers-
son och Olof Andersson med dess son Eric Olsson 
i Ramsta, nämndeman Lars Ersson, Jan Ersson, 
Hans Ersson och Eric Jansson i Rönna, Anders 
Andersson och Pehr Larsson i Gjörlinge, Jord-
ägare Hr Comministern Johan Östman, Anders 
Nilsson, Lars Larsson, Eric Lundman, Anders 
Jansson och Jan Jansson i Enberga, jämte Jord-
ägare H. Kongl. Hofrätts Actuarien Wälborne 
Matthias von Alstrin på Hamra samt afl. Bonden 
Anders Samuelssons Enka och Förmyndare för 
dess omyndige Barn Skatteägare Hans Stenman i 
Skrällinge med påstående, att som ingen ordning 
af Sderne [=Svaranderne] skall i agttagas wid 
betningen å den så kallade Torsängen utan den där 
minst ägande ofta insläpper mästa kreaturen, 
hwarigenom Kde [= Käranderne] äro lidande och 
ängen tager skade thet måtte alltså Sne åläggas att 
beta efter theras Tunnlandstahl och en ordning 
uprättas, att icke flere än 2 hästar eller 4 nöt på 
hwarje tunneland insläppas; till hwilken ände jäm-
wäl påstås, Sderne måtte wara försedde antingen 
med sine Chartae beskrifningar och Chartor eller 
bewittnade Extracter deraf, huru mycket de i 
thenne äng ägde. I följe häraf, förekommo nu wid 
uprop ej mindre samtelige Kderne än Sde Par-
terne 

Och uptedde frälse Befallningsman Christopher 
Lundstedt i Berg ett af honom, uppå samtelige 
Parternes åstundan upsatt project till öfwerens-
kommelse angående betande på Torsängen, hwil-
ket uplästes och i Domboken intogs ord ifrån ord 
så lydande: 

lo Kommer att tillsättas en Ålderman, som bör 
ske efter omröstning, så att den, som mästa rös-
terne får, ingalunda bör sig undandraga, och sedan 
skall Åldermannen utnämna en Bisittare i hwarje 
By, som kan igenkänna hwarje Bys kreatur. 

2do Skall Ängen icke upsläppas förr, än hwar 
ock en af oss therom genom tafla eller annat bud 
blifwit underrättade och wiss dag och tima blifwit 
thertill af Åldermannen utsatt. 

3o Så kommer detta betande att ske efter Tun-
neland, nemln 2ne Hästar el 4 nöt på hwart Tun-
neland, och om någon skulle insläppa fler kommer 
then samma att för hwart kreatur plikta RDr. 

4o Ingen får å Ängen släppa något annat Krea-
tur än Hästar och Boskap wid samma plikt, som 
förr utsatt är. 

5o Skulle Ålderman el. någon annan afByamän-
nen finna, att ängen blifwer för nära bett, så kallar 
Ålderman Byamännen tillsammans och rådgör om 
uttagningen. 

6o Skulle Ålderman eller någon af Byamännen 
finna att Ängen skulle närmare fram på Hösten 
tåla att widare betas några dagar, kommer sådant 
ock genom omröstning att ske. 

7o Skulle Byamännen finna Ängen icke tåla 
2ne Hästar el. 4 Nöt bör thet tå ändras till thet 
antal Byamännen sjelfwe godtfinna. 

8o Skall Ålderman och Bisittaren noga efterse, 
att ingen orätt sker; Men skulle så hända, att the 
sina skyldigheter i the delar, som på them ankom-
mer, i någor måtto försummar, skall Åldermannen 
plikta i RDr samt hwarje Bisittare 24 sk för hwarje 
gång försummelse sker. 

90 Sluteligen och med fördelningen af denne 
plikt, kommer i så måtto att förfaras: Att all den 
plikt, hwartill Byamännen i någor måtto sig skyl-
dige gör, skall then ene hälften deraf Ålderman-
nen och den andre Bisittare emellan fördelas; men 
hwad åter then beträffar, som af Ålderman och 
Bisittare för efterlåtenhet i thess åliggande skyl-
digheter komma att uttagas skall then samma 
Byamännen emellan fördelas. 

Sedan föregående project till förening och Bya-
ordning rörande betande i Torsängen blifwit up-
läst och Enberga Boernes andel af berörde Äng 
kommer på sätt i föregående § förmält är, att me-
delst målgård skilljas ifrån den öfrige ängen, så 
förklarade samtelige delägare sig nögde och be-
låtne med thenne förening och By-Ordning. Och 
som en del Hemmanens andelar i ängen till theras 
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rätta belopp och Tunnelandetal icke woro ut-
redde, så skulle på samfålt bekostnad Landt-
mätare sökas, att innan Midsommaren nästkom-
mande År refwa Ängen och utröna hwarje Hem-
mansandel till Tunnetalet, hwarefter förening och 
ordning genast skulle komma till wärkställighet. 
Och fant HäradsRätten skäligt, att alt detta till 
behörig efterrättelse gilla och stadfästa. Dock an-
märkes RönnaBoernes till Protocollet yttrade för-
behåll, att få söka ordentlig storskiftesdelning af 
ofta nämde äng. 

FRÖSLUNDA SOCKEN 

Överenskommelse om betet i Härvesta 
beteshage 1766 

ULA Lagunda härad A 1:21, 12 mars 1766. 

Jnlämnades till Rätten en af samtelige Jordägarena 
i Härfsta By, Fröijeslunda Sockn slutad öfwerens-
kommelse, hwarigenom the anhöllo om ändring 
uti then d. il Septembr. 1749 them emellan träf-
fade och af HäradsRätten faststäldte förening, om 
Härfsta Beteshages nyttjande, i så måtto, at, i 
stället för, enl. berörde förening, Rusthållet nu 
ther hafwer 12 Hästar, Norra gården 11. och 
Södra gården 10 stycken, el. 2. kor i stället för en 
häst. Rusthållet tillstånd lämnas måtte, at ther 
hädanefter hafwa 13 hästar, Norra gården 12 och 
Södra gården 11 stycken el. i stället för en häst, 
2ne Kor; Dock at thet öfriga af förrberörde Hä-
radsRättens förbud orubbadt förblifwer; Hwilket 
Rätten fant skäligt at gilla och fastställa. 

Byordning för Nopsgärde (och Skrällinge) 1768 

Denna byordning överensstämmer i stort med by-
ordning för Torslunda, Norrgården, Stora Kvek 
m fl byar 1764. Där paragraferna överensstämmer 
anges detta med motsvarande paragraf i byord-
ning för Torslunda, Norrgården, Stora Kvek m fl 
1764, Fröslunda socken. Olikheter i fråga om stav-
ning och bötesmarkeringar förekommer. 

ULA. Lagunda härad A 1:22. 14 maj 1768. RA. 
Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala län vol 
228. Lagunda härad. s 1113. 

Jngafs, till Rättens Gillan — och fastställande, föll-
jande öfwerenskomne Byordning, som wäl want 

tillämnad, at blifwa gemensam, för Nopsgärde och 
Skrällinge Byar i Fröjeslunda Sokn, men then sed-
nare sig sedermera therifrån undandragit, och then 
således endast kommer at angå och förbinda Nops-
gärde Byamän: Byordning för Nopsgärdets och 
Skrällinge Byar i Fröjeslunda Sokn, som hafwa 
sina ägor tillsammans inom en hägnad, och alltså, 
hwad sådane ägor angår Komma, at begripas un-
der thenna Byordning och et Bylag. 

1.§.-14.§.=Torslunda m fl 1764: 1-14. 
15.§. Den som har något siukt eller skabbogt 

Kreatur, thet ware sig Häst, Oxe eller Ko, Får, 
Swin, eller hwad thet hälst wara må, skal war 
skyldig, at hålla thet inom egen och enskilt häg-
nad, så länge thet är siukt eller skabbogt, men eij 
släpper thet ut till bete på ägor, som han har ge-
mensamt med andra; ho annorlunda giör, böte 5 
Dr Srmt. 

16.§.= Torslunda m fl 1764: 16. 
17.§. Wäg som till och från Byen går, eller elljes 

till Gemensam Wattuwäg nyttias, skal hwar ock en 
för sin del i Byen, underhålla, försummar någor, at 
laga sitt wägstycke, å then wäg, sedan han therom 
af Ålderman tillsagd blifwit, plickte 1 Sr Srmt, 
sker thet eij ändå, må Ålderman taga en, som för 
betalning Lagar, och samma LagareLön, af then 
treska utmäta. 

= Torslunda m fl 1764: 18-22. 
23.§. Then plickt, som efter thenna Byordning 

inflyter, skall sålunda blifwa fördelt, wid hwart 
ombyte af Ålderman och Bisittiare, at hela Sum-
man blifwer delt uti 3 delar, hwaraf 1/3 tillfaller 
Åldermannen, samt 1/3 del Bisittiarene, hälften 
hwarthera, samt thet öfrige 1/3 del uti en Cassa 
blifwer bespard under Åldermannens förwar till 
sådane omkostningar, som till Bylagets samfålta 
nytta kunna nödige pröfwas. 

Thenna Byordning hafwa wi, efter öfwerenskom-
melse widtagit, och lofwat then at i alla delar full-
giöra, som skedde uti Nopsgiärdet d. 4. Maij 1768. 

Erich Jansson B, Johan Jansson B, Anders Ersson 
B, Olof Andersson B, Anders Jansson B. 

Och althenstund Nopsgärde Byamän sig i så måt-
to, om thenna Byordning förenat, som eij finnes i 
något måhl Lagstridig, utan fast mera Länder 
hwarje delägare till nytta, och förmon, jämte före-
byggande af inbördes misshälligheter, Trätor och 
onödiga Rättegångar; ty fant ock Rätten skäligt, at 
then samma, till Nopsgärde Byamäns rättelse och 
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efterlefnad, här med gilla och fastställa; Börandes 
then, till förekommande af förebärande glömska 
wid förbrytelse theremot, wid början af hwarje 
Åhr, uti samtelige Byamännens närwaro upläsas. 

Byordning för Torslunda, Norrgården, 
Stora Kvek, Lilla Kvek, Enberga, Knyllinge 
och Brunna 1764 

Tryck i UUB. 

Byordning för Thorslunda, Norrgården,Stora 
Qwek, Lilla Qwek, Enberga, Knyllinge och Norr-
gården, Stora Qwek, Lilla Qwek, Enberga, 
Knyllinge och Brunna i Fröijeslunda Sokn. Som 
hafwa Åker och Äng tillsammans innom en häg-
nad, och altså hwad sådane ägor angår komma att 
begripas under denna Byordning och ett bylag. 

1.§. En Ålderman och 2:ne Bisittare skola af 
oss hwart år wäljas, komma wi ej derom öfwerens, 
skjer det genom omröstning, efter Hemmantalet, 
på det sättet, att en röst räknas för hwart Fjerde-
dels mantal. 

2.§. När nödigt pröfwas, sammankallas Bylaget 
af Ålderman, genom budkafla, i den ordning som 
början härtill utwisar, den som får budkaflan 
ifrån en annan By, skall lemna den åt sin nästa 
granne, och den som sist får honom, skall skaffa 
den fort till nästa by; Till Sammankomst utses 
helst någon dag då det rägnar eller någon Apostel 
dag eller aftonstunden på någon Helgedag. Den 
som uppehåller budkaflan pliktar för hwar fjerde-
dels Tima 4 öre S:mt. och om han nedlägges 
1 daler S:mt. 

3.§. Försummar någon denna sammankomst 
utan förfall, böte 4 öre S:mt, och giälle det hwad 
de närwarande beslutit. 

4.§. Om någon wid Sammankomsterne, öfwer-
faller Ålderman, Bisittarne eller någon annan af 
Byamännen med oanständiga ord eller utbrister i 
Eder och swordom böte 1 dal. S:mt. 

5.§. Gärdesgårdama skola Allmänt synas, när 
så nödigt finnes, hwartill alla Byemännen sam-
mankallas, den som hafwer ogild eller felagtig gär-
desgård, och efter tillsäjelse den ej straxt lagar 
böte 2 öre S:mt för hwar famn, hwarå Ålderman 
hafwer inseende, är någon motwillig och tresk, att 
laga en bofällig eller nederblåst gärdesgård, böte 
dessutom för sin motwilja 1 d. S:mt, sker någon  

skada af Creatur böte för hwart och ett 2 öre 
S:mt och återgälda skadan dubbelt. 

6.§. Den som försummar, att hålla Grind och 
Led i behörigt stånd plikte 16 öre S:mt och ärsätte 
skadan om ohägn sker, lemnar någon Grind och 
Led öppet efter sig böte 1 daler S:mt och upfylle 
skadan, låter han ej igen en grind som han ser stå 
öppen böte 8 öre S:mt angifwarens ensak. 

7.§. Dikes-Syn skall hållas om Wåren på Trä-
desgjärdet i alla Byamännens närwaro, finnes då 
att wattnet stadnat på någon åker, och dike behöf-
wes rensas eller å nyo uptagas, skall sådant efter 
gjort slut wärkställas, annars plikte för hwar famn 
1 öre S:mt hwar och en ware också skyldig att 
genom aflopsdiken utsläppa wattnet ifrån sin 
Granne genom sina ägor wid samma bot. Hjelper 
ej denna plikten skall Åldermannen antaga en som 
dikar för betalning, och samma dikare lön af den 
Tredska utmäta. 

8.§. När 2:ne hafwa ett dike tillsamman emel-
lan sine ägor skall den ena ej äga Frihet att alle-
nast brädda, då den andra förut dikat up en bottn 
torfwa, utan skall han dika lika bredt och djupt 
som den förra, sker det ej, böte 2 öre S:mt för 
hwarje famn och sätte diket i fult stånd. 

9.§. Är ej annan wäg att tillgå, utan man nödgas 
till gödselns utförande kjöra öfwer en annans åker-
skifte, ware skyldig att med trästock kjöra up 
samma wäg, så snart kjörningen är sluten, sker det 
ej, eller om man gjör wäg öfwer en åker som är 
mjuk och ej bär dragarne böte för hwarje famn 
2 öre S:mt. 

10.§. Åker någon med Sädes eller Hölass öfwer 
en annans åker eller ängsteg, innan undanskurit 
och undanrefsat är, plikte 1 dal. S:mt och gjälde 
skadan. 

11.§. Så snart någon om Hösten börjar så, skola 
alla gärdesgårdar upfredas, och alla Creatur af 
Trädesg,järdet uptagas, eljest plikte för hwart 
Creatur 2 öre S:mt och Swin 4 öre S:mt. Wid 1 dal. 
S:mts plikt ware ock förbudit, att uprifwa eller 
nedtaga sin gärdesgård omkring samfålta Trädes-
gjärden. 

12.§. Höst, Winter och Wår, skola inga Creatur 
insläppas på Sädesbrådden att beta, så frarnt det 
icke i en allmän sammankomst blir af alla bifallit. 

13.§. Sent på Hösten och först om Wåren, skall 
ingen insläppa Creatur på wåra samfålte, isynner-
het sanka ängar, till bete, wid 4 öre S:mts plikt 
för hwart Creatur. 

14.§. Skjär någon Säd eller slår och refsar nå- 
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gon hö, öfwer rätta skilnaden grannar emellan, be-
tate det han sig tillägnat dubbelt och böte 1 dal. 
S:mt. Till samma plikt ware den förfallen som di-
kar eller kjörer skilje fåror in på sin grannes åker, 
och ware dertill skyldig sådant att straxt rätta. 

15.§. Den som tjudrar sina Creatur i obärgad 
Äng eller på renarna i Sädesg,järdet, fastän det 
sker på hans egna ägor plikte för hwarje gång 
dal. S:mt och om det är på en annors ägor 1 dal. 
S:mt och upfylle skadan, sker det på afbärgade 
ägor, innan de till samfält bete äro upgifne ware 
bot hälften mindre. 

16.§. Släpper någon in sina Creatur i sädes-
gjärde eller Äng, innan de äro aldeles afbärgade, 
böte för hwart Creatur 8 ö. S:mt och gjälde ska-
dan. Plåckar någon Ärter på en annans ärtåker 
böte 16 öre S:mt, är det barn straffas med ris i 
Åldermans närwaro. 

17.§. Hwilka Backstufwor och Torp af dem 
som på Byalagets ägor i synnerhet Knyllinge ut-
gjord äro upsatte böra utrifwas, skola Ålderman-
nen med Byamännen öfwerlägga, och sedan intet 
tillåta någon sådan Backstufwa att upsätta wid 
1 dal. S:mts böter och stufwans nederrifwande. 

18.§. De som ej kunna hålla sina Swin innom 
egen hägn eller hage, skola ringa dem ifrån den ti-
den kjählen går ur jorden till dess hon om hösten 
tillfryser, eljest böte för hwart swin 8 öre S:mt fin-
nas de i Äng, Sädesgjärde eller hage, där skada är 
gjord, böte för hwart och ett 4 dal. S:mt och up-
fylle skadan dubbelt, inga inhyses hjon skola 
hafwa och hålla några swin wid 1 dal. S:mts böter. 

19.§. Alla okynnes Creatur som flöja, sönder-
bita eller omkullkasta gjärdesgårdar, skola afskaf-
fas eller fängslas, sker det ej, böte ägaren för 
hwart och ett 1 dal. S:mt och betale skadan. 

20.§. Den som gjör sig ny wäg eller går en förut 
trampad wäg genom en sådd åker, böte hwarje 
gång 4  dal. S:mt och stånde Ägarne fritt att derå 
utwärka HäradsRättens Förbud wid större wite 
om detta ej hielper. 

21.§. Alla böter efter denna Byordning, skola 
efter Åldermannens och Bisittarnes godtfinnande 
af den brottslige uttagas, wägras det af den sak- 
fälla, skola de taga pant af honom, förelägga ho-
nom 1 Månad att den inlösa, och om det ej sker 
försälja Panten till den mästbjudande, blir den som 
utmätningen förrättar öfwerfallen plikte den 
brottslige för hwar släng 1 dal. S:mt och hwart 
skällsord 16 ö. S:mt. 

22.§. När någon skada är skedd skola Ålder- 

mannen och Bisittarne den så wärdera, att den 
förolämpade altid kommer skadeslös derifrån, ty 
bättre är att den lider som skadan gjort, än den 
som skadad blifwit, och när någon Byeman begär 
Syn, få ej Ålderman och Bisittarne undandraga sig 
att den straxt wärkställa wid 16 öre S:mts böter. 

Fröijeslunda Soknestugu d. 6 Maji 1764. 

P. Graaner, Johan Östman på Boställets wägnar 
i Knyllinge. 

Unga Anders Andersson, i Stora Qwek. Per 
Matsson ibid. And. Larsson, i Lilla Qwek. Gaml. 
Anders Andersson. Olof Cloverus. Anna Lisa 
Clovera, i Stora Qwek. Jan Jansson, i Knyllinge. 
Anders Samuelsson, i Enberga. Anders Ersson, 
i Brunna. Nils Andersson, i Brunna. Lars 
Olofsson. Per Nilsson, i Brunna. Staffan Jansson. 
Per Olsson, i Enberga. Anders Jonsson, i 
Enberga. Sara Pärs dotter, i Norrgården. 

År 1764 d. 23 Maji, på Lagunda Härads laga Som-
marting, är denna Byordning till Rätten ingifwen, 
upläst, och af samtelige Byamännen ärkänd, samt, 
på begäran, till oklandrat bestånd och obrotslig 
efterlefnad nu ock i framtiden, af Rätten gillad och 
faststäld; betygar 

På HäradsRättens wägnar, P. Gråsteen. 

År 1764 d. 9. September blef wid Byelagets genom 
budkafle skedde sammankallelse af Byemännen 
faststält, att den som har något sjukt eller skabbot 
Creatur det ware sig Häst, Oxe, Ko, Får, Swin 
eller hwad det hälst wara må, skall wara skyldig 
att hålla det innom egen och enskylt hägnad så 
länge det är sjukt och skabbot, men ej släppa det 
ut på bete på ägor som han har gemensamt med 
andra. Ho annorlunda gör böte 5 d. S:mt. 

(Upsala, Tryckt hos Johan Edman, Kongl. Acad. 
Boktr. År 1770.) 

GIRESTA SOCKEN 

Byordning för Giresta, Mälby, Bärsta, 
Röloppe, Vista och Leirsta byar 1779 
ULA. Lagunda härad A 1:28. 5 okt 1779. § 17. 

Samtelige Byamännen och jordägare i Girista 
Mälby Bärsta Rölöppe, Vista och Lårsbo läto 

25-782454 Ehn 
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med anhållan om Rättens stadfästelse inlemna en 
them emellan öfwerenskommen och stadgad Bye-
ordning, hwilcken ord ifrån ord är så lydande: 

Följande Byordning är faststäld emellan Girista 
By, Mälby, Bersta, Rölöppe, Wista och Larsbo, 
samt de Torp som gränsa intill eller ligga innom 
Girista bys mark med sina ägor. 

§: 1. Til befrämjande af ordning, är öfwerens-
kommit, at samtelige Byemännen innom sig ut-
wälja en Ålderman, och må den, som dertil erhål-
ler mästa rösterne sig det icke undandraga minst 
på Ett år, då ombyte kan skje: Ålderman äger, 
enär han nödigt pröfwar eller af någon annan der-
om anmodad warder, Byamännen sammankalla, 
til öfwerläggning om hwad som förefalla kan. 
Sammankallelsen skjer sålunda, at den klubba på 
hwilken alla grannarnes namn och bomärken äro 
skrefne och hwilken hos Ålderman förwaras, skic-
kas af Åldermannen omkring Bylaget, tå then som 
Klubban efter ordningen emottager, ware förplik-
tad, thensamma utan ringaste uppehåll til sin 
granne fortskaffa. Försummar någon thet eller wi-
sar någon motwilja, plikte första gången Fyra Skil-
lingar och andra gången dubbelt. 

Wid alla sådana tilkallade sammankomster, in-
finner sig åboen sjelf ifrån hwarje hushåll. Den då, 
utan laga förfall, uteblifwer böte Sex Skillingar 
och dubbelt då thet skjer oftare, af tresko eller 
wårdslöshet Twenne Bisittjare må Åldermännen 
utwälja, hwilka med honom äga förefallande mål 
afgjöra och de böter utmäta, hwartil, efter denna 
Byordning, någon giordt sig förfallen. 

§. 2. Wid sammankomsterne skola de när-
warande bemöta hwarandra med wän- och höflig-
het, den då sig annorlunda skickar eller eljest emot 
Åldermannen oanständigt sig upför, böter Åtta 
Skillingar eller mera som brottet är til, hwilket på 
Åldermannens och Bisittjarnes bepröfwande får 
ankomma. 

§: 3. Hwar Höst och Wår skal uti Girista By på 
alla Eldstäder och skorstenar uti Grannarnes när-
waro Brandsyn hållas, hwad som då felaktigt är 
skal genast lagas, annars bötes Sexton Skillingar. 

§. 4. På thet hwar och en må kunna wara säker 
om hägn och stängsel, böra alla Gjerdesgårdar om-
kring Gjerden, Ängar och Hagar med mera hållas 
i fullkomligit godt stånd til hwilken ända Gjerdes-
GårdsSyn, Höst och Wår eller flere gånger om året 
ther så nödigt är, af samtelige Grannarne förrättas 
bör; hwad då finnes felacktigt eller aldeles ogildt 

skall innom wiss förelagd tid bättras och förnyas; 
Försummar någon thet, böte En Skilling för fam-
nen och Gjälde thesutom skadan, som genom för-
summelsen timar, dubbelt. 

§: 5. Enär Gjerdesgärd wid Åker, äng, Hagar 
och betesmark, blåser kull eller eljest finnes odu-
gelig, emellan de, iföregående § omtalte Syner, 
bör den straxt förswarsgod upsättjas, försummar 
någon thet, sedan sådant til hans kunskap kommit, 
böte En Skilling för hwart kreatur som inkommer 
och fylle skadan dubbelt. 

§. 6. Alla Grindar, hwarest the behöfwas, hållas 
af them som wederbör, i godt stånd, så at ther-
igenom ingen ohägn må skje. Likaså böra ock alla 
winterled tidigt om wåren igensättjas äfwen ock 
Grindarne hållas stängde wid Byarne mot sädes-
gjärden om winteren då bar mark är, eho som här-
utinnan är försummelig plikte Sex Skillingar. 

Om wåren får ingen beta på ängarna, un-
der hwad förewändning det wara må wid bot Sex 
Skillingar för hwarje kreatur. 

Då Byens beteshagar om Wåren skola up-
släppas, böra Grannarne om tiden öfwerens-
komma. Äfwen ock huru mycket kreatur af hwarje 
slag en hwar kan tilkomma der beta; bryter någon 
theremot böte Sex Skillingar, och tage genast ut 
hwad utom öfwerenskommelse insläpt är. 

Hwarken i beteshagarne eller på ängarne 
får någre swin större eller mindre insläppas och får 
deruti ingen öfwerenskommelse gälla; utan böte 
den det gjör, för hwarje Swin — kreatur Sex Skil-
lingar, och annan Gång dubbelt. 

Om sommaren öfwerenskomma Grannar-
ne uti Åldermannens närwaro, när de skola börja 
slå, så at de icke gjöra hwarannan någon skada 
wid inbärgningen, den som då treskas eller lägger 
hinder i wägen för the fiästas beslut, han pliktar 
Åtta Skillingar. Lag samma ware för den som nå-
gon del i Ängarne äger, och utan föregånget Gran-
narnes samtycke börjar slå och derigenom tramp 
och skada förordsakar. 

Då ängarna äro inbärgade må ingen krea-
tur der til bete insläppa förrän om tiden och krea-
turens antal öfwerenskommit är; icke eller få 
andra än de som i Ängen del hafwa, där bete nytt-
ja utan allmänt bifall; äfwen som ock noga bör 
deröfwer handhållas, at de som hafwa små och 
ringa delar icke nyttja bete öfwer sin proportion. 
Eho som sätter sig emot hwad af Åldermannen 
och de fleste ByGrannarne utstakas, böte utan 
skonsmål Sex Skillingar för kreaturet, och tage det 
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på tilsäijelse dädan; treskas någon böte dubbelt. 
Härunder begripas äfwen de Torpare, som kunna 
hafwa Tegar på Ängar eller Gjerdet, hwilka ej 
mindre i detta än alt annat skola rätta sig efter 
denne Byordning. 

Lag samma ware om betet i Gjärdet se-
dan säden om hösten inbärgad är. Och böra Gran-
name derom wara angelägne at på ängs- och Gjer-
desbetet inga HingstFolar insläppas som äro öf-
wer Tu år. 

Så snart såningstiden om Hösten infaller 
och Grannarne warda af Åldermannen tilsagde, 
bör sädesgjärdet innom Ett dygn wid Sexton Skil-
lingars plikt warda upfredat. Skulle någon sedan 
sådt är insläppa sina kreatur, böte för hwarthera, 
jämte skadans ersättjande Tu Skillingar; likaså 
icke eller någon om Höst, winter eller Wår må 
beta kreaturen på Höstsädet, utan Grannarnes 
gemensamma samtycke. Giör thet någon böte Tu 
Skillingar för hwarje kreatur han således insläpt. 

Jngen ware efterlåtit at utan sine Gran-
nars bifall beta eller tjudra sine kreatur uti sädes-
gjerdet, änskjönt thet skjedde på hans egne ägor; 
Gjör någon thet plikte för hwarje gång för hwart 
kreatur Fyra Skillingar. 

Då en af Grannarne, som med sine åkrar 
stöta tilsamman med annan, nytt Dike gjöra will, 
eller Gammalt upränsar, ware den andra skyldig 
innom Fjorton Dagar, Då sjukdom ej hindrar, 
Dika emot. Brister någon i denna sin skyldighet 
eller at hålla floddike öppet, böte Åtta Skillingar, 
och må bristande Dike emot betalning, genast 
hos den treskande utmätas af annan, som dertil 
kan wara ledig, färdigt giöras. 

§ 16. Ther flere Byars eller Gårdars ägor gränt-
sa tilsammans i Åker, äng, och betesmark, an-
tingen the mötas i öppet fält eller äro med Gjär-
desgård och stängsel skilgde böra the i alla delar 
wara förpliktade at hålla thenne ordning och fred 
emot sine grannar som Byordningen utstakar och 
thet wid samma böter. 

§: 17. Hos then som ej mäktar böterne genast 
betala, eller godwilligt säker pant sätter, hafwer 
Åldermannen med Bisittjarne, makt utmäta pant, 
hwilken innom vviss förelagd dag inlösas bör. 
Skjer det ej må panten til den mästbjudande för- 
säljas och öfwerskottet, sedan böterne guldne äro, 
pantägaren återställas. Skulle någon wara så obe-
tänksam, at under en sådan förrättning, utmät- 
ningsmännerne med hugg och slag eller annars 
med otidighet öfwerfalla, plikte efter Ålderman- 

nens och Byemännens godtfinnande ifrån Sexton 
Skillingar til och med Twå Riksdaler. 

§. 18. Alla böter som efter thenne Byordning 
falla, fördelas sålunda, at Åldermannen och Bisitt-
jarne, som hafwa så mycket beswär, om rätt ord-
ning och skick skal hållas, få hälften sig til delning 
och den andra hälften Girista Sockns fattig Cassa. 

§: 19. På thet thenne By-Ordning, som minst en 
gång om året för samtelige Grannarne bör upläsas, 
må til alla delar så mycket strängare efterlefwad 
blifwa, ty skal ingen til ursäkt tjäna, at hans barn, 
legofolck eller torpare, honom owetande sig för-
gripit, utan ware han, som i gård Husbonde är 
pliktig swara til alt thet som hans husfolck ek tor-
pare häremot bryter. Til följe hwaraf Husbonden 
är förbunden at efter Åldermannens och Byamen-
nens bepröfwande, böterne utlägga och må han 
therföre taga sin ärsättning hwarest han gitter. 

Till yttermera hafwer wi denna By-Ordning egen-
händigt underskrifwit, som skedde på Stora Bärby 
den 21. Sept. 1779. 
På Girista bys wägnar såsom Jordägare J. H. 
Sabelhierta. Fried. von Post. För Mälby P. G. 
Österman. För Bärsta Pär Pärsson b, Jan 
Mattsson, Jonas Månsson b. För Rölöppe Eric 
Lindberg. För Wista och Lårsbo Pehr 
Andersson, Erich Ersson. 
Hwaröfwer Resolverades: 

Thet HäradsRätten finner skäligt, at föregående 
Byordning, såsom till gemensam nytta wid Jord-
bruket och god ordnings hållande så wäl innom 
Byarne som Bylagen ländande för samtelige Gran-
nar i Girista by, Mälby, Bärsta, Rölöppe Vista och 
Lårsbo, samt de torp som gräntsa intill eller ligga 
innom Girista byes mark med sine ägor, antaga 
och stadfästa; Dock kunna de mål, som röra hugg 
och slag å åldermän och bysittjare eller innebe-
gripa slika brott, som icke genom förlikning ned-
läggas böra, icke någre böter utmätas, innan then 
anklagade blifwit för Rätta stäld och efter före-
gången ransakning HdsRätten sig öfwer målet ut-
låtit. 

HJÄLSTA SOCKEN 
Byordning för Brunnsta 
och Vän gsta 1789 och förening om bete i ängarna 
1769 
Denna byordning överensstämmer nästan helt 
med byordningen för Giresta, Mälby, Bärsta m fl 
byar 1779, Giresta socken.Där paragraferna över- 
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ensstämmer anges detta med motsvarande para-
graf i byordning för Giresta m fl 1779. Olikheter i 
stavning och interpunktion förekommer. 

ULA. Lagunda härad A 1: 33. 28 febr 1789 §68. 

På Brunsta och Wängsta Byars innewånares wäg-
nar inlämnades med anhållan om HäradsRns stad-
fåstelse en dem emellan öfwerenskommen och an-
tagen så lydande Byordning 

§ 1=Giresta m fl 1779: 1 dock tom . . andra 
gången dubbelt. 

§2=Giresta m fl 1779:2. 
§3=Giresta m fl 1779:3 dock . . uti Brunnsta 
och Wängsta byar.. 
§4=Giresta m fl 1779:4 dock .. försummelse 

timar dubbelt. 
§5—§19=Giresta m fl 1779: 5-19 dock i §18 .. 

den andra hälften Hjelsta Sochens fattig Cassa. 
Till yttermera hafwa wi thenna Byordning egen-
händigt underskrifwit, som skedde i Brunnsta d 27 
Februarij 1789. 

På Brunnsta och Wängsta Byars wägnar såsom 
jordägare Johan Thorén, Jan Jansson brunsta, 
Johan Nilsson i Wängsta. Å Comminister 
Boställets Klockare Joh. Ålander. Jan 
Anndersson i Lilla Bärby. 
Hwarjemte ingafs en för detta träffad förening 
emellan Brunsta boerne angde Creaturs insläp-
pande på bete i ängarne så lydande: År 1769 d 26 
Augusti sammanträdde samtel grannarne i Brunsta 
By och öfwerenskommo huru mycket Creatur the 
skulle insläppa efter HäradsRättens förbud neml: 
Uppgården på Mårten Larsson 1 och 1/4 Hästrum 
på öreslandet, som bestiger till 9 Hästrum, men af-
drogs 2 Hästrum, för det som instängdt är utaf 
ängen, och Mellangården Eric Matsson Åtta och 

hästrum och Nedergården Tolf och hästrum 
i nyängen och Lillängen; Och så hafwa wj i wänlig-
het öfwerenskommit; som bekräftas med wåre 
namn och bomärken. 
Mårten Larsson B, Eric Matsson B, And. Erics-
son B, Joh. Bergström. 
Såsom witne nämndeman Eric Andersson i 
Gryta B. 

Förening om bete för Bälsunda 1766 

ULA. Lagunda härad A 1: 21. 16 sept 1766. 

Ingåfwo Byamännen i Bälsunda, Hielsta Sokn, 
fölljande sig emellan uprättade förening och By- 

ordning, med anhållan, om Rättens Stadfästelse 
therå: På nedanskrefne dato, woro wi underteck-
nade Grannar uti Bälsunda By och Hielsta Sokn i 
så måtto öfwerenskomne, angde Bete och hägnad, 
både uti Gärden, Engar och Hagar, som fölljer: 

lo Förbehålla wi oss, at med betande, tiudran-
de uti Sädesgärdet, aldeles hädanefter uphörer. 

2o Hwad betet uti Engarne beträffar, så erind-
ras at wid insläppandet skola wi med enighet ther-
om förenas och öfwerenskomma. 

30 Uti Beteshagarne skola wi efter förra wanlig-
heten insläppa, eller såsom wi wid slikt tillfälle, 
therom åsämjas, men sedermera willja wi förbe-
hålla oss, at en Ko och en Qvviga swara i betande 
emot en Häst, men ingalunda 2ne Kor emot en 
Häst. Och hwad thet widkommer, angde Tiurs in-
släppande, till hwars och ens uti Byen nytta och 
gagn, och skal therföre enthera af them wara an-
swarig som thet åhret för Byen är Upsyningsman, 
så at thet ingalunda kommer at studza. 

4o Jämwäl willja wi uti föreningen Hwarannan 
hafwa påmint, at the, som om Åhret, om Byens 
ägor hafwa upseende, at the måtte the öfrige Gran-
name tillsäga, at samfålt i Byen 3ne gånger om 
Åhret, hålla GärdesGårdsSyn, nbl. om  wåren så 
snart Kälen är ur jorden, och om Sommaren, Mid-
sommarstiden, samt om Hösten Bartholomaeitid, 
på thet at ingen härom må förebära någon okun-
noghet. 

Föregående Förening willje och skole wi till mera 
trygg- och säkerhet, aldeles och obrotzligen efter-
lefwa, och hwilken af oss som häremot bryter, för-
binda wi oss, till et wites upsättiande, af 2D Sm , 
och whilka penningar straxt och owägerligen, till 
treskiftes skola the öfrige Grannarne tillfalla. 
Thetta alt willie wi med wåre namns och egenhän-
dige Bomärkens undersättiande bekräfta och stad-
fästa, som skedde, Hielsta KlockareGård d: 21 
Maji 1766. 

Gl. Anders Ersson B, U. Anders Ersson B, Jan 
Ersson B, Yngsta Anders Ersson B, Alle i 
Bälsunda 
Till witnes underskrifwit, Carl U. Brunnberg, 
Eneby, Daniel Ohlsson, Nämndeman. 

HäradsRätten fant skäligt, at thenna, Byamännens 
förening och öfwerenskommelse härmed, till 
obrotzlig efterlefnad och fullgiörande, gilla och 
fastställa. 
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Byordning för Tuna 1756 

Byordning för Tuna by 1756 överensstämmer del-
vis med byordningen för Långtora by 1754. Av-
vikelser i fråga om stavning, interpunktion och 
sättet att markera myntsorterna förekommer. 

12 juni 1761 förekommer ett mål inför Lagunda 
häradsrätt med anledning av brott emot denna by-
ordnings bestämmelser. Enligt denna utsättes 
böter för den som med hugg och slag samt skälls-
ord överfaller ålderman och bisittare då dessa ut-
tager böter för ogild gärdsgård. Parterna förliktes 
(ULA. Lagunda härad A I: 19). 

ULA-Lagunda härad Al: 17. 2 mars 1757. 

Inlämnade till Rätten, Grannarne i Tuna By, 
Hielsta Sockn, fölljande sig emellan uprättade och 
öfwerenskomne Byordning, med begäran, at then 
samma af Rätten gillas och fastställas måtte: 

År 1756. d: 16 October, woro Byamännen i 
Tuna By tillsammans, och förenade sig, om efter-
fölljande Byordning. 

lo-3o = Långtoraby 1754: 1-3. 
4o=Aflopsdiken igenom Åker och Eng böra 

Höst och Wåhr, af Ålderman och Bisittiare synas. 
Dikas eij, sedan diket utwist är, plickte 2 ./. 
[= öre] Smt för hwarje famn. The öfrige diken och 
renar böra jämwäl upgräfwas, wid lika wite för 
hwar försummad famn. Theremot åligger thet 
Åldermannen, at taga en wiss tract hwarje Åhr 
och at eij mera pålägges, med Dikens och Renars 
gräfwande, än möijeligit är, at kunna medhinna. 

5o=Långtoraby 1754:5. 
6o=Långtoraby 1754:6 dock .. tiudrar eller 

betar något Kreatur.. 
7o-90 = Långtoraby 1754: 7-9. 
10o Engarnes slående sker i fölljande ordning 

lo StorEngen 2o framtäppan 3o Lilla Engen och 
4o Staby täppan. 

1 lo= Långtoraby 1754: 11. 
12o Om wåhren [tillsäges] af Åldermannen, 

när wattn af åkrarne skal utsläppas. Försummar 
någon, at inställa sig på then utsatte timan och 
stället, plickte 16 J. Smt, och betale arbetet, som 
the andre förrätta, efter ByRättens bepröfwande. 
Snöskottning, så på Landswägen, som wid Byen 
skal förrättas af hela Byen på en gång efter öretal, 
tå thet arbetas gemensamt. Försummar någon 
thet, plickte för hwart Hion, som befalt är, 16 
öre Smt. 

13o=Långtoraby 1754: 13. 

14o= Till Engarne brukas then wanliga Hö-
wägen och ther något skulle finnas bristfälligt, la-
gas sådant gemensamt af alla Byamännen hwil-
ken som blifwer borta, när han af Åldermannen 
therom tillsagd blifwit, plickte 2. D. Smt, och lage 
icke thessmindre. 

15o=Långtoraby 1754: 15 dock: .. ändalångs 
16o= Långtoraby 1754: 16 
17o=Långtoraby 1754: 17 dock: . . allmänna 

Lagen. 
18o-26o = Långtoraby 1754: 18-26. 
27o=Långtoraby 1754: 27 dock .. underrätta 

sina Tienstehion, enär the träda uti Tiensten. 
28o-30o = Långtoraby 1754: 28-30. 

Föregående Byeordning anhålla wi samtelige, at 
then må winna then Lofl. Lagunda HäradsRätts 
stadfästelse. 

Erich Andersson B, Anders Andersson, Jan 
Bengtsson B, Pehr Pehrsson, Jan ERsson B, Pehr 
Bengtsson B, ERich Carlsson B, Jan Pehrssons 
Enka B, Mårten Jansson B, Gl. Anders Pehrsson 
B, Gl. Anders Jansson B, U. Anders Jansson B, 
Erich Pehrsson B, U. Anders Pehrsson B, 
Abraham Andersson B, Erich Larssons Enka B, 
Matts Ersson B, Mårten Ersson B. 

Och althenstund thenna Byeordning ey finnes in-
nehålla annat än hwad som lofligit, nyttigt och till 
gemensam förmohn, samt oordnings och trätors 
förekommande Byegrannarne emellan ländande 
är; Altså fant ock Rätten skäligt, at then samma, 
till oklandrat bestånd och obrotzlig efterlefnad nu 
och framgent, härmed gilla och fastställa, utom at 
then i stället för Kyrkan, bör hema i Byen, uti 
samtelige Grannarnes närwaro upläsas. 

Överenskommelse om betet 
i Örs bys beteshagar 1812 

ULA. Lagunda härad AI: 43. 19 juni 1812. 

Inlämnades följande: 
På nedanstående dato har samtelige Öhrs Byemän 
i öfwerwägande företagit och öfwerenskommit om 
betande och insläppande Öhrs Bys Beteshagar 
hwarå wi samtelige Jordägare och härigenom erin-
tat att för det förledna År lidit stor brist af Bete 
endast genom vvissa orsaker, att sedan en del af 
jordägarne oaktat behaga insläppa i Betesrum för 
sina arrende heman endast bara Hästkreatur det 
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wi å största obillighet kan finna wara befunnen i 
ett Bete, altså få wi Byns qwarboende Jordägare 
förete att sådant betande icke får tillåtas utan en-
dast År 1812 må uphöras undwikande af nedan-
stående utsatte wite. 

lo Åtnöjes wi samtelige Byns Jordägare att in-
tet mer eller mindre Häst kreatur insläppa i 
Hagarne än som hwar och en sine andelar dertill 
nyttjar. 

2o Om någon af Byens Jordägare hafwer något 
betes-rum leditt för sine andelar, får icke tillåtas 
att insläpa något Hästkreatur wid wite af 2 Rd 
16 ss Bco Böter. 

3o Om någon af Byens Jordägare har eller får 
några Fölungar, må i Bete för ett korum gå till 
dess det blifwer 3ne år. 

4o Förbehålles att i bete få insläppa 2ne Qwigor 
för en ko, alt efter deras storlek och ålder. 

50 Tillåtes ej någon af Jordägarne eller dem, 
som bor på Byens ägor, att ej insläppa några Swin 
eller Gäss i hagar eller äng undwikande af före-
gående wite af 2 Rdr 16 ss. Bco så framt icke det 
skjer genom öfwerönskommelse när båda Gjär-
derna äro hägnade. 

Med föregående Föreskrifning åtnöjes wi samte-
lige Jordägare å alla sidor att följa och wid magt 
hålla som wi med wåra egenhändiga namn och bo-
märken. 

Ut supra Öhr d. 4 Junii 1812. 

Jan Jansson B, A Swensson, Jan Persson B, 
Staffan Andersson, Eric Carlsson B, Anders 
Jonsson i Holmbro B, Eric Andersson B. 

Detta skulle till wederbörande säkerhet i Dom-
boken införas. 

KULLA, FITTJA OCH HOLMS SOCKNAR 

Byordning för Kulla, Fittja 
och Holms socknar 1793 
Tryck i UUB. 

Kulla, Fitja och Holms Soknars By-Ordning. 
Uprättad år 1793, till följe af Kongl. Maj:ts skrif-
welse till samteliga Herrar Landshöfdingarne, den 
20 februarii 1742. Anhållande Församlingen, enligt 
samma skrifwelse bifogade project, om Lagunda 
Lofi. HäradsRätts stadfästande till obrottslig 

efterlefnad, med förbehåll: at med de omständig 
heter, som denna By-Ordning innehåller och dän 
efter af Byamän afgjorde warda, Kron-Betjente 
må hafwa den minsta befattning och sig däruti in. 
blanda, widare än hwad de såsom Byamän kunn2 
hafwa at skaffa. 

§.1. Kulla Sokn fördelas i följande sex Byalag. 
som med särskilte Åldermän och Bisittare förses, 
nämligen: 

N:o 1. Räfsta och Fänsberga 	—1. Byalag 
Wifårna och Holmyra 	—1. dito 
Brunna och Hwalsta 	—1. dito 
Gryta — 	— 	— 	—1. dito 
Stjernholm och Wreta 	—1. dito 
Nyby — 	 —1. dito 

Summa 6 Byalag 

Alla Torp, af hwad namn som hälst, som ligga på 
dessa Byalags egor, äro skyldige at efter denna 
By-Ordning answara. 

§.2. Uti hwart Byalag skall en Ålderman med 
en eller twå Bisittare, efter som Byalaget finner 
nödigt, tillsättas. Desse wäljas af Byalaget gemen-
samt efter mantal, och får ingen, som är skicklig, 
sig därifrån undandraga när han enhälligt wald är, 
samt wid sysslan förblifwa åtminstone ett år. 
Skulle på oundgängeligt sätt någonderas sysslor 
blifwa lediga, bör en annan i den afgångnas ställe 
strax wäljas och tillsättas. 

§.3. Byalaget må Ålderman sammankalla när 
någon af Byalaget det begär, eller han wid före-
fallande omständigheter finner wara nödigt: kom-
mande den, som af otidighet eller onödigt wis be-
gär sammankallelse, at pligta 8 ss. och dessutan 
ersätta hwars och ens hinder och tidspillan efter 
Byalagets ompröfwande. 

§.4. Sammankallelsen sker genom en därtill 
gjord klubba, whar å Byamäns namn eller bomär-
ken äro ristade, som förwaras hos Åldermannen, 
och när den till sammankallelse utsändes, bör den 
genast fortskaffas granne från granne; den det för-
summar, pligte 4 ss. hwade gång. 

§.5. När klubban omlupit, bör Åboen sjelf eller 
någon skicklig i hans ställe infinna sig på det stäl-
let, som af Byamän blifwit för ständigt utsedt, eller 
wid klubbans omlöpande nämnes, och det på den 
utsatte tiden. Blifwer någon förfallolös borta, 
pligte 2 ss; sker det af tredska och wårdslöshet, 
pligte dubbelt. Öfwerfalles Åldermannen eller 
någon af Byalaget wid sammankomsten, eller 



Lagunda härad 379 

äljes, med oanständiga ord och åthäfwor, eller ut-
brister uti eder och swordomar, böte 8 ss. eller 
mer efter Byamäns ompröfwande: dock må ej 
högre böter åläggas än 1 R:d. 

Wid sammankomster föreställer Ålder-
mannen, och i hans frånwaro Bisittaren, ämnet 
hwarföre Byalaget blifwit sammankalladt, och det 
med dem fastställer och förordnar. Förefaller 
skiljaktighet, blifwer slutet wid de fleste rösterna, 
som gälla efter mantalen i Byalaget; men angår sa-
ken enskilt By af flera grannar, röstas efter öre-
talen. 

Till Egarnos [!] sorgfälliga fredande för 
ohägn, skall strax om wårens början, och derefter, 
så ofta nödigt pröfwas, gärdesgårdssyn hållas, af 
samtelige grannarne, öfwer alla gärdesgårdar 
kring Gärden Ängar, Beteshagar, tomter, täppor 
och wretar, hwarwid alla felaktigheter böra noga 
efterses, och det, som ogilt finnes, sättas i full-
komligt stånd innom wiss förelagd kort tid, eller 
pligte 2 ss. för hwarje famn. Timar däraf skada, 
pligte då 4 ss. för hwar famn och ersätte skadan. 
Den, hwars gärdesgård kullblåser, eller äljes mel-
lan synerna blifwer oduglig, ware skyldig efter er-
hållen kunskap strax bota densamma, eller pligte 
2 ss. för hwart kreatur därigenom inkommer, och 
fylle därjämte all skada efter Byalagets bepröf-
wande. Äfwen böra grindar hållas i godt stånd, så 
at kreatur ej därigenom inkomma; den det försum-
mar som wederbör, pligte 8 ss. och sätte grinden i 
stånd samt ersätte skadan. 

Alla flod och aflopps diken böra wara uti 
godt stånd, så at åkren ej därigenom tager skada: 
till den ändan bör dikessyn hållas. Eftersätter nå-
gon härutinnan sin skyldighet, sedan han tillsagd 
blifwit, pligte 16 ss. och dikarelön särskilt om Ål-
derman och Byamän nödgas arbetet för lego för-
rätta. Lag samma ware i anseende till broar, om de 
ej hållas i godt stånd, utan hindra watnets aflopp. 

När såningstiden tillstundar, bör gärdet på 
Åldermans tillsägelse upfredas och hägnas, samt 
gärdesgårdarne däromkring, wid 8 ss. wite för den 
det försummar, innom wiss förelagd tid wara fär-
dige. Ingen får i det Gärde sedermera insläppa 
kreatur wid 2 ss wite för hwardera, och skadan 
ersätta Icke häller tillåtes at beta på råggräset förr 
än grannarne pröfwat det nödigt och därom kom- 
mit öfwerens; gör det någon, böte 4 ss. för hwart 
kreatur och tage dem strax ut. Där flere Byalag 
gränsa tillhopa uti et gärde, bör Ålderman i det 
Byalag, som först börjar så, gifwa de öfriga Ålder- 

män det tillkänna, på det förbrytelse häremot må 
förekommas. 

Om wåren bör watnet utsläppas af åkrar-
ne: och där snödrifwor så lagt sig till gärdesgår-
darne, at swinkreatur öfwerstiga dem och ohägna i 
gärdet, böra de bortskottas. Detta arbete förrättas 
gemensamt af alla grannarne, efter hwars ens 
innehafwande mantal. Den, som försummar at 
därtill inställa sig efter tillsägelse af Åldermannen, 
eller går bort innan arbetet är fullgjordt, böte 4 ss. 
och arbete dessutan den, efter Byamäns ompröf-
wande, som arbetet i dess ställe förrättat. 

Till ängarnes wård för mycket betande 
och uptrampande, åligger Åldermannen tillse, det 
inga kreatur om wåren där warda insläppte, åtmin-
stone icke utan högsta nöden och sedan grannar 
därom öfwerens kommit: äfwenså om hösten, se-
dan de blifwit lagom betade; gör någon häremot, 
sedan om hägn är öfwerens kommet, böte för 
hwart kreatur 6 ss. och tage dem strax ut. 

Där körwägar löpa genom Trädes-Sädes-
gärden och Ängar, böra de noga nyttjas och inga 
nya eller gångstigar göras wid 12 ss. pligt för 
hwarje gång: likaledes skall ingen köra i de Ängar, 
där ingen farwäg är, sedan kälen gått ur jorden, 
utan om gärdsel till gärdesgårdarne däromkring, 
skall utföras, bör det ske, om möjligt är, medan 
kälen är uti jorden, så at ängswallen ej må ska-
das; den häremot bryter, samt den, som onödigt 
wis kör rider och framfar öfwer åkrarne sedan 
sådt är pligte 8 ss. och ersätte skadan. 

När Höbergningen tillstundar, böra gran-
nar öfwerenskomma, när de skola börja slå uti de 
ängar de hafwa gemensamt, på det de ej må göra 
hwarannan skada wid inbergningen: uti dessa till-
fällen böra wad i samteligas närwaro upgås, innan 
slåtter börjas; den härwid tredskas och lägger hin-
der i de flestas beslut, böte 16 ss. 

När Ängarne äro afbergade, böra i de ge-
mensamma inga kreatur insläppas, innan Ålder-
man sammankallat Byalaget, och de sig förenat, 
så wäl om tiden när betningen skall börjas, som 
ock om antalet samt hwad slags kreatur de wilja 
där insläppa: Lag samme med sädesgärden om 
hösten, sedan Säden är inbergad; den häremot 
bryter och förr insläpper, skall pligta 6 ss. för 
hwart kreatur, och dem genast uttaga. 

Innan gemensamma beteshagar och be-
tesmarker om wåren upgifwas, böra grannarne uti 
Bylaget öfwerenskomma om tiden, äfwen ock 
huru mycket kreatur af hwarje slag en hwar kan 
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tillkomma att beta: dessa kreatur få ej sedermera 
ömsas utan samtelige grannarnes wettskap: den 
häremot bryter, pligte 16 ss. och tage kreaturen 
strax bort. Lag samma ware, om någon där insläp-
per kreatur sedan Byalaget förenat sig om hägn. 
I alt gemensamt bete få ej hingstfolar, som äro 
öfwer tu år insläppas; den häremot bryter, pligte 
16 ss. första gången, sedan dubbelt. 

Betande, men ej tjudrande, på egna egor i 
sädesgärdet, får ske tills ängarne begynna at slås; 
men icke sedan, innan gärden till allmänt bete up-
gifwas: den annorlunda gör, böte 8 ss. för hwart 
kreatur, tage det genast ut och ersätte skadan. 
Den som eger okynnes få, som gärdesgård eller 
grind bryter och öfwerflöjer, skall det så fängsla, 
at det ej skada göra kan; sker det ej strax när 
egaren om kreaturets okynne kunskap fått, pligte 
6 ss. när det innom hägnad finnes, och ersätte ska-
dan efter Byamäns ompröfwande. Skulle någon 
wara så wanartig at han i äng eller sädesgärde 
sjelf insläpper sina kreatur, medan grödan där 
qwar finnes och de böra i hägn hållas, och därtill 
hjelper medelst åwerkan på gärdesgård och grind: 
såsom ock om egaren får se sina kreatur inne eller 
af andra får wetat, och dem ej strax utföser; skall 
i dessa fall pligta 12 ss. för hwart kreatur och ska-
dan dubbelt ersättas, efter Byamäns ompröfwan-
de. 

När någon want borta af Byamän och 
sammankomst blifwit hållen, ware han icke desto-
mindre skyldig at efterlefwa hwad som blifwit af-
slutat. 

Inhyses folk, eller folk af mindre frägd, 
må ingen intaga på sina egor utan Bylagets sam-
tycke: den det gör, böte 1 R:d, och ware ändå 
skyldig sådana personer strax bortskaffa, där Bya-
män sådant äska. 

Bar eld eller ljus må ej bäras hemman 
emellan, ej häller i stall, fähus, lador och annat ut-
hus, och skall i dessa rum alt tobaks rökande 
wara förbudet: ej heller må eld lemnas osläckt 
eller owårdad i kölna, badstuga, brygghus eller 
smedja; den annorlunda härmed förfar eller 
owårdsamt lägger på elden tort ris eller annat, som 
starkt gnistar, böte 12 ss. och sedan dubbelt, så 
ofta häremot brytes. 

Brandsyn bör af Ålderman och Bisittarne 
i Bylaget hållas wår och höst, sedan om en sådan 
14 dagar förrut blifwit tillsagt: därwid skola de be-
sigtiga alla eldstäder, och de, som till hwalf, kall-
murar och skorstenar finnas bofållige, eller skor- 

stenar så låge, at eld utan fara ej kan brukas, böra 
Besigtningsmännerne nedslå, och pligte egaren 
därtill, efter Byamäns ompröfwande, där han myc-
ken wårdslöshet wisat. Dock ej högre än 1.R:d. 
16 ss. 

§21. Där flere Byar gränsa tillsammans med 
denna Sokn, antingen de mötas i öppet fält, eller 
hafwa åker och tegskifte med hwarannan, eller äro 
med gärdesgårdar och stängsel skilde; böra de i 
alla delar wara förpligtade at hålla den ordning oc 
fred med sina grannar, som Byordningen utstakar 
och det wid samma böter. Skulle ock wid den ena 
Byen något förefalla, som ej utan det nästgrän-
sande Bylaget kan företagas; så åligger det Ålder-
männen därom med hwarannan rådföra, och så 
hwar föranstalta, at alt hinder må förekommas. 

§.22. Alla böter, som efter denna Byordning äro 
eller warda utsatte, och hwilke alle efter Riksdaler 
tal räknas, ega Bisittarne af den brottslige, efter 
Ålder- och Byamäns godtfinnande, uttaga: och 
därest godwillig betalning ej följer, då taga pant 
och lägga wiss kort tid före, innom hwilken pan-
ten inlösas må; försummas det, ware panten till 
den mestbjudande försåld och öfwerskottet, sedan 
böterne guldne äro, återstält. Skulle någon wara 
så obetänksam och under en sådan förrättning, 
hwarwid Bisittare och Åldermän ega witsord, med 
hugg och slag eller oanständiga ord och utlåtelser 
eller åthäfwor öfwerfalla dem, som utmätningen 
förrätta, pligte därföre enligt Lag, och dessutan 
efter Åldermannens och Bylagets bepröfwande, 
som brottet eller upstudsigheten befinnes, från 16 
ss. till 2 R:d. 

§ 23. Böter, som inflyta, samlas hos Ålderman-
nen till årets slut, som då för dem wisar redo och 
räkning, och för Byamän upgifwer hwilka och 
huru mycket hwar och en pligtat; kommande des-
se böter at så fördelas: Ålderman och Bisittarne, 
som hafwa mycket beswär, om rätt ordning och 
skick skall hållas, få hälften sig till delnings, och 
den andra hälften Kulla, Fittja och Holms Soknars 
Fattig Cassor. 

§.24. Och skall det wara Åldermannens skyl-
dighet, at ej allenast sjelf noga efterlefwa denna 
By-Ordning och fullgöra alt hwad därutinnan stad-
gat finnes, eller i annat fall wara fallen till dubbla 
böter; utan ock tillhålla hwar och en i Bylaget at 
fullgöra sitt åliggande, samt, i brist däraf, befordra 
de försumliga till böter: såsom ock föranstalta, at 
hwad den owillige eftersatt, må utan Byens hinder 
och skada för lega blifwa uträttat och werkstält, 
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)ch det utan mannamon till stånd och wilkor, 
Jägtskap, skyldskap eller wänskap. Ser Ålderman 
;enom fingren med någon, eller af hat, afund och 
llwilja någon oskäligt angriper och beswärar, 
Dligte första gången 24 ss. och ersatte den oskyl-
ligas pligt dubbelt och fortfare med Åldermans 
;ysslan sitt år ut. Beträdes han därmed fler 
;ånger, pligte hwarje gång dubbelt Missfirmar nå-
gon Åldermännen och Bisittarne för deras sysslor, 
Döte första gången 6 ss, andra dubbelt.Bylaget 
ware skyldigt at wisa Ålderman lydnad i alt det 
han till nytto och förmon påbjuder och anstaltar. 
Bisittarne ware ock skyldige at gå Ålderman till-
handa, uti alt det han dem anförtror, äfwensom 
jämte Ålderman hafwa noga tillsyn öfwer egornas 
hägn och fred; och om de finna något wara stri-
dande mot By Ordningen, eller det, som äljes i 
sammankomster kan wara afslutat, sådant hos Ål-
dermannen strax tillkänna gifwa: försumma de 
detta, pligte 12 ss. och fullgöre lika fullt sin skyl-
dighet, såsom Bisittare sitt år ut. Skulle Ålderman 
af sjukdom eller annat laga förfall wara hindrad 
uti sin syssla, åtage den äldste af Bisittarne sig 
Åldermans sysslan emedlertid, och hafwe hos sig 
Bylagets klubba Wägrar han detta, böte 16 ss. och 
sware till skadan, som därigenom händer. 

§.25. Sidst och på det denne By Ordning må så 
mycket nogare blifwa efterlefwad, bör den ej alle-
nast en gång om året, för samteliga Byfolket och 
alla de som bo på Byens egor, upläsas utan ock 
bör hwar och en hushållare, som till Sokn flyttar, 
göra sig om dess innehåll strax underrättad och 
sitt medhafwande folk därom besked lämna. Och 
skall det ingen till ursäkt tjena, at hans barn, lego- 
folk eller Inhysehjon, honom owetande, sig mot 
By-Ordningen förgripit, utan ware han, som i går- 
den Husbonde är, pligtig at swara till alt det, som 
hans folk sig häremot förbryta, samt wara förbun-
den, efter Åldermans och Byamäns bepröfwande, 
strax betala böterna; och må han därföre söka sin 
ersättning af tjenstehjonets lön och arbete, eller 
penningar af sine Inhyses hjon. 

Kulla Soknstufwa den 9 Junii 1793. 

Joh. Lundholm. Commin. Loci. I Holmyra Eric 
Ersson B, i Wifårna Johan Hagenborg, Lars Brun-
berg B, i Brunna Eric Brunberg, And. Brunberg. 
i Hwalsta Eric Rosling, Lars Olsson B, And. 
Tenglin, i Gryta Jacob Flodberg, Johan Ericsson, 
Eric Ersson, Olof Olsson, i Stjernholm Eric 
Ersson, Lars Larsson B, i Wreta And. Andersson, 

Jan Jansson B, i Nyby Maths Ersson, Per Ersson 
B, Anders Jansson B, i Räfsta Jan Jansson, Eric 
Jansson B, Jan Ersson, Pehr Ersson B, för Räfsta 
underskrifwer J. W. Buchau. 

Enligt det Protocoll, som hölls i Fitja Soknstufwa 
d. 25 Augusti 1793 ingå nedanskrefne Fitja Sokns 
bemmans egare och åboer i förestående Byordning 
med Kulla Sokn. 
För Hesle Gård ingår J. A. Tersmeden. 
För Friberg och därunder lydande heman i denna 
Sokn underskrifwer Buchau För Fitja Prestgård 
Joh. Flumenius, Elflösa Eric Jönsson, Jan 
Pehrsson, Pehr Ersson, Eric Jansson B, Anders 
Hansson, Hårsta Per Andersson, Hust. Maia Lisa 
Anders dotter B, 

Uti Allmän Soknstämma den 8 Sept. 1793 blef 
ofwanskrefne af Kulla Sokneboer antagne Byord-
ning, i Holms Sokn för alla under Sjöö Sätesgård 
lydande Hemman och Torp antagen och Bylagen 
fördelte, som följer näml. 
N:o 1. Sjöö Sätesgård, Öhlsta rå och rör 

och Tuna ladugård. 	 1. 
Gymminge, Meshattsund, Ellkanan, 
Dröghamn och Ambjörnstorp. 	1. 
Säby, Wallby, Säbyplog, Sundtorp 

och Fresartorp 	 1. 
Mosunda, Tursbo, Fiskartorp, Lurbo 

och Wåtwik. 	 1. 
Byalag —4. 

För Sjöö Sätesgård samt underlydande torp efter 
General Fullmagt A. R. Jernstedt. Nils Nilsson i 
Gymminge B, Jan Hansson i Säby B, Eric 
Carlsson i Mosunda B, Jan Mårtensson och Lars 
Persson B, i Wallby. 
Utdrag af Domboken, hållen å LagaSommar-
Tinget med Lagunda Härad i Thunalunds Gäst-
gifwaregård, den 22 Junii 1793. 
Resolverades: 
Att ofwanberörde By Ordning warder, med den 
ändring i 16 §. som det företedde Soknstämmo 
Protocolls utdraget innehåller, i alla delar gillad 
och stadfåstad, till efterlefnad af Kulla Sokns 
Innewånare och de utsokneboer, som uti denna 
By Ordning redan ingått eller hädan efter ingå. 
År och dag som föreskrifwet står. På Härads Rät-
tens wägnar Pehr Borup. 

(Upsala, Tryckt hos Directeur Johan Edmans 
Enka 1794.) 
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KULLA SOCKEN 

Byordning för Kulla församling 1759 

Denna byordningstext utgör ett tillägg till den 
tryckta mönsterbyordningen, som samtidigt an-
tages av sockenborna. 
ULA. Lagunda härad A I: 19. 21 sept 1761. 

Som samtelige Kulla Församlings innewånare sig 
förenat, om en Byeordnings inrättande sig emel-
lan; Altså blef then samma skrifteligen författad, 
nu till Rättens gillan- och fastställande inlämnad, 
så lydande: 

Åhr 1759. d. 8 Maji, efter tidig skedd kungiörelse 
infunno sig samtelige Kulla församlings Soknemän 
och Hemansåboer uti Soknestufwan therstädes, 
at, tu l underdånigt föllje, så wäl af Kongl. Brefwet 
till samteliga Herrar Landshöfdingarne af d. 20 
Februarii 1742., som ock, af Högwälboren H. 
Landshöfdingens och Riddaren Lillienbergs sig 
therå grundade Kunngiörelse och upmuntran af d. 
9 näst förwekne Januarii, förena sig uti the punc-
ter; Hwartill then af Riksens Högl. Ständer pro-
jecterade, och nu å nyo, med hwarje sokn com-
municerade Byordning, till Lands-Culturens up-
hielpande och förbättrande, anledning gifwer, tå, 
efter pröfwat samråd och öfwerens kommelse, 
fölljande till efterlefnad, af samtelige Bye- och 
Soknemän faststäldtes, nbl. 

lo Blef hela Byordningen föreläsen, och wid 
hwarje punct, som till Ortens beskaffenhet och 
omständigheter, fants lämpeligit, med allas minne 
och samtycke, plickt utsatt, för the i ty måhl tred-
ske och efterlåtne. 

2o I then händelsen, at häremot skulle brytas, 
och plickt således utfalla, willja Soknemännerne, 
at thesse böter, såsom en liten fond till en ny 
Klockas förskaffande vvid theras Sokne Kyrka, 
skulle anwändas; till hwilken ända Åldermännen 
som them böra utsöka, i allmän Sokne stämma 
2 ne gånger om åhret, Höst och Wår, therföre böra 
giöra redo, och them i Kyrkan, under Förestånda-
renas förwar insättia. 

3o I anledning af Byordningens 3. §, ansågo 
Soknemännerne nödigt, till undwikande af mer 
och mindre egennytta, och ensidiga afsigter Gran-
nar emellan, at, enär någon skada igenom ohägn 
timar, them samma måtte mätas af Ålder- och 
Byamännen i et annat Byemännen i et annat Bye-
lag. 

4o I alt öfrigit, antogs sielfwa Byordningen, i  

alla the puncter, som till ortens beskaffenhet kun-
na lämpas, till efterlefnad. 

50 Åldermännens tillsättiande skedde nu, föl 
första gången, efter allmänt bifall och samtycke, 
igenom lottande, tå fölljande till thenna Syssla, i 
stöd theraf, tillsattes, nbl. i Byalaget Räfsta och 
Fänsberga Erich Andersson i Norrgården; I Wreta 
och Stiernholm, Pehr Erichsson i sidstnämnde By. 
I Nyby, Olof Andersson therstädes; I Gryta, Erich 
Andersson Ibidem; I Brunna och Hwalsta, Erich 
Olofsson i Hwalsta; samt Holmyra och Wifärna, 
Johan Andersson i Wifärna. Och förbehöllo sig 
thesse, at, efter et Åhrs förlopp, ifrån thetta 
Giöromål blifwa endtledigade, tå andre i theras 
ställen, på sätt och wis, som the tå kunna förenas, 
i hwarje Byelag komma at tillsättias. 

Sluteligen anhöllo Soknemännerne, at thetta, 
jämte Byordningen, såsom grunden härtill, till så 
mycket Kraftigare och obrotzligare efterlefnad, af 
then wällofl. och Högtärade HäradsRätten, måtte 
blifwa stadfastad. Åhr och dag, som förr skrifvvit 
står. 

På samtel. Soknemännens wägnar S. C. Ekstedt, 
Sven Andersson i Räfsta B, Anders Rosling, Olof 
Andersson i Nyby B, Pehr Erichsson i Stiernholm 
B, Erich Andersson i Gryta B, Anders Pehrsson i 
Hwalsta B, Anders Andersson i Brunna B, Mårten 
Andersson i Hålmyra B, Jan Andersson i Wifärna 
B. 

Och althenstund häraf befinnes, at samtelige 
Soknemännen sig om thenne Byordning i så måtto 
förenat, och Rätten med alt wälbehag anser, at 
the willige funnits, till en så nyttig inrättnings be-
fordran sig emellan, hwarigenom hwarjehanda 
oordningar, missämja och Rättegånger Byegran-
name emellan, kunna förekommas; Altså fant ock 
Rätten skäligt, at thenna theras berömwärda 
öfwerenskommelse, så hwad sielfwa then tryckta 
Byordningen angår, uti the puncter, som till orten 
lämpelige äro, och the till efterlefnad sig åtagit, 
som ock the skrifteligen giorde tilläggningar, här-
med, till alla delar och omständigheter, såsom en 
faststäld Lag Sokne- och Byamännen emellan, 
gilla och stadfästa. 

Byordning för Kulla socken 1793 

Byordningen för Kulla socken 1793, som 22 juni 
1793 inlämnades till och fastställdes av härads- 
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rätten, antogs även för Fittja och Holms socknar 
genom sockenstämmobeslut. Den vid socken-
stämma i Kulla församling 9 juni 1793 föreslagna 
byordningen antogs då till framtida efterlevnad 
utom vad gällde föreslagets § 16. Lydelsen av 
denna paragraf, som ursprungligen tillät även 
tjudrande i det egna gärdet, ändrades. Här återges 
dombokens ingress och den del av § 16, som av-
viker från den 1794 tryckta versionen, som kom 
att gälla för Kulla, Fittja och Holms socknar. 

ULA. Lagunda härad A 1:35. 22 juni 1791. §40. 

Företrädde Nämndemannen wälförståndige Erik 
Ersson i Stjärnholm och ingaf till fastställelse en 
Byordning så lydande: 

Kulla Sokens Byordning. 
Uprättad År 1793 tillfölje 
16 § Till förekommande af ohägn och all anled-

ning därtill, skall ingen wara tillåtit, at utan sam-
telige grannarnes samtycke beta och tiudra sina 
kreatur uti äng eller sädesgärde innan de till all-
mänt bete upgifwas, änskjönt det skjer på egna 
egor eller tegar. Giör någon häremot böte hwar 
gång för hwart kreatur 6 ssr och tage dem straxt 
bort. Likaledes skall den, som äger okynnes fä,.. 

Byordning för Rävsta 1779 
ULA. Lagunda härad Al: 28. 21 febr 1780. § 17. 

Med anhållan om Rättens stadfästelse, in lemna-
des en öfwerenskommelse af följande innehåll: 

Emellan Undertecknade är, i stöd af Byordningen, 
följande öfwerenskommelse träffad angående 
hägn å Räfsta Byes ägor, m. m. hwarå i ödmjukhet 
anhålles om Wällofl. HäradsRättens stadfästelse: 

lo At Sädesgärden, Ängar och beteshagen så 
Höst, som Wåhr i rättan tid blifwa hägnade och 
för Creatur fredade. Hwilken härutinnan sin skyl-
dighet icke fullgör innom 3ne dagar, sedan han 
derom af Ålderman blifwit tillsagd, plickte 16 
Schilling och gälde all skada, som derigenom 
timar. 

2o Enär någon Gärdesgård omkring Åker, Äng 
eller Hage blåser neder, eller eljest finnes oduge-
lig, bör den straxt swarsgod upprättas; försummar 
någon det sedan han fådt derom kunskap, böte 2. 
Skilling för hwart Creatur, som therigenom in-
kommer och fylle therjemte skadan. 

3o At ingen utan samtel. Byamännens tillstånd  

och wetenskap, antingen sjelf eller genom andra, 
må låta skära och bortföra något Sjöfoder. Den 
häremot bryter, böte en Riksdaler och ware ford-
ret förlustig. 

4o At inga Creatur uti Beteshagen insläppas om 
wåhren, förrän han allmänneligen upplåtes; icke 
eller om Hösten sedan han blifwit uppfredad, wid 
8. skillings böter för hwarthera. 

5o At ingen må äga frihet, wid En Riksdalers 
plickt, i Beteshagen insläppa något Creatur, öfwer 
det antal, som öfwerenskommit är, icke eller ömsa 
något utan allmänt samtycke. Inga Oxar få betas i 
Hagen. 

6o At då Holmen om Wåhren bör wara i hägn, 
inga Creatur få insläppas, samt at Torparena på 
Holmen äfwen då afhålla sina Creatur derifrån, 
wid 16 Schillings böter för hwarje gång häremot 
brytes. 

70 At inga SwinCreatur oringade på Holmen få 
betas, utom den tid, då bägge Gärdena äro i säde, 
wid 8. schillings wite för hwarje Creatur, stort 
eller litet, så ofta häremot brytes; såsom ock inga 
Creatur insläppas på Rågräset om wintren wid lika 
plickt; utan allmän öfwerenskommelse. 

8o At hwar och en, efter tillsägelse genom 
fängslande, afhåller sina okynnes Creatur ifrån 
Gärdens, Ängars och Hagens jemte Kålgårdars 
ofredande, wid Sexton skillings böter hwarje gång 
häremot brytes Och skadans ärsättande. 

90 At den, som bewisligen lemnar någon grind 
öppen efter sig; eller lyfter henne af Hakarne, så 
länge hon är nödig, plicktar 8 Schilling, hwilken 
plickt för hwarje gång fördubblas. 

10o At den som förfallolös uteblifwer ifrån sam-
manträde, på Åldermans kallelse, åtnöjer sig med 
de närwarandes beslut. 

1 lo At de böter, som för förbrytelser häremot 
kunna falla, af Åldermannen med en af Byamän- 
nen till biträde, straxt utan widare omwägar, ut- 
tagas och uti kyrkan till för wahr inlemnas, under 
samtelige Byamännens disposition; stående hwar 
och en fritt, at wid laga Domstol anföra beswär 
om med honom annorlunda än efter denna By-
ordning och Öfwerenskommelse förfares. 

Räfsta den 6te April 1779. 

För Fribergs Säteries Torpare. 
Pehr Åberg. Comminister, Anders Zetterström. 
Befallningsman. U. Jan Jansson B, Erik 
Andersson B, Olof Andersson B, Gl. Jan Jansson. 
Alla i Räfsta. 



384 Uppsala län 

1779. den 12. Nowembr. blef förestående Öfwer-
enskommelse i Torparenas närwaro uppläst, 
attestera Ut supra. 

Erik Andersson i Gryta, nämndeman B,Jonas 
Tenglin i Fittja By, nämndeman. And. 
Zetterström. Befallningsman. 

Och warder samt!. Byemännen denne öfwerens-
kommelse friwilligt ingådt och med sine Bomärken 
undertecknadt och nu inför Rätten ärkändt den 
äfwen wara lendande till god ordning i Byn; så 
pröfwade HäradsRätten skjäligt, at den samma till 
obrottslig efterlefnad gilla och stadfästa. 

Överenskommelse om betet i 
Valsta bys äng och gärden 1753 

ULA. Lagunda härad. Al: 15. 22 maj 1753. 

Anmälte samtelige Jordägare och Åboer uti 
Walsta By, Kulla Sockn, uti en till Rätten ingifwen 
Skrift, at the på fölljande sätt, angående nyttiande 
af Betet uti berörde Byes Eng och giärden sig 
emellan öfwerenskommit, neml. at Engen wår-
tiden, så snart marken blifwit bar, skal förswarli-
gen hägnas, med LagEdlde gärdesgårdar, och ingen 
wara tillåtit, at berde tid, ther några Creatur beta; 
samt at then om Hösten icke till bete upgifwes förr 
än 8 dagar efter, sedan alt Höet theraf inbärgat är, 
tå hwar och en delägare, i proportion efter thess 
i Engen innehafwande Öretal, kommer at ther in-
släppa et wisst antal Creatur, som på särskild 
öfwerenskommelse ankommer, men bör dock icke 
öfwerstiga fyra BoskapsCreatur på Öreslandet, 
twå Kalfwar för et fullwäxt, räknat; hwilken pro-
portion jämwäl bör iachttagas, enär giärden till 
bete upsläppas; Begiärande therhos, thet Rätten 
täcktes thenna theras öfwerenskommelse stad-
fästa, och utsätta ett wite för then som theremot, 
i en eller annan måtto sig förbryter. 

Och som förr bem: delägare i Walsta by sig på 
sådant sätt sielfwe friwilligt förenat; Så fant ock 
Rätten, på begiäran skäligt, at samma öfwerens-
kommelse till en obrotzlig efterlefnad them emel-
lan, härigenom gilla och stadfästa, och at utsättja 
et wite af femb dahl, Smt, hwartill then skall wara 
förfallen som på et eller annat sätt theremot bry-
tandes warder. 

LÅNGTORA SOCKEN 

Vitesförbud för Ekeby, Långtora socken 
och Bårskär och Malma, 
Härkeberga socken 1747 

ULA. Lagunda härad Al: 16. 11 okt 1755. 

Upwistes för Rätten then förening, som samtelige 
Grannarne uti Ekeby By, Långtora Sockn och 
thetta Härad, samt Bålskiärs och Malma Byar i 
Herkulsberga Sockn och Trögds Härad, hwilke 
ligga i Gärdeslag med hwarannan angående betet 
med mera sig emellan uprättat, ibland annat så 
lydandes: 

Wij samtelige å bägge sidor utfästa oss, at eij mera 
tillfoga hwarannan någon skada, antingen igenom 
Gärdesgårdars felacktighet, eller insläppande och 
wallande i giärdet, förr än all Säden blir upskuren 
och inbärgad, och at wij utsättia et wite, wid 10. 
D. Smt för then, som häremot sig förbryter, Hwil-
ket wij med wäre namns och Bomärkens undersät-
tande, bestyrka. Ekeby d: 7 September 1747. 

Erich Mattsson i Bålskär B, Erich Ericksson ibi-
dem B, Anders Pehrsson ibidem B, Anders 
Pehrsson ibm. B, Johan Jansson ibm. B, Pehr 
Pehrsson i Malma B, Johan Jansson ibidem B, 
Olof Larsson ibm. B, Erich Hansson ibm B, Johan 
Olofsson i Ekeby B, Johan Andersson i Ekeby B, 
Anders Olofsson ibm B. 
Till witnes Olof Persson 

Och läto the samtelige nu, igenom Nämndeman-
nen Anders Andersson i Långtora, hos Rätten an-
hålla, at berörde förening måtte, till oryggeligit be-
stånd och obrotzlige efterlefnad, faststäld blifwa. 
Thet ock Rätten, angående the ägor, som i thetta 
Härad belägne äro, fant skäligt at samtycka, och 
at thet, emot olaga betande och försummelse med 
hägnadens wid machthållande, utsatte 10. D. Smts 
wite, utom plickt efter Lag, härmed stadfästa; 
börandes äfwen hos Trögds Lofl. Härads Rätten 
ansökning giöras om thess stadfästelse, angående 
the ther belägne ägor. 

Byordning för Jädra by, 1759 

ULA. Lagunda härad Al: 18. 29 okt 1759. 

Inlemnades till Rätten Kongl. Maijts någiga 
Bref till samteliga Landshöfdingarne, angående 
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Landsculturens uphielpande och förbättrande det 
d. 20 Februarii 1742 jemte projectet till en så kal-
lad Byordning, hwilken samtelige uti Jädra By och 
Långtora Sokn och the theruti befunne och till 
orten lämpelige §.§. antagit; Berörde Byordning 
blef häruppå upläst therutinnan Byamännen om 
plikten uti fölljande §§ sig så förenat. 

1.. at then plicktar första gången 16 öre, som, 
när åldermannen genom at [en budkafla överstru-
ket] will sammankalla Byamännen och grannarna 
then icke fortskaffar; then som utan förfall wid 
slik sammankomst. blifwer borta böter åtta öre 
Smf, Then som, wid sammankomsten med oan-
ständiga ord öfwerfaller ålldermannen eller någon 
annan af grannarna med mera plicktar En Dr Smf. 

§2 at then, som efter hållen gärdesgårdsSyn, 
icke sätter thet felacktige i stånd innom wiss tid 
plicktar 2, öre Smf för hwar famn. 

3.§. bötes Ett öre Smf för hwart Kreatur, som 
inkommer genom en bristfällig gärdesgård. 

4.§. samma bot är utsatt för then som har ogild 
grind så at Kreaturen inkomma med mera. 

5.§. utsätter 4 öre Smts plickt för hwar famn 
af dike, uti the i samma § omrörde händelser. 

7.§. För then uti samma § omtalte försummelse 
af dikning, bötes Ett öre Smf för hwarje famn med 
mera. 

9.§. at alla gärdesgårdar om wåhren böra upfre-
das, och sädesgärdet innom et dygn wid En daler 
Smts bot wara upfredat. och skulle någon sedan 
sått är insläppa sina Kreatur, böte för hwarthera 
Fyra öre Smf. 

10.§. utsätter Twå öre Smts plickt för hwart 
Kreatur, som insläppes, således som thenna § för-
bjuder. 

11.§. Then som släpper hästar och andra Krea-
tur uti Engarne till bete. om  wåhren sedan kälen 
är ur jorden, plicktar för hwart Kreatur åtta öre 
Smt. 

12.§. Then, som sedan grannarna om sig för-
enat om ängarnes hägn, släpper in Kreatur böter 
Sexton öre Smf. 

13.. till förekommande af hwad i thenna § om-
talas utsättes 4, öre Smf böter med mera. 

15.§. at innan slottan företages bör ski[f]ten 
och tegarne en eller några dagar förut utstakas wid 
bot första gl. 8 öre Smf. Slår någon sedan således 
skift är öfwer rätta lineen uppå sin grannes äng 
plicktar han En Dr Smf med mera. 

17.§. at then, som försummar at then bro och 
wägstycke honom tilldelt är, böter En Dr Smf. 

18.§. betande och tiudrande af Kreaturen uti 
äng och Sädesgärde förbiudes wid Åtta öre Smf 
för hwart Kreatur. 

19.§. utsätter Åtta öre Smts plickt för then som 
bryter emot hwad samma [§ omtalar]. 

26.§. at then af grannarna som oskäligen satt sig 
emot thet, som wärckeligen till Byens nytta och 
förbättring föreslagit [föreslagits?] plicktar En 
daler Smf med mera. 

30.§. at ingen må Inhyseshion eller annat folk 
af mindre frägd intaga wid 2 Dr Smts plickt. 

32.§. at then som lämnar eld osläckt och owår-
dad plicktar En daler Smf, hwarjemte then, som 
har sin Eldstad bofällig at eldswåda therigenom 
tima kan böter En daler Smf. 

33.§. at then sig undandrager, at rensa och up-
grafwa brunn, källa eller annat samfält watuställe 
för kreaturen böter En Dr Smf och begärtes nu å 
Jädra Byemäns wägnar, thet Rätten täcktes 
thenna antagne Byeordning, med hwilken the sig 
nögde förklarat, till obrotslig efterlefnad, gilla och 
fastställa, Och althenstund berörde Byeordning, 
samt hwad theruti öfwerenskommit och belefwat 
är finnes wara ländande till god ordnings bibehål- 
lande, så wäl som befordran af sämja och enighet 
i Byeb, samt hwarmed och många Rättegångar 
kunna förekommas; Alltså fant ock Rätten skäligt, 
at thensamma härmed, till oklandrat bestånd nu 
och i framtiden samt obrotslig efterlefnad af Bye-
männen härmed gilla och fastställa. 

Åhr och dagar ofwanskrefne och 
På HäradsRättens wägnar And: Berch. 

Byordning för Långtora by 1754 

ULA. Lagunda härad A I: 16. 19 febr 1755. 

[i margen:] H. Lieuten. Lagerswerd 1 Ex. 4 :/ 
Jngåfwo samtelige Byamännen uti Långtora By, 
till Rätten, fölljande sig emellan uprättade Byord-
ning: Åhr 1754. d: 20. Augusti woro Byamännen i 
Långtora By tillsammans, och förenade sig, om 
efterfölljande Byordning: 

lo Åldermanswahl förrättas Michelsmässo-
tiden, på fölljande sätt: Af hwarthera Roten ut-
nämnes en; thesse twå draga sedan lott, och hwil-
ken lotten faller på, ärkännes för Ålderman. Bisit-
tiare wälljes en af hwarthera Roten. Byamännens 
hopkallande skier med Budkafla. Then, som ned-
lägger Budkaflan, plicktar hwarthera gången, med 
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16 :/[=öre] Smt. Then, som öfwerfaller ålder-
mannen eller Bisittiare, med oanständige ord, eller 
utbrister wid Sammankomster, uti Eder, plickte 
1D. Smt, samt för oqwädinsord 8 :/ Smt. Then, 
som försummar at inställa sig, tå Byamännen äro 
hopkallade, plickte för hwar gång, när han ey git-
ter wisa laga förfall, 16 :/ Smt. 

2o Höst och Wåhr, eller oftare, om så pröfwas, 
hålles GärdesgårdsSyn. Hwad som bristfälligt be-
finnes, skal tid utsättias, till thess förbättrande. 
Sker thet ey inom then föresatte tiden, plickte 2 
:/ Smt för hwarje famn. Samma plickt ware för 
then, som emellan Synerne ey lagar antingen kull-
blåste, eller älljes förfallne Gärdesgårdar, sedan 
han therom blifwit tillsagd af ålderman, eller nå-
gon granne. Thess utom skal 2 :/ Smt plicktas, för 
hwart Creatur, som inkommer, igenom thess ef-
tersatte skyldighet, och skadan, efter Byamännens 
bepröfwande. 

30 Grindar hållas i thet stånd, at ey någre Crea-
tur therigenom inkomma, wid 24 :/ Smt wite. 
Samma Lag ware för them, som hafwa Led, och 
them ey om wåren upfreda. 

4o Diken böra Höst och Wåhr af Ålderman och 
Bisittiare utsynas. Dikas ey, sedan diket är utwist, 
plickte 2 :/ Smt för hwar famn. Renar böra up-
gräfwas, och Torfwen utföras på tienliga ställen, 
wid lika wite för hwar försummad famn. Ther-
emot åligger thet Åldermannen, at taga en wiss 
tract hwart åhr, och tillses at ey mera pålägges 
med dikens och Renars gräfwande, än möyeligit 
är, at hinna med. 

50 Byamännen skola om wåren komma öfwer-
ens, hwarest Höstsäden kommer at sås. När 
såningstiden infaller, skal af ålderman tillsägas 
Gärdets fredande. Finnes et dygn therefter något 
Creatur i gärdet, plicktes, af hwad slag thet wara 
må, 1 D. Smt för tredsko, och 4 :/ för hwart 
Creatur; gälde thess utom all skada. 

6o Hwilken som om Hösten, uti stora Gärdet 
insläpper något Creatur, förr än thet af Ålderman 
tillsagt är, plickte 1 D. Smt; och hwilken, som 
tiudrar Creatur therstädes, plickte 16 :/ Smt. 

7o utan allmän öfwerenskommelse, får ey nå-
gon insläppa sina Creatur, at beta på Rågen, wid 
4 :/ Snu plickt, för hwart Creatur. 

8o Engarne hållas i fred, ifrån d: 11. Maji, till 
thess Slåttan är förbi, tå thet af Åldermannen skal 
tillsägas, när Creaturen skola insläppas, wid 16 :/ 
Smt wite för hwart Creatur, thet ware tiudrat, eller 
otiudrat. 

90 Byrätten skal med Byamännen öfwerens-
komma när Slottern skal börjas, tå dag utsättes, 
till wadens upgående. Hwilken, som försummar, 
at tå upgå waden, eller slår före then utsatte tiden, 
plickte 2 D. Smt. Samma plickt ware för then, som 
slår öfwer Wadet, och gälde Höet thessutan dub-
belt; åliggandes therföre Åldermannen, med Bisit-
tarena, at noga tillse, thet waden äro rätt up-
gångne. 

10o Engarnes slående sker i fölljande ordning 
lmo Walgan, 2o Sundet, stora Skogstegen och 
Hagspiällen, 3o bägge Rörtegarne och lilla Skogs-
tegen 40 Trädestegen och SandEngstegarne. 

1 lo Jngen får afslå sina Renar, utom allmän 
öfwerenskommelse; hwilken förr slår, plicktar 16 
:/ Smt. Hwilken försummar at tå slå, har eij något 
at klaga öfwer thess granne, som införer sitt Hö, 
öfwer thess oslagne Renar. 

12o Om wåren tillsäges af Åldermannen, när 
wattn af Åkrarne skal utsläppas. Försummar nå-
gon, at inställa sig på then utsatte timan och stäl-
let, plickte 16 :/ Smt, och betale arbetet, som the 
andre förrätta, efter ByRättens bepröfwande. Snö-
skottning skal förrättas af hela Byen på en gång, 
efter öretal, tå thet arbetas gemensamt. Försum-
mar någor thet, plickte för hwart hion, som befalt 
är, 16 :/ Smt. 

13o Gässen skola wingarne afklippas, när the 
börja och flyga, wid 2 :/ Smt plickt för hwar Gås, 
som finnes i Sädesgärdet. Hästar, som flöya, skola 
fängslas, wid 16 :/ Smt wite. 

14o Wägen till Sundet, ställes i stånd, till d: 24. 
Junii 1755. Hwilken hädanefter aldrig blifwer öf-
wer Gärdet, utan på thet öfwerenskomne stället, 
hwar gamla wägen är. Then som försummar sitt 
wägstyckes förfärdigande, plickte 2. D. Smt. 
Thenne wäg utdelas på hwar och en efter thess 
öretal uti alla Jordar. 

15o Medan bärgningstiden på Engarne påstår, 
tillåtes ey någon, at köra långs öfwer en oräfsad 
Teg, wid 8 :/ Smt för hwart Lass; then som rider, 
plicktar 2 :/ och then, som går, 1 :/ Smt. 

16o Till Ert- och Roflandens befredande, är 
fölljande öfwerenskommit: Befinnes någre öfwer 
15. Åhr, uti en annars teg, plickte för hwar gång 
16 :/ Smt; befinnes någor yngre, skal then för för-
sta gången, utaf thess föräldrar, uti alle Byamän-
nens närwaro, afstraffas med en Risbastu; men för 
hwarje gång sedan 16 :/ Smt, hwilka böter af för-
äldrarne uttagas. 

17o Uprifwer någor, en annars fiskdon, plicktar 
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then samme, utom hwad allmän lag föreskrifwer, 
4. D. Snu. Barnen plickta för första gången, efter 
förra §., men the öfrige, gånger som i thenna §. 
utsatt är. 

18o Om någon af Byamännen skulle upfinna nå-
got till Byens upkomst, böra alle ther öfwer höras, 
och när therom öfwerenskommit är, skal thet i 
wärket ställas, wid 3.D. Smt wite för then thet för-
summar, men skulle ey alle therom åsämjas, böra 
förfarne nästgräntzande Hushållare theröfwer hö-
ras, och therest thå befinnes, at någon satt sig 
emot thet, som want till Byens wärkelige upkomst 
och nytta, skal then, eller the tredske plickta, som 
förr sagt är, samt omkostnaden, som therwid är 
giord. 

190 När någor want borta, och under then tiden 
Grannarne want tillhopakallade skal then samme, 
wid sin hemkomst, inställa sig hos Åldermannen, 
at blifwa underrättad om hwad som beslutit är. 

20o Jnga inhyseshion får någor uppå thess ägor 
intaga, utom samtelige Byamännens öfwerens-
kommelse, wid 4. D. Smt wite, och flytte äntå 
inhyseshionet therifrån, till thess at therom öfwer-
enskommit är. 

210 Bar eld må ey bäras Heman emellan ey 
eller i något uthus. Ey må Eld lämnas owårdad 
eller osläckt i Kölna, Badstufwa eller Smedia. Ey 
må någon gå med Tobakspipa, gård emellan, eller 
röka Tobak uti Lador, foderrum, Stall, eller på 
något ställe, ther wed ligger förwarad, wid 1.D. 
Smt wite. 

22o Höst och Wår besigtigas alla Eldstäder i 
Byen; befinnes någon, at wåda therigenom tima 
kan, skal then slås neder, och ägaren plickte med 
2. D. Smt. 

23o Wid 1. D. Smt wite, får ingen undandraga 
sig, at upgräfwa eller upränsa the Brunnar eller 
andra wattuställen, som gemensamt nyttjas. 

24o Skulle någor wara så obetänckt, at han med 
hugg och slag öfwerfaller Ålderman eller bisittia-
re, när the skola uttaga böter, plickte then 2. D. 
Smt, then öfwerfallnes ensak. 

25o Med Panter förhålles således, at när then 
brotzlige ey har penningar, skal något tagas i pant, 
hwilket efter 8. dagars förlopp skal igenlösas; sker 
thet ey, hålles Auction, uti Byamännens närwaro, 
tå öfwerskottet then brotzlige tillställes. 

26o Alla böter, som falla, delas i 2ne delar, then 
ena delen tillkommer Åldermannen, och then 
andra Bisittarena, ther ey annorlunda förmält är. 

27o Thenna förordning upläses 2ne gånger om  

åhret uti Kyrkan, höst och wåhr. Bryter något 
tienstehion häremot, ware Lag samma, som för 
hwar § sagt är; åliggandes thet hwar Husbonde, at 
therom underrätta sina Tienstehion, när the träda 
uti tienst, och Torparena, när the flytta till sina 
Torp. 

28o Om några äldre Hion eller barn finnes uti 
någon annans Trägård eller Kryddtäppa, plickte 
som uti 16. §. sagt är, för första och andra gången, 
men sedermera dubbelt; böterne ägaren tillhörige. 

290 Som Kongl. Maijsts ytterligare förordning 
är utkommen, angde wilda Träns planterande, ty 
skal then, som et sådant planterat Träd förderf-
war, utom hwad allmänna Lagen föreskrifwer, 
plickta 2.D. Smt, ägarens ensak, samt anskaffe 
3ne wilda åter till planterande. 

30o Befinnes ålderman eller Bisittiarena hafwa 
nedlagt, och ey utexequerat the böter, som för 
hwar § utsatte äro, plickte dubbelt. 

Föregående Byordning anhålla wi samtelige at 
winna then Lofl. Lagunda Härads Rätts stadfäs-
telse. 

F. Lagerswerd, E. I. Sundelius, Erich Ohlsson B, 
Michel Michelsson, Olof Ohlsson B, Anders 
Andersson, Anders Ohlsson B, Anders Andersson 
B, Elias Ersson B, Erich Pehrsson B, Jan Jansson 
B, Anders Ersson B, Anders Ohlsson B, Anders 
Ohlsson Lang, Hans Hansson, Johan Hansson, 
Erich Andersson. 
Och som Byamännen nu närwarande, thenna sig 
emellan öfwerenskomne och uprättade Byord-
ning, som för them uplästes, till hela thess inne-
håll, ärkände, med ytterligare begiäran, at then af 
Rätten fastställas måtte; Alltså och emedan alt, 
hwad therutinnan belefwat och öfwerenskommit 
är, finnes lända till en god ordnings bibehållande 
Grannarne emellan, samt förekommande af hwar-
jehanda oredor och theraf härflytande oenigheter 
och twister, ty fant och Rätten skäligt, at then 
samma, till alla thess delar och omständigheter, 
samt till obrotzlig och noga efterlefnad nu och i 
framtiden, härmed gilla och stadfästa. 

Förändring av bötesbelopp 
i byordning för Lån gtora by 

ULA. Lagunda härad Al: 17. 2 mars 1757. 

Företrädde Lieutenanten Wälborne H. Fredric 
Lagerswerd, och anhölt, at emedan honom i flere 
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åhr then olägenhet händt, at thet uti then af 
HäradsRätten faststäldte Byeordningen för Lång-
toraby, utsatte witet uppå them, som eij laga sina 
gärdesgårdar, och icke hägna Gärdet wid Sånings-
tiden, sedan therom af Åldermannen och Bisittia-
rena tillsagt blifwit, eij want tillräckligit, at freda 
honom för ohägn, samt at Ålderman o Bisittiarene 
tillåta, med någon del af Byamännens samtycke, 
at aldeles vederlägga böter för the brotzlige, Rät-
ten täcktes, till erhållande af thet wid Byeordning-
ens insättande och fastställande, påsyftade ända-
mål, eij allenast förhöija treskowitet ifrån 2 till 6 
D. Smt för famntalet af GärdesGårdarne, ifrån 4 
./. [=öre] till 8 ./. Smt, samt för Grindar och 
Led, ifrån 24 ./. till 1 D. 16 ./. Smt, utan ock, 
at Åldermannen och Bisittiarene eij må, wid 10 D. 
Smt wite, äga macht at någon Sak nederlägga, 
eller eftergifwa the böter, hwartill någon efter By-
ordningen, i the ena eller andra omständigheten, 
och thenna nu gjorde tillökning, kan hafwa gjort 
sig förfallen till. Och althenstund större delen af 
Byegrannarna närwarande förklarade sig nögde 
med ofwannämnde af H. Lieutenanten föreslagne 
tillökning på böterne, med förbehåll, at ägarne af 
Creaturen, som kunna, i Sädesgärdet inkomma 
och ohägn giöra, medelst Grindars och Leds öpne 
lämnande af främmande och resande, icke ther-
före i answar stå, ther äfwen är stridande emot 
ändamålet af thenna nyttiga inrättning, at något 
föreseende emot then skedde öfwerenskommel-
sen, nedlägga och opåtalt lämna, eller eftergifwa 
the böter, hwartill then ene eller andre giort sig 
brotzlig till, Altså fant ock Rätten skäligt, at eij 
allenast gilla ofwannämnde förhögning på tredsko-
böterne och plickten för försummad hägns och 
stängsels widmachthållande, utan, ock at förklara, 
thet Ålderman och Bisittiarene icke skola äga 
magt, at någon Sak, som efter Byordningens på-
talas bör, nedlägga, eller några böter, som ther-
efter utbetalas skola, eftergifwa, ther icke samte-
lige Byamännen thermed ense och nögde äro, och 
thet wid 10 D. Smt wite, ther annorlunda sker. 

Stadfästelse av byordning 
för Långtora by 1782 

Byordningens text har ej återf unnits. 

ULA. Uppsala länsstyrelses kansli. Koncept för 
år 1782 nr 1465. 

Stadfästelse å Byordningen för Longtora By, 

hwarom Byamännen öfwerenskommit och under-
skrifwit: 

Föregående Byordning warder härmedelst, till 
wederbörlig efterrättelse gillad och faststäld. 

Upsala Slott i Landscancelliet d. 3 Septembr. 
1782. 

Efter nådigste förordnande Mörner / A. Crxlius. 

Vitesförbud för Långtora by 1761 

ULA. L,agunda härad Al: 19. 21 sept 1761. 

Å samtelige Långtora Byes Jordägares och åboers 
wägnar, anhöll Nämndemannen Börje Larsson 
therstädes, at thet af Rätten, d. 9. September 
1747. utsatte witet för them af Byes- och Gärdes-
lagarene, som insläppa sina kreatur i samfåldte 
hägnade ägor, innan the afbärgade eller till allmänt 
betande upgifne blifwit, eller hafwa ogilde Gärdes-
gårdar omkring Åker och Eng, måtte, såwida för-
brytelser häremot, icke kunna thermedelst före-
kommas, blifwa förhögt, på thet the olydige måtte 
thes mera ifrån öfwerträdelse afskräckas; såsom 
ock at Grindar och Led för Gärden och Engar till 
Byen jämte öfrige Gärdesgårdar, måtte under lika 
hälgd sättias och fredlysas såwäl för rubbning, 
som at lämnas öpne wid igenomfart; jämwäl 
wägen öfwer Byens Hästhage, emellan Dumlöten 
och Wäster Engen, förbiudas, till nyttiande, med 
ridande, kiörande eller kreaturs drifwande, Wår, 
Sommar och Höst. Och althenstund HäradsRät-
ten af the flere resor wid Domstolen anmälte kla-
gomål öfwer förfördelande i förenämnde omstän-
digheter, nogsamt finner, at berörde wite icke är 
tillräckeligit, at hindra förfördelande i förenämnde 
omständigheter; ty pröfwades skäligt, at berörde 
förbud förnya, och et wite af 10 D. Smt utsättia, 
hwartill, utom böter efter Lag, then af Byes- och 
Gärdeslagarene skall war förfallen, som hädan-
efter, och sedan thetta, till rättelse och warning, 
behörigen blifwit kungiort, insläpper sina kreatur 
till betande i samfåldte hägnade ägor, innan the 
antingen afbärgade eller till allmänt bete upgifne 
blifwit, eller ock sina Gärdesgårdar omkring Åker 
och Eng ey i laggilt stånd håller; hwilket wite, 
hwad betandet angår, äfwen skal sträcka sig till 
them, som ingen del i ägorne hafwa, men bete 
therstädes olofligen nyttia; så wäl som, ther någon 
skulle fördrista sig, at Byens Gärdesgårdar,Grin- 
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dar och Led rifwa och förderfwa, eller the sednare 
wid genomfarten öpne lämna; blifwandes ock 
wägen öfwer Hästhagen, emellan Dumlöten och 
Wäster Engen, såsom then ingen berättigad är, at 
Wår, Sommar och Höst nyttia, wid lika wite be-
rörde tider förbuden. 

Byordning för Nyby 1816 
ULA. Lagunda härad A 1:45. 20 juni 1816. § 33. 

Med anhållan om fastställelse inlämnade Hr 
Kongl. Räntmästaren Zacharias Boraeus, å egne 
och öfrige Nyby Byamäns wägnar, en så lydande 
afhandling: 

By-Ordning För Nyby bys innewånare i Långtora 
Sokn. 

lmo Så snart Åkrarne i sädesgärdet om Wåren 
blifwa bare, skall gärdet hägnas samt de wid gär-
desgårdarne liggande snödrifwor upskåtta[s], att 
ej Swinkreaturen må inkomma och förderfwa 
höstutsädet eller Rågbrodden, försummar någon 
att sin skyldighet härutinnan fullgöra, när Ålder-
mannen genom Grannarnas sammankallande, der-
om gjordt redig påminnelse, plikte 16 skr Banco; 
Och fullgöra icke dess mindre hwad honom ålig-
ger. 

2do Straxt om wåren skall gärdesgårdssyn hål-
las, och hwad som då kan wara bristfälligt, bör 
inom den tid Åldermannen utsätter warda förbätt-
rad och iståndsatter, wid et wite som då Ålder-
mannen i Bystämman bestämmer eller minst 12 
Sk Bco. 

3je Så snart slåttertiden infaller skall • Ålder-
mannen sammankalla Grannarne, att sig förena 
om tid och dag till början, samt huru mycket och 
hwarest för den gången komma att slås, likaledes 
hwarje gång, om någon samfält slog skall företa-
gas. Och må ingen slå mera en i Bystämman ut-
stakadt blifwer. Då äfwen bör tid utsättas då wa-
dena emellan tegskiftena, skall upgås. Bryter nå-
gon emot hwad i Bystämman beslutat är pligte 
16 skr Banco, eller mera, som byarätten finner 
nödigt. 

4to När höet är afbärgadt och innan Ängarna 
till bete upgifwes, skall Åldermannen samman-
kalla Grannarne och öfwerenskomma hwad tid 
Ängarne eller Ängen till bete bör upgifwas, samt 
huru mycket kreatur efter Öre och Örtug insläp-
pas, gjör någon emot hwad i denna stämma be- 

slutadt är, pligte för hwarje Kreatur som obehöri-
gen insläppes 8 skr Bco. Släpper någon Kreatur 
i annan Äng, än hwad till bete är upgifwit, pligte 
då 16 skr Bco. Likaledes skall den pligt NB 16 skr 
Bco, en hwar gjöra sig förfallen, som wid framfar-
ten genom Ängsgrinden med Kreatur, insläpper 
Swin som bökar och fördärfwar Ängen. 

Sto Alla Wägar till Äng och Åkerskiften, som å 
Byns Charta, finnes warda undantagne får ingen 
nyttja eller sig deraf begangna på annat sätt, än 
hwartill de egäntligen äro undantagne. Wid 24 skr 
pligt, Likaledes skall alla Broar till Gärdet 
och Äng inom bergningstiden efter fördelning af 
hwar och en hållas i godt och brukbart stånd, den 
som derutinnan brister pligte 8 skr Bco första 
gången, och sedan altefter By-rättens eget god-
tycko. 

6te När säden af Gärdet införes, skall hwar och 
en noga efterse och wagta, att ej Swin och Gäss 
inkommer i sädesgärdet, inkommer således Krea-
tur genom någons förwållande, eller genom fram-
fart genom Grindar eller Lädd, pligte den 8 sk och 
ersätter den skada som derigenom kan timmas. 
Likaledes och då Byn Allment och på en eller flera 
dagar införer säd, böra Swinena hållas inne, eller 
på något ställe der de icke nalkas byen, att de ej 
må förordsaka hinder och skada wid grindar och 
Ladudörrar, ej eller får någon wid pligt å 24 Skr 
Bco insläppa lösa Kreatur i Gärdet, för än all 
Säden är införd och skall den som sådant gjör 
utom denna pligt, betala all den skada, som deraf 
timmar, Wid samma pligt, må icke eller någon beta 
sina Kreatur och Hästar i Diken wid andras Åkrar 
eller där de icke äga rätt till i Sädesgärdet, utan 
må de backar och Wägar som kan nyttjas till bete 
för dragkreaturna, fördelas och jämkas i samma 
mån som förut want hafwer. 

7mo Så snart såningstiden infaller och någon 
åstundar att göra början med Rågsåningen, skall 
såningsgärdet hängnas, försummar någon derutin-
nan sin skyldighet, pligte för första gången 16 skr 
Bco och sedan om flera sådanne försummelser 
sker, då den blifwit för andra gången af Ålder-
mannen tillsagd, pligte då efter By-rättens beslut. 

8vo Alt hwad Åldermannen och Bisittaren ut-
pantas, skall inom nästa Ombyte af Åldermannen, 
hwarje År, igänlösas af dess ägare, och hwem som 
herutinnan tredskas, att sin pant igenlösa, kom-
mer den samma genom Auction inom bylaget att 
försäljas, då hälften af medlena, tillfaller Ålder-
man och Bysittaren, den andra hälften By-Cassen. 

26-782454 Ehn 
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9vo Åldermannen åligger att hafwa en noga till 
syn, om alt som med By-Ordningen kan wara öf-
werensstämmande så att han icke mera gynnar 
den ena än den andra. Gjör han något sådant un-
derslef, sedan han af någon Granne i byen blifwit 
tillsagd, gälde sjelf han allan skada, som der-
igenom kan tillskyndas. 

10vo Hwilken som försakar Bystämma, då den 
är redigt utlyst dagen förut inan den skall hållas, 
Böter för hwarje gång 24 skr Bco. 

11 Skulle någon af Byamän wara borta, när the 
af Åldermannen warda sammankallade, bör den 
samma wid sin hemkomst, hos Åldermannen sig 
underrätta, om hwad då beslutit blifwit, och ware 
han sedan skyldig att det samma efterlefwa, lika 
som han sjelf want wid sammankomsten närwa-
rande. 

12o Bar eld Gårdarne emellan såsom till Lada, 
Stall, Fähus eller något annat uthus, bör ingen 
understå sig bära, om någon sådant blifwer warse, 
gifwe sådant tillkänna hos Åldermannen, då det 
genast åligger honom först med warningar före-
ställa denne, utöfwas det flera gångor af samma 
Person, bör han det samma ofördröjeligen till-
kännagifwa hos KronoBetjeningen i Orten. Eller 
den som lägger ömnogt på Elden emot som bruk-
ligt är pligte 1 RDr Bco som angifwaren och By-
Cassen hälften emellan fördelas. 

13de På det denna By-Ordning som åtminstone 
en gång om Året för samteliga Byamän eller Gran-
name bör upläsas, må till alla delar så mycket 
strängare blifwa efterlefwad ty skall ingen till ur-
sägt tjena, att hans barn, Legofolk eller Torpare 
honom owetande, sig emot By-Ordningen för-
gripa, utan ware han som i Gården husbonde är, 
pligtig att swara till alt det som hans husfolk, här 
emot bryta. Tillfölje hwaraf Husbonden är förbun-
den, att efter Åldermannens och Byamännens be-
pröfwande, böterne straxt erlägga. 

14de Om denna By-Ordning skall kunna fullföl-
jas och efterlefwas för denna nödwändighet, att en 
Ålderman bör utagas som har till hjelp en Bisittare 
hwilkens göromål blifwer att sammankalla Gran-
name När så behöfwes fordra och afsluta de ären-
der, som nödigt äro. Böterne eller pligterne af dem 
som gjordt förfallna dertill, uttaga, och derföre 
redowisa, eller sjelf utgifwa pligten om sådant af 
Åldermannen försummas, samt fullfölja och wärk-
ställa utan minsta försummelse, alt hwad som By-
ordningen innehåller. Och kommer detta att År-
ligen om Hösten wid Michaelistiden att ombytas. 

Men skulle någon öfwerfalla Åldermannen och bi-
sittaren med OqwädinsOrd eller slag, pligte lsta 
gången 1: RDr Bco och sedermera dubbelt om det 
sker af samma person. 

Äfwen åligger det Åldermannen och bisitta-
ren, att 2ne gånger om Året neml: Höst och Wår 
besigtiga Eldstäderne i hela Bylaget, och the som 
då finnas så bofålliga Eldswåda derigenom timmas 
kan, då ägaren blifwit wid Brandsynen tillsagd, 
och icke härwid något åtgjordt, böra Besigtnings-
männen Muren låta nederslå, och ägaren böta 2 
RDr Bco. 

Observeras uti händelse något härutinnan 
skulle wara uteglömt, så tillägnas det samteliga 
Byamännen, att genom allmän sammankomst för-
ordna och tillslå någon Punct som här till Byns 
bästa kunna wara tjenlige. 

Med ofwanstående By-För-Ordning förklarar wi 
oss till alla delar nöjde, hwilket wi med wåra egen-
händiga namn och bomärken underskrifwit. Bety-
gas af Nyby Långtora Sokn den 19 Junii 1816. 

Zach. Borus, gl. Anders Ersson, unge Anders 
Ersson, Jan Persson B, Eric Ersson, Lisa 
Carlsdotter B, Johan Andersson B, Jan Jansson 

Och Beslöts: Att denna By-Ordning skulle, enl. 
Kongl. Majts Nådiga Resolution på Allmogens 
Beswär den lsta Septemb 1741, till wederböran-
des efterlefnad fastställas, och som Lag inom 
Nyby By i Långtora Sn gälla. 

NYSÄTRA SOCKEN 

Byordning för Nysätra by, 1761 
Paragrafmarkeringar saknas i byordningstexten. 

ULA. Lagunda härad A I: 19. 21 sept 1761. 

Inlämnades till Rättens fastställande, then öfwer-
enskornmelse och Byordning, som samtelige jord-
ägare och åboer i Nysättra By, Olof Pehrsson, 
Erich Larsson, Jan Jönsson, Jan Jansson, Matts 
Ersson, Jöran Bengtsson, Anders Ohlsson och 
Erich Mattsson, sig emellan uprättat, så lydande: 

För försummelse med Budkafies fortskaf-
fande tillsammankallande, bötes 24 ./. [= öre]. 

Then som försummar Sammankomsten 
böte 24 ./.. 

Then som öfwerfaller åldermannen, eller 
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itbrister i Eder wid Sammankomsten, böte 2 D. 
-Smf 

Then som försummar, efter hållne Syner, 
st i stånd sättia sin förfallne Gärdesgård, böte 16 
./. Smt. 

Then som eftersätter at laga sin omkull-
blåste gärdesgård, efter tillsägelse, böte för hwart 
Kreatur, som inkommer 4 ./. Smt. 

Then, som eij håller wid magt Grind och 
Led, plickte 10 ./. Smt. 

Then som eij håller eller uprättar Aflops 
och floddiken, plicktar 2. Dr Smt. 

Om ey Sädesgärdet, Höstetiden wid Så-
ningstiden, eij, inom et dygn efter skedd till-
sägelse, hägnas, böte 3. D. Smt. 

Then sedan insläpper sina Kreatur, böte 
för hwarthera 16 :/ Smt. 

Om insläppning i Engarne om wåren, rät-
tas efter Åldermannens förordnande. 

Om någon Slottertiden trampar eller ned-
körer sin Grannes Teg, plickte 16 ./. Smt. 

Then som eij widmagthåller sin Wäg och 
Bro, böte 1 D. Smt. 

Om någon betar eller tiudrar i sädesgär-
den, utan öfwerenskommelse, böte 1 D. Smt för 
Kreaturet. 

Ther, som samfäldt Ert — och Rofland är, 
får ingen släppa sina Barn och folck, utan samfäldt 
öfwerenskommelse, at plocka Erter och uptaga 
Rofwor, wid 1 D. Smf. 

Then som sina swin eij instänger, enär 
Säden inköres, böte 1 D. Smt. 

Then som, efter Byordningens lydelse, 
eij wårdar Elden, eller i Blåsweder lägger för 
starckt på, böte 3. D. Smt. 

För felagtige Eldstäder böte 6 D. 
Till åldermans Sysslans förestående, giör 

Olof Pehrsson början, med förbehåll, at, efter et 
Åhrs förlopp, endledigas. Bisittiare Erich Lars-
son. 

Olof Pehrsson, Erich Larsson B, Jan Jönsson B, 
Jan Jansson B, Matts Ersson B, Jöran Bengtsson 
B, Anders Ohlsson B, Erich Mattson. 

Och althenstund förrbem. Byamän sig i så måtto, 
till twisters förekommande, och ordnings wid-
magthållande i Byen, härom förenat; Alltså fan 
ock Rätten skäligt, at, på begäran, thenna öf-
werenskomne Byordning, till obrotzlig efterlefnad 
och oklandrat fullgiörande af them, härmed gilla 
och stadfästa; börandes then hwarje Åhr, för sam-
telige Grannarne upläsas. 

Norunda härad 
BJÖRKLINGE SOCKEN 

Byordning för Björklinge församling 1775 

Tryck i UUB. 

Björklinge Församlings Förening Om en By-Ord-
ning, Med hwad mera til Hushållningens uphjel-
pande hörer, afsluten i Allmän Soknestämma den 
22 October år 1775. 

Af underdånigst wördnad för HansKongl. 
Maj:ts outtrötteliga nit, at befordra sine under-
såtares wälmåga, hwarom Upsala Läns inbyggare, 
efwen igenom Högjofl Lands Höfdinge Ämbetets 
Kungjörelse af den 19 nästwekne Augusti, blifwit 
underrättade, hafwa Ledamöterne af Björklinge 
Församling, i Norunda Härad och förbemälte 
Län, med hwarandra rådgjordt, så wäl om hwad 
til ordning och skick uti By, som ock, hwad til 

Hushållningens widare uphjelpande, och the ther 
wid sig företeende hinders undanrödjande, länder, 
och sig therom, på sätt, som the följande Capitel 
utwisa, förenat. 

Första Capitlet: om Ordning och Skick uti By. 
§. Allthenstund Byarna i Församlingen til 

större delen bestå af få Grannar, på the mästa stäl-
len til sina Åkrar och Ängar stöta tilhopa, och 
Ägorna ligga mångastädes efwen innom samma 
hägnad; så är funnet bäst wara, at flera nästgränt-
sande Byar Sammansätta sig om en Ålderman ge-
mensamt. 

§. I anledning härutaf hafwa Byarne så öf-
werenskommit, at the utgjöra följande 13 Sam-
mansättningar: 

Then 1:sta Sammansättningen består af Åsby, 
Drälinge, Lund och Rickberga: 2:dra af Åby 
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Gränby och Sahlsta: Then 3:dje af Nyby, Grislösa, 
Prästegården, Krogen och Tibble: Then 4:de af 
Snugga, Ramsjö, Närlinge och Såtebo: 5:te af 
Hammarby, Axlunda och Forssby: Then 6:te af 
Longåker, Lagmansbo, Michsbo, Engsbo och 
Kobo: Then 7:de af Åmyra, Kettsbo och Laboda: 
Then 8:de af Söder- och Norr-widsjö: Then 9:de 
af Läby, Rossla och Långängen: Then 10:de af 
Backebo, Täbo och Skommarbo: Then 11:te af 
Sätuna: Then 12:te af Mjölängen, Malmen, Koxbo 
och Kongsbo: Then 13:de af Sandbro, Stymmel-
bo, Juwansbo, Rippbo, Litselbo och Kambo. 

§. Hwar och en Sammansättning wäljer årli-
gen Midfastotiden sin Ålderman, hwilken sedan 
förer ordet i Sammankomsterna, och, får til Bi-
sittjare them, som Byarna i Sammansättningen 
straxt therpå utse til sine UpsyningsMän, hwilka 
ock, när så behöfwes, räcka hwarandra handen. 

§. The större Byar, som bestå af tre eller flera 
Grannar, wälja hwar och en för sig ensamme sin 
Upsyningsman. 

§. Theremot hafwa Enstaka Gårdar och Byar 
af 2 Grannar, förenat sig om en Upsyningsman til 
samman; och thet antingen med then nästa större 
Byen, eller med andra enstaka gårdar och mindre 
Byar, alt som belägenheten i Sammansättningen 
fordrar. I kraft härutaf wäljes en Upsyningsman, 
til Exempel i 2:dra Sammansättningen af Salsta 
gemensamt med Gränby: i 3:dje af Prästegården 
med Nyby och Grislösa och af Tibble med Kro-
gen: i 4:de af Snugga med Ramsjö, och af Såtebo 
Närlinge: i 5:te af Långåker med Lagmansbo och 
Engsbo, samt af Michsbo med Kobo: i 7:de af 
Labo med Kettsbo, och af Källsweden med 
Åmyra: i 8:de af Söderwidsjö med tilgräntsande 
grannar: i 9:de af Långängen med Rossla: i 10:de 
af Täbo med Skommarbo, eller ock af Täbo med 
Backbo, och så widare i the öfriga Sammansätt-
ningarna. 

§. At en är Ålderman i Sammansättningen, 
utesluter honom ej at wäljas til Upsyningsman i 
bylaget, och twärtom. 

§. Wid alla wal och omröstningar räknas rös-
terna byar emellan efter Hemantalet, men innom 
by efter öretalet. 

§. Upsyningsmännerne hafwa makt, när the 
sjelfwa, eller af andra anmodade, så pröfwa, at 
1) genom wist tekn wid utsatt wite i alla the ären-
der, som följande §. nämner, ej allenast efter-
skicka hwar och en granne särskild, utan ock sam-
mankalla hela bylaget. 

§. Upsyningsmännernas rättighet är 2) at fö-
redraga och med grannarna afgjöra alt hwad til 
samfålt nytta i hushollningsmål länder, såsom, när 
wattnet af Råggjärdet skall aftappas: hwad dagar 
skall sås: hwilka gerdesgårdar skola stängas eller 
lagas: hwarest diken å nyo skola uptagas eller 
ränsas: hwarest och huru stort hygge på °skrift 
skog tillåtes: hwilka åkrar skola gjödas och om 
hösten besås: hwad tid ängstegarna böra upwadas, 
afslås och med råstenar skiljas: när och wid hwad 
kant af gjärdet, åkerrenarna få afslås: när och huru 
ängar och gärden til bete böra uplåtas: hwad tid 
om hösten och wåren eldstäder böra synas: när, 
hwilka och huru många Creatur få på råggräset om 
hösten insläppas: när ängar höst och wår böra 
fredas: hwad för folk får inhysas och på ägorna 
intagas, med hwad mera, som i thenne föreningens 
II. Cap. är utstakat. 

§. Upsyningsmännerna tilkommer ock 3) at 
jämte the utsatta witen, utmäta the i thenna för-
enings 3. Cap. faststälta böter, hwilka för hwarje 
ny förbrytelse fördubblas: men för ohörsamhet 
emot Åldermän och Bisittjarena 1 dal. och för up-
studsighet emot them, så at the öfwerfallas med 
ord 2 dal. och för hugg och slag 4 dal. alt Silfwer-
mynt. 

§. Af thessa pengar tilfaller en tredje del Up-
syningsmännen, en tredje del angifwaren, och en 
tredje del anwändes til samfålt förmån wid up-
odlingar, bywägs lagning, wattuställens upräns-
ning, träns plantering, Jordwallars och stengår-
dars upsättning, röjning, och hwad mera til ortens 
nytta och prydnad länder. 

§. För barn betala Föräldrar, och husbön-
der för tjenstefolk; eller försona then brottslige, 
om han ej årkar botum, och will undwika stock-
straffet, then lidande med arbete. 

§. Hwad om Upsyningsmännernes gjöromål 
och rättighet i 8:de och följande §.§. anfördt är, 
bör ock förstås om Åldermännernas sysla i hela 
sammansättningen, tå målet angår flera bylag sam-
fällt: Som thet ock bör ej allenast gälla om bostäl-
len, närliggande Soldater, Torpare, inhyses- och 
backstufwu hjon, utan ock, tå ägorne samman-
stöta, sträcka sig til nästgräntsande Socknar, se-
dan thenna förening är för them allmänneligen up-
läsen. 

§. Skulle någon tro sig hafwa skäl öfwer 
Upsyningsmannen at Klaga, eller thenna öfwer 
bylaget i allmänhet, eller någon granne i synner-
het, skjutes saken til Sammansättningen. Åtnöjes 
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ej parterne med Sammansättningens utslag, må 
wädjas til Sokne-stämman. 

§. Then i Sokne-stämman skyldig kännes, 
plikte, utom hwad förut dömt blifwit, så wäl, som 
then utan fog sig beswärar, 2 dal. Silfwermynt til 
Soknens fattiga. 

§. I Sokne-stämman skall ock årligen mid-
fastotiden, sedan nytt wal af Ålderman och Bi-
sittjare gått förut, gjöras redo för förwaltningen 
tå ock snarast wisar sig, om thenna öfwerenskom-
melse behöfwer någon tilläggning eller förklaring. 

Andra Capitlet: om förslag och medel till Hushåll-
ningens Förbättrande i By. 

§. Råggärdet ej må skadas af qwarstående 
watten under stark tö om winteren eller blidt wä-
der om wåren; skola twå Karlar från et helt, och 
en ifrån et mindre hemman söka få wattnet aftap-
padt. För thenna ordsak böra ock flod- eller af-
lops-diken sommaren förut wäl djupa upgräfwas, 
samt skår-diken anläggas eller upränsas. 

§. Emedan wattnet ock til stor del dämmes 
på åkren af the dalar och högder, som blifwa ge-
nom samma åfwans kjörande hwart år; så böra 
thessa dalar fyllas, ej allenast med torf ifrån renar 
och diken, utan ock hwilket kåstar minsta, thet är, 
intet arbete, igenom ändring af the förra åfwan, så 
at högderna midtpå och wid slutet af åkren, hwilka 
om wåren förr, än dalarna, torka, kjöras först, 
men dalarna lämnas, til thess, the hinna blifwa fär-
diga til kjörning, hwilken så anställes, at första 
fåren kjöres twärt öfwer åkren i djupaste dalen, 
och mullen sedan alles ifrån högden midt på och 
wid slutet, efwen sidorna, af åkren, til dalen, och 
således ifrån alla sidor af bemälte första fåra. 

§. Men som längre tid behöfwes, at på sätt, 
som föregående 2.§. omrörer, få Åkren förbättrad; 
är angeläget, at hjelp imedlertid och straxt skaffas 
igenom et mellandike i fårdalen, mellan Åkrarna, 
ther the ligga högst, at wattnet therigenom slipper 
ifrån öfre dalen. 

§. När Åkren sålunda kommit i sitt rätta läge, 
at alt watten kan flyta ifrån honom, behöfwas inga 
wattufårar. Men förr än han blifwit så danad, och 
när wattnet behöfwer afföras, äro wattufårar nö-
diga, hwilka böra så kjöras, at the ej stämma watt-
net på Åkren, utan leda thet i sitt naturliga lopp 
utföre, therföre böra the gå öfwer dalarna, ther the 
ligga lägst; hindra wattnet, som flyter ifrå drifwor 
wid backar och gärdesgårdar, at öfwer swimma 
åkren: kjöras efwen som sädes- och skilje-fårarna  

grunda, utan balkar på sidorna: och fram för alt 
genomskära renarna. 

§. Utom thet at wattu- och skiljefårarna böra, 
som i 4. §. nyss sades, wara grunda, är nödigt, at 
the kjöras samma dag harfningen gått för sig, til 
minstone förr, än then utsådde säden börjat at gro. 

§. At Snödrifwor ej må skada Åkren, ålligger 
hwar och en, at, utom the i 4. §. nämde wattu- 
fårar, i djupa diken ställa gärdes gårdarna, och 
nedanför backarna upkasta sluttande diken: eller 
ock til wår-säd lemna wid gärdesgårdar och bac- 
kar några fårars land, hälst med dike eller wattu- 
fårar ifrån öfriga delen af Åkren afskildt. För 
samma ordsak bör ock Gärdslet kring ärt- och rof- 
land om hösten bortföras, samt buskar och stenar, 
hwar wid snö efwen stadnar, af gärdet bortskaffas. 

§. Til Wår-Säden lämnas all sidländ Åker, 
lätt- och -jäsjord, hwaröfwer watten plägar stå, så- 
som sandbackar och the Åkrar, på whilka land- 
eller flyg-hafran sig innästladt, äro til Råg-säden 
tjenligare. Hwarföre, och til undwikande af onödig 
och för drifwornas skuld (§.§. 4. 6.) skadelig gär-
desgård, wore nyttigast, om både wår- och höst-
land lades uti ett och samma gärde. 

§. At Höst-Sädet måtte falla jämnare, så at 
hwarken wäxten hindras, när Kornen komma för 
tätt i fåren, ej eller rum må lämnas för ogräs, ther 
får-balkarna want; är angelägit, at en harf eller 
sladd går för såningen en sned öfwer Åkren, om 
han består af stark lera. 

§. Til förekommande af Smittosamma sjuk-
domar hos folk och dragare, och för Sädens be- 
sparning, anses nödigt i heta somrar, at i möjeli-
gaste måtton besörja gjödslens utförsel, slåtter 
och skjörd, jämte höbergningen på the swalaste, 
och theremot hwila på the warmesta stunder om 
dagen. 

§. At upmuntra Lantmannen, som igenom 
många kostsamma och flere sjukdomar underkas- 
tade hästars hållande, mattar sig, skall thet räknas 
honom för en heder, om han, jemte Hästar, be-
tjenar sig af Oxar. 

§. At Kreaturen ej må wantrifwas, sjukna 
och störta, böra the om heta somrar mitt på dagen 
wara under skjul eller i skuggen, och under kalt 
och långsamt Regn, hemdrifwas och släppas under 
tak; men sedan the börjat stillas inne, måste man 
wakta sig, at the stå qwalmt i små, låga, täpta 
och osnygga rum, och aldraminst skrämas, mod-
stulne och skygge gjöras, igenom hård medfart af 
oförståndigt Tjenste-folk. 
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§. The mindre Kreatur, hwilka om somma-
ren taga sin föda på bar mark, efwen Höns, Gäss 
m. m. gifwes ej något om mornarna, men wäl om 
qwällarna, at the alle tå måga komma hem, och 
the förstnämde ej om nätterna ligga til wid grindar, 
eller eljes gjöra ohägn. 

§. Inga Kreatur bör gifwas orissladt båss. 
Salt wattn gifwes Får, Kor och Hästar, och surt 
åt Swinkreaturen. Som asplöfwet är, tå kreaturen 
om hösten börja stillas inne, nyttigast för Hästar, 
och ahllöfwet för Får, altså må björk-löfwet sparas 
til wåren, för Lamb och Killar. 

§. At thet afslagna Gräset the följande dagar 
jemt kan få torkas och rätt ansas; bör thet 1: mo 
utslås på the ställen, på hwilka thet fallet tjokt: 
2:do läggas i breda: 3:tio therpå wändas och hop-
räfsas i sträng: 4:to wålmas: 5:to straxt therpå, 
utan at flere dygn stå i wålm, och therunder för-
lora musten, hemföras: 6:to inkastas, utan at las-
set kullstjelpes eller höet trampas. 

1. At Bärgningen må gå fortare, skola skrin-
dor brukas; och at ej så mycken Säd, som på flera 
ställen sker, må spillas, böra täcken på skrind-
botten läggas, renarna ther Sädes-lasset kommer 
at gå öfwer, genomdikas: och ingom tillåtas, at 
under hårdt kjörande åka på Sädes-lasset, om 
skrindan ej är med täcken försedd. 

1. Med minsta kostnad kan ock Gödslen ut-
föras, om Gåssar och Flickor köra emellan the 
fullwuxna, som lassa på och breda ut. 

§. Wid Ängs röjning bortthugges alla Ene-
Gran- och Tall-buskar; men til kreaturs skul och 
Gräs-wäxtens förkofring, lemnas någre af the stör-
re Barrträn, och alla ej tätt stående Löfträn, hwil-
ka sidstnämde, jemte lumror eller sly, såsom ef-
wen til Löftäckt dugelige, fylla skadan af the 
Gräs, som å theras ställe kunde wäxa. 

§. Dock må wid Löftäckt, allenast the yt-
tersta Qwist-ändarna til en alns längd huggas, och 
ingen tuppa af Ek, Ask, Alm, Lönn och Björk ned-
fällas; men at stammarna må blifwa höge, räte-
och jemn-tjocke, få the nedersta qwistarne af 
yngre Trän borttagas. 

§. Til Skogens besparning skola efwen Ene-
buskar, såsom then sundaste wed, sedan the til 
Getters spis, och Ärtåkers-ris blifwit nyttjade, til 
bränsel anwändes; dock at thet fladdrigaste förut 
blifwit afhugget, och til gödsel ibland spånarna 
lemnadt. 

§. I samma afsickt är nödigt, at skatar och 
större qwistar efter fälda barr-trän, sedan thet  

fladdriga til Skogens gjödning och Löfträns fort. 
komst (1.27.) är lämnadt, hemföras ur Skogen d 
bränsel och annan nytta. 

21.1. At Skog må sparas, och dubbelt arbete 
wid stängsel undwikas, böra gärdesgårdarne 
stängas med Ene-stör, i storändan bränd stör, och 
fram för alt med wäder-stör. Til sidstnämda behol 
passa förnämligast, utom krokot Ene-stör, qwistai 
af stora Granar och Aspar. 

1. Swedje-land tillåtes ej längre, än til bar-
rens, qwistarnas och måssans afbrännande, så at 
matjorden, the fällda trästammar och stubbar af 
elden ej förtäras. Men at upbränna Halm och Ärt-
ris på åkren ware aldeles förbudit. 

§. När wädret ligger ifrån Husen, kan swed-
jande försökas i the ris-hummel-gårdar, ther näss-
lan wil taga öfwer handen. 

1. För Eldswåda skull är angeläget, at the 
påbudna brandgator, til flera famnars bredd, mel-
lan hwar Gård i Byen afmätas: Ladugården genom 
mellanrum efter Hr. Capiten Winblads förslag, 
ifrån Mangården skiljes: och rum emellan husen, 
hälst i Mangården lemnas, och thesse sidstnämde 
med torf täckas. 

1. At slippa en kostsam Takhållning, böra 
husen i Mangården dels med dubbla bottnar eller 
loft förses, dels högre, än allmänt sker, byggas. 

§. Til Halms besparning på Ladugårds ta-
ken, bidraga the i Skåne och på andra orter 
brukelige bindtak, och Halm frätande takriskors 
afläggande. 

1. At Frukt- och Löf-trän må i ymnighet fin-
nas, åligger hwar och en Hushållare, at årligen 
beså et stycke Land med Äple- Päron- och Kjörs-
bärs-kärnor, samt Oxel- Rön- Hägge-bär, men för-
nämligast med Ekållon: jämwäl på sanka platser 
sättja Pilstörar. 

28.1. Lättaste sättet, at fortplanta Ek, Björk, 
Asp och flera slags Löfträn är at kring thessa trän 
eller theras lundar, häldst på sand- och skogs-jord, 
ther frodigare Gräs eller Säd ej kan wäxa, instänga 
och i hägn hålla et stycke, til thess the uplupne 
Telningar ej kunna af kreatur skadas efwen ock 
omkring bemälte gamla trän och lundar afrödja 
barrskogen, tå Löfskogen under och mellan the 
lemnade qwistar (1.20) alt mer och mer framlyser. 

29.1. Then som hwart år will fägna sig af ymni-
gare Frukt på sina Trän, bör om Wåren förr, än 
snön gått af, kring stammen breda byssje eller 
gödsel til någre tums tjoklek och 2 a 3 alnars widd, 
och, när ingen fara af frost är för blomman, i fall 
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tjälen än tå skulle wara qwar kring stammen, lika 
många alnar maka gödslen ifrån Trädet, men när 
tjälen är borta, skåtta then til baka. 

§. För skada af frost och harar förwaras 
unga Träd-stammar om Winteren igenom kring 
lindad halm, eller rundt om kring tilbundna Ärt 
språtar eller Bön-störar, hwilka sednare äfwen 
hindra Haren at afbita tupparna på yngre Trän. 
Roten åter frias från Mullwaden igenom glas-
spink, swingjödsel, eller wid första höst-fråst ut-
slaget watten kring roten. 

§. Will man i alt annat få hösta uti ymno-
gare mått, fordrar nödwändigheten, at wid alt Ut-
säde och Plantors sättjande, musten följes, och i 
möjeliga mål bibehålles. Sålunda måste Korn, 
Hafra, Ärter och alla the jordfrukter, som tåla 
frost, jämte Jord Päron, Ärtskåckor, Lin- och 
Hampfrö, medan musten efter tjälen är i Jorden 
om Wåren, Roffrö efter tilräckeligit Regn om Som-
maren, samt Råg och Hwete i god must om Hös-
ten utsås: Fröet förr än thet sås, blötas: sängarna, 
så snart the äro upgräfde och tilredde, besås. Plan-
tor wid mulen och rägnaktig wäderlek sättas: 
gångar mellan sängarna trampas, men ej djupa up-
kastas: Krydde- SokerÄrters- Gurk- och Turkiska 
Böne-sängar, til thess frost nätterna äro förbi, med 
Granris, Halm eller annan öfwertäckelse i synner-
het höljas; Kålsängar mot thet at snön går af, med 
bredd brunnen gödsel täckas: gurksängar ej högre 
än kringliggande marken, anläggas m. m. 

§. När Fjärilarna dödas, theras ägg förderf-
was, och kålgårdarna längre ifrån husen på öpet 
fält, jämwäl ther trollsländor holla sig, flyttas, för-
waras Kålen ifrån mask; som Kålen ock wäxer 
större, tå Plantorna sättas tidigt i god jord (§. 31.) 
samt ej tätt utan til minstone en aln ifrån hwar-
andra. 

Tredje Capitlet: om undanröjande af the hinder, 
som wanartige lägga i wägen för Ordning och Hus-
hållning i By. 

§. Är grind, led, gärdesgård eller dike innom 
förelagd tid ej i stånd satt, plikte then treske, utom 
betalning til then, som för honom gjör arbetet 16 ö. 
S:mt för grind, och 2 öre S:mt famnen för led, 
gärdesgård och dike. Wid andra dylika tilfållen 
plikte then treske på sätt samma. 

§. Alt Tjudrande, betande, och kreaturs in-
släppande, på obärgad åker och äng, ware wid 4. 
dal. S:mt. plikt, och skadans ersättning förbudet. 

§. Emedan ej allenast Säd och Gräs förtram- 

pas, och gärdesgårdar, medelst stängers afkastan-
de wid öfwerklyfning, och på annat sätt, förderf-
was, utan ock annan skada för jordägaren igenom 
gång-stigar och ginwägar öfwer Hägnader kan 
tima; ware the ock wid bot samma förbudne. 

§. Samma plikt ware ock för then, som wid 
förbifarten lemnar led eller grind öppen efter sig, 
om the ock för honom skulle hafwa stått öpne. 

§. Men som härigenom ej kan hindras, at ju 
icke långwäga farande kunna lemna grind öppen, 
skall hwar och en wid farwäg, för at undwika 
ohägn, hafwa sina små kreatur om nätterna in-
stängda. Må ej eller then ej åker äger, Swin hafwa. 
Then häremot bryter plikte som i 2. §. stadgas. 

§. Ther flere Grannar hafwa innom samma 
hägnad, sina Ärt- och Rofland; må ingen, utan alla 
the öfriga Grannarnas wettskap, wid 2. Dal. S:mts 
plikt, och skadans ersättning, besöka them. 

§. Ertappas någon, som ej hafwer del uti Ärt-
och Rof-landet, plikte efter 6*. och återbäre dub-
belt, hwad han taget. 

§. Kniar någon på andras ägor, plikte lika 
med the sidstnämde, och miste thet kniade gräset. 

§. Slår någon en annans slåta olofligen, eller 
öfwer gånget wad, böte 5. Dal. S:mt, och miste 
höet. 

§. När Ängar och Gärden uplåtas til bete, 
hafwe ingen makt at insläppa flera Creatur, än för 
sin andel i Byen, efter öretalet, dock at 2 små 
Creatur räknas mot et stort, och twertom. Mindre 
tillåtes någon, som bor på Ägorne, eller hafwer ej 
del i gärdet eller ängen, at nyttja betet. Sker an-
norlunda, erläggas i förra fallet 16 Öre S:mt, och i 
sednare dubbelt för hwart kreatur. 

§. Är led och grind upkastad, lycka kullfåld, 
eller gärdesgård nederbruten, hwarigenom then 
ena byens kreatur slippa in på then andras ägor, 
och ingen kan eller wil angifwa wåldswärkaren; 
plikte Byen, hwarifrån ohägn skedt, 6 dal. S:mt, 
ersätte skaden, och uprätte thet nedstjelpta. 

§. Uti wallgång skola alla på samma trakt, 
efter antalet af sina kreatur, wid 2 Dal. S:mts wite 
för hwart och et, taga del, så at the antingen holla 
wallhjon tilhopa, eller så många dagar, som efter 
kreaturens antal, belöper sig på hwar och en sär-
skilt. 

§. Wallarenas skyldighet skal wara, at wid 6 
Dal. S:mts plikt, så wäl sjelfwa afstå med betande 
på andras slåttor, som ock, at wid samma bot, hos 
ägaren straxt angifwa, om någon gärdesgård, ther 
the gå fram, är af okynnes få eller folk nedbruten, 
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tå wåldswärkaren, eller ägaren af the kreatur, som 
i hägnaden först fmnas, skal plikta bemälte 6 Dal. 
ersätta skadan, och uprätta gärdesgården. 

§. All dants på logar, alt skjutande Wall-
borgmässo afton och på bröllop; alt owarsamt bä-
rande af eld i lador, foderhus, stall och wedlider, 
samt alt annat eldens wanwårdande, hwar af eld-
swåda kan upkomma, ware wid 20 Dal. S:mts 
plikt, förbudet. 

§. Hugger någon olofl. på annars skog och 
mark, plickte för hwart-lass 6 Dal, för hwar stock 
4 Dal och hwart löfträd 3 Dal. alt S:mt. 

§. Tuppar någon på allmänning, eller en an-
nans eller samfält mark, Ek, Ask, Lön, Oxel eller 
Björktelningar eller af frön och kärnor uprunna 
plantor, plickte för hwart träd 3 dal. S:mt. 

§. Finnes slagbult af nedhuggna unga, i 16 §. 
nämde ädlare träslag, plikte ägaren 1 Dal. S:mt. 

§. Bortförer Frälse-Bonde wed, timmer, kål, 
eller bräder af skogen tu l salu; tilfalle thet afförda 
honom, som thet anholler, och undfå han thess-
utom 2 Dal. S:mt af Frälse-Mannen; men med 
Frälse-Skatte förholles efter lag. 

§. Utan Jordägarens tilstånd må i Back-
stufwor, wid 4. Dal. S:mts bot ej annat brännas, 
än buskar, skatar och qwistar, ther icke then sta-
digare weden är bewisligen på lofligt sätt förskaf-
fad. 

§. Tager någon olofligen frukt i trägård, 
krydd- eller kåltäppor, böte 10 Dal. S:mt och är-
sätte skaden. 

§. Fiske må ingen, som ej äger del i sjö 
eller å, utan delägarenas tilstånd idka. Brukar nå-
gon häremot ekstock eller fiskedon i en annars 
fiskewatten, ware lika med then, som ens annars 
ekstock eller båt utan lof nyttjar, til 5 Dal. S:mts 
plikt förfallen, och miste ekstock och fiske-red-
skap. 

§. Wid en annans strand eller åbrädd må ej 
eller någen, utan lika wederbörligt lof (§. 21) wid 
1 Dal. S:mts plikt taga kräftor. 

§. Samma bot ware för then, som med alt 
för fina fiskeredskap, utöder then smärsta fisken, 
eller ej tilbaka kastar then updragna fisk-råmmen, 
och the kräftor, som hafwa råm under sig. 

§. Skjötteri må ej eller någon, wid 5 Dal. 
S:mts bot, på annars skog och mark olofligen idka, 
eller fågel och djur therpå fånga. 
At sålunda, som i the föregående Tre Capitel stad-
gas, är oss emellan öfwerenskommit, intyge wi 
med wåra namns undersättjande. 

Otto Fleming. Johan Ihre, Eric Prosperin, Gabriel 
Hernodius, Petrus Ruth, Jonas Griip. 

På Skatteböndernas wägnar. Jan Jansson i 
Forsby B, Anders Ersson i Micksbo B, Mats 
Persson i Hammarby B, Olof Andersson i Forsby 
B, Jan Månsson i Kjetsbo B, Jonas Matsson i 
Gränby B. 

Såsom närwarande på Embetes wägnar. Lars 
Treudder. Krono Befallningsman. 

Föregående, i Björklinge Församling, öfwerens-
komna Byordning, warder härmedelst gillad och 
faststäld; dock så, at, der någre förbättringar tul 
hushållningens förkofring och tilwäxt, framdeles 
skulle påfinnas, de då måge blifwa antagne och 
tillagde. 

Upsala Slott i Lands-Cancelliet den 16 Martii 1778 

Thure Gustaf Rudbeck/Anders Crwlius. 

(Upsala, Tryckt hos Johan Edman, Kong!. Acad. 
Boktryckare, 1778.) 
[Siffrorna vid paragrafbeteckningarna 8, 9 och 13 
i kapitel 2 har i trycket angivits med 9, 6 resp. 23. 
Detta har ändrats i detta tryck.] 

TENSTA SOCKEN 

Byordning för Tensta församling 1777 
Tryck i UUB. 

By-Ordning I Thensta Församling Norunda 
Härad, Antagen och gillad i Allmän Soknestämma 
Then 7 September 1777. 

§.1. På thet så mycket bättre Ordning må uti 
Byelag kunna hållas, så skall uti större Byar en 
Ålderman och Upsyningsmän en eller flere tillsät-
tas på ett år eller flere, som Byamän sig therom 
förena; men ther Enstaka Gårdar och Byar af Twå 
eller Tre Grannar stöta med Ägor tillhopa kunna 
the sig om en Upsyningsman förena och thesse 
små Byalagen åter förena sig med andre näst 
gräntsande om en Ålderman tillhopa. Föreningen 
om Upsyningsman kallas lilla sammansättningen, 
föreningen om Ålderman stora sammansättning-
en. Desse föreningar om Åldermän böra ske emel-
lan the Byar hwilke gräntsar tilhopa med fleste 
Ägorna. Ålder- och Upsyningsmän uttagas efter 
fleste rösterna och får den som fleste rösterna fal-
lit på, sig therifrån icke undandraga. Åldermannen 



Norunda härad 397 

hafwer til Bisitjare Upsyningsmännen ther the i 
sammansättningen flere äro, eljest någon annan 
beskedelig Byaman, så at Domlaget består åtmin-
stone af 3:ne nemligen Åldermannen och 2:ne Bi-
sittjare. Åldermannen äger magt när han antingen 
sjelf pröfwar nödigt, eller warder af någon annan 
tilsagd eller påmint, at sammankalla Grannarna 
eller Byamännen til, at med hwarannan gemen-
samt öfwerlägga om thet arbete the tå wilja före-
taga, eller hwad häldst thet wara må som til Hem-
mannens bättre bruk, häfdande och förmån lända 
kan, såsom om rätter tid at utsläppa watn af Åker 
och Äng, hwad dagar slotta skall ske, hwilka Gär-
desgårdar skola å nyo stängas eller förbättras, 
hwarest Diken skola å nyo uptagas, eller gamla 
upgrafwas eller ränsas, hwarest eller huru stort 
Fälle eller Löftägt på oskift Skog och Mark skall 
göras, hwilka Åkrar skola besås och gjödas, hwad 
tid Ängstegar skola upwadas, slås, och med rå ste-
nar skiljas; när och huru Ängar böra til bete up-
låtas eller hägnas, Eldstäder synas, hwad folk på 
Ägorne böra inhysas och tilser huru Ungdomen 
sig i sina samqwäm och nöjen skickar och förhål-
ler. Samma magt, Sysla och Rättigheter äger och 
åligger Upsyningsmannen i lilla Sammansättning-
en som Åldermannen i den stora, skall ock Up-
syningsmannen wara skyldig i förekommande mål 
biträda Åldermannen och hos honom angifwa 
hwad som i lilla Sammansättningen kan förefalla 
wärdt Åldermannens åtgärd. Thetta sammankal-
lande sker genom en Budkafla, hwilken hos Ålder-
mannen förwaras, så märkt at han icke gäller wi-
dare än innom Bylaget, men när Byamännen, 
skola komma tillsammans bör then af ålderman-
nen skickas omkring Byalaget, tå then, som en så-
dan Budkafle, efter ordningen, emottaga bör, är 
förpliktad then samma straxt utan ringaste uppe-
hålld til sin Granne fortskaffa, försummar någon 
thetta, eller wisar här wid någon motwilja plikte 
första gången 4 Skilling och andra gången dubbelt. 
Byamännens sammankallande kan ock ske genom 
blåsning utur en Lur eller Horn, eller ock med 
Trumslag af en pinna, alt som the sjelfwa be-
qwämligast finna och sig förena kunna. När Bud-
kaflen således omlupit, eller teckn på förenande 
[= förenämnde?] sätt, til grannarnes samman-
komst, är gifwit, bör åboen sjelf eller Fullmägtig 
ifrån hwarje Hushåld på then ther til utsatte sam-
melplatsen sig straxt inställa och afhöra hwad som 
af Åldermannen kan blifwa förestält: blifwer nå-
gon utan laga förfall borta, och sig tå icke infinner, 

böte then thet gör 4 ss. Sker thet oftare eller af 
tredsko eller wårdslöshet, böte hwarje gång dub-
belt, är Byalaget stort böra twänne Bisittare af 
Åldermannen tilsättjas, hwilka äga, at afgjöra the 
förefallande Dispyter samt utexeqvera böterne, 
hwartil the tröge och motwillige, efter thenne By-
Ordning gjordt sig förfallne. Skulle någon af Bya-
männen, wara så obetänkt, at wid sammankom-
sten med oanständiga ord öfwerfalla Ålderman-
nen, eller någon annan af Grannarne, eller och 
utbrista i eder och swordom böte 8 ss. eller mera 
efter omständigheterna, som brottet är til. 

§.2. På thet hwar och en må njuta fred och 
hägn, böra alla Gärdesgårdar, the ware sig af sten 
eller gärdsle, så wäl som jordwallar, omkring går-
den, ängar och hagar hållas i fullkomligt godt 
stånd; til hwilken ända nödigt är, det Gärdesgårds-
Syn warder höst och wåhr, eller ock flere gånger 
om året, ther så nödigt pröfwas af samtelige Gran-
name förrättad, hwar wid noga bör efterses alla 
felaktigheter, och thet som tå finnes ogildt skall 
sedan sättas i fullkomligit stånd, innom en wiss 
förelagd tid eller plikte then sådant försummar 1 
ss. för hwar famn och gälde thes utan skadan dub-
belt åter som theraf timat. Åldermannen bör ock 
noga tilse, thet ingen sker förnär, utan at hwar 
håller Gärdesgård efter hemmantal och stångfall. 

Enär någon Gärdesgård omkring Åker, 
Äng, Hagar eller Betesmark blåser neder, eller 
eljest finnes odugelig, bör then straxt utan drögs-
mål förswars god upsättjas; försummar någon thet 
sedan han antingen sjelf fådt therom kundskap, 
eller blifwit af Åldermannen eller någon annan af 
Grannarne härom tilsagd böte 2 ss. för hwart 
kreatur som therigenom inkommer och fylle ther-
jemte skadan, efter Byalagets bepröfwande. 

Likaledes böra alla Grindar hwarest the 
behöfwas, hållas i godt stånd, så at therigenom 
inga kreatur inkomma, warder thet försummat, 
plikte 4 ss. och ersättje skadan. Wid samma plikt 
böra äfwen alla led och öpningar på Winter Wägar, 
straxt om Wåhren upfredas, och Grannarna wara 
smalt förbundne gjöra Sommarwägarna bruk-
bara, så snart det befinnes åt Åker eller Ängmark 
af wägens nyttjande skadas. Och på thet Byamän-
nen måge så mycket bättre här wid kunna taga 
theras skyldigheter i akt; ty komma hädanefter 
alla grindar them emellan så at fördelas, som thet 
för hwar och en kan falla beqwämligast. Och skola 
alla Grindswänglar af them som grinden hålla bör 
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sättjas på frånsidan af stolpen, den sådant försum-
mar plikte 2 ss. 

På thet Diken, ther Ortens belägenhet så-
dant fordrar, må med thesto större nytta anläggas 
och wid makt hållas, är nödigt thet Dikes Syn hål- 
les åtminstone twänne gånger om året; then första 
om Wåhrtiden när kälen går utur jorden, på thet 
man bäst och säkrast må se, hwarest wattnet på 
Åkrarne stadnar, och hwarest thet beqwämligast 
låter sig afleda, och then andra om Hösten, tå 
noga efterses bör, huru hwar och en så til sin egen 
som Grannens nytta och fördel, fullgjordt thet ho-
nom ålegat. 

The Aflopps- och Flod-Diken hwilka 
Dikes Synen futner nödige, böra ständigt hållas 
wid magt på thet watnet må therutur få sit fria och 
obehindrade aflopp; men ther så hända skulle at 
Någrannars Ägor möta och dämma samma watn, 
äro the förpliktade at thet igenom sina Ägor, utan 
drögsmål genomgräfwa och utsläppa; försummar 
eller eftersätter någon thet, sedan han therom blif-
wit tillsagd, plikte 4 ss för hwade famn och betale 
thes utan dikarelön särskilt. 

På thet Åkerbruket må så mycket förr och 
säkrare komma uti fullkomligit godt stånd, är nö-
digt, at en wiss tract af Åker årligen til omans-
ning och dikning företages; hwar för utan Skår-
Diken som finnas nödige emellan Åkrarne, böra af 
Grannarne så goda och fullkomliga updikas, som 
nödwändigheten fordrar, samt Diken på the stäl-
len, som Dikes Synen förordnat, tilbörligen upren-
sas och wid magt hållas, jämwäl ock alla höga 
Dikesrenar upgräfwas; åliggandes Åldermannen at 
noga tilse, thet torfwen af renarne, så wäl som 
dikes mullen blifwer på Åkrarne utförd på the stäl-
len, ther thet bäst behöfwes. Skulle någon härutin-
nan wisa tredsko och motwilja, hafwe Grannarne 
frihet at taga Dikare, och sedan låta af then tred-
ska utmäta Dikare-lön jemte böter för hwarje 
famn, the således för honom updika låta. 

Til förekommande af then skada och olä-
genhet, som ofta theraf förorsakas, at then ena 
Grannen uppå then andras sådde Åkrar, för-
derfwar och nedtrampar hans Säd, böra samteliga 
Grannarne, efter gjörligheten gjöda sina Åkrar på 
en trakt och skifte, så at the ther kunna utså ena-
handa Säd om Höst och Wåhr; och emedan Råg-
sädet bäst och säkrast utöder then skadelige 
Landt- eller Flyg-Hafra; ty är högst angeläget at 
thetta sädet mäst idkas, på the orter, ther then 
samma sig inrotat. Then som ej på möjeligaste sätt  

fredar annars Åker och Äng som sådd eller wäxan-
de är ifrå alt öfwerkjörande eller gör onödige gång 
och gjenwägar öfwer enthera, eller lämnar grind 
och led öppet, äntå then eller thet för honom öp-
pet stode plikte 8 ss. 

Enär Byemännen således om Wåhren 
kommit öfwerens, hwarest the wilja så sin Winter 
säd, böra alla Gärdesgårdar i rättan tid upfredas, 
så at när sädestiden om Hösten infaller och Gran-
name warda af Åldermannen therom tillsagde, bör 
Sädes-Gärdet innom et dygn wid 8 ss. plikt wara 
upfredat, skulle någon sedan sådt är, insläppa sine 
Kreatur böte för hwarthera 1 ss. jemte skadans 
ersättjande och ware wid samma straff förbjudit, 
at uprifwa sin Gärdesgård omkring Trädes gärden, 
så framt icke alla Grannarne thero öfwerens-
kommit. 

Ej må någon om Höst eller Winter in-
släppa lösa kreatur på Rågen at beta innan Ålder-
mannen sammankallat Grannarne, och the tå pröf-
wa, at thet utan skada ske må; gjör thet någon el-
jest plikte hwarje gång 4 ss. för hwart Kreatur, 
han således insläpt. 

Såsom thet ej ringa skada förorsakar at 
Hästar och andra Kreatur warda om Wåhren, se-
dan kälen är utur jorden, insläpte uti Ängarne til 
bete; altså warder thet, utan högsta nöden och öf-
werenskommelse, aldeles förbudit: bryter någon 
häremot, plikte för hwart Kreatur 2 ss. 

På thet Ängarne ej måge warda alt för 
mycket utgnagne och nedtrampade, hwaraf 
ganska stor skada och afsaknad på nästa års gröda 
förorsakas; förthenskull är högst nödigt, at om 
Hösten, sedan the blifwit lagom betade, warda på 
the Orter, ther thet sig göra låter, straxt upfre-
dade. Gjör någon häremot, sedan Grannarne om 
Ängarnes hägn sig förenat, plikte 8. ss. och ware 
äntå förbunden Kreaturen straxt uttaga. 

Enär Åldermannen antingen sjelf pröfwar 
nödigt eller blifwer af någon annan påmint, at låta 
ifrån Åkrarne och i synnerhet Sädes-gärden ut-
släppa thet öfwerfiödige wattnet, bör en Karl ifrån 
hwart matlag på föresattan stund och tid sig in-
finna, samma arbete at förrätta, försummar någon 
thet, eller går bort innan alt är fullgjordt böte 2 ss. 
och betale thess utan efter Byamännens bepröf-
wande, then som arbetet för honom förrättat. 

Wid then uti näst föregående §. utsatte 
plikt böra Byamännen om Wåhr och Höst, så snart 
tilsådt är, uppå Åldermannens kallelse sig inställa, 
at emellan Åkrarne upköra och rätta Fohrorne, 
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samt flere wattufohror anlägga ther så nödigt pröf-
was; wid hwilket tillfälle Åldermannen med sam-
telige Grannarne hafwa noga at tilse, thet alla skif-
ten blifwa rätt håldne efter Stångfall och upsatte 
Råmärken, hwilka nödwändigt böra wara af sten, 
emedan pålar både rutna och kunna af wårdslöst 
folk snarare bortköras. 

Någre dagar innan Slåttertiden om Som-
maren infaller, skall Åldermannen kalla Grannar-
ne tilsammans, at med them öfwerlägga, när the 
wilja begynna at slå sina samfälte Ängar, böran-
des nödwändigt Skiften och Tegarne en eller flere 
dagar förut, utstakas och utwadas; försummar nå-
gon thetta, plikte 2 ss. första, och andra gången 
dubbelt. Och skall thet åligga Åldermannen med 
the öfrige Byemännen at noga tilse, thet ingen här-
wid sker förnär, utan at en riktig och rätt utwad-
ning blifwer skiften emellan förrättad, och sten i 
stället för pålar til Råmärken uti Ängarne nedsatt; 
hwarefter alla böra på en gång begynna Slå så at 
then ena icke trampar och nedkörer then andras 
gräs; Slår någon, sedan sålunda skift är öfwer rätta 
Linjen, uppå sin Grannes Äng, betale Höet eller 
Gräset dubbelt tilbaka, och plikte thess utan 4 ss. 

Ingen må afslå sine Åker-renar i Sädes-
gärdet innan samtelige Grannarne sig therom för-
enat och bytesrenarne först blifwit delte, wid 4 ss. 
böter och gälde thess utan skadan för thet Gräs 
han för sine Grannar nedtrampat. 

Alla nödige wägar innom Ägorne til och 
ifrån By, böra Grannarne emellen fördelas; sedan 
hålle hwar sitt wägstycke förswarligen wid makt: 
försummar någor att bättra then Bro eller Wäg-
stycke, som honom tildelt är, sedan honom är wit-
terligit, at then är ogild, eller han af Åldermannen 
therom tilsagd blifwer, böte 8 ss. Skulle han äntå 
widare tredskas, hafwe Åldermannen med Bisitta-
rena makt at för lego låta laga thet som ogildt är, 
och sedan af then tredska, efter godtfinnande, le- 
gan jemte böterne uttaga. Och på thet Byemännen 
måge så mycket beqwämligare kunna köra öfwer 
Diken, hwarest the hälst åstunda, samt slippa at 
hålla renar och biwägar på åtskillige ställen; altså 
skola, til Dikens conservation, som the eljest ned- 
köra och igentrampa, lösa flyttje Broar i hwarje 
By hållas; och kunna 2 eller flere Åboer sättja sig 
tilsammans och sig om Broens byggande och wid 
makt hållande förena. Hwilken som en sådan Bro 
af wårdslöshet sönderkörer eller eljest förderfwar, 
ware pliktig then samma straxt laga och i sitt förra 
stånd sättja. Then som af samma Bro, sidst om 

Hösten wid Sädens inbärgande sig betjent, skall 
ock wara skyldig, then at hemföra, och öfwer Win-
teren i förwar hålla, hwilken som häremot bryter, 
plikte efter omständigheterne, som Byemännen 
skäligt pröfwa. 

Ingen ware efterlåtet, at utom samtelige 
Grannarnes öfwerenskommelse, beta eller tjudra 
sine Kreatur uti Äng eller Sädesgjärde änskönt 
thet skedde på hans egne Ägor; gjör någon thet, 
plikte hwarje gång för hwart Kreatur 2 ss. gjör han 
skada, ersättje skadan och plikte äntå ther til. 
Kniar någon gräs på annars mark, miste det knia-
de om han ertappas, ersätte skadan och plikte 
8 ss. 

Sedan Ängarne äro afbärgade böra om 
hösten inga Kreatur ther uti insläppas, innan 
Åldermannen sammankallat Grannarne och the 
sig förenat så wäl om tiden när sådant ske må, 
som ock om antalet, och hwad slags Kreatur the 
wilja ther insläppa. Likaledes bör thet förhånas 
när Sädesgärdet om Hösten blifwit ledigt och Sä-
den inbärgad. I betet äga hwar del efter öretalet 
och antalet af Kreatur jämkas efter Kreaturens 
slag och ålder. Hwar som häremot bryter plikte 
8 ss. 

På thet Ängswallen ej må för mycket up-
trampas och skadas, skal uti the ängar, ther ej 
allmän farwäg är, ingen wara tillåtit at köra Wåhr 
och Höst när kälen är utur jorden; och så framt 
Gärdesgårdarne omkring sådane Ängar, böra la- 
gas eller omgärdas bör gärdslet thertil utköras me-
dan Kälen är i jorden. Ej eller må någon uti the 
ängar ther farwäg är Köra utom rätta wägen. Gör 
någon annorlunda, plikte hwarje gång 2. ss. 

Hwarest grannarne samfäldt uppå en wiss 
Tract, eller Intaga, så sine Ärter eller Rofwor, 
bör ingen tillåta sine barn eller andra gå at plocka 
Ärter eller uptaga Rofwor til Koknings, utan om 
sådant må tillåtas, böra samtelige grannarne ther- 
om tilsägas, på thet ingen må ther wid gjöra then 
andra förnär, eller sine grannars Åkrar nedtrampa, 
eller böte hwarje gång 2. ss. 

Skulle en eller flere af Åboerne i Byen, 
hälst ther samfält Skog är, wilja upsätta Stengår- 
dar eller Jordwallar, ther thet lägligit är, och Sten 
finnes at tilgå, böra the öfrige Grannarne therifrån 
sig icke undandraga, utan ware the alla efter 
Hemmantal och Stångfall, pliktige, thet samma 
äfwen at efterkomma, och fullgjöra; gjöra the thet 
ej, bör Byemarken straxt skiftas och delas, på thet 
then flitigas och willigas Skog, ej må igenom then 
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trögas motwilja och lättja blifwa uthuggen och rui-
nerad. 

På the orter ther Wallgång hålles, böra 
samtelige Byemän sig therom förena, som the för 
sig drägeligast och bäst finna; och bör ingen som 
hafwer Kreatur på samma mark och bete sig ther-
ifrån undandraga wid then plikt som Grannarne 
åsämjas. Wallarena plikte 1 ss. om  the låte ohägn 
ske eller se stängsel felaktig och thet ej angifwa; 
ware the och skyldige weta hwem stängslen tilhö- 
rer på then trakt the walla Kreaturen. Then som 
ej fängslar sine Kreatur som han wet wara af 
okynne, ersättje skadan och plikte efter Lag. 

Till Skogens och Utmarkens thesto bättre 
skötsel och conservation, böra Grannarne och 
Byemännen, hälst på the orter, ther ej tilräckelig 
och öfwerfiödig Skog är, hwart år komma öfwer-
ens om theras Hyggen, som ske på samfålt Bye-
mark, såsom på hwilken plats eller ställe sådant 
ske må, samt huru mycket hwar och en må till-
låtas at hugga. På thet ris och qwistar ej må kas-
tas omkring i Skogen, betet til stort hinder och 
mehn, så böra, på the platser, ther Timmer, Wed, 
Stör och Gärdsel fålles, alla toppar och qwistar, 
hemföras til bränsle, och riset lemnas qwar til 
markens gjödning. För öfrigit måge Byemännen 
om Skogens rödning, skötsel samt conservation 
för framtiden, sjelfwa förordna som the efter 
hwarje orts beskaffenhet, finna bäst och tjenligast 
wara; then som Barrträd hugger litet eller stort på 
annars mark, betale wärdet och plikte efter Lag. 
Fäller han löfträd, ersättje skadan och plikte dub-
belt. Fäller någor träd på annars Tomt eller ther 
träd til ortens prydnad wäxa och ingen skada för-
orsaka plikte 8 ss. utom hwad Lag förmår. Fäller 
någon frukt-träd, uttaga Byelaget böterne och 
gifwe them til then som trädet ägde och thertil 
betala wåldswärkaren trädets wärde efter Lag. 
Stjäl någon Frukt innom annars Trädgård eller 
Lund plikte efter Lag och sittje i Stocken, bryter 
han therwid gren eller eljest gjör träd skada plikte 
dubbelt och sittje twänne Heligdagar i Stocken. 

Fiskar någon på annars Strand ehwad 
fiske han idka må emot ägarens wilja och utom 
hans wetskap plikte 8. ss. och hafwer sina fiske-
redskap förwärkat. Tager någor eller löser ifrån 
land annars Båt eller Ekstock utan ägarens wet-
skap och wilja, ware samma plikt. 

Skulle någon af Byemännen upfinna nå-
got som ej allenast wore tjenligit, utan ock nöd-
wändigt til Byens och Hemmanets förbättring, bör 

Åldermannen sammankalla samtelige Grannarne, 
och therom öfwerlägga: Men ther så hända skulle, 
at the andre tå stadnade i thet slut, at the icke 
wilja thenna förbättring sig åtaga, hwarigenom 
then rättsintes, och wälmenandes goda upsåt 
blefwo hindrat, hafwe han frihet, att söka Doma-
ren. 

Skulle, sedan Åldermannen sammankal-
lat Grannarne och the sig förent om thet arbete 
the tå wilja begynna, thet ware sig antingen Slåt-
ter, Sädesbärgning eller hwad hälst thet wara må, 
någon i Byelaget ther uti finnas efterlåten, tredsk 
och försummelig, hwarigenom the öfrige uti sitt 
göromål blefwo hindrade, ware the tå icke skyl-
dige at wänta på then tröge, utan hafwa frihet sit 
arbete fullända, och han skylle sig sjelf för then 
skada han therigenom lider. Men ther någon för 
åkommen nöd och fattigdom, eller annan oförmö-
genhet, ej hunne med, at fullborda sitt arbete, 
såsom Byens nytta och angelägenhet fordrar, 
njute han tå i Sädes och Bergnings tid en med 
mera, hjelp af Grannarne, hwaremot han, antingen 
med annat arbete, eller skälig betalning, efter Ål-
dermannens och Besittarens bepröfwande, bör 
them theras beswär ersätta, wägrar han thet, böte 
tå efter Byelagets godtfinnande. Dock må ingen i 
Skjörde eller Slåtter tid köra öfwer annars Åker 
eller Äng, utan at först gifwa ägaren tilkänna at 
han sådan frihet högeligen hafwer af nöden, och 
sedan slår eller skär och wårdar, försummar han 
etthera plikte 8 ss. 

Uti the Byar, ther Boställen äro, skall 
Innehafwaren eller Åboen theruppå wara förplik-
tad, at gjöra alt samfält arbete med sine Grannar, 
uti alt thet, som kan lända Byen och Hemmanen til 
fördel och nytta, och må han på intet sätt sig ther-
ifrån undandraga. Sätter han sig theremot, äge Ål-
dermannen och Grannarne makt at lega för hans 
arbete och sedan af honom uttaga legan för arbe-
tet, jemte böterne, efter omständigheterne och 
Byamännens bepröfwande. 

Skulle någon af Byamännen wara borta, 
när the af Åldermannen warda sammankallade bör 
then samma wid sin hemkomst, hos Åldermannen 
sig underrätta, om hwad tå beslutit bliwit, eller 
eljest kan wara befalt, och ware han skyldig thet 
samma i alla delar at efterlefwa, lika som han sjelf 
want wid sammankomsten, närwarande. 

Ingen må Inhyses Hjon, eller annat folk 
af mindre frägd, på sine Ägor intaga, innan Gran-
name gifwit thertil sit bifall; gjör thet någon plikte 
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8 ss. och ware äntå förbunden slike Personer 
straxt bortskaffa, ther Byemännen sådant begära 
och påstå. 

Alt ifrå kälen går ur jorden til thess hon 
åter kälad warder, böra Swinen wara ringade om 
Grannarna så åsämjas och de finnas gjöra betet 
skada, och skola the äntå när Säden inkjöres wara 
instängde eller utur wägen, hwar som häremot 
bryter plikte för hwart Swinkreatur litet eller stort 
1 ss. 

Ingen bygge Smidja och Badstufwu nära 
intil By. När thesse hus skola å nyo byggas, skola 
Byamän höras och utsyna stället. Efter flesta rös-
terna skall then sig rätta som bygga will. Then 
som annorlunda gjör plikte och Huset rifwes. Bar 
Eld må ej bäras Hemmannen emellan, ej eller i 
Stall, Fähus, Lada eller annat uthus, och skall 
jemwäl i thesse rum alt tobaks rökande wara för-
budit. Ej må Eld lämnas °släkt eller owårdad i 
kölna, Pörten, Badstuga eller Smidja, eller plikte 
then annorlunda härmed förfar efter Lag. Ålder-
mannen med Bisittjarena böra twänne gånger om 
året nemligen Höst och Wåhr besiktiga alla Eld-
städer i hela Byelaget, och the som tå finnas så 
bofållige, at eldswåda therigenom tima kan, böra 
Besiktningsmännerne låta nederslå, och ägaren 
böta. 

Alla Byar böra med watn wäl försedde 
wara, och skola til then ändan alla Brunnar, Källor 
eller andra samfälte Wattu-ställen för Kreaturen, 
ständigt hållas wid makt, och när nödigt är, at the 
böra rensas eller upgrafwas, får ingen sig therifrån 
undandraga wid 8 ss. plikt, gjör thet någon, hafwe 
Åldermannen och Byamännen makt, at låta för 
then motwillige leja arbetare, samt sedan arbets-
lönen jemte böterne af honom taga. 

Ther flere Byar gräntsa tilsammans i 
Åker och Betesmark, antingen the mötas i öppet 
falt, eller hafwa Åker och Tege-Skifte med hwar-
annan eller ock äro med Gärdesgård och stängsel 
skilde, böra the i alla delar wara förpliktade, at 
hålla then ordning och fred emot sine Grannar som 
By-Ordningarne innehålla och stadga, wid samma 
böter. Sker ohägn them emellan igenom stängers 
afkastande af Gärdesgård, Led, eller Lycka ned-
brytes, rifwas och förderfwas, Grindar, som ej äro 
i Farwäg utan eljest Ägor emellan, kullfällas, up- 
låtas eller förderfwas, så at Byens Kreatur i nära 
By-ägor inkomma, och skada gjöra, men Wålds- 
wärkaren ej uptäckas kan, plikte tå hela Byen 
hwarifrån ohägn skedt efter öretal och blifwer 

plikten qwar wid Byen som pliktat och ägaren up-
rätta thet tålda och förbättra genast. Sker ohägn 
härigenom Grannar emellan eller ifrå Enstaka 
Gårdar plikte tå then som Kreaturen äger, som 
förr sagdt är. Ther Å eller Strömfall är, ware the 
som Wattugårdar stänga böra, samfäldt answarige 
för Wattugårdens wid magt hållande, när ej Flod 
hindrar, eller plikte 4 ss. Sker wåldswärkan på 
them och wåldswärkaren ej uptäckes plikte the 
som som Wattugårdarna hålla böra. Blir Wålds-
wärkaren uptäkt, ersätte han skadan i alla wid 
thenna §. nemde fall, och böte efter Lag. Åsido-
sätter någon som Wattugård hålla bör at \vårda 
och hägna then, när han om thess förfall bewis-
ligen kundskap äger, eller therom tilsagd blifwit, 
ware tå ensam för plikten answarig och ersätte 
om skada sker. Then som kan öfwertygas sedt 
någon ohägn wara å färde och ej genast sådan sö-
ker förhindra, eller om ske kan Ägarne eller Bya-
männen thet tilkänna gifwer plikte 4 ss. 

Grannarne i Byn böra upmuntra hwaran-
nan til wilda Träns plantering, och therest the 
innom sig komma öfwerens at plantera; hwad slag 
Trän, och huru många hwar sig åtagit, bör sådan 
öfwerenskommelse af the fleste, fullbordas af alla, 
then sig sedan undandrager plikte 8 ss. 

Wi wilje upmuntra hwarandra at til wår 
Åker handtering bruka Oxar och anse deras bruk, 
såsom en frukt af en Landtmans goda eftertan-
ka. 

På thet Dygd och Ärbarhet måtte hos 
wåra Barn ifrån barndomen inplantas, tilwäxa och 
hos Ungdomen bibehållas, wilja wi wara omtänk-
te, at både med lärdom och goda efterdömen them 
förelysa til en sann Gudsfruktan och goda seder, 
samt hafwa öfwer theras lefwerne waksamme 
ögon, at the igenom flättja, wällust och lösaktig-
het, ej måtte förskämmas. Alt therföre, finne wi 
oss förbundne, at äfwen föreskrifwa gräntsor för 
Ungdomens nöjen, at the igenom för mycken fri-
het ej måtte förfalla til syndigt sjelfswåld som för-
törnar GUD och drager GUDs rättmätiga Straff-
domar öfwer Land och Folk. För then skull hafwe 
wi i Christelig afsigt, at förekomma missbruk af 
nöjen, öfwerenskommit bewilja wår Ungdom 
några roliga stunder med följande wilkor 1:0 At 
Ungdomen får gå tilhopa at roa sig med Dants; 
men ej flere än fem gånger om året. neml. 2:ne 
gånger medan Jule-Heligen warar, en gång i 
Påske, en gång Pingest, och en gång Midsommars 
Heligerna. 2:o Sådana Dantssälskaper få ej hållas 
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emot någon instundande Heligdag ej heller begyn-
nas förr än emot aftonen. 3:o Skall Ungdomen 
wara tilsammans innom sit Byalag och ej gå ifrå 
sit Byalag til et annat, utan Föräldrar eller Hus-
bönders wettskap och tilstånd. 4:o Skall Ungdo-
men komma tilhopa tu Dants hos någon Bonde 
men ej hos Torpare, Soldater eller Inhyses Folk. 
5:o Skall ingen af Sällskapet röka Tobak i Uthus 
eller ute på Gårdarne, utan then som wil röka, 
röke inne i huset. 6:o Skola inga Sammanskott af 
Ungdomen g,jöras til Förtäring wid thesse Sam-
qwäm, i Penningar, Spanmål eller af hwad namn 
thet wara må. 7:o Skall all Öhl och Bränwins sälg-
ning och förtäring wara wid och i thesse Sam-
qwäm aldeles förbuden. Sin törst må Sällskapet 
släcka med Swagdricka, äfwen som ock alt Kort-
spel förbjudes. 8:o Skola thesse Dants-sällskaper 
skiljas åt och all Dants uphöra, åtminstona kloc-
kan 12 om natten. 9:o Skall Dants-sällskapet wara 
förbundet gifwa Ålder- eller Upsyningsmannen 
tilkänna när och hwarest thet går tilhopa at roa sig, 
så at thet måtte ske med hans wetskap och han 
hafwe tilfälle och rättighet, at hafwa tilsyn på Säll-
skapet, at alt måtte skickeliga och ärbart tilgå i 
Sällskapet och at tilsäga them, at skiljas åt. Bry-
ter någon emot thesse föreskrefne wilkor ware sig 
Man eller Qwinna plikte q6:dels R:dal eller 1 Dal. 
S. mynt. 

Brister någon af Sällskapet ut, i wrede och bit-
terhet med eder och swordom plikte 1 Dal. 
S:mynt. 

Öfwerfaller någon, annan i Sällskapet med hugg 
och slag plikte 1 Dal. S:mynt utom Laga plikt. 
Ofredar någon af Sällskapet Wärden eller Upsy-
ningsmannen, med ord eller gärning eller sätter sig 
emot theras påminnelser, at skiljas åt i rättan tid 
plikte R:dal eller 2 Dal. S:mynt. Alt Kortspel om 
Penningar eller Penninge wärde i Dryckeslag, 
ware ock hos oss förbudet wid 1 Dal. S:mynts 
plikt för hwar och en som thermed beträdes. 

§. 38. Äro Åldermän och Upsyningsmän eller 
Bisittare efterlåtne i thet them efter thenna By-
Ordning åligger bewaka och handhafwa, eller om 
the se igenom fingren med brottslige och äro efter- 
låtne i Böters uttagande, andrages målen i Sokne-
stämma och ther dömes; likaledes om Ålder- och 
Upsyningsmän eller Bisittare hafwa något klago- 
mål at andraga öfwer en eller flere i Byalaget, som 
ej i Byalaget skiljas kan, andrages thet i Sokne- 
stämma som äger rätt at ålägga, then eller them 
som brottslige befinnas, fil och med 1 R:dalers 

plikt, hwilken plikt i alla the fall, tilfaller Soknens 
Fattig Cassa. 

§. 39. Thenne By-Ordning gälle ock för alla 
them som bo på Byalagets Ägor, ware sig Solda-
ter, Torpare eller Inhyses Folk, men the böter, 
som i Byen utgå efter öretalet, utgjöres hos thesse 
efter Människo talet i hans hushåll. 

§.40. På thet thenna By-Ordning som åtmin-
stone en gång om året för samtelige Grannarne 
bör upläsas, må til alla delar så mycket strängare 
blifwa efterlefwad, ty skall ingen til ursäkt tjena at 
hans Barn, Lego-folk eller Torpare, honom owe-
tande, sig emot By-Ordningen förgripit, utan ware 
han, som i Gården Husbonde är, pliktig at swara 
til alt thet, som hans Husfolk häremot bryta; til 
följe hwaraf Husbonden är förbunden, at, efter 
Åldermannens och Byamännens bepröfwande 
böterne straxt utlägga, och må han therföre taga 
sin ersättning igen af Tjenstehjonets Lön och Ar-
bete eller Penningar af sine Husmän och Tor-
pare. 

Alla Böter som efter thenne By-Ordning, 
blifwa utsatte, äga Bisittarene, efter Åldermän-
nens och Byamännens godtfinnande, af then bros-
lige at uttaga; och ther then, som til böter förfal-
len är, skulle wägra at them straxt betala, hafwe 
the tå makt at af then gensträfwige taga pant, och 
lägge honom sedan wiss tid före, innom hwilken 
han then inlösa må; försummar han, warde til then 
mästbjudande försåld, och öfwerskottet, sedan 
böterne guldne äro, honom återstäldt. Skulle nå-
gon wara så obetänkt, at under en sådan förrätt-
ning med hugg och slag, eller oanständiga ord öf-
werfalla them, som thenna utmätning förrätta, 
plikte tå han efter Åldermannens och Byamännens 
godtfinnande. 

Huru the uti By-Ordningen utsatta böter 
måge fördelas, lämnas wäl til hwar och en Byes 
egit godtfinnande, dock på thet Åldermannen må 
kunna hålla så mycket bättre hand och upseende 
theröfwer, at By-Ordningen til alla delar noga ef-
terlefwes, ty är billigt, at han för sit omak och be-
swär njuter en del theraf, och at en del lämnas til 
Soknens Fattiga, eller ock anwändes til något nyt-
tigt samfält arbete för hela Byen: Men at anwända 
them til Dricka och Bränwin, eller wid utsatte 
Samqwäm them gemensamt förtära, ware aldeles 
förbudit. På hwad sätt thesse Penningar må bäst 
och säkrast förwaras, samt huru för them redo och 
räkning gjöras bör, måge Byamännen sig sjelfwe 
förena. 
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At samtelige Thensta Sokne-män i allmän Sokne-
Stämma then 7 September 1777 Öfwerenskommit 
och Gillat hwad i thenne By-Ordning afgjordt fin-
nes, intyga på öfrige Församlingens Ledamöters 
wägnar nedanstående: 

Hedvik Ekeberg för Altomta, Martin Forsswall 
Pastor, Johan Fredric Ekeberg för Sahlsta Gods 
och Tuna Rusthåll, Elias Ruth Comm., Carl Lind 
för Trafvenbergs Boställe. 

Eric Ersson i Breksta, Pehr Jansson i Forssa, 
Peter Adamsson i Brogården, Eric Östensson i 
Holfwerby, Pehr Ersson i Forssa, Jan Jansson i 
Kurbo, Lars Hansson i BregårdenH, Mats 
Matsson i Kjelbo, Anders Ersson i Onlunda, Jan 
Andersson i Sommar Ängen, Jan Ersson i Råsta, 
Olof Hansson i Åsby, Pehr Jansson i Järsta, Jan 
Carlsson i Gjöd Åker. 

Föregående By-Ordning, warder härmedelst gillad 
och godkänd; men de mål som äro af den beskaf-
fenhet, at de af Ålder- och Byamän, ej slitas kun-
na, eller böra, anmälas efter omständigheter, hos 
mig, eller wid Domstolen. 

Åldermän och Bisittare samt Upsyningsmän 
böra, i Skoglösa Byelag, wara omtänkte, att wissa 
Trakter inhägnas till Skogs wäxts befrämjande, 
hwilke inhägnader noga böra fredas, tils Skogen 
hunnit wäxa så långt, at den af Boskapen, ej kan 
skadas, då de utläggas och ej inhägnad göres der-
wid; hwarmed fortfares så långt möjeligt är efter 
omständigheterne; äfwen bör tillses, att onödige 
Gärdesgårdar undwikas och borttagas, samt Hus, 
i Man- och Ladugården, byggas med ordning, god 
inrättning och sparsam hushållning. 

Upsala Slott i Lands-Cancelliet den 19 Martii 
1778. 

Thure Gustaf Rudbeck / Anders Crxlius. 

(Upsala, Tryckt hos Johan Edman, Kongl. Acad. 
Boktryckare 1778.) 

ÄRENTUNA SOCKEN 

Byordning för Ärentuna socken 1776 
Tryck i UUB och ULA. Uppsala länsstyrelses 
kansli E XVII: 1. 

By-Ordning i Ehrentuna, Antagen och Gillad i All-
män Soknestämma Den 24 November 1776. 

1 §. Till Ordnings winnande och bibehållande 
i Byelag, skal i hwarje By en Ålderman tillsättas, 
på ett, eller flera år, efter Byamännens godtfinnan-
de och bör den, som fläste rösterna utnämt, wid 
5 daler S:mts wite, sig derifrån icke undandraga. 
Denna Ålderman äger magt, när han sjelf nödigt 
pröfwar, eller af andra derom påminnes, at sam-
mankalla Byamännen till gemensam öfwerlägg-
ning om hwad Byens bästa och nödtorft rörer. 
Detta sammankallandet werkställes igenom en 
Budkafle, som hos Åldermannen förwaras, men, 
wid förenämde behof, efter ordning fortskaffas 
Man ifrån Man, innom Byen, till undgående af 12 
öre S:mts plikt för åsidosättandet deraf. När Bud-
kaflan således omlupit, bör Åboen sjelf ifrån 
hwarje Hushåll, på den utsatte platsen sig straxt 
inställa, wid 24 öre S:mts plikt för uteblifwandet, 
som, i händelse af motwillig tredsko, fördubblas. 
Har någon laga förfall, undgår han wäl plikten, 
men måste åtnöja sig med, och fullgöra hwad de 
närwarande efter pluralite beslutit. Hwilken plura-
lite beräknas efter antalet af Öreslanden, som 
hwar och en besitter. Skulle någon med otidighet, 
i Ord eller Gerning, sig emot de närwarande för-
gripa, eller i Eder och Swordommar utbrista, 
plikte 1 dal. S:mt. 

2 §. Till Hägnadens iståndsättande och wid 
magt hållande, bör Höst och Wår, eller oftare, om 
så nödigt pröfwas, Gärdesgårds Syner af samtelige 
Grannarne hållas; hwarefter, innom wiss förelagd 
tid, alla då befundne felaktigheter förswarligen 
bättras böra, wid 12 öre S:mts plikt för hwarje 
famns sedermera bristfällig funnen Gärdesgård, 
samt skadans dubbla ersättande, som derigenom 
tima kan. Och när ny Gärdesgård ikring Åkerfäldt 
göras skal, bör den, till förekommande af Driffall, 
sättas uti minst 2 alnars bredt, och 1 dito djupt 
Dike, ehwad Grannens Åker derintill stöta skulle, 
eller icke; i hwilket förra fall, halfwa Diket up-
gräfwes af dem hwardera. Gör någon deremot, äge 
Åldermannen rätt, at sådan Gärdesgård nedtaga, 
och på sätt, som sagt är, emot lega, upsätta låta, 
samt betalningen därföre, jämte 1 dal. S:mts plikt 
af den motwillige Utmäta. Wid samma plikt, ware 
äfwen förbudit at öfwer Wintren, hafwa sina Ärt-
och Roflands Gärdesgårdar clwarstående. Bärande 
likaledes alla Grindar, Led och Öpningar för Win-
ter wägen, straxt om Wåren, i förswarligit stånd 
sättas wid 1 dal. S:mts wite och skadans ersät-
tande. Äfwensom ock alla Gärdesgårdar, Led och 
Grindar ikring Gärden, som Höstetiden Besås 
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skola, böra, wid samma bot, innom en wecka, 
ifrån det de af Åldermannen derom tillsagde blif-
wit, uti swarsgodt tillstånd sättas. 

3 §. Ingom ware tillåtit, at, förr än Jorden är till-
tjälad, Kjöra eller Rida öfwer andras trädes åker, 
wid 1 dal. S:mts plikt; Går eller Rider någon öf- 
wer Sådd Åker, plikte 2 dal. men Kjör han der-
öfwer, ware förfallen till 4 dal. S:mts plikt för 
hwarje gång. Insläpper någon sina Kreatur i Gär-
det, sedan Sådt är, böte för hwardera 16 öre S:mt, 
och ware äfwen wid samma straff förbudit, at up-
rifwa sin Gärdesgård ikring trädes Gärden, så 
framt icke alla Grannarne dertill samtycka. 

4 §. Ej må någon Höst eller Wintertiden, in-
släppa lösa Kreatur at Beta på Rågen, utan Gran- 
narnes enhälliga samtycke; gör någon deremot 
plikte för hwarje Kreatur 16 öre S:mt. Wid samma 
bot, ware likaledes förbudit, at, antingen om Wå- 
ren, sedan tjälen är utur Jorden, släppa sina Krea-
tur i Bete på Ängar, eller dem om Hösten efter 
Michelsmässotiden, där på Beta låta, utan alla 
Grannarnes enhälliga bifall. 

5 §. Aflopps Diken böra gemensamt underhål-
las. Försummar någon detta, oaktad undfången 
påminnelse af Åldermannen, äge han magt at för 
lego, den tredskas andel i Diket upgräfwa låta och 
betalningen derföre, jämte 1 daler S:mts plikt hos 
den försummelige Utmäta. På lika sätt förehålles, 
om Watnet Wårtiden, wid infallande Floder, icke, 
uppå Åldermans tillsägelse, genast ifrån Åkrarne 
afledes. 

6 §. Näst för wanliga Slottertiden, böra Gran-
name förena sig om wiss dag till samfåldte Ängs- 
tegars afslående, och wid samma tillfälle, Waden 
upgås, samt Stenar, der sådane förut icke äro, sät-
tas i stället för Pålar, till så mycket säkrare Rå- 
märken. Bryter någon häremot, plikte 1 dal. S:mt. 
Hwartill äfwen gör sig förfallen den, som Slår öf-
wer Wad linien, och dessutom gifwe ifrån sig dub-
belt så mycket Gräs, som han på detta sättet till-
gripit. 

7 §. Ingen må afslå sine Åker Renar i Sädes-
Gärdet, förr än samtelige Grannarne sig derom 
förenat, samt Bytes Renarne delte blifwit. Gör nå-
gon deremot plikte 1 dal. S:mt och gifwe sin 
Granne dubbelt så mycket Gräs igen, som han för 
honom nedtrampat. 

8 §. Alla nödige Wägar innom Ägorne, samt till 
och ifrån By, böra Grannarne imellan fördelas. 
Sedan hålle hwar sitt Wägstycke wid magt. För-
summar någon at bättra den Bro, eller Wägstycke,  

som Grannarne för ogill ansedt, och honom om 
lagningen, innom wiss tid, tillsagt, stånde Ålder-
mannen fritt at för lego, bättra det bristfälliga, och 
betalningen, jämte 1 daler S:mts plikt af den för-
summelige Utmäta. 

9 §. Ingen ware tillåtit, at, utom samtelige Gran-
narnes bifall, Beta eller tjudra sina Kreatur uti 
Äng eller Sädesgärde, änskjönt det skedde på hans 
egna Tegar och skiften. Gör någon det, plikte 
hwarje gång för hwart Kreatur 12 öre S:mt. 

10 §. Sedan Ängarne äro afbärgade, böra inga 
Kreatur insläppas till Bete, innan Grannarne öf-
werenskommit så wäl om tiden, när sådant ske 
må, som ock om antalet och hwilka slags Kreatur, 
de wilja der insläppa. Den, som häremot bryter, 
plikte 8 öre S:mt för hwarje Kreatur. På lika sätt, 
bör äfwen förhållas med Sädesgärdet, när det skal 
upsläppas. 

11 §. Den, som äger Åker- eller Ängs Fjäll uti 
andra Byars Åker- eller Ängsmark, må ej nyttja 
Betet, med flera Kreatur, än Byamännen skjäligt 
pröfwa. Åtnöjes han ej med deras utslag, tillkalle 
då andre Byars Åldermän, som äga magt at saken 
dem imellan bilägga och afgöra. 

12 §. Så må ej eller den, som brukar flera Hem-
man, uti särskildte Byar belägne, i hwarje Bys 
enskildta Betesmark, nyttja Betet med flera Krea-
tur, än som uppå det Hemman, han brukar, belöpa 
kan, eller af hans Grannar, som uti Byen lika del 
äga, underhållas kunna, hwarwid Tunnelands talet 
af dess Lott uti Åker och Äng tages till grund, 
samt beräknas en Häst för twå Kor, eller twå Får; 
ståndande honom fritt at der insläppa egna, eller 
andras Kreatur, allenast antalet icke öfwerskrider 
hwad för hwarje delägare uti Byen, öfwerenskom-
mit blifwa kan. Gör han deremot, plikte för hwart 
Kreatur, som öfwer det stipulerade antalet, in-
släppt är, 12 öre S:mt. Inhägnar eller skjörslar 
någon af samma Bys Äng et eller flera stycken, 
till Betesmark, eller upodling, minske i propor-
tion deraf, antalet af de betande Kreaturen, eller 
plikte, som sagt är, för hwart och et, öfwer det 
fastställta antalet, insläppt Kreatur. 

13 §. Ej må någon Gå, Kjöra eller Rida öfwer 
Ängswall, sedan tjälen är utur Jorden, wid 1 dal. 
S:mts plikt för hwarje gång, och skadans ersät-
tande. 

14 §. Der Grannarne samfällt uppå en wiss tract 
Så sina Ärter eller Rofwor, bör ingen tillåta sina 
Barn eller andra at plocka Ärter eller uptaga Rof- 
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wor, utan at derom tillsäga samtelige Grannarne, 
wid 8 öre S:mts böter, för hwarje gång. 

15 	Upfmner någon af Byamännen det, som 
till Byens gemensamma bästa lända kunde, och 
Grannarne icke wilja sig derom med honom för-
ena, äge han frihet at af utbya Män, som för gode 
Hushållare kände äro, jämte någon Krono Betjent, 
kalla Syn och Besiktning; och i fall då finnes, at 
Grannarne i Byen oskjäligen satt sig emot det, 
som werkeligen want till Byens nytta, plikte då 
hwardera, som det gjort, 2 dal. S:mt, och gällde 
Synings kostnaden, samt fullgöre så snart möje-
tigit blifwer, det arbete, som den wälmenande fö-
reslagit. 

16*. Ingen må Inhyses Hjon, eller annat Folk 
af mindre kändbar frägd på sina ägor intaga, utan 
Grannarnes enhälliga bifall; gör det någon, plikte 
2 dal. S:mt, och ware ändå förbunden slike Per-
soner straxt bortskaffa, i händelse at Byamännen 
sådant begära och påstå. 

17 §. Bar Eld må ej bäras Hemman imellan, icke 
eller i Stall, Fähus eller Lada och andra Uthus, 
skolande jämwäl alt Tobaks rökande i slika Hus 
wara förbudit, wid 5 dal. S:mts plikt, äfwen som 
at lämna Eld osläckt eller owårdad i Kjölna, Bad- 
stufwa eller Smedja. Åldermannen bör, tillika med 
en eller flera, af Byamännen, årligen Höst och Wår 
besiktiga alla Eldstäder i hela Byalaget, och de, 
som då finnas så bristfällige, at Eldswåda der-
igenom tima kan, låte Syningsmännen straxt ned-
rifwa, samt utmäte af ägaren 1 dal. S:mts plikt för 
derutinnan wisad wårdslöshet. 

18 §. Alla Byar böra med Watn wäl försedde 
wara, och skola derföre alla Brunnar, Kjällor, eller 
andra samtfällte Wattuställen ständigt hållas wid 
magt. Försummar någon, at uppå undfången till-
sägelse, derwid biträde göra, låte Åldermannen 
den försummeligas arbete för lego werkställa, 
samt arbetslönen jämte 1 dal. S:mts plikt hos ho-
nom utmäta. 

19 §. Till Afwelens fortplantande, bör någon i 
hwarje By, af de större, eller för hwarf, i flere 
Byar af de smärre, emot skjälig betalning, ständigt 
underhålla Tjur och Fargalt, af godt slag och full 
styrka. Försummas detta, plikte Åldermannen 2 
dal. S:mt och ware ändå skyldig at förenämde 
Kreatur sjelf anskaffa och underhålla. 

20*. Alla Qwarn Resor, som uppå Sön- och 
Högtidsdagar för klockan 4 eftermiddagen, anstäl-
las, ware förbudne wid 2 dal. S:mts plikt för första  

gången, som sedermera wid hwarje gång fördubb-
las. 

21 §. Wid Stockstraff, ware äfwen den förarge-
liga osed förbuden at Andra dagen Jul, om mor-
gonen, utan för andras dörrar och fenster, eller 
hwar det hällst ske kan, sjunga den så kallade 
Sanct Staffans Wisan. Likaledes och wid samma 
straff, förbjudas de så kallade Michelsmässo-
Gästabud, jämte alla andra, af Tjenste Hjon, eller 
Ungdom, på egen hand anställta samqwäm, med 
Spel, Dans och Wälplägning. Hwar uppå Ålder-
mannen bör noga tillsyn hålla och den brottsliga, 
en eller flera hos Prästerskapet, eller Krono Betje-
ningen genast angifwa, till undergående af sitt wäl-
förtjenta straff. 

22 §. Till Stockestraff ware också den förfallen, 
som uti andras Träd- och Kryddgårdar, Ärt- och 
Rofland, eller hwar det hällst wara må, något af 
dess Frukter och Wäxter borttager. 

23*. På det denna By-Ordning, som, åtmin-
stone en gång om året, för samtelige Grannarne 
bör upläsas, må till alla delar, så mycket nogare 
blifwa efter lefwad, ty skal ingen till ursäkt tjena at 
hans Barn, eller Lego Folk sig emot By-Ordning-
en, honom owetande, förgripit, utan ware han, 
som i gården Husbonde är, skyldig at swara till 
alt det, som hans Husfolk häremot bryta, samt 
böterna för dem genast erlägga, hwilka han af 
Tjenstfolkets löner afdraga må, i fall de sig, som 
sagt är förbrutit hafwa. 

24 §. Der flere Byar gräntsa tillsamman i Åker, 
Äng och Betesmark, antingen de mötas i öpet 
fäldt, eller hafwa Åker- och Ängskifte med hwar-
annan, eller ock med Gärdesgård skilde äro, böra 
de wid samma böter, förpliktade wara at denna 
By-Ordning, i anseende till Grannarne, i alla dess 
delar fullgöra. 

25 §. Alla böter, som efter denna By-Ordning, 
förfallne blifwa, äger Åldermannen at hos den 
brotslige prompt Utmäta, eller i brist af godwillig 
betalning, pant af honom taga, som, i händelse 
den icke, innom wiss förelagd tid inlöses, sälja 
må och hwad Böterna, jämte kostnaden wid för-
säljningen öfwerstiger, ägaren tillställa. Skulle nå-
gon wara så obetänkt, at under en sådan förrätt-
ning, med hugg och slag eller oanständiga ord 
öfwerfalla dem, som Utmätningen bestrida, plikte 
då han efter Åldermannens och Byamännens godt-
finnande. 

26*. På det Åldermännerna måge finnas desto 
willigare at noga iaktaga och fullgöra, alla i denna 
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By-Ordning dem ålagde skyldigheter, behålle de 
hälften af alla igenom dem utmätta böter; men den 
andra hälften deraf, lämnas till Soknens Fattige. 
Hwaröfwer riktig och af Byamännen godkänd 
Räkning, årligen innan April månads slut bör till 
Pastor ingifwas, wid förlust af Åldermannens egen 
andel, som, i den händelsen, äfwen tillfaller Fattig 
Cassan. 

27*. Sluteligen, och om Åldermannen finnes 
försummelig uti sina skyldigheters fullgörande, 
gällde första gången skadan, som igenom hans 
wårdslöshet, skedd är, och plikte 3 dal. S:mt, 
andra gången dubbelt, och fördubblas böterna 
hwarje gång han sin skyldighet eftersätter. 

At förestående By-Ordning blifwit i Allmän och 
Lagligen utlyst Sokne-Stämma den 24 November 
1776, till obrottslig Efterlefnad för Ehrentuna 
Sokns Innebyggare Antagen och till alla delar 
Godkänd, Betyga: 

Joh. Runbom. Regements Pastor och vice Pastor 
Loci. Johan Fassman. Thomas Matsson i Gränby, 
Eric Andersson i Fiukby B, Jan Nilsson i Grimsta 
B, Lars Larsson i Kyrsta B, Eric Pehrsson i 
Waxmyra B, Olof Andersson i Fullerö B, Lars 
Ersson i Grimsta B. 

Såsom närwarande på Embetes wägnar. Lars 
Treuddft. Krono Befallnings Man. 

Föregående By-Ordning warder härmedelst Gillad 
och Faststäld; men de mål, som äro af den be- 

skaffenhet, at de ej kunna, eller böra slutas af 
Ålder- och Byamän, anmälas efter omständig-
heter, hos mig, eller wid Domstolen. 

Å Budkaflar, som 1. §. omtalar, tecknas Bya-
lagets namn och at den ej åtlydes af någon utom 
samma Byalag. 

Ålder- och öfrige Byamän böra wara omtänkte, 
at i Skoglöse Byalag, wisse Trakter inhägnas til 
Skogswäxt befrämjande, hwilka Inhägnader noga 
fredas tils Skogen hunnit wäxa så långt, at den ej 
kan skadas af Boskapen, då de utläggas och andre 
brede wid likaledes intagas, hwarmed fortfares så 
långt möjeligit är och omständigheterne medgifwa; 
äfwen tilses at onödige Gärdesgårdar undwikes 
och borttagas, samt Hus i Man- och Ladugården 
Bygges med Ordning, god Inrättning och sparsam 
hushållning. 

Wid 15. §. Märkes: At wid sådane tilfållen som 
der nämnas och sedan Syn för sig gått, sökes 
Domarens Utslag, der ändamålet i wänlighet, ej 
winnas kan. 
Der så godt finnes kunna flere Byar sammansätta 
sig i et Byalag och derefter sådane Sammansätt-
ningar och Byalag, här nedan uptecknas. 

Upsala Slott i Lands-Cancelliet den 19 Martii 
1778. 

Thure Gustaf Rudbeck. / Anders Crxlius. 

(Upsala, Tryckt hos Johan Edman, Kongl. Acad. 
Boktryckare, 1778.) 

Olands härad 
Byordning för Alunda, Dannemora, Ekeby, Films, 
Morkarla, Stavby och Tuna socknar 1775 

Tryck i UUB. Westinska samlingen. Tryck i 
ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII: 1. 
Handskrivna exemplar av byordningen i ULA. 
Kronofogden i Olands fögderi bunt 240. 

By-Ordning. 
Då det så mycket bättre Enighet och Ordning, 
samt Hushållning och Ägors häfd i Byalag erhållas 
må; så är för hwarje Sokn i Ohlands Härad, samt 
för Fillms och Dannemora Soknar, enhälligt Öf- 

werenskommit och Faststält följande Puncter til 
beständig efterlefnad. 

10 Skal i hwarje By en af Hemmans Åboerne 
Ålderman wara, och befordra denna By-Ordning 
til werkställighet, samt hwad til Byens nytta län-
der. 

Han wäljes af samtelige Grannarne at wara Et a 
Tu År; och den mästa rösterne tilfalla, får sig icke 
undandraga, wid 4 Dal. Silf:mts böter, och at än-
dock swara för sitt år; — men ingen må, emot sin 
wilja, hållas qwar öfwer 3:ne år. Och om han 
blifwer oförmögen til hälsan, eller dör, wäljes 
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Aördrögeligen, wid bot 16 öre för hwar, en annan i 
stället. 

Åldermannen föregår sine grannar med goda ef-
terdömen, och dem sammankallar, när han nödigt 
rinner, eller derom warder anmodad, wid bot En 
Daler, samt genast besluter, med samtelige Gran-
namne hwad som för hwarje gång erfordras. 

Sammankallandet skjer om Sommaren tu någon 
tjenlig plats innom Byn, och om Wintren, der 
grannarne finna beqwämligast. 

Åldermannen utsänder då til sin nästa granne, 
en särskilt gjord kantig Staf, hwarå alla Grannar-
ne, til säkert kännetecken, inskära sine Bomär-
ken, och så bäres Stafwen af en hwar i sin ordning 
från hwarandra til den sista, hwilken går med ho-
nom til Åldermannen, och då böra alla Grannarne, 
så widt sig göra låter, wara på utsatte stället, in-
nom en timas tid samlade, samt afbida beslut om 
ärendet. Gör någon annorlunda, bötes första 
gången, för Stafwens nedläggande 16 öre, och för 
borttowarelsen, utan laga förfall, 8 öre, samt se-
dan hwarje gång dubbelt. 

Består Byalaget af fem grannar och derutöfwer, 
tillsättje Åldermannen En til Bisittare eller med-
hjelpare; men äro Tio Grannar, eller mera, tage 
2:ne, som biträda honom at uttaga böter och be-
fordra besluten til werkställighet. 

Skulle någon wara så obetänkt och wid sam-
mankomst, hemma i Gården, eller ute på Marc-
ken, öfwerfalla Åldermannen med oanständige 
ord, eller utbrista i swordom, böte första gången 8 
öre för hwardera, och för oqwädjens ord 16 öre, 
samt andra gången dubbelt. Skjer det emellan de 
öfrige grannarne, ware bot hälften mindre, och 
Ålderman befrämje, så mycket hos honom står, at 
frid och enighet bibehålles, samt afböje alla onyt-
tige ord-wäxlingar. 

2° Skola Ägorne wäl hägnas, och til den ändan 
hålles Gjärdesgårds-Syn, om Wåren så snart 
Marcken blifwit bar, och andra gången om Hösten 
för Såningstiden. Hwad då bristfälligt finnes, bör 
skyndesamt förbättras til den tid förelagd blifwer. 
Försummas sådant, böte 2 öre för hwarje bofållig 
famn, och förelägge honom ny tid, wid dubbelt 
wite. Skjer det ändå icke, låte Åldermannen 
stänga för lego, och uttage betalningen, jemte wi-
ten. 

Grindar och Winterled, som skola hägna om 
Sommaren, böra jemwäl sättjas i godt stånd, så 
snart kjälen om Wåren gådt utur Jorden; men ligga 
de längre nedre, än til första Såningsdag, böte En 

Daler för hwardera, och skjer någon skada för 
bristfällighet, eller nedblåst Gjärdesgård, Grind el-
ler Led, betale den tillika genast, efter det wärde 
Byamännen skjäligt pröfwa. 

3° Til Skog och arbetes besparing, böra alla, 
mäst i sednare åren gjorde onödiga intäppningar 
och afstängningar för bete, Grannarne emellan, 
åter utläggas, och ingen må, utan Grannarnes en-
hälliga samtycke, wid Gjärdesgårdens förlust, af-
stänga Tegar i samfålt äng, til manna måhn i betan-
det; utan ligge Betes-Marcken innom en hägnad til 
samfålt nyttjande, och Bete efter hwar sin örtug, 
samt hålle Ålderman, med grannarne, noga tilsyn, 
at icke flere, eller andre Kreatur, än öfwerens- 
kommit warder, insläppas, wid förlust för den som 
gör orätt, at det året nyttja widare Bete på samma 
hägnad. 

4° Åkerbruket bör skjötas med yttersta flit och 
försiktighet i rättan tid: åkerfältet rätt afdelas i 
medelmåttige åkrar, alt som läget och Wattudra- 
gen fordra. Diken emellan åker och backar, så wäl 
som emellan Åkrarne, altid hållas öppne til behöf- 
lig bredd och längd. Sten bortbrytas och Rösken 
bortföras. Stora Renar bortgräfwas och mullen 
med Mull-Plogar utföras til dalarne, så at åkren 
blifwer sluttande ifrån mitt uppå til sidorne, och 
warder wäl förwarad från syra, samt skickelig til 
at bära ymnig års-wäxt. 

Til den ändan bör Syn om Wåren hållas, at 
efterses, hwarest wattnet lämpeligast utdikas kan, 
och hwad flere förbättringar om Sommaren göras 
bör: å hwad Trakt det året bör anläggas mästa 
arbetet tu i stånd sättjande, och då besluta hwad 
Sädes-slag å hwarje fält med bästa nytta kan om 
Hösten utsås, samt så lämpe, at den ene icke 
kommer at nedtrampa något för den andra, utan 
alla Så enahanda slags Säd på samma Trakt, och 
så laga at ombyte skjer med sädes slagen, så at 
Råg Sås derest Korn want näst förut, om icke 
Åkren är för swag at bära annat än Hafra. 

Om Hösten synas huru alt blifwit fullgjort. 
5° Flod- och Aflopps-Diken böra altid öpne hål-

las til den längd och bredd Wattuloppet fordrar, så 
at ingen Updämning skjer. 

Försummar någon sådant, sedan han derom til-
sagd är och tid förelagd blifwit, böte 4 öre för 
hwarje famn, och förelägge honom ny tid, wid 
dubbelt wite. men skjer det ändå icke, besörje 
Åldermannen om arbetet för lego och den uttage 
jemte witet. 

Så snart någon finner at wattn stadnat på Åker, 
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böra alla Grannarne i samfålt gjärde, genast det 
utdika, eller Snö och Is bortränsa; försummar nå-
gon, eller går bort innan alt är gjort, böte En 
Daler. Dämmer annan By up Watnet, förfare den 
sammaledes, wid lika bot. 

6° Alla andre Diken skola hållas efter behofwet 
och 4 §., samt upränsas til hälften hwardera af 
dem, som med åker tilstöta. 

Eftersättjes sådant, böte för första gången, tilsä-
jelsen icke åtlydes, 2 öre famnen för nytt Skår-di-
ke, och hälften mindre för bristande upränsning; 
men andra gången dubbelt, och läte Åldermannen 
sedan Dika för lego, samt den jemte witet uttaga. 

7° Bör Åldermannen med Grannarne samråda, 
at på alt möjeligit sätt söka föröka gjödslen och 
samla den på tjenliga ställen i Jordgropar, eller 
under Skjuhl, samt at icke på Åkren utföra, förr 
än den blifwit wäl brunnen och gjör sin rätta nyt-
ta. 

Förene sig Grannarne, enligt 4 §., at sedan hälst 
gjöda på en Trakt, til at undwika trampning å flere 
ställen på en gång. 

Alla Hus böra wara byggde på Stenfot, eller 
Stolpar, och hwem som lägger gödsel, eller Jord 
emot Wägg, böte 16 öre för hwarje Stäck den 
bortröter. 

8° När Såningstid infaller, tilsäger Ålderman-
nen Grannarne, at g,järdet skal innom et dygn wara 
hägnat, wid bot En Daler för den som icke fullgör; 
och om det ändock icke skjedt efter 2:ne dygn, 
plickte dubbelt, samt åligger Ålderman at besörja 
derom för lego, som jemte böterne uttagas. Går då 
någon på annat ställe, än förut, enligit 4 §., aftalt 
är, och gör dermed annan hinder och mehn, böte 2 
daler och gjälde dubbelt skadan af trampningen. 

Råstenarne böra noga aktas för rubbning, och 
der allenast Pålar äro, böra Stenar nedsättjas, 
samt alla Grannarna wara tilstädes då Måhlfårarne 
dem emellan kjöras, hwarwid Åldermannen tilser, 
at alt rätteliga tilgår, och at alla nödige Wattufårar, 
anlagde blifwit; skjer annorlunda, plickte den fel-
aktige 16 öre för hwarje gång, och skylle sig sjelf, 
om han genom sin försummelse lider. 

9° Ej må någon, sedan Sådt är, ej eller om Höst 
eller Winter, insläppa något Kreatur på Rågen at 
beta, innan Åldermannen sammankallat Grannar-
ne och samtelige funnit at det utan skada skje kan; 
gör någon det eljest, böte hwarje gång 8 öre för 
hwart kreatur han således insläppt, och fylle ska-
dan efter Grannarnes bepröfwande, samt betale 
den som Kreaturen utdrifwer. 

10° Ängen är Åkrens Moder och måste wäl 
wårdas, häfdas och förbättras. Lider den af Ky-
lande Wattn, Skogswäxt, för mycket betande och 
förtrampande samt af för nära slående på Gräs-
rötterne, hwarigenom gräswäxten aftynar och 
förwandlas samt Tof och Måsse i stället tiltager; 
så bör Ålderman rådgöra med Grannarne om bästa 
sättet tu förbättringen, och dem påminna at utdika 
wattnet, rödja, upränsa Åar, enligt Förordningen 
af den 20 Februarii 1764, och årligen derutur båt-
tenskjära Wass och Gräs-Rötter, samt at icke slå 
för nära, eller förr än gräset mognat och fält sine 
fröen, wid bot 2 daler. 

11° Några dagar förr, än Slåning i samfålt äng 
bör börjas, sammankallas Grannarne och då utsät-
tes dag när begynnelse göras skal, och emedlertid 
efterses at Råstenarne å alla ställen äro riktige, 
samt Tegarne utwadas. Ingen får sig härifrån un-
dandraga, wid böter för uteblifwande 16 öre, samt 
ansvar för andras tidspilla och lidande. 

Dristar någon Slå förr, än å utsatt tid, plickte 4 
Daler och upfylle dubbelt skadan för trampning. 

Slår någon öfwer på annans Teg, och ej genast 
söker at rätta, böte 16 öre för hwarje Wad, och 
gifwe dubbelt gräs eller hö i ärsättning. 

Alla bör kjöra Höet öfwer sin Teg, der det sig 
göra låter, och ej å annars, eller böte efter Gran-
narnes bepröfwande. 

Kjör någon öfwer annars oslagne Teg, eller Hö-
sträng, böte 16 öre för hwarje gång. 

12° Löper Winter-Wäg öfwer Äng, bör den hål-
las öppen å rätta läget; och om Sommar-Wäg ej går 
igenom, må ingen efter Höbergningen derå kjöra, 
wid 16 öre i böter för hwarje gång, och gjälle 
äfwen emot angräntsande Byar. 

Skola Ängs-gjärdesgårdar bättras, eller å nyo 
stängas, bör Gjärdsell och Stör om wåren medan 
Jorden kjälad är, framföras, eller gjälde skadan för 
trampning. 

13° På det Betet och Ängen må något förbätt-
ras, får ingen insläppa något i nyss afbergad Äng 
och Gjärde, förr än Åldermannen med Grannarne 
samrådt, när och hwad slags kreatur, samt huru 
många böra insläppas; gör någon annorledes, böte 
16 öre för hwarje insläppt kreatur, och tage dem 
genast ut. Skjer det annan gång, plikte dubbelt. 

I rättan tid äga alla Grannarne at insläppa kreatur 
efter andel i Byn; och den som hafwer mindre 
antal kreatur, må intaga från andra til fullt antal; ej 
äga Grannarne rätt at mera, än efter sin andel 
insläppa, utan at först med Grannarne sig derom 
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örena och bifall erhålla, wid bot 16 öre för hwarje 
(reatur hwarje gång. 

När Ängen om Hösten ej längre tål betas utan 
;kada, kalle Åldermannen Grannarne, och förene 
ig at kreaturen uttaga, wid berörde wite, och om 
Våren må ingen, utan högsta nöden och Grannar-
res enhällige öfwerenskommelse, beta på Ängen, 
vid dubbel plikt. 

14° De dagar Hö och Säd inkjöres, böra Lös-
lästar, Föll och flere slags Kreatur, som gör 
)hägn och hinder, wårdas och instängas, eller böte 
'ör hwardera 8 öre om dagen och fylle skadan de 
;öra. 

15° Ingen må afslå sine Åker-Renar i samfält 
3järde, innan Grannarne sig derom förenat, wid 
En Daler i böter och ärsättning för det Gräs han å 
:karmens renar nedtrampar. 

16° Ej heller får någon beta, eller tjudra sine 
Kreatur i samfällt Äng och Gjärden, utan samtelige 
Srannarnes öfwerenskommelse, änskjönt det wo-
re på ägen andel, wid 16 öre i böter för hwarje 
kreatur hwarje gång. 

17° Alla wanartige Kreatur, som flöija och sön-
derbryta Gjärdes-Gårdar samt ofreda ägor, böra 
efter hand afskaffas. Emedlertid skola de på första 
tilsägelse fängslas, wid En Daler i böter och ska-
dans ärsättning hwarje gång. 

18° Skulle någon Menniska wara så wrångsint 
Dch förg,jäten af sin plikt, at han uprifwer Gjärdes-
gård, eller Led, för Sädesgjärde, Hem- eller 
Skogs-Äng, och insläpper ägne eller andras Krea-
tur, böte 5 Daler och ärsätte skadan fyra dubbelt. 
Skjer det af Wallhjon, eller slikt folk, ärsätte ska-
dan om de förmå, och sittje i Stocken. Gjöres det 
med Betes-Haga, eller afbärgad Åker och Äng, 
ware bot en fjerdedel. 

19° Alla nödige Wägar innom ägorne samt til-
och ifrån Byn, böra Grannarne sig emellan förde-
la, och hålla hwar sit Skifte och Broar i godt stånd; 
försummar någon at fullgöra sin skyldighet, tilsäge 
honom Åldermannen; men fullgör han ändå icke 
innom föresattan tid, böte 4 öre för hwarje famn 
ogild Wäg och lika för Brostock jemte skade-är-
sättning, om någon timar, samt åligge Ålderman-
nen at låta bättra för lego, och den uttaga. 

Eftersätter Ålderman sin skyldighet, ware sjelf i 
answar. 

Flyttje-Broar skola inrättas för Gjärdes-diken, 
och den som sidst öfwerkjörer om Hösten, ware 
skyldig at föra hänne under Tak, til nästa år, wid 
16 öre i böte och gjälde skadan på Bron. 

20° I lika måtto, och som, enligit Konungens 
höga Befallningshafwandes stadgande, i hwarje By 
bör wara minst en Snö-Plog, wid 5 Daler Silfwer-
mynts plikt, och at Ohlands Härads-Boer wid sista 
Sommar-Ting åtagit sig, at, efter Allmän Lag och 
gammalt bruk, swara för Winter-Wägarne öfwer 
hwar sine ägor, til Wåren; Sommar-redskap först 
börjar brukas efter Februarii Månads slut, då en 
hwar, opåmint upskåttar sit wägstycke, och sedan 
til Wintren igen, håller i godt stånd; så bör Ålder-
mannen besörja, det de i rättan tid blifwa utstaka-
de, upskåttade och i laggilt stånd hållne, wid laga 
answar, och den som wägrar at lyda honom, böte 
första gången 16 öre, andra gången En Daler, och 
låte Åldermannen för lego bättra samt jemte bö-
terne uttaga; men om det ändå icke blifwer bot, 
tillite skyndesamt nästa Krono-Betjent om hand-
räckning. 

21° I de Byar flere så Ärter, Bönor och Rofwor 
på en Trakt, bör ingen tillåta sine Barn eller andra, 
at därifrån något hämta eller plåcka, utan at Gran-
name först derom tilsäga, wid böter af 8 öre för 
hwarje gång. 

22° Som Mulbetet tryter för flere Byar, och de-
ras Hästar måste gå på Allmänningen til Hö-berg-
ningstiden, samt Boskapen lida mycken brist på 
Bete wid Gårdarne, hwarigenom de förra mycket 
äfwentyras, och de sednare skaffa ringa nytta; Så 
böra hwarje, eller närmaste hwarandra belägne 
Byalag samsättjas at hålla et Hjon, som wallar 
deras Kreatur på Allmänningen och deras Hästar 
efterser. 

Til den ändan hörer Åldermannen först sine 
Grannar, och sedan samträde de med hwarandra, 
samt besluta hwad nyttigt är, den som sedan wäg-
rar at fulgöra, böte 2 Dal., och pröfwe Åldermän-
nen, om han tillika bör utestängas någon dag från 
Bete, då Äng eller Gjärde först upsläppes. 

23° Alla böra wara behjelpelige at fasttaga olag-
ligen och oförpassat kringstrykande löst Folk, och 
ingen må Inhyses-Hjon, eller annat Folk af ringa 
frägd på sine Ägor intaga, eller Backstugor upsätt-
ja, utan samtelige Grannarnes bifall, wid 2 Daler i 
böter, och ware ändock skyldig at slike intagne 
personer straxt borttskaffa, om Byamännen det 
påstå. 

I lika måtto äga Grannarne magt at äfwen ut-
drifwa de redan olagligen intagne Personer af up-
satte Backstugor; men Wallhjonen äro här under 
ej begrepne. 

24° Skogen bör ganska sparsamt nyttjas, den 
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unga noga aktas då den gröfre afhämtas, samt 
qwistar, stubbar och ris till bränsle anwändas, 
hwarpå Åldermannen har noga inseende, och up-
muntrar de Skogslösa, at ej allenast beflita sig om 
Frukt-Trän och Skogs-Planteringen, utan ock sö-
ka gagna sig af waraktigaste och lindrigaste Bygg-
nings- och Stängnings-sätten: beständigt hålla Hu-
sen med droppfria Tak, och wänja sig wid at lägga 
Bind-Tak af Halm, efter bruket i Skåne, samt så 
mycket sig göra låter, lägga Torf på Halmtaken i 
Mangården. 

250  Der fiske är, rätte, sig efter derom utkomne 
Stadgar. 

26° Skulle någon af Byamännen upfinna något 
tjenligt och nödwändigt til Hemmannens förbätt-
ring, bör Åldermannen sammankalla Grannarne 
och derom öfwerlägga; men sättja de sig emot 
förbättringen, hafwe han frihet at tilkalla förstån-
dige Ut-Byamän och goda Hushållare samt någon 
Krono-Betjent, til pröfning; och finnes Grannarne 
hafwa oskjäligen satt sig emot, böte de 2 Daler, 
och betale straxt Syne-Kostnaden, samt fortsättje 
arbetet efter den wälmenandes förslag. 

27° Ingen ware skyldig at öfwer besluten och 
föresatten tid upskjuta med sin Slåtta och Berg-
ning, eller hwad det wara må, för den tröge och 
försummelige Grannens skull; men är han oför-
mögen, så hjelpe honom för skjälig betalning, om 
Grannarne hinna, eller besörge Åldermannen om 
Bergningen för lego. 

28° Skulle någon wara bortta, när Ålderman 
Grannarne sammankallar, så bör någon af hans 
folk komma, och underrätta sig sjelf widare wid 
hemkomsten, om hwad beslutit blifwit, samt full-
göre sit åliggande, wid här utsatte böter och 
skade-ärsättning. 

29° Göra Swin skada, böra de ringas, så snart 
någon det äskar. 

30° Eld må ej bäras utan säker Lyckta Hemma-
nen emellan, mycket mindre i Fähus, Stall, Lada 
eller andre Uthus, ej eller får någon i desse Hus 
röka Tobak, wid 2 Dal. i böter, och lika för den, 
som lemnar osläckt och owårdad Eld i Bad-Stuf-
wa, Kjölna, Smedja, eller ute på marken, ändock 
ingen skada skjer. 

Åldermannen bör med Bisittjare Höst och Wår 
besiktiga alla Eld-Städer och Skorstenar i hela 
Byn, samt, om någre bofållige fmnas, och Eld-
swåda derigenom befaras kan, låta dem genast 
nedslå jemte ruttne Färg-Tak, och ägaren böte 2 
Dal. 

31° Alla Byar böra med Watten wäl förseddc 
wara, och til den ändan alla Brunnar, Kjällor ellei 
andre samfålte Wattuställen för Kreatur ständig 
wid magt hållas; och när nödigt är, at upränsa oct 
upgräfwa, får ingen af delägarne sig undandraga. 
wid plikt En Dal, för hwarje gång, och Ålderman-
nen låte för lego förrätta den trädskas arbete. 
samt, jemte böterne uttaga. 

32° Der flere Byar gränsa tilsammans i Åker, 
Äng eller Betesmark, antingen i öppet fält, elle 
hafwa Åker och Teg-skifte med hwarandra, elle 
ock äro med Gjärdes-gård och stängsel skilgde. 
böra de i alla delar wara förpliktade, at hålla den 
ordning och fred med sine Grannar, som By-
Ordningarne innehålla, och det wid samma böter. 

33° På det denna By-Ordning, som åtminstone 
en gång om året för samtelige Grannarne bör uplä-
sas, må til alla delar så mycket strängare efterlef-
was; Ty skal ingen til ursäkt tjena at hans Barn, 
Lego-folk, eller Torpare honom owetande, sig 
emot By-Ordningen förgripit, utan ware han, som i 
Gården Husbonde är, pliktig at swara för alt, som 
hans Husfolk häremot bryta, samt at, efter By-
amännens bepröfwande, böterne straxt ärlägga, 
och må han taga sin ärsättning igen af Tjensthjo-
nets lön, samt arbete eller penningar af sine Hus-
män eller Torpare. 

34° Förer någon förargeligit och otidigt lefwer-
ne, förmane honom Åldermannen, eller Grannar-
ne til godo; skjer ej bättring, böte 2 Daler; men 
framhärdas ändock utan bättring, angifwes sådant 
hos Wördige Prästerskapet i Soknen, eller för nå-
gon Krono-Betjent i Häradet, som derå skaffar 
laga bot. 

35° Wilja Grannar slå Tegel, eller bygga hus af 
Sten, tage Sand och Ler å hwar sit skifte, eller 
förnöje den, som sådan tillåter tagas på sine ägor, 
och fylle genast igen Groparne, wid plikt 2 Dal. 
och skade-ärsättning. 

Grus till Wägfyllning må fritt tagas i stora Back-
högar och i Skogs-Marcker; men annorstädes icke 
utan Jordägarens tilstånd, wid samma bot. 

Den som bortgräfwer Upodlade ägor, laglig Wäg, 
eller Gjärdesgård å sit rätta ställe, böte dubbelt, 
samt försättje i lika godt stånd igen. 

36° Alla desse Böter räknas, utom bot efter 
Lag, i Silfwermynt, och uttages af Åldermännen 
samt Bisittjare, och der de finnas fördubblade, 
sträckes det allenast til åliggandet är fullgjordt, 
samt börjas åter enkelt, til nästa efterlåtenhet wi-
sas. 
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Kan ingen i Byn skrifwa och dem uptekna, göres 
en Karfstock, och lika motstock, hwarå böterne, 
när någre uttagas, genast inskjäres å bägge på en 
gång, med särskildte strek för daler och för öre, 
och sedan förwarar Åldermannen, eller den Gran-
name hafwa bästa förtroende til, penningarne i en 
kista jemte Karfstocken eller Antekningen, och 
Motstocken lemnas til en af Grannarne, som wid 
årets slut, eller oftare, upräknas i allas närwaro. 

Betalas ej böterne, utan måste tagas Pant, til-
säges den skyldige at lösa fjorton dagar derefter, 
följer då icke godwillig inlösen, så låte Ålderman-
nen försälja Panten på nästa Auction i orten, och 
tage tillika skjälig wedergjällning för sit beswär, 
samt återställe Ägaren, om sedan något öfwer-
stiger. 

Den Ålderman som trogit och wäl skjött sit wärf. 
samt befordrat Byens gemensamma bästa, njute 
en tredjedel af alla böter, för sin möda och om-
sorg, men de öfrige twå tredejdelarne anwändes til 
Byens samfålte nytta, antingen til gamla ägornes 
förbättring, eller nya Upodlingar, Sten-Gjärdes-
gårdar och Sten-Broar, eller annat slikt, som Ål-
derman och Grannarne nyttigast finna; men ej må 
de til andre allmänna Utgifter disponeras, och ald-
raminst Tracteras bortt, wid answar at återgjälda. 

370  Skulle Åldermannen sjelf wara trög, för-
summelig och hinderlig i hwad honom åligger och 
til Byns nytta länder, eller skonar den enas felak-
tigheter samt wisar Mannamån med en annan 
Granne, böte dubbelt mot de andre, och njute 
ingen wedergjällning, samt stånde Grannarne 
fritt, at en annan i hans ställe utwälja, änskjönt tid 
dertil eljest icke infallit. 

38° Enstakade Hemman på en Allmännings- el-
ler Skogs-Trakt, wälja tilhopa Ålderman för sig 
och han tilsättje Bisittare efter behofwet, samt 
drage försorg, at alt riktigt tilgår. 

Andre Enstakade Hemman lyde under nästa By-
alags Ålderman, och de Enstaka Hemman, hwarest 
tre a fyra Åboer äro, hafwe sin ägen Ålderman, 
som tillika samråder med nästa Byalags Ålder-
man, samt på begäran njuter dess biträde och til-
syn. 

39° I alla desse mål rätta sig Byamännen efter 
Bokstafliga innehållet uti föregående punkter; och 
deräst något twifwelsmål om rätta meningen skjä-
ligen förekomma skulle, eller någre sådane om-
ständigheter yppas, som här icke beskrefne fin-
nas, men wore likwäl wid et och annat tillfälle 
nödigt til efterrättelse; så rådgöre derom Ålder- 

männen med Grannarne, och tage det beslut, som 
närmast med denna ordning instämmer, och bäst 
synes befrämja Hemmannens och Hushållningens 
förbättring, samt allmänt och enskildt wäl. 

40° Sluteligen, och som ingen By i Soknen och 
Häradet finnes, hwartil icke desse punkter, dels 
för hwarje By särskildt, och dels i anseende til 
förbindelsen med angräntsande, lämpas kan; Så 
beslöt at denne Bya-Lag, til Allmän efterrättelse 
trycka låta; och de Byar hwilka sedan åstunda 
något tillägga, eller uttryckeligare för sig tillämpa, 
samt de få Byar, som förut någon förening sig 
emellan uprättadt, eller ock 1742 Års project anta-
git, kunna sedan tilsättja och stadga hwad de wi-
dare, än härutinnan och förut öfwerenskommit är, 
finna nödigt, samt til ändamålet tjenar; men ingen 
ware derigenom tillåtit, at denna Allmänna By-
Ordning, såsom grundad på Laga Stadgar och 
lämpad efter hämtad anledning af flere By-
Ordningar samt efter wåre omständigheter, på nå-
got sätt uphäfwa, förändra eller förswaga. 

Upläst, Antagen och Gillad i Allmän SokneStåm-
rna för Tuna Sokn den 24 Sept. 1775, betyga och 
underskrifwa å Församlingens och egne wägnar. 

And. Forsslind. Comminister, L. Westerberg. 
Fogde på Hesselby, Jan Jansson i Wittja. 
Kyrkowärd, Erich Jansson i Nywalla. 
Kyrkowärd, Erich Ersson i Myssinge, Peter 
Sederberg, Jan Jöransson i ÖsterEdinge, Pehr 
Andersson I Krogsta, Olof Mattsson i Häklinge, 
Matts Mattsson i Tunaby, Matts Mattson i Eneby, 
Erich Jansson i SöderEdinge, Per Ersson i 
NorrEdinge, Pehr Tranbergsson. Organist. 

I Allmän SokneStämma med Stabby Sokn den 1 
October samma år likaledes, och underskrifwa å 
Församlingens och egne wägnar. 

Eric Berg. P.L., Axel Björckberg. Inspector, 
Jonas Fischer. Casseur, Olof Persson i Bärsta, 
Anders Olsson i Uby, Anders Olsson i Ininge, 
Anders Andersson i Wässby, Erich Jöransson i 
Bohlsby, Olof Andersson i Norrsbol, Erich 

son i Jönninge, Erich Mattsson i Mjölsta, 
Matts Persson i Skjeberga, Karl Jansson i Stabby-
by, Jöran Jansson i Ormrie, Jöran Jansson i Nyby. 

1775 den 15 September upläst och Antagen i All-
män Sokne-Stämma för Alunda Sokn, och den 8 
October samma År i Sokne Stämma underskrifwa 
å Församlingens och egne wägnar. 
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Olof Bångh. Fendrich, H. Hassweer. Fendrich, 
Lars Öhrn. v. Länsman och Tolfman, Jan Persson 
i Spångbyn, Matts Ersson i Mysslinge, U. Erich 
Ersson i Wässby, Hans Ersson i Norrlöfsta, 
Anders Mattsson i Wettsta, Anders Jöransson i 
Wångsta, Per Mattsson i Gålfsta, Matts Persson i 
Sund, Erich Ersson i Sprättslinge, Per Ersson i 
Fröijsta, Per Olsson i Fresta, Anders Andersson i 
Jordtlunda, Matts Ersson i Skoby, Anders Ersson 
i Åhlsunda. 

På Ekeby Församlings och egne wägnar under-
skrifwa i Allmän Sokne Stämma den 1 October 
1775. 

Carl Ihlström. P.L., Joh. Wänman. Qwarter-
mästare, Per Christiansson i Hånsta, Matts 
Andersson i Fornbro, Jan Mattsson i Wäskinge, 
Per Persson i Ingwasta, Matts Olsson i Dyflinge. 

På Skiefthammars Församlings och egne wägnar. 

Eric Ahlgren. Adj. Past. in Hökh., Matts Mattson 
i Wreta, Anders Ersson i NorrSkjeftham. U. 
Erich Andersson i Walde, G. Jan Jansson i 
Fastbohl. 

På Morkara Församlings och egne wägnar. 

Andreas Norinder. V.D.M., Erich Andersson i 
Bohl, Olof Olsson i Halfbygda. 

At denna By-Ordning uti Allmän SokneStämma är 
upläst och af Samtelige Hemmans Åboer uti 
Fillms Sokn Allmänneligen wedertagen til en 
obrottslig efterlefnad, warder med nedanskrefne 
Namn och bomärken intygat. Fillms Soknestuga 
den 3 Martii 1776. 

Petrus P. Bång. Pastor i Fillm, Anders Andersson 
i Randersbo, U. Matts Andersson i Andersbo, 
Anders Persson i Wijka. 

Samtelige Dannemora Soknemän, göra til alla del-
ar et, med Fillms Församlings-Män och Åboer, til 
en obrottslig efterlefnad af alt hwad föregående 
By-Ordning stadgar och innehåller, Bewittna, på 
Församlingens och wåre medbröders wägnar. 

Daniel Hagel. Krono-Länsman, Anders Hansson 
i Mumsarby, Matts Andersson i Buddby, Lars 
Ersson i Ralby. Per Persson i Gisselby. 

Förestående By-Ordning, har Jag genomläst och 
funnit god och förmånlig, samt derföre härmedelst 
den samma tills widare, med det förbehåll, Fast- 

håller, at, så wäl mig, som Allmogen öppet står, 
derwid, om nödigt pröfwas, tilläggningar göra, å 
de Sammankomster Jag framdeles, i Orten hållan-
des warder; finnande nu följande Anmärkning och 
tilläggning nödig och nyttig, nemligen: 

Wid 1:sta punkten, då der talas om at ingen kan 
twingas öfwer 3:ne År wara Ålderman, bör stå 
2: ne . 

Wid 20:e punkten, Då starkare Snöfall inträffat, 
än at Jordägaren förmår med sit Folk, så snart som 
wara bör, upskåta Tän och Snödrifwor öfwer sine 
ägor, böra nästa Byar, hwilke med mindre Snö-
skottning beswäras, komma til hjelp på wederbör-
lig tilsäjelse, wid En Daler Silf:mts böter för den 
motwillige. 

Wid 24 punkten, Af den Utmarck, som finnes til 
Byn och nu med Skog icke är bewäxt, böra Gran-
name öfwerenskomma, at för hwarje Hemman, 
dock samfalt, inhägna et Tunneland, mer eller 
mindre efter tilgången. 

Denne inhägnad bör om hösten i September 
månad besås med Björkfrö-Knoppar, samt Tall-
och Gran Kåttar, och sedan i 4 a 5 år få fredas, at, 
hwarken Menniskjo-Hand, eller KreatursTand, 
gör derå någon Åwerkan; men efter desse År får 
den nyttjas til Bete, då åter et annat stycke in-
stänges och på lika sätt fredas, som förbemält år. 
Om så Hushållas, skola efter 15 a 20 år, nu Skogs-
lösa Byar, icke sakna nödtorftig Skog. Upsala 
Slott i Lands-Cancelliet den 7:de December 1775. 

Thure Gustaf Rudbeck / Anders Crxlius 

At denna By-Ordning således blifwit, efter All-
männa Kungörelsen den 19:e Augustii 1775, och 
Ordres til mig af den 22 dito, för ofwannämde 
Soknar författad, i Sokne-Stämmor Antagen och 
Faststäld, samt genom Trycket begärd til alla we-
derbörandes efterrättelse; Det warder härmed in-
tygat. Nywalla den 22 Junii 1776. 

And. Hamrfti 
[Tryckår och tryckort saknas.] 

ALUNDA SOCKEN 

Vitesförbud för Spångby 1764 

ULA. Olands härad och tingslag A I: 15. 21 juni 
1764. 

I anseende till thet ohägn och åwärkan, hwilken 
tid ef[ter] annan Spångby Hemmans åboer uti 
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åtskillige theras Hemman lydande ägor till föröf-
was, anhöllo the genom ett tu l HäradsRätten stäldt 
Memorial, om ett förbud wid wite emot följande 
olaga intrång: 

1" Thet ingen hwarken Bya- elr utbyamän in-
nom wiss tid måtte å något sätt tillgripa Byens 
oskipto skogspark, myrbacken kallad, hälst ther 
ännu är en späd skog, hwilken dock tyckes, ifall 
den ei uthugges, lofwa them i framtiden en ei ringa 
hjelp af skog. 

2do Emot så wäl utbyar, som Spångby by-
amän, att the ei måge kjöra öfwer Byens äng ifrån 
then tiden kjählen går utur jorden tils nästa winter-
före, och thet så mycket mera som thet utom thess 
underhålles omkring berörde äng en allmän 
Land swäg ; Hwarförutan. 

3° the blifwa till witesboth förfallne, som med 
hö och säds införande lång efter nedtrampa sin 
grannes åkerstycken, då det likwäl är efterlåtit 
twert öfwer den samma, att kjöra. 

4° thet ingen, utom the hwilka i Spångby Bro 
del äga och den underhålla å berörde äng, måtte 
nyttja samma bro och enteln 

5° Emot alt kjudrande i Gjärdar och ängar, samt 
skadelige wägars uptrampande öfwer Sädesåkrar-
na, tillika med en olagl. upsläppning för Creaturen 
innan all säd och gröda inbärgad är. 

Hwilken Spångby Byamäns ansökning Härads-
Rätten i öfwerwägande tog; och althenstund hwar 
ock en emot alt olaga intrång uti thess tillständiga 
rätt fredas bör, ty fant Häradrätten skjäligt härtill 
samtycka; Hwarföre utsättes ett wite af 10 Dr 
Srmt, hwartill then eller the utom laga böter gjör 
sig förfallne, som antingen på 16 års tid å något 
sätt tillgripa Spångby Byes oskipto skogspark, 
Myrbacken kallad, eller ock i förenemnde mål 
ohägn och åwärkan tillfoga förbemelte Byamän uti 
theras ägor. Och bör thetta allmänneligen kund-
gjöras på det ingen okunnighet hädanefter förebä-
ras må. 

Ändringar av Byordning i Upsala län gällande 
Dannemora kocken 
ULA. Dannemora kyrkoarkiv K I: 1. 

Anmärkningar vid Byordningens antagande uti 
Dannemora Församling, upgjorde d. 25 Aprill 
1827 af valde ledamöter neml. Herr Bergmästaren 
och Riddaren Jonas Beronius, tolfman och kyrko-
värden Jan Andersson i Gryttjom, Skattebönderna 
Olof Olofsson i Uddarby, Lars Ersson i Ackarby, 
tolfman Jan Andersson i Bräcksta i Samråd med 
Församlingens Pastor. 

Sedan ofwannämde Ledamöter voro af Pastor 
Sammankallade företogs uppläsandet af den före-
slagna Nya Byordningen, för att ändra det som här 
ej ansågs användbart och fäste Deputerade sin 
uppmärksamhet först vid 

2dra Cap. 3dje § rörande järdesgårdars nedsät-
tande i diken att förekomma Snöfall och ansåg 
Deputerade att denna § skulle så modereras, att 
Ordningsmannen söker förmå Byamänn att efter 
hand,uppfylla §s fordran samt har rätt att vid ny-
stängning till lämpa det i § utsätta vite, i fall den ej 
då blifvit i dike uppstängd om localn det tillåter. 

7de § I samma Capitel angående vägars under-
hållande till och ifrån Byar, ansåg Deputerade 
wara både ganska nödig och nyttig, men åtager sig 
den, såvida det låter sig gjöra utan för dryg kost-
nad. 

11 § Angående Svinkreaturens instängande om 
nätterna, ansåg Deputerade svårligen kunna efter-
lefvas, emedan de sommartid gå i skogen och säl-
lan komma till gården. 

4de Cap. 8 § rörande unga hingstars och tjurars 
från skilnad i bete kan här ej antagas. 

5te Cap. 1 § i anseende till fårens betande i 
skogen, kan här ej antagas. Med ofwanstående 
undantag antages alt det öfriga i Byordningen till 
e fterlefnad . 

DANNEMORA SOCKEN 

Vid sockenstämma i Dannemora sockenstuga 
1827 föreslog en särskild deputation ändringar i 
»Byordning i Upsala län 1820». Dessa ändringar 
fastställdes att jämte länsbyordningen gälla för 
Dannemora socken vid sockenstämma 6 maj 1827. 

FILMS SOCKEN 

Byordning för Films kyrkby 1764 

ULA. Olands härad. Films och Dannemora tings-
lag A 1:7. 18 febr 1764. 

Inlemnades til fastställande nedanskrefne Byamän 
emellan träffade Byordning så lydande: 
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At ordning och redighet i alla sysslor och arbeten 
wid Films kyrckioby måtte hädanefter så mycket 
bättre hållas, hafwa nedan nämnde byamän sig om 
följande Byordning förenadt, hwarå hos wälborne 
Herr Häradshöfdingen och den högtärade Dan-
nemora Härads Rätt, anhålles om stadfästelse. 

Byamännen wälja en ålderman, som hwart 
åhr kommer att ombytas, til dess alla grannarne 
want åldermän. Dess omsorg blir, att der någon 
angelägenhet fordrar sammankalla grannarne, 
hwilka samhälligt då straxt böra komma, och om 
ärenderna öfwerlägga. Den som utan förfall för 
länge dröijer, att der med uppehålla de andre, eller 
alldeles blifwer borta, åtnöijer sig icke allenast 
med det som beslutas, utan ock pliktar 4 ./. [=öre] 
Smt och andra gången dubbelt; börandes inga 
barn eller gåssar till samlingen sändas, utan Bon-
den sielf komma. Skulle någon wid samman-
komsten angripa Åldermannen eller grannarne 
med oanständiga ord, antingen för sammankal-
landet eller annat, bör han böta en Dr Snu. 

Hwar wåhr bådar Åldermannen til gärdes-
gårdssyn, samt om hösten då Råg utsädet,  skall 
göras, då noga efterses althwad som fattas til god 
hägn: hwilket, af dem som gärdesgården äger, 
straxt bör botas, innom förelagd tid. Försummas 
det, bötes ett öre Smt, för hwar famn, och ifall 
derigenom skulle skie skada med ohägn, betalar 
ägaren det med samma slags säd, dubbelt emot 
hwad som Byamännen finna wara skadat: hwilken 
säd, straxt, eller om hösten efter, bör uttagas och 
til penningar wändas, om hwilkas anwändande, 
nedanföre finnes förmält; Och ware äfwen wid en 
dahler Smts böter förbudit, att upprifwa gärdes-
gården omkring sädes eller trädesgärdet; derest 
icke alla grannarne pröfwa att det skie måtte. 

Grindar skola hållas i godt stånd, så att inga 
kreatur inkomma. Försummas det, böte 8 ./. Smt 
och ärsättje skadan som i 2 § sagt är; wid samma 
plickt böra led och öpningar på winterwägar strax 
om wåhren stängas. Men om man farer genom, 
eller utur ängar och gärden, och intet stänger led 
eller grind efter sig, bötes som Lagen B.B. 9 cap. 
5 § stadgar en Dr Smt. 

Till dijkes-syn skall ock Åldermannen om 
Wåhren båda, då Byamännen efterse hwar nödigt 
är att dikas, och om hösten, huru arbetet fullgjort 
är: Brister någon där uti, böte för hwar famn ett 
öre Smt, och dike icke desto mindre straxt; eljest 
utmätes hos den treske dikarelön, och grannar 
drage försorg at det warder uppdikat. 

At åkren af de näst intil liggande granna] 
icke må trampas sedan den är sådd eller upkörd. 
böra samtlige grannarne, såwida görligit är, göda. 
träda och så på en tract eller skifte, och der utså 
samma slags säd. 

Wid en dahlers Snu böter för hwar dag för-
bjudas att om wåhren insläppa hästar och fä krea-
tur i ängarne: att de icke skola uptrampas. Men uti 
högsta nödfall må grannar sig wid stämman därom 
förena, och efter omständigheterna förordna. Icke 
heller må ängarne om hösten för mycket rotgna-
gas, til saknad för nästa åhrets wäxt, wid 4 ./. 
Snus böter, för hwart kreatur som insläppes, se-
dan tilsagt blifwit, at de skola fredas. 

När efter häftigt regn watn kan stadna på 
åkrarne i synnerhet i sädesgärdet, så bör ålder-
mannen tilsäga at en karl från hwar bonde sig 
infinner til föresatt stund, det at utgräfwa. För-
summar någon det, eller går bort innan alt fullgort 
är, böte 4 ./. Snu. Och betale dessutom den som 
arbetet för honom förrättadt. 

Sedan om wår och höst sådt blifwit, så böra 
Byamän på Åldermans kallelse, sig samtelige in-
ställa at emellan åkrarne upköra råfårarne: Och 
må ingen ensidigt uppköra råfåren utom grannens 
närwaro, wid 1 Dr Smt böter. 

Sammaledes, några dagar innan med slå-
ningen börjas, bör Åldermannen sammankalla 
grannarne att upstaka och utwada Tegarne. För-
summar någon det, eller slår sin teg, innan hans 
granne med honom upgått skiftet, och äro ense 
därom, böte 4 ./. snu första gången, och hwar gång 
dubbelt. Sammaledes böra alla grannarne på en 
gång och dag börja slå och det på en ort och ställe, 
at intet gräset må förtrampas. Skulle någon innan 
den utsatta dagen börja slå eller på annat ställe än 
Byamännen öfwerens kommit, eller slår öfwer rät-
ta Linien och wadet på sin grannes teg. Böte en 
dahlr Silfrmt. 

Sedan ängarne blifwit inbärgade, böra in-
ga kreatur släppas däruti, innan Åldermannen 
sammankallat grannarne, och de sig om tiden der-
til förenat. Likaledes bör förhållas när sädes giär-
det blifwit ledigt, och säden och höet blifwit inbär-
gat. Hwar som något Creatur insläpper innan så 
öfwerenskommit är, böte en dahlr snu. 

Som ärte- och rofwelandet merendels ta-
ges på en ort, så att barn och andre jntet kunna 
weta at åtskilja åkrarne från hwarannan; så bör 
och ingen tillåta sina barn gå dit at hämta ärter och 
rofwor, utan, om det skall skie, sända någon, som 
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wet på hwar åker han går; då ingen må göra den 
andra förnär, eller sina grannars åkrar afplåcka 
eller nedertrampa. Gör det någon böte 16 öre silf-
wer mt hwar gång han dermed beträdes. 

Om Åldermannen eller någon af Byamän-
nen skulle och wid Byastämman angifwa något 
som wore för byn nyttugt, och alla grannarne intet 
kunde wara af lika mening därom, då råder den 
meningen som de flästa grannarne falla på, sedan 
man afbidat Brukets utlåtelse och bifall. 

Skulle någon af Byamännen wara borta 
när Byastämman want, och icke haft någon full-
gild i sitt ställe, så bör densamma wid sin hem-
komst göra sig hos åldermannen underrättad hwad 
då beslutit blifwit, och lefwe derefter, likasom han 
wid sammankomsten want närwarande. 

Alt ifrån kiälen går ur jorden til dess hon 
åter blir kälad, böra swjinen wara ringade, att icke 
dikes renar och annan wall må warda upbökad. 
Hwem som hafwer oringade swjn, och det wid 
Byastämman angifwes, böter för hwart kreatur 4 
.1. Snu och ringa det straxt eller böte dubbelt. 

Alla böra wårda och skiöta elden: För den 
skuld bör den som densamma på något sätt wan-
skiöter eller owårdsamt handterat, utom de böter 
lagen 24 cap. 1 § B.B. stadgar, böta til Byamän-
nens cassa 1 dahlr Smf. 

Som uti Films kyrckioby äro fåå brunnar, 
så böra de ock så mycket ömmare efterses, at 
ingen wattubrist må blifwa. Förden skuld när ål-
dermannen eller Byamännen finna nödigt att den 
bör rensas, bör ingen sig undandraga det att 
wärckställa wid en dahlrs Smt böter. 

Emedan Söderbro gästgifwaregård möter 
Films kyrkioby uti öppen äng, och skiljes endast 
genom en smal bäck, så anhålles ödmiukeligen om 
högtärade Tingsrättens bifall däruti, at Söder Bro i 
den del som dess emot Films byn gränsande äng 
angår, måtte warda underlagd samma ordning, 
som oss emellan i § 10 träffad är, och att ingen 
ohägn igenom deras tidiga insläppande i sin äng, 
må oss tilfogas. 

Samma förbehåll göres äfwen om den äng som 
Kullbol och Kyrckbyn hafwa innom en stängsell. 

Denna Byordning bör en gång om året, 
hälst om wåhren, för samtelige Byamännen up- 
läsas då ombyte af Åldermän skier. Och ware Bya- 
männen skyldige at underrätta sine barn, tjenste-
folk och underlagde torpare om dess obrottslige 
hållande; hälst som husbonden ähr answarig för 
alt hwad hans barn häremot bryta. Men tienste- 

folk och torpare plikte sielfwa efter Byordningens 
innehåll. 

Som Hans Kongl. Majt uti dess af trycket 
utfärdade Byordning allernådigst behagat tillåta, 
at den som efter en faststäld Byordning skulle 
blifwa förfallen til böter, skulle dem straxt betala, 
eller pant derföre lämna; Altså anhålles om den 
högtärade Tings Rättens bifall deruti, att, om den 
som til böter förfallen blir, skulle wägra dem att 
straxt betala, wij då må hafwa makt att af den 
gensträfwige taga pant, och lägga honom wiss tid 
före til inlösen, hwilcket om han försummar, wij 
då må få sälja panten til den mästbiudande, och 
tilställa honom öfwerskåttet. Skulle någon wara så 
obetänkt att under en sådan förrättning, med hugg 
och slag, eller oanständiga ord öfwerfalla dem som 
utmätningar skulle förrätta, han då må få plikta 4 
Dr Smf. 

De uti denna Byordning utsatte böter, haf-
wa wij kommit öfwerens att så fördela, sedan de 
äro i en cassa samlade för hela året: Åldermannen 
får däraf en tredjedel för sin möda och trägna 
tilsyn, och de öfriga twå delarne äro wij sinnade at 
anwända til någon för byn samfällt nytta. 

Beata Kalling, På Prestebordets wägnar Petrus P. 
Bång Pastor i Fillmen, Jonas Danielsson i 
Kyrckbyn b, Anders Andersson ibm b, Erich 
Ersson ibm b, Erich Andersson b, Jan Simonsson 
ibm b, Mats Jansson ibm b. 

Ofwanstående Byordning blef af samtelige som 
thensamma undertecknad, erkjänd, med begjäran, 
at som Films Kyrkobys och Söderbro Gästgifwa-
regårds ägor sammanstöta, och endast genom en å 
skilda äro, samt öfwer åen en bro til Landswägen 
åt Löfstad, hwarigenom Films Byamän ifrån Sö-
derbro sidan lida intrång och men; thet altså Gäst-
gifwaren Matts Ersson i Söderbro måtte skyldig 
anses, at undergå berörde Byordning; men Matts 
Ersson närwarande bestridde sådant, och påstod 
at medelst en grinds sättjande å berörde bro skulle 
all ohägn förekommas; Hwarjemte Films Kyrko-
byamän anhöllo at som the icke ännu hunnit at 
ifrån Kuhlbol afstänga the samma by gemensam-
ma ägor, til thess sådant skjedt berörde by måtte 
likaledes undergå Byordningen; och anförde ther-
wid HäradsDomaren Erich Andersson i Kuhlbohl, 
thet han wore beredd at nästkommande wår ful-
borda berörde stängning i anseende til thess ägo-
lott, och kunde således i anseende til Kulbohl ej 
lämpas berörde Byordning. 
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HäradsRn tog thetta i behörigt öfwerwägande, 
och pröfwar skjäligt at berde Byordning, hwarom 
Films Kyrko Byamän ense äro, til theras efterrät-
telse gilla och fastställa i alla delar; Men theräst 
någon skulle anse sig wara förnär skjedt, lemnas 
honom öppet, sedan Byamännens Beslut gått i 
wärkställighet, at therom til HäradsRätten in-
stemma och rättelse söka. 
Hwad åter angår thet som i anseende til Söderbro 
andragit blifwit ; Så emedan HäradsRätten, emot 
ens wilja, ej kan ålägga något at undergå en annans 
Byes öfwerenskomne ordning; ty kan HdsRn ej 
eller härtil skyldig förklara Gästgifwaren Matts 
Ersson, utan finner skjäligt, at enär en grind wid 
ofwannämde bro öfwer åen uprättas och til hälften 
af Films Kyrko och Söderbro Byar underhålles, 
kunna grannarne icke hafwa widare skjäl til kla-
gomål öfwer hwarannan. Och i nästkommande 
wår hafwa Films Kyrko-Byamän, at jemte Kuhl-
bol afskilja the hitills thermed nyttjade gemensa-
me ägor, tå sedan ej någon olägenhet therifrån 
möta kan. 

Stadfästelse av byordning för Göksnåre 1748 

ULA. Lövsta tingslag A I: 4. 14 okt 1760. 

Anhöllo Bönderne Erick Nilsson, Jan Månsson, 
Lars Ersson, u. Matts Ersson, gl. Matts Ersson, 
Jan Ohlsson, Erick Olsson, Erick Larsson och 
Lars Israelsson i Göksnåre Göksnåre[n Hållnäs 
Sockn, att then af them till underdånigst följe af 
Kongl. Maijts Nådige bref till samtelige Lands-
höfdingarne , angående Land sCulturens up-
hielpande och förbättrande af d 20 Februarii 1742, 
med öfwerenskommit och uti hwarje § infördt wite 
d. 5 October 1748 antagen tryckt Byordning, med 
Laga Dom gillas och Stadfästas måtte. Hwilcken 
theras anhållan Rätten uti behörigt öfwerwägande 
tog och althenstund samma Byordning befants 
medelst byamännens underskrift och egenhändiga 
bomärckens undersättjande antagen wara, och 
wärckeligen bidrager till en god ordnings bibehål-
lande byamännen emellan, förthenskull pröfwade 
HäradsRätten skjäligt then samma med thet theru-
ti i hwarje § införda witet Göksnåre män till efter-
rättelse och efterlefnad, härmedelst till alla delar 
med Dom gilla och stadfästa. 

HÅLLNÄS SOCKEN 

Stadfästelse av byordning för Griggebo 1759 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län. vol 200 Lövsta tingslag. 13 febr 1759. ULA. 
Lövsta tingslag A I: 4. 13 febr 1759. 

Anmälte Nämdemannen Ärlige och Wälförståndi-
ge Erik Ersson i Griggebo, huruledes Griggebo 
Byamän, sin emellan, öfwerenskommit, at till 
ordnings bibehållande, dem emellan, antaga den, 
af Hans Kongl. Maijt den 20 Februarii 1742 utfär-
dade Byordning, sig till efterrättelse, hwilket äf-
wen Griggebo-Boerne, närwarande, inför Rätten 
ärkände; anhållandes om Rättens stadfästelse ther-
å. 
Och, som Rätten finner det denna Byordning 
mycket bidrager, så wäl till god Ordnings bibehål-
lande, som LandsBrukets uphjelpande; Ty pröf-
war Rätten skäligt, det bör denna deras frivilligt 
antagna Byordning dem emellan för Lag gälla nu 
och i framtiden och skall den af dem, som deremot 
i någor måtto bryter, utom böter efter allmänna 
Lagen, wara förfallen till det wite, som de sielfwa 
sig deruti ålagt. 

Stadfästelse av byordning för Hållen 1759 

ULA. Lövsta tingslag A 1:4. 14 okt 1760. 

Uppå begäran af samtelige Åboer uti Hållen, 
Hållnäs Sockn, Bertill Larsson, Olof Nilsson, gl. 
Erick Ersson, Jann Mattsson, u. Erick Ersson, gl. 
Jan Olsson, Jan Larsson, Olof Michelsson, u. Jan 
Olsson, gl. Anders Olsson, Lars Larsson, och u. 
Anders Olsson pröfwade HäradsRätten skjäligt, 
att med Dom gilla och stadfästa, then af them, till 
underdånigst följe af Kongl. Maijts Nådige bref till 
samtele Landshöfdingarne, angående LandsCul-
turens uphjelpande och förbättrande af d. 20 Febr. 
1742, d. 9 October förlt år, medelst öfwerens-
kommit och i hwarje § infördt wite, antagen tryck-
te byordningen, så att then samma hädanefter by-
amännen till efterrättelse och noga efterlefnad 
lända kan. 

Stadfästelse av byordning för Slada /755 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol. 200. Lövsta tingslag 13 febr 1759. ULA. 
Lövsta tingslag A 1:4. 13 febr 1759. 
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Anhölt Commini stern uti Hollnäs Sockn, Wördige 
och Wällärde Herr Nils Insulin, om Rättens Stad-
fästelse, uppå Kongl. Maijts utfärdade Byordning, 
af den 20 januarii 1742, emellan Slada Byamän, 
hwilka samtelige berörde Byordning underskrifwit 
den 13 Aprill 1755, med förbindelse, at den o-
brottsligen hålla, och förordnat Comministern 
Herr Nils Insulin, såsom ålderman, och Bönderne 
Per Ersson och Anders Deckberg såsom Bisittare, 
at theröfwer inseende hafwa. 

Hwaröfwer Resolverades: Det finner Rätten enli-
git bemälte Slada Byamäns eget begifwande, ge-
nom sine underskrifter, rättwist, at denna deras 
dem emellan, antagne Byordning till alla delar gilla 
och stadfästa, så at den af dem, som deremot i 
något mål, felar, skall wara förfallen, utom böter 
efter Lag, till den pligt, som de sielfwa derföre 
utsatt. 

TEGELSMORA SOCKEN 

Byordning för Tegelsmora socken 1776 

Tryck i UUB och i ULA. Uppsala länsstyrelses 
kansli E XVII: 1. 

By-Ordning Uprättad för Tegelsmora Sokn Den 
7:de Januarii, 1776. 

I.Artic. Om Åldermans och Bisittjares tilsätt-
jande, samt om sammankomster. 

§ 1. I hwarje By skal en Ålderman tilsättjas, at 
befordra denna By-Ordning til wärkställighet, 
samt hwad til Samhällets nytta länder. Han wäljes 
af samtelige grannarne på et eller flere år, efter 
som dem åsämjas kan, och må ingen, som de fläste 
rösterne ärhåller wid Twå dalers bot sig derifrån 
undandraga. Skulle dock framledes förspörjas, det 
någon inom Åldermanskapet, sjelf eller genom sitt 
husfolk, wetande och wiljande, gång efter annan, 
öfwerträdde By-Ordningen, eller det, som pröfwas 
lända til gemensamt gagn; den samme plikte ej 
allenast för hwarje brott, som stadgat är, utan 
ware ock alt förtroende til Ålderman owärdig, in 
til dess märkelig ändring uti dess förra upförande 
blir synbar. 

2. §. Åldermannen sammankallar grannarne så 
ofta han det nödigt pröfwar, eller warder derom af 
andra anmodad, wid bot En daler, samt genast  

besluter, hwad för hwarje gång pröfwas böra skje. 
Sammankallandet skjer til Åldermannens hem-
wist, genom en dertil inrättad, och af samtelige 
inom Åldermansskapet med märke teknad kafla, 
hwilken altid hos Åldermannen bör wara i förwar: 
men när Byamännen skola komma tilsammans, 
skickas omkring Bylaget, då den som denna 
Budkafle om händer får, är förpliktad den samma, 
utan ringaste uppehåll, til sin granne fortskaffa. 
Försummar någon detta, eller wisar derwid mot-
wilja, plikte förste gången otta öre, och sedan, så 
ofta det skjer, dubbelt. 

§. När Budkafle således omlupit, bör åboen 
ifrån hwarje hushåll sjelf sig den utsatte tiden in-
ställa, eller ock någon annan ifrån gården, då 
Husbonden sjuk eller borta är. Försummas detta, 
böte otta öre, och ware icke desto mindre skyldig, 
at af hwad wid sammankomsten för afskedat är, 
wid första möjeliga tilfålle, sig hos Åldermannen 
underrättad göra, wid samma bot. I desse mål 
fördubblas böterne, då tresko och wårdslöshet 
förspörjes. 

§. Består Bylaget af Fyra grannar, tilsättje 
Ålderman en Bisittjare, men äro grannar otta, tage 
han twänne, som biträda honom wid förefallande 
mål, befordra besluten til wärkställighet, och bö-
terna af de motwilliga uttaga. 

§. Skulle någon af Byamännen wara så obe-
tänkt, at han wid sammankomsten eller då böter 
uttagas skola, med swordom eller hugg och slag, 
samt oanständig ord öfwerfaller Åldermannen, el-
ler någon af Bisittjarne, böte Tre daler eller mera, 
efter omständigheterna. Skjer det emot någon af 
grannarne wid deras sammanwaro, bötes En da-
ler. Märkes något sådant, för hwad i Bystämma 
skjedt är, wid andra tilfällen, ware altid bot hälften 
mindre. 

§. Där ock hände, at Ålderman wore i sin 
syssla försumlig, eller wiste Mannamåhn, ligge al-
tid i tweböte, angifwarens ensak, och hafwa gran-
namne magt at wälja en annan i dess ställe. 

§. Hwad här frammanföre om Byar stadgat 
är, gälle ock för Enstaka gårdar, derest de med 
ägorne möta hwarandra. 

II.Artic. Om Hägn och Stängsel. 
1. §. På det hwar och en må njuta hägn och fred, 

böra alla Gärdesgårdar, Hag och Stångfall, hwilka 
bägge sednare, på de ställen, der ordentelig gär-
desgård ej kan hållas, äro oumbärlige, omkring 
gjärden, ängar och hagar, hållas i fullkomligit godt 
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stånd, til hwilken ända nödigt är, at wederbörlig 
Syn warder, Wår och Höst, eller så ofta och när 
det fordras eller tarfwas af Åldermannen, uti sam-
telige grannarnes närwaro, förrättad, hwarwid alla 
felaktigheter böra noga efterses, och det, som då 
ogilt finnes, skal, inom en wiss förelagd tid, göras 
förswarligt, eller plikte, den sådant försummar 
otta öre för hwarje famn, samt gjälde den deraf 
timade skadan dubbelt, och ware icke desto min-
dre skyldig, wid dubbel bot, at, utan ringaste up-
skof, sättja sin hägnad i förswarligt stånd. 

§. Skulle någon stängsel omkring åker, äng, 
hagar eller betesmark, som wid Synen pröfwas 
wara dugelig, blåsa ned, eller framdeles och inom 
nästa Syn, intet kunna göra behörig hägn, bör den 
straxt sättjas i förswarligt stånd. Den det försum-
mar, sedan han derom kundskap fått, eller af nå-
gon af grannarne derom blifwit tilsagd, böte för 
hwart Kreatur, som derigenom inkommer, otta 
öre och fylle derjemte skadan. Til En dalers böte 
ware ock den förfallen, som ser sin grannes eller 
någrannes hägnad ligga neder, och det samma in-
tet gifwer tilkänna. 

§. I lika måtto böra alla Grindar, ifrån det 
kjälen går ur jorden, tils åter tilfrusit warder, hål-
las i godt stånd, samt alla winterled straxt om 
wåren upfredas, at ingen ohägn derigenom skjer, 
wid En dalers bot, samt skadan ärsättjande. 

§. Der ock så hända skulle, at någon wore så 
nedrig sinnad, at han uprefwe stängslen omkring 
Sädesgärden, Hem- eller Skogsäng, eller betesha-
ge, at Kreatur derigenom inkomma kunna, eller 
wid genomfarande intet igenlåter efter sig grindar, 
böte Fyra daler. Och bör hwad det förra angår, 
ingen til ursäkt lända, at det af hans Hustru, Barn 
eller Tjenstefolk skjedt, hälst hwar och en Husfa-
der äger styra sit folk, och desse bewisa honom 
lydno; äfwen som ock den hwars Kreatur finnas 
inom den nederrifna stängslen, och alla de, hwilka 
på samma ort hafwa sina Kreatur i bet, böra, 
jemte förestående wite, omgjälda de skador, som 
sedan, genom wederbörlig Syn, stängslen blifwit 
godkänd, på Skogsängar tima. Nederrifwes stäng-
sel omkring afbergad åker och äng, ware bot hälf-
ten mindre. Wallhjon och Barn, som dylikt be-
wisligen förordsaka, sittje derjemte en Söndag i 
stocken. 

§. Til Twå dalers bot ware och den förfallen, 
som sjelf eller genom andra, utom de af ålder 
warande gamla wägar, och utan ägarenas lof, om 
wintren gör någon ny wäg til Skogs öfwer annans  

äng, och til den ändan nederrifwer stängslen, i 
hwilket fall man äger frihet, at hålla sig til honom, 
som af Skogen är ägare. 

§. Böterne, som för denna Articels öfwerträ-
dande falla, äro angifwarens ensak. 

III.Artic. Om Åker och Ängs skjötsel. 
Som åker och äng tilskynda mer eller mindre nyt-
ta, alt efter, som de rättelige skjötte eller misswår-
dade warde, så är til mera gagnande förmoner, i 
den punkten, följande faststält. 

I. Moment om Ängen 
Ängen bör i mögelig måtto befrias ifrån Skogwäxt, 
för mycket betande och för nära slående, hwari-
genom gräsroten förderfwas, och ifrån förmycket 
kylande wattn, hwaraf den skadelige Mossan för-
orsakas; I följe hwaraf Åldermannen tilkommer at 
föranstalta. 

§. Det ängen årligen rödjes, så mycket sig 
göra låter, och kommer den, som derwid försum-
melse och motwilja låter påskina, at, efter By-
amännens bepröfwande, anses ifrån En til Fem 
daler. Oförmögenhet och hinder äga altid undan-
tag. 

§. I lika måtto gör den sig til Twå daler förfal-
len, hwilken försummar, at ifrån ängen alt öfwer-
flödigt wattn aftappa. Til winnande hwaraf, det 
wid Fem dalers wite första resan, och dubbelt så 
ofta efterlåtenhet finnes, tilkommer alla Hemmans 
åboer, hwars ägor til åar och bäckar stöta, at enli-
git Kongl. Förordningen af d. 20 Febr. 1764. inom 
ett års förlopp, efter det denna By-Ordning kom-
mer at efterlefwas, upränsa samma Åar och Bäck-
ar, och sedan årligen derutur botnskära wass och 
gräsrötter, samt detta updraga, jemte alt hwad 
som kan hindra wattnets fria lopp; äfwen som ock 
den, hwilken kastar det wrak, som wårwattnet på 
dess äng upfört, uti sjö, å eller bäck, skal wara 
förfallen til Fyra dalers böter; Til hwilken ända, 
wid samma bot, intet skal tillåtit wara, at hwar och 
en i By, ensam och då så behagas, utan på Ålder-
mannens tilsejelse och wid dess tilsyn, samfålt om 
wåren afräfsa ängar, och wraket til hemförsel i 
sinom tid, sammanlägga; Skulle något häremot fö-
relöpa, och wrak komma ifrå någon By, ware hela 
Byn til böterna sakfåld, äfwen, som ock dem, 
hwilka hafwa katsor i Sjöar, tilkommer, at wid 
dylikt wite, hafwa noga tilsyn, det deras katse-hag 
ej få med Isar och Wårwattnet bortföras och igen-
täppa åmunnen. Wid lika bot tillåtes eller ingen, at 
i åar och bäckar stänga hag för Fiskeredskap, u- 
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Lan, om så behagas, nyttja Ryssjor, hwilka lagom 
öfwerrisas, dock at riset wid slutat fiskande noga 
borttages. 

§. Ängar böra, utan högsta nödfall och samte-
lige grannarnes ja ord, om wåren, intet betas, ej 
heller om hösten för när utgnagne och nedtrampa-
de warda; Härå äger Åldermannen tilsyn hafwa, 
och plikte den, som häremot bryter, om wåren En 
daler och om hösten Sexton öre för hwart Krea-
tur, och ware äntå förbunden Kreaturen uttaga. På 
ängars betande om wåren kjäre hwem som wil och 
äge målsägande rätt. 

§. När Slottertiden infaller skal Ålderman-
nen, wid En dalers bot, några dagar förut, sam-
mankalla granname, at med dem öfwerlägga, när 
de wilja begynna slå sine samfålte ängar, då dag 
dertil upsättes: hwarförinnan alla Råmärken skola 
efterses och rättas; åliggandes Åldermannen, at 
tilse, det ingen för när sker. Ingen får, på pröfwad 
nödwändighet af Råmärkens rättande, sig undand-
raga, wid bot Sexton öre. Skulle ock någon wåga 
sig begynna slå, förr än utsatt dag är inne, plikte 
En daler, och fylle förordsakad skada dubbelt. 

Slår någon öfwer på sin grannes Teg, utan at det 
sjelfmant rätta, betale gräset dubbelt och plikte 
Twå daler. 

§. Höet bör hwar och en inköra öfwer egen 
Teg, hwar det sig göra låter, och ej å annans; Men 
hwar detta sednare måste skje, ware då skyldig, at 
undanslå och undanräfsa sin grannes gräs; Den 
detta intet gör, utan kör öfwer oslagna Tegar eller 
höbredor, böte En daler för hwar gång och för 
hwar Teg. 

§. Ingen må om Sommaren göra sig hwarken 
Kjör- Rid eller Gångwäg öfwer annans äng, derest 
icke wäg går derigenom, i hwilken händelse wägen 
bör följas, wid bot för den ridande och kjörande 
En daler, och för den gående otta öre. Fä-wägar 
öfwer annars äng förbjudas ock, wid Twå dalers 
bot för den sådant wågar. Winterwägar öfwer äng-
ar ligga altid i sit gamla läge, och plikte så wäl 
ägaren för försummad utstakning, som ock den, 
som intet följer rätta leden, En daler. 

§. I lika måtto äger ingen lof, at på ängar 
något Kreatur insläppa, förr än den aldeles afbär-
gad är, och med Åldermannen är öfwerenskom-
mit, så wäl om tiden til dess upsläppande, som ock 
hwad slags Kreatur skola insläppas. Den deremot 
bryter böte Sexton öre för hwart Kreatur, och tage 
dem straxt ut. Skjer det flere resor, plikte hwar 
gång dubbelt. På antalet af Kreaturen hafwes in- 

gen aktning, utan hwar och en beter så många han 
äger af det slag, som insläppas skal. Wid förestå-
ende bot ware ock förbudit, at, utan alla grannar-
nas samtycke, intaga främmande Kreatur. 

II. Moment Om Åker. 
Som åkerbruket intet med den flit och försigtighet 
skjötes, utan at sjelfwa Fältet afdelas uti lagom 
stora skiften, alt efter, som läget och wattudraget 
fordrar, diken, emellan åker och backar, så wäl, 
som åkrar emellan, jemte nödiga afloppsdiken, al-
tid hållas wid magt, til behörig bredd, djup och 
längd, Stenar i möjelig måtto borttagas, Renar 
bortgräfwas, och mullen bortföres til tarfweliga 
ställen, at åkren blir slutande til alla sidor, med 
hwad mera, som, under den milde Gudens wälsig-
nelse, kan tjena til Sädeswäxtens förkofring och 
befordrande, hörer, så är följande öfwerens kom-
mit. 

§. På det diken efter hwarje orts belägenhet, 
må med fullkomlig nytta anläggas och wid magt 
hållas, är nödigt, at Åldermannen med sina gran-
nar håller dikes-Syn om wåren, när kjälan går ur 
jorden, på det säkrast må kunna ses, hwaräst 
wattnet på åkrarna mäst stadnar, och hwaräst det 
sig beqwämligst afleda låter. De aflopp och Skår-
diken, hwilka Synen pröfwat nödiga, böra strax 
sättjas i stånd och sedan ständigt hållas wid magt, 
til wattnets obehindrade aflopp. 

§. Aflops diken, som böra i möjeligaste måtto 
rättas i sine krokar, böra genast få den bredd och 
djuplek, som allmänna Lagen utstakar, men wäl 
större, der Åldermannen pröfwar wattudraget så-
dant fordra, wid otta öres bot för hwarje famn. 

§. Skårdiken åkrar emellan updikas gemen-
samt af grannarne, hwaräst sådana nödiga aktas, 
och hålles sedan gemensamt wid magt; Den detta 
försummar, plickte Twå öre för hwar famn. Sam-
ma Lag ware för den, som ej håller sina Backdiken 
uti förswarligt stånd. Hwad Dikes-Synen i dessa 
mål pröfwar nödigt, bör inom wiss förelagd tid 
fullgjöras, hwarefter böteme hos den motwilliga 
straxt uttagas, och honom ny, men hälften så lång 
tid, som den förra, åter förelägges; Försummar 
han ändå sin skyldighet, böte dubbelt, och hafwe 
Åldermannen med Grannarna frihet, at för Lego, 
som den treska utsökes, sätta dess Diken, förr än 
Såningstiden infaller, i behörigt stånd. 

§. I lika måtto böra alla höga Dikesrenar up-
gräfwas, och åligger det Åldermannen at noga tilse, 
at så wäl torfwen af renarna, som och dikesmullen 
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blifwer på åkren utförd dit den bäst tarfwas, wid 
den bot Åldermanskapet finner den mer eller min-
dre motwilliga gjordt sig förtjent. 

§. Wid Sexton öres plikt böra Byamännen 
Wår och Höst, så snart tilsådt är, uppå Ålderman-
nens kallelse sig inställa, at emellan åkrarna up-
kjöra och rätta Fororna, samt nödige wattuforor 
anlägga, åliggande Åldermannen tilse, at ingen 
skjer för när. 

§. För wägar öfwer så sådde, som osådde 
åkrar ware Lag samma, som om wägar öfwer äng-
ar sagt är; Hwarföre ock til förekommande af den 
skada, som ofta deraf förordsakas, at den ena 
grannen nedtrampar den andras åker, böra samte-
lige grannarne, efter gjörligheten, gjöda sina åkrar 
på en trakt eller skifte. Den af motwilja deremot 
bryter, plikte efter Byamännens godtfinnande. 

§. Ej må någon, Höst eller Winter, insläppa 
kreatur på Rågen at beta, innan Åldermannen med 
grannarne pröfwat det utan skada kunnat skje. 
Gjör det någon eljest, plikte hwar gång Fyra öre 
för hwart kreatur han således insläppt. 

§. Enär Åldermannen sjelf pröfwar nödigt; 
eller blifwer af annan påmint, at låta ifrån åkrarna, 
och i synnerhet Sädesgården utsläppa det öfwer-
flödiga wattnet, bör en Karl från hwart Matlag på 
föresatt tid sig infinna, samma arbete at förrätta; 
Försummar någon det, eller går bort förr än alt 
fullgjort är, böte Sexton öre, och betale dessutom 
efter Byamännens bepröfwande den, som arbetet 
för honom förrättadt. 

§. Ingen må afslå sina åkerrenar i Sädesgär-
det, innan samtlige grannarne sig derom förendt 
och pröfwadt är, at Säden derigenom intet för-
trampas, wid En dalers bot, och gjälde dessutom 
skadan för den Säd och Gräs han för sin granne 
nedtram padt. 

§. 1 lika måtto ware ingen efterlåtit, at beta 
eller tjudra sina kreatur uti samfält Äng eller Sä-
desgjärde, änskönt det skjedde på egen andel; gjör 
det någon, plikte hwar gång för hwart kreatur Sex-
ton öre. Wid samma wite ware ock förbudit, at 
under och efter slutad bärgning insläppa något 
kreatur, förr än om allmän insläppning är öfwer-
enskommit. 

Il. §. Ingen bör tillåta sina Barn eller andra gå 
och plåcka Erter och upplåcka rofwor uti gemen-
samt Erte- och Rofweland, utan grannarnes öfwer-
enskommelse, på det ingen må gjöra den andra 
för när, eller sin grannes åker nedtrampa, eller 
böte hwade gång Tolf öre. 

IV. Artic. Innehåller åtskilliga Hushållnings mål. 
§. När Säd och Hö inkjöres, böra alla slags 

lösa kreatur instängas eller hafwas ur wägen, wid 
Tolf öres bot för hwart kreatur. 

§. Skulle, sedan Åldermannen med grannar-
ne sig förenat om det arbete, de då wilja begynna, 
det ware sig antingen Slåter, Sädesbärgning, eller 
hwad arbete det hälst wara må, någon uti Byalaget 
deruti finnas tresk och försumlig, hwarigenom 
de öfrige blefwo hindrade, ware de då icke skyldi-
ge, at wänta på den tröge, utan hafwe frihet sitt 
arbete at fullända, på det sätt wid Hö- och Sädes-
bärgning, som frammanföre wid höets inkörsel är 
stadgat; Men wid andra gemensamma arbeten, 
wid hwilka alla böra fullgjöra sitt, hafwe de frihet, 
at för Lego, som hos den treska utsökes, fullbor-
da hwad han bordt; Men der någon för åkommen 
nöd och oförmögenhet ej hunne med at fullborda 
sitt arbete, som enskild och allmän nytta och ange-
lägenhet fordrar, njute han då, i synnerhet uti 
Sädes- och Bärgningstiden hjelp af grannarne, 
hwaremot han, antingen med annat arbete eller 
skjälig betalning efter Åldermannens och Bisittja-
renas bepröfwande, bör dem deras beswär i sinom 
tid ärsättja; Wägrar han det, böte efter Byalagets 
god tfinnande. 

§. Wanartige kreatur, som genom flöjande 
ofreda egna och andras hägnader, bortskaffas med 
det första. Emedlertid och innan det skjer, ware 
de, så ofta de på marken släppas, altid fängslade, 
wid Twå dalers bot och skadans ärsättande. 

§. Ingen må Inhyses Hjon, eller annat folk af 
mindre frägd på sina ägor intaga, innan grannarne 
der til gifwit sitt bifall. Gjör det någor, plikte Tre 
daler, och ware ändå förbunden, at slika personer 
straxt bortskaffa, der Byamännen sådant begjära. 

§. SoknstämmoBeslutet af den 14 Apr. 1774, 
som grundar sig på öfwerenskommelsen, den 17 
Octob. 1773, af innehåll, at ingen må hysa til orten 
kommande oförpassade personer, utsoknes Tig-
gare, Skojare, och Gårdfare resande, Saltbetter 
Sjudare, wid Twå daler Silf:mynts plikt, för den 
sådana hyser, eller wet sådant wara skjedt, och 
det samma intet angifwer, men dubbelt för Sex-
och Upsyningsmän, angifwarens ensak, förnyas 
härmed til alla delar, med en tilläggning, at Ålder-
mannen och Bisittare äro hädanefter äfwen för-
fallne til hwar sina Fyra daler, antingen de hysa 
någon af förenämnde personer, eller intet angifwa 
den, som sig häremot förbrutit. Nödens tid för 
Tiggare, dock undantagen. 
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§. Äfwen, som det ock wid samma wite skal 
tilkomma Åldermannen med dess Bisittare Sex-
och Upsyningsmän, at noga förekomma alt förar-
geligit lefwerne, samt der sådant förspörjes, det 
för Prästerskapet angifwa. 

1. Fiske och fiskewattn, nyttjas utom hwad 
förut är nämdt, enligit derom utkomna Kongl. 
Maj:ts Rådiga Förordning d. 24 Januarii 1771. och 
deruppå wid Respektive Domstolen grundade öf-
werenskommelse, wid Twå dalers plikt. 

1. Skogen wårdas på alt uptänkeligit sätt, och 
plikte den oaktsamt dermed omgår, ifrån En til 
och med Sex daler eller mera, alt efter Byamän-
nens godtfinnande. 

1. Gjöra Swin skada, böra de, ifrån det kjälen 
går utur jorden, in til dess åter tilfrusit warder, 
wara ringade, wid Twå öre för hwart kreatur. 

§. Som wallgång härstädes är oumgängelig, 
skola Byamännen sig derom förena, som de bäst 
finna, och bör ingen, som på samma mark kreatur 
hafwer, sig derifrån undandraga, wid den plikt, 
som grannarne åsämjas och skadans ärsättning. 
Gossars wallgång förbjudes wid Tre dalers bot, 
angifwarens ensak. 

1. Den, som intet hyser och skyddar sin 
grannes eller Nå-grannes til sig ankommande will-
farande kreatur, utan det i synnerhet emot natten, 
lemnar owårdadt, plikte En daler, och betale järn-
wäl kreaturets fulla wärde om det deraf förgås 
eller tager skada. 

§. Bar Eld må ej bäras hemmanen emellan 
eller i Stall, Fähus, Foder eller annat Uthus, och 
skal jämwäl i desse rum alt Tobaks rökande wara 
förbudit. Ej må eller Eld lemnas osläckt eller 
owårdad i Kjölna, Badstuga eller Smidja, eller 
plikte den här med annorlunda förfar, Tre daler. 

§. Uti de årligen skeende Brand-Syner, böra 
hädanefter Ålderman och Bisittare sig äfwen in-
ställa, at då besigtiga alla Eld-städer, och om 
Skorstenar äro utom Taket tilräckeliga långa i hela 
Byalaget. De, som då befinnas så bofällige och 
korta, at Eldswåda derigenom tima kan, böra til 
widare nyttjande förbjudas, samt, efter en kort, 
ock til förbättring nödig, men försummad tid, ge-
nom Åldermannen nederslås, och ägaren böte Tre 
daler. Försummar Ålderman och Bisittare detta, 
stånde til Laga answar, der olycka timar. 

§. Äfwen tilkommer det Åldermannen, at, 
wid förekommande starka Blås- och Stormwäder 
emot natten, med sine grannar föranstalta, det 
twänne pålitelige Män, wid dylika tilfållen, gå 

Natt- eller Brandwakt, på det til förekommande af 
större Eldskador, i tid må märkas och tilkänna 
gifwas, om någon olycka är å färde. Försummas 
detta, stånde Ålderman, om han försummar, at om 
Brandwakt draga behörig försorg, eller den ut-
nämnde wakten, der den är försummelig och 
tresk, til answar wid rätter Domstol der om 
Brand-Stod dömes, då skada skjedt. Ålrer- och 
Byamännen utsätta teckn, såsom blåsande i Luder 
eller Horn wid Åldermannens fönster, så ofta hans 
gård förbi gås, såsom bewis at Nattewakten är 
waken. Wakten pliktfålles, då den är försummelig, 
och ingen olycka träffar, efter Bylagets godtfin-
nande. Wid dylika tilfållen få inga portar stängas, 
på det Brandwakten må få obehindrad se huru står 
til. 

§. Alla byar böra med wattn försedde warda 
och, skola til den ändan alla Brunnar, Källor eller 
andra för kreaturen samfälte watuställen, ständigt 
hållas wid magt; Och när nödigt är, at de böra 
upgräfwas eller rensas, får ingen sig derifrån un- 
dandraga, wid Fyra dalers plikt; Gjör det någor, 
hafwe Ålder- och By-männen magt, at låta för den 
motwillige lega arbetare, samt sedan arbetslönen 
jämte Böterna af honom uttaga. 

§. Alla, äfwen i nästa Soknar angränsande 
Byar, antingen de möta i Sjö, Å, Åker, Äng- eller 
Betesmark, i öppet fält, eller hafwa Åker och Äng 
eller Skogsskiften mot Tegelsmora Byar eller ock 
äro med gärdesgård och stängsel skilde, böra til 
-alla delar wara förpliktade, at hålla den ordning 
ochYred emot sina grannar, som denna By-Ord-
ning innehåller och stadgar, wid de deruti utsatte 
Böter, hwilka wid efterlåtenhet altid fördubblas. 

§. De hit tils brukade så kallade Wallgjästa-
buden, såsom medförande hwarjehanda oskick, 
warcla ock hädanefter afskaffade, wid En dalers 
plikt för dem, som sådana bewista, och Twå daler 
för Wärden. Ålderman och Bisittare, Sex- och Up-
syningsmän, som sådant intet angifwa, böte dub- 
belt emot wärden, angifwaren och de fattige til 
tweskiftes. 

§. Skulle någon af Byamännen upfinna nå-
got, som ej allenast wore tjänligt, utan ock nöd- 
wändigt til hemmanens förbättring, bör Ålder- 
mannen sammankalla samtelige grannarne, och 
derom öfwerlägga: Men der så hända skulle, at en 
eller flere då stadnade i det slut, at de icke wilja 
denna förbättring sig åtaga, hwarigenom den rätt-
sintas goda upsåt blefwe hindradt, hafwe han fri-
het, at af Utbyamän och grannar, som äro förstån- 

28-782454 Ehn 
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dige och goda hushållare, jemte någon Landsbe-
tjent, om så nödigt pröfwas, kalla Syn och Besikt- 
ning, och deräst då finnes, at Grannarne i Byn 
oskjäligen satt sig emot det, som wärkeligen want 
och är til Byens nytta och förbättring, plikte då 
hwardera Twå daler, och ware dessutan skyldig at 
betala dem, som Synen förrättat, samt fortsättje 
ändå straxt och så snart gjörligit är, det arbete, 
som den wälmenande föreslagit. 

§. Alla klagomål öfwer ohägn och mera dy-
likt, som förordsakas af någon utom Ålderman- 
skapet, afgjöras hos den förfördelades Ålderman, i 
dens Åldermans och Bisittares närwaro, som felat; 
Til hwilken ända den förra Åldermannen äger fri- 
het, at til sig kalla alla de sednare, jemte den sig 
förbrutit hafwer, hwilke wid uteblifwandet äro för-
fallne tu dubbla böter, emot hwad förut om för- 
summade sammankomster stadgat är, hwilka bö-
ter, jemte de som på förbrytelsen följa, böre utta-
gas af den Ålderman, som målet afgjordt. 1 alla 
dylika fall ärsättje ock den felande allan tid-
spillan. 

§. Alla Böter, som uti denna By-Ordning äro 
utsatte, och räknas i Silfwermynt, äger Ålder- 
mannen genom sina Bisittare uttaga. Wägrar den til 
böter förfallen är, at straxt betala, hafwe de då 
magt af den gensträfwoge taga pant, och lägge 
honom wiss tid före, inom hwilken han den lösa 
må; försummar han det, warde panten på nästa 
Auction försåld til den mästbjudande, och öf- 
werskottet, sedan böterna guldna äro, och Ålder- 
mans tidspillan här wid ärsatt är, honom åter-
stäldt. Warder Ålderman eller Bisittjare, under en 
sådan förrättning på något sätt ofredade, bötes, 
som i 1 Artic, 5 § om Åldermäns och Bisittjares 
förolämpandes ensak. 

§. 1 alla här förut stadgade mål, bör den 
brottslige swara wid rätter Domstol, efter Lag, om 
den lidande så behagar. 

§. För alla, förut nämde, fallande Böter gjör 
Åldermannen redo, så lagande, at jämte det de, 
här frammanföre til fattige och angifware utsatte, 
blifwa, de förre fattig Cassans Föreståndare, och 
de sednare angifwaren tilstälte; de öfrige af honom 
förwaras til Åldermanskapets gemensamma nytta, 
hwilket alt han bewiser wara skjedt, genom årlige 
deröfwer i alla mål Specificerande Räkningar, til 
hwilkas upwisande, för hwem det wara må, Ål-
dermannen ware förpliktad. Försummar han något 
häraf, böte En daler til de fattiga. Skulle Ålder-
mansskapet, af hwad om året inflyta kan, lemna 

något deraf åt sin Ålderman för dess möda, stånde 
dem fritt och öppet. 

§. Likaledes är afgjort, at, om något, utom 
hwad här frammanföre står, som tjenar til god 
ordning och nytta, framdeles skulle påfinnas, det 
samma tu alla delar gälla skal, som wore det ord 
ifrån ord i denna By-Ordning infördt, wid det wite, 
som för förbrytelsen stadgas kan. 

§. Änteligen ock som intet kärare är, än 
fullgjörande af hwad denne By-Ordning stadgar; 
Altså, och på det ingen af okunnighet må förebä-
ras fela, är beslutit, at sedan den af Högt Respek-
tive Konungens Befallnings hafwande gillad är, 
den samma til Trycket befordra, så at hwart Hus-
håll ett Exemplar deraf bekomma kan. 

Tegelsmora Soknestuga, som förr skrifwit står. 
Eric J. Öhrström, P. & P., Eric Wallman. 
Comminister, J. J. Pousett, Nils Ersson i Berg B, 
Per Andersson i Prästarby B, Per Olsson i Wibo 
B, Eric Ersson i Bohl B. 

Här til kommer, efter hwad som i Soknstugan 
blef ärindrat. På winterwägars behöriga tilstånd 
genom utstakning och Plögning, då så behöfwes, 
hafwa altid Åldermännen, wid Laga answar, en 
noga tilsyn 

Eric J. Öhrström. 

Föregående By-Ordning, har jag genomläst och 
funnit den samma god och nyttig; hwarföre den 
härmedelst ad interim fastställes, med förbehåll, 
så för mig som Soknemännen, at wid framdeles 
skeende Sammankomst i orten, derwid göra de 
tilläggningar som kunna nödige pröfwas; men wid 
4 Art. 8. §. bör den tilläggning inflyta: at af den 
Utmark, som finnes til By, och nu med Skog icke 
är bewäxt, böra Grannarne öfwerenskomma, at 
för hwarje Hemman, dock samfålt, inhägna et 
Tunneland, mer eller mindre, efter tilgången. 
Denne Inhägnad bör om Hösten i September må-
nad besås med Björkefrö-knåppar, samt Tall och 
Gran kåttar, samt sedan i 4 a 5 år så fredas, at, 
hwarken människjo-hand, eller kreaturs tand, gö-
ra derå någon åwerkan; men efter desse år får den 
nyttjas til Bete, då åter et annat stycke instänges 
och på lika sätt fredas, som förbemält är. 

Upsala Slott i Lands Cancelliet den 20:de Febru-
arii 1776. 

Thure Gustaf Rudbeck / Anders Crxlius. 
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(Upsala, Tryckt hos Johan Edman, Kongl. Acad. 
Boktr. År 1776.) 

TUNA SOCKEN 

Stadfästelse av byordning för Vittja 1759 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol. 200. Olands tingslag. 25 juni 1759, s. 852 

Anmälte samtelige Hemmans Åboer i Witja By 
och Tuna Sockn, det de antagit en Byordning och 
jämwäl därutinnan för hwarje Punct, wisse Böter 
utsatt, hwarjemte the ock inlemnade en Förening 
af följande innehåll: 
I anledning af den oss igenom Höga LandsHöf-
dinge Ämbetet i Upsala höggunstigt tillstälte By-
ordning, hafwa wi samtelige Byamän uti Wittja By 
och Tuna Sockn, på nedanstående dato funnit för 
godt, at til ägornas desto bättre befredande och till 
samtelige wår nytta utsatt wite wid hwar och en § i 
förenämde Byordning, hwilket oss emellan häda-
nefter såsom Lag bör anses. 
Efter lottkastning hafwer Touren fallit på unga Pär 
Ersson, at wara Ålderman för detta År, räknat 
ifrån nedanskrefne dato, hwilken åligger at enligit 
förrberörde Byordning bewaka alt hwad till Byens 
bästa lända kan; Och efter Årets förlopp komma 
wi ånyo at låtta om Ålderman, då Pär Ersson är fri 
ifrån lottkastning till thess Touren gått omkring 
Byen, tå sedan hwar och en emottager Ålder-
manssysslan Tour efter Tour i Byn, med den auc-
toritet, som Byordningen innehåller. Och på det 
denna wår öfwerenskommelse måste äga så myc-
ket mera bistånd och efterlefnad, så anhålla wi 
ödmjukeligen at ofta nämde Byordning och wår 
therutinnan giorde öfwerenskommelse wid den 
Lofl. Olands Härads Tings-Rätt blifwer stadfästad. 

Wittja den 24 Junii 1759. 

Gla Pär Ersson b, Jan Jansson b, Mårten Mårtens-
son b, Matts Larsson b, Jan jansson b. 

I anledning hwaraf de anhöllo om samma För-
enings jämte Byordningens stadfästande; Och som 
sådant länder till mycken sämja och ordnings wid 
magtliållande Grannar i By emellan; Så fant Rätten 
skäligt, därtill samtycka och härmed förestående 
Förening jämte Byordningen med alla däruti utsat-
te böter, till Wederbörandes efterrättelse gilla och 
fastställa. 

ÖSTERLÖVSTA SOCKEN 

Stadfästelse av byordning för Valnäs 1760 
ULA. Lövsta tingslag A I: 4. 14 okt 1760. 

Jngåfwo till Rättens gillan- och fastställande sam-
telige byamännen uti Wahlnäs i Löfsta Sockn Pehr 
Jansson, Lars Persson, Olof Jansson, Per Matts-
son, gl. Erick Jansson, u. Erick Jansson, Jan Pers-
son, Hans Ersson och Anders Mälckersson, en af 
them till underdånigst följe at Kongl. Maijts nådi-
ge bref till samtele Landshöfdingarne angående 
Land sCulturens uphielpande och förbättrande af. 
d. 20 Febr. 1742. med af them öfwerenskommit 
och i hwarje § utsatt wite antagen tryckt Byord-
ning, hwilcken HäradsRätten, wederbörande till 
efterrättelse och noga efterlefnad, pröfwade skjä-
ligt härmedelst med Dom gilla och stadfästa. 

Byordning för Valnäs 1798 

ULA. Lövsta tingslag A 1:9. 7 juni 1799. No 17. 

En så lydande ByOrdning blef med anhållan om 
dess fastställelse för HäradsRätten upwist: 

Byordning uprättad emellan underskrefne Skatte 
Jordägare och Hemmans Åboer ut Wallnäs By 
Löfsta Sn, hwilken skall oryggeligen hållas och 
efterlefwas som följer 

lmo Skall ByMan sammankalla samtele Gran-
name hwarje Höst och Wåhrtid och förrätta 
BrandSyn. 

2do Skall ByMan samankalla samtele Grannar-
ne hwarje Wåhr att syna alla GjärdesGårdar, hwar-
om de skola tillsägas 2ne dagar förut och den som 
då wid Synen befinnes hafwa bristfällige Gjärdes-
Gårdar kommer att pligta 8 sk. 

3 tio Skall Byman tillsäga samtel. Grann arne om 
Broars lagande 2ne dagar förr än Syn därå blir och 
den som wid Synen befinnes hafwa bristfälligt och 
icke hafwa lagat pligtar derföre 4 sr. 

4to Skall Byman draga försorg om plogning och 
snöSkottning genom Grannarnes tillsägande. 

Sto för hwart Swinkreatur som befinnes wara 
oringat komma in uti Gjärden, ängar eller andra 
wägar och gjör skada komer att pligta 6 rst för 
hwart kreatur. 

6to för hwarje hästkreatur som befinnes uti nå-
gon hägnad, gjärden, ängar el. röjningar komer att 
pligtas En ss för hwarje Hästkreatur. 
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7mo för hwarje kalf som befinnes uti någon 
hägnad, Gjärden, ängar el. röjningar komer att 
pligtas En ss för hwart kreatur. 

8 vo för hwarje kokreatur, som befinnes uti na-
gon hägnad wara insläpt emot författningen, plig-
tas En ss. 

9no för en Gås som befinnes uti någon hägnad 
pligtas 6 rst. 

10. för den, som icke går tillhopa inom 1/2 time 
efter kallelse pl. 1 ss. 

Il. Den som släpper in i någon hägnad, Gär-
den, ängar el. röjningar förr än derom öfwerens-
kommet är, pligtar 16 ss för hwart kreatur. 

12 Att ingen får binda el. tjudra något kreatur af 
hwad namn det wara må uti samfält slotta el. 
Gjärden wid 16 rst Böter. 

13tio Att ingen får hafwa med sig lösa Hästar 
öfwer Gjärden, hwarigenom ohägn och skada kan 
skje wid ett wite af 8 ssr. 

14 Den som slår något hack på någon morgon-
slåtta uti samfåltes ängar förr än derom öfwerens 
kommit är pl. 12 ssr. 

15 äger Byemann rättighet att panta för Böterne 
samma dag som ohägn skjer, då Bisittarena skall 
wara honom behjelpelig wid ett förelagt wite av 24 
rst 

16 Om Byman uti sin tjenst är försumelig och 
efterlåten el. och icke iagttager hwad här uti öfwer 
enkommit är, kommer han, utan alt skonsmål 
att derföre pligta En Rd Sp. 

Hket [= Hwilket] wi alt med wåra Namns och 
Bomärkens undersättjande bekräfta welat som 
skjedde i Valnäs d. 16 Nov. 1798. 

Pehr Andersson, Pehr Jansson, Jacob Jacobsson, 
Jacob Nilsson, Eric Hansson, Jan Ersson, Jan 
Andersson, Jan Pehrsson, Pehr Pehrsson, 
Bomärken 
Såsom wittnen härhos Er. Löfström, Eric Ersson, 
Vahl. 
Denna Byordning uplästes och af Wählförst. Pehr 
Andersson i Wahlnäs å samtel. Byemännens wäg-
nar är kjändes; Hwarföre den ock till framdeles 
efterrättelse fast st äldte s . 

Byordning för Valparbo 1755 

ULA. Lövsta tingslag A I: 4. 6 okt 1755. 

Ingafs tu l gillande och stadfästande, en emellan 
samtelige byamännen i Wallparbo jämte dagakar- 

len wid Hillebola Bruk Jsaias Jacobsson som på 
bemälte byes ägor är boende, uprättad Bye-ord-
ning innehållande som följer: 

Först bryter någon neder grind eller led, ängzhag 
eller gärdesgård emellan Wallborgsmässo och 
Mickelsmässodag, och grannar therom icke ense 
äro och lofgifwer thertil böte 9 dal. 

2do Hugger någon stör af, så at gärdesgård ther-
af men får gifwe ut 3 D. 

3 tio Kastar någon stång af gärdesgård eller 
ängzhag böte 24 :/: [= öre] för hwar stång. 

4to finnes Häst i oslagen äng eller sädesgärde 
eller hagar, gifwe ut för hwar häst 3 D. kopmt om 
gärdesgård eller hag gildt är. 

Sto Släpper någon häst, eller Fäkreatur i äng, 
gärde eller hagar förr än grannar therom ense äro 
och lof gifwer böte för hwar Häst och stort nöt 1 
D., för ung nöt get eller får 8 :/: kopmt 

6to Går get eller killing på Rågbrådden gifwe ut 
24 :/: för hwar get och killing hwarje gång. 

7 mo Finnes Swin oringade Sedan grannar til-
hopa want och therom samråd gordt gifwe ut 1 D. 
och 16 :/: för hwart Swin. 

8 vo Kiör någor up råsten wid åker eller stake 
wid ängzteg Husbonde sielf eller hans legohjon 
och räkne det af på deras lön. 

9no Kiör någon öfwer Säd eller Höö för sin 
granne och det ej undanrensar gifwe ut 1 D. hus-
bonden warnar sitt folk och barn, och gifwe sielf 
ut för brottet. 

10 Finnes någon i kålgård rofgård, i ärtåker el-
ler kryddgård och der ingen frugt sielf hafwer gif-
we ut 6 D. Föräldrar warnar sina barn för den 
olägenhet, och gifwe ut en D. för hwarthera af 
them. 

11 Then som blifwer borto enär thet bådas på 
en allmän sysla gifwe ut en daler enär det ej tol 
upskof. Och thessa böter utgifwes dagen efter all-
Helgonadag, eller tå när Hösträkning giörs wid 
Hillebola bruk så wäl för Esajas Jacobsson och the 
andra som någon åwärckan tilskyndar. 

Och som samtel. Byamännen förutan dagakarlen 
Esajas Jacobsson woro närwarande och anhöllo 
om stadfästelse å föregående Byordning; Och Rät-
ten icke kan hafwa något afseende på bemte daga-
karls frånwaro såwida han intet är jordägare utan 
allenast sitter inhyses på Byns ägor, Hwarföre 
sedan detta för honom blifwit upläst, han icke 
undgå kan at sig tu l efterrättelse ställa hwad By-
amännen tu l en god Ordning sig emellan öfwerens 
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kommit; Altså pröfwas rättwist thenna Byordning 
til samtelige Walparboboernes samt dagakarlen 
Esajas Jakobssons obrottsliga efterlefnad at här-
med gilla och stadfästa. 

Byordning för Åkerby 1841 

Efter exemplar bland byns handlingar. 

By Ordning emelan undertäcknade jordägare samt 
brukare i Åckerby 

för det första den som försumar bystämor plick-
te för warie gån 2 sk B-o. 

för det andra, den som försumar snö skåttnin på 
Lanswägen då säxman heler byman därom bud 
skickar, plickte för warie gån 4 ss Bo, 

3 pungten, den som försumar andra hoparbeten 
plickte för warie försumat dackswerke 24 ss b-o. 

4 pu den som försumar sopa sina kårsstenar till  

warie syn plickte för warie försumad gång, 12 ss 
bo. 3 wickor imelan 

5 pu den som försumar at håla hängnader ock 
Stänsell på ala de stälen som wi bliwit tilldelta 
genom sist hålne gärdesskårds delning både på in 
ock afrösnins jord, plickte å det sättet at byiaLa-
get Låter upstänga, ock betalningen för arbete, af 
den träskande genast utpantas. ock för öfrigt 
plickte för försumelsen 12 ss bo 

Ock mäd dena öwerenskomelse förklarar wi os 
fulkomerligen at til ala delar håla ock fulgjöra ock 
där på underskriwer wi wåra egenhändiga namn 
ock ritade bomärken som siedde i åckerby d. 17 
Maii 1841 

Lars Andersson, Anders Matsson, Anders 
Andersson b, Olof Lindström, Olof Olsson, Olof 
Janson b, ung Pär Ersson b, gl. Pär Ersson b, 
Jan Olofson b, Olof Andersson b, Anders Anders-
son, Carl Carlsson, A Forsling. 

Rasbo härad 
Byordning för Funbo, Rasbo och Rasbokils 
socknar 1775 
Flertalet av paragraferna i denna byordning över-
ensstämmer med byordningsförslaget 1742 = 
MBO. Där paragraferna överensstämmer anges 
detta med motsvarande paragraf i MBO och före-
kommande bötesbelopp. I ULA Rasbo kyrkoarkiv 
P I: 1 finns ett för alla tre socknarna undertecknat 
protokoll med de tillägg och ändringar gentemot 
MBO, som man vid sockenstämmor beslutat om. 
Förutom det samtida trycket 1775 finns denna 
byordning i sin helhet tryckt i Oland — Ur en 
kommuns historia, Malung 1973. 

Tryck i UUB. 

År 1775 den 20 October til ödmjukt följe och på-
syftad fullbordan af Kongl. Maj;ts Höga Befall-
ningshafwande i Länet under den 19 nästl. Augusti 
utfärdade Kundgjörelse rörande Landt Culturens 
uphjelpande medelst Inrättning af By Ordningar, 
samt til undanröjande af de hinder, som plägar 
uti Allmänna Sokn Stämmor möta widlöftigare 
måls afgjörande i anseende til inskränkt tid och 

förefallande skiljaktige omdömen, sammanträdde 
hos undertecknad, Auditeuren Herr Samuel Tern-
ström, Fält Commissarien Wälbetrodde Jonas 
Lundgren, Frälse Inspectoren Joh. Bille, Nämnde-
mannen Jacob Anderson i Klyfwinge och Kyrko 
Föreståndaren Isac Abrahamsson i Årsta, och så 
wäl i anledning af det Project som år 1742 af 
Trycket utkommit som förnämligast i afsikt på 
Härads Boernes nytta och förmån detta ärende 
sig företog°, samt i möjeligaste, efter Ortens be-
skaffenhet så afpassa och projectera, at denne 
By-Ordning til efterlefnad för större och mindre 
Gårdar och Byar, i Soken Stämmorne antagas 
och Stadfästas kan. 

By-Ordning. 
[1]=MBO 1 .. plikte första gången 16 öre Silf- 

wermynt 	. böte den det g,jör 8 öre Silfwermynt: 
och .. Swordom, böte 2 Dal. Silf:mt.. 

2 =MBO: 2 .. plikte den sådant försummar 2 öre 
Silf:mt.. 

3 =MBO: 3 .. böte 4 öre Silfwermynt.. 
4=MBO: 4 .. plikte 1 Dal. Silf:mt. 	.. falla 

beqwämligast.Den som af ondt upsåt, sielfswåld 
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och owarsamhet, rifwer neder Gärdesgård eller 
led, bryter sönder eller annar lemnar grind eller 
hwad det wara må, som til stängsle och hägn 
tjenar, öppet, plikte 5 Dal. Silfwermynt och gälde 
skadan. 

5 =MBO: 5 
6M  B0: 6 .. plikte 2 öre Silf:mt.. 
7=MBO: 7 .. jämte 2 öre Silf:mts bö-

ter.. 
8=MBO: 8 
9=MBO: 9 .. inom et dygn wid 2 Dal. Silf:mts 

plikt .., ersättande, 4 öre Silf:mt, 
10=MBO: 10 .. plikte hwarje gång 1 Dal. 

Silf:mt.. 
11=MBO: 11 . plikte för hwart kreatur 24 öre 

Silf:mt. 
12=MBO: 12 .. plikte 24 öre Silf:mt, 
13=MBO: 13 .. böte 8 öre Silf:mt, 
14=MBO: 14 
15=MBO: 15 Försummar någon detta, plikte 4 

öre Siif:mt.....och   plikte desutan 8 öre Silf:mt. 
16=MBO: 16 .. wid 8 öre Silf:mts böter, Dock 

en hwar tillåtit, at slå sine renar och enskildte 
Ängar, då honom lägligt faller, allenast det sker 
utan andras skada. 

17=MB0: 17 .. böte 2 Dal. Silf:mt; 
18=MBO: 18 .. plikte hwarje gång, för hwart 

Kreatur 24 öre Silf:mt. 
19=MBO: 19.. Hwar som häremot bryter, plik-

te 24 öre Silfwermunt för hwart kreatur, och tage 
ändå kreaturen genast ut eller böte dubbelt. 

20=MB0: 20 .. plikte hwarje gång 4 Dal. 
Silf:mt. 

21=MBO: 21 böte hwarje gång 16 öre Silf:mt. 
22 = MBO: 22 
23 =MBO: 23 .. wid 4 Dal Silf:mts plikt. 
24= MBO: 24 
25 = MBO: 25 
26=MBO: 26 .. som det gjort 1 Dal Silfwer- 

mynt.. 
27=MBO: 27 
28=MBO: 28 
29=MBO: 29 
30=MBO: 30 .. plikte 10 Dal. Silf:mt.. 
31=MBO: 31 .. plikte för hwart Swin 2 öre 

Silfwermynt. 
32= MBO: 32 .. härmed förfar 2 Dal. Silf:mt. 
33= MBO: 33 .. wid 16 öre Silf:mts plikt, .. 
34=MBO: 34 
35= MBO: 35 
36= MBO: 36 .. Byemännens godtfinnande. För  

smäde ord och oanständige åtbörder ifrån 5 til 8 
Dal., och för Slagsmål ifrån 8 til och med 10 Dal. 
Silf:mt, utom böter efter Lag. 

Af alla Böter får Åldermannen en tredjedel, 
och twå tredje delar anwändes til Byens gemen-
samma nytta, efter Byemännens ompröfwande, 
hwaröfwer Åldermannen årligen gjör redo, samt 
förer riktig minnesbok öfwer alt det som afslutas, 
särdeles då någon til böter fålles. Warandes alde-
les förbudit at anwända böterne til allmän förtä-
ring. 

Som ej ringa skada och hinder uti Sädes 
wäxten deraf förorsakas, at Skog och Buskar stå 
för nära Åkrarne, ty bör Åldermannen nog tilse, 
det Åkergärden blifwa ifrån odugelig Skog rensa-
de, men der större Bergbundne och Skog bewäxte 
Backar äro, som til upodling ej tjena kan, bör 
skogen til 30 a 40 alnar ifrån åker kanterne afröjas, 
eller böte den det försummar 1 Dal Silf:mt och 
röje ej des mindre. 

I lika måtto bör Åldermannen tilse at ängarne 
icke blifwa skoglupne, utan efter hand afröjde och 
i möjeligaste måtto förbättrade, hwarom Bylaget 
wid dess sammankomster esomoftast påminnes; 
äfwen ock derom, at mindre jordfaste Stenar blif- 
wa utur Åkrarne brutne, och, der det sig gjöra 
låter, använde til stengärdes gårdars upsättande, 
hwilket i synnerhet bör ske, å de ställen hwaräst 
bergaktige backar finnas, och der widare utwid-
gande af intagor ej kan förmodas. Börandes äfwen 
Löfträns planterande, särdeles wid Gårdarne, på-
yrkas. 

Emedan icke sällan händer, at då Urwäder 
och större Snöfall om winter tiden infaller, icke 
någon wil först köra up wägen ifrån och til By, 
utan wänta gemenligen på hwarandra, och derme-
delst då så wäl sielwe, som de Resande i sine 
angelägenheter blifwa hindrade, ty bör til före- 
kommande deraf, enligt Höga Wederbörandes be-
fallningar, en Snöplog wid hwarje By inrättas, och 
wara wid handen, til förenämde behof; då en af 
Bylaget först börjar och upkörer alla nödige wägar 
öfwer Ägorne, samt wid återkomsten aflemnar 
Plogen til sin närmaste granne; Försummar den, 
som ordningen står til, sedan han antingen blifwer 
derom tilsagd, eller sielf bör finna nödwändighe-
ten deraf, böte 1 Dal. Silf:mt, hwarje gång, och 
köre ej des mindre, samt sware i öfrigt för all den 
olägenhet som deraf förorsakas kan. Likaledes 
bör utstakningar wid Wägarne i Laga och wanlig 
tid ske, wid samma bot. 
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40. Sluteligen bör all omröstning som i Byala-
get sker, uträknas och gälla efter Mantal, och icke 
efter Personer; och der rösterne skulle blifwa å 
bägge sidor lika, så antages den mening som Ål-
dermannen samtycker. 

Och lärer Åldermannen, hwilken om denne 
By-Ordnings handhafwande och noga efterlefnad i 
synnerhet anförtrodd är, icke underlåta at med 
goda och nyttiga råd samt exempel af rättwisa, 
ärbar lefnad och idoghet gå Bylaget tilhanda, samt 
lemna dem, särdeles de yngre, underrättelse om 
de stycker som til Hushåldningen tjenar och kan 
derwid finnas nödige; Börandes jämwäl Ålder-
mannen, så widt hos honom står, söka förmå By-
laget at efter hand skaffa sig Oxar, i stället för 
någon del af Hästar; så at den, som til sit hem-
mans Bruk behöfwer 3 par Hästar, kunde allenast 
hafwa 2 par, och i det 3:jes ställe, 1 par Oxar, 
såsom högst nödige både til Åkerbruket och Hus-
håldningen. 

Alt detta öfwerlemnas til ytterligare Pröfning och 
Stadfästelse. 
Joh. Dahlberg V. Krono Fogde och Krono 
Länsman. 

År 1775 den 29 October upläst i allmän Sokn 
Stämmo med Rasbo Sokn, godkänd, och til efter-
lefnad Antagen och Stadfäst. Intygar på Försam-
lingens wägnar: 

Jonas Moman Kyrkoherde i Rasbo och Kihl, Pet. 
Delin V. Pastor och Scholae Mästare, Joh. S. 
Weckroth V. Krono Länsman, Nils Ersson 
Härads Domare, Matts Jansson i Westersta 
Nämndeman B, Nils Pehrsson i Hammarby B. 

År 1775 den 5 November upläst i Rasbokihl, och 
likaledes Godkänd, Antagen och Stadfäst, intygar 
på Församlingens wägnar. 

C. J. Stjernheim Major och Riddare, Christ. G. 
Svinhufvud Capitain och Riddare, Gust. Planting 
Ryttmästare och Riddare, Petr. Strålin 
Comminister i Rasbo och Kihl. 

Samma Dag upläst i allmän Sokn Stämma med 
Fundbo Församling, äfwen Godkänd och til efter-
lefnad Antagen och Stadfäst. Intygar å Försam-
lingens wägnar: Dock med förbehåll af någon till-
äggn. [Denna sista mening är tillagd med bläck 
endast för Funbos del.] 

Pehr Larsson Arrhenius Probst och Kyrkoherde i  

Fundbo, T. Ternström, Eric Joh. Wallenius 
Comminister i Fundbo, Carl Joh. Rangel, Anders 
Jansson, Pehr Samuelsson i Åkerby Nämndemän, 
Hans Ersson i Halmby Nämndeman. 

(Uppsala, Tryckt hos Johan Edman, Kongl. 
Acad. Boktryckare, 1775.) 

RASBOKILS SOCKEN 

Vitesförbud för Kölinge 1746 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol 157. Rasbo härad. 14 maj 1746. 

Androg Capitainen Wälborne Her Lars Leyel, hu-
ru som han wid Kiölinge Capitains Boställe hwil-
ket han nu innehafwer, med samtelige Byamän-
nens samtycke, låtit inhägna en Hage, til bete för 
Kreaturen, men som främmande och wanartigt 
folck, skola tagit sig före, at icke allenast haget 
theromkring sönderrifwa och förderfwa, utan ock 
sine Kreatur ther til bete insläppa, så anhölt han, 
at Rätten til förekommande häraf, wille berörde 
Hage wid wite fredlysa; Hwartil Rätten fant godt 
at samtycka. Och pröfwade therföre skiäligt at 
utsätta et wite af 5 Dr Smt, hwartil utom böter 
efter lag, then giör sig förfallen som beträdes at 
thet omrking berörde wid Kiölinge warande Hage 
upstängde Hag å något sätt förderfwa, eller ther-
städes utan ägarens lof och minne sina Kreatur 
beta och insläppa, hwilket til rättelse allmänneli-
gen kundgiöras bör. 



428 Uppsala län 

Trögds härad 
BOGLÖSA OCH LILLKYRKA SOCKNAR 

Byordning för Blacksta, Hemsta, Kärrby, 
Rickeby, Svallby och Ålsta, Boglösa 
socken och för Hävlinge, Hässlinge, 
Litselby, Lundby, Mösa och Viggeby, 
Lillkyrka socken 1768 

Tryck i ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E 
XVII:1 och Enköpings museum. Byordningen är 
tryckt av Sven Lampa i Upplands fornminnesför-
enings tidskrift 26. 1910. I ULA. Boglösa kyrkoar-
kiv K 1:2 återfinns två byordningar med texter, 
som nära överensstämmer med nedanstående 
byordning. Den ena är antagen för Hemsta och 
Rickeby, Boglösa socken, 16 okt 1768 och stadfäst 
av häradsrätten 14 mars 1769. Om denna har i 
registret till K 1:2 antecknats, att församlingen 
förenat sig » att antaga den af Herr Baron Oxen-
stierna uprättade Byordning ». Den andra är anta-
gen för Hässlinge, Hävlinge, Lillkyrka prästgård, 
Litselby, Lundby, Mösa och Viggeby, Lillkyrka 
socken 27 okt 1768 och stadfäst av häradsrätten 14 
mars 1769. De båda byordningarna i Boglösa kyr-
koarkiv har troligen utgjort förlaga för den 1770 
tryckta och här nedan återgivna byordningen. 

By-Ordning för underskrefne Byar 
1:mo Skal Eldens warsamma handterande wara 

allom om hjertat, enligt B. B. 24 C. 1. 3. §§. samt 
Brandsyn å skorstenar ske, Höst och Wår, som 
ock på alla Eldstäder, och det bristfällige genast 
botas wid wite af 6 d:lr k:mt. 

2:do Hägnads-syn skal hållas 2:ne gånger om 
året, först om Wåren, innan Gärdet sädas, och 
sedan om Hösten, innan Gärdet uppgifwes; finnes 
Gärdes-gårdar bristfällige, botas genast, wid wite 
af 6 öre k:mt för hvarje famn, samt skadans ersät-
tande efter Mätismanna ordom. För ogild Grind 
och Led pliktes 12 öre k:mt. 

3:tio Dikes-syn hålles wid samma tider som 
Hägnadssyn. Finnes något Dike ställa watten på 
åkrarne, hälst sädesåkrar, utdikes det genast, wid 
2 d:lr k:mts wite. Är det större Dike, än som be-
qvämligen af en Granne underhållas kan, och för 
Byen samfällt nyttigt, hjelpens alle Byamän åt, 
med des updikade och underhållande. Den det 
försummar, plikte 2 å 4 öre k:mt för famnen, och 
warde genast Diket för lego uptagit, den tredskan- 

des ensak. Brunnar och wattuställen hålles wid 
magt, och det wid wite af 1 d:lr k:mt. 

4:to Så snart Sädes-skeppa å gärde bäres, 
warde om åker och äng täpt, wid 3 d:lr k:mts wite, 
som ock vid lika wite, inga Swin eller andre krea-
tur måge i Gärde som sådt är tålas eller insläppas. 
Tre dagar efter fulländad såning, skola wattufåror 
upköras, wid wite af 16 öre k:mt. 

5:to Som en del Gärdes-backar ej kunna till 
slotter anwändas, så tillåtes uppå dem tjudrande 
och betande, med det uttryckel, förbehåll, at påli-
telige personer til kreaturens waktande tages, 
emedan all ohägn, som härigenom timar, skal 
anses dubbelt emot annan ohägn, och plikte desu-
tom den wårdslöse 3 d:lr k:mt. 

Icke heller ware tillåtit insläppa kreatur i Gär-
det, innan alle inbärgadt hafwa, wid wite som La-
gen uti B. B. 5 C. 6. utstakar. Alt Wår-betande 
äng, som ock Höst-betande sedan d. 10 Octob. 
ware wid 2 d:lr k:mts plikt förbudit. Swin måge 
aldrig å äng släppas wid 3 d:lr k:mts plikt. 

6:to En och hwar i Byen skal årligen plantera 
någre trän, af hwad slag som markens läge med-
gifwer, hvarom de få rådgöra med Hr. Bar. Oxen-
stierna på Eka, som lofwat lämna dem så månge 
trän han kan undbära, och det utan betalning. 

7:mo Til denne By-Ordnings handhafwande 
skal en Ålderman jemte 2:ne Bisittare wäljas, 
hwart annat år, och måge de dom fiäste rösterne 
få, ej afsäga sig denna omsorgen wid 6 d:r1 k:mts 
wite. Desse 3:ne Personer, som för alt öfwerwåld 
äro skyddade enligt Missg. B. 60 C. 6 §. äga frihet 
sammankalla Byamänneme wid de i denna By-
Ordning nämde tillfällen, eller eljest, at om något 
nyttigt för Byn samrådas. Kallandet sker med en 
klubba, som går man ifrån man, tils hon kommer 
til Åldermannen tilbaka. Nedlägger någon klub-
ban, plikte 1 d:lr k:mt; samma plikt ware för den 
Granne, som efter skedd kallelse, ej sjelf eller 
igenom något af sit folk, sig hos Åldermannen 
infinner, och blifwe icke dess mindre ståndande 
hwad de närwarande besluta. I brist af böter äger 
Åldermannen med Bisittarena, at panta den brots-
lige, samt der panten til wiss dag ej inlöses, at 
dermed lagl. förfara. Af böterne hemfalla 2 delar 
Byens Cassa, til sådane små förbättringar som 
Byamännen komma öfwerens om, och en del 
Socknens fattige. Åldermannen ware skyldig wid 
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3 d:lr k:mts wite, at en gång om året låta å Predik-
stolen upläsa denna By-Ordning, om det, nästa 
Söndag efter d. 14 Martii. 

Således oss emellan wara öfwerenskommit, intyge 
wi med wåre namns undersättande, samt anhålle 
om den Wällofl. Häradsrättens stadsfästelse här-
på. 

Å Prästegårdens wägnar underskrifwer Adolph 
Adde. 
För Häflinge And. Jansson. Lars Ersson. Staffan 
Ersson. 
För Hässlinge Kyrkowärden Jan Olsson. Er. Jans-
son. 
För Mösa. På Corpor. Boställets wägnar Lars Pet-
ter Ekblad. 
På min faders wägnar Hindr. Högström, Anders 
Pärsson i Wiggby, Lars Ersson i Lundby, Jan 
Ersson i Lisselby, Er. Olsson i Hässlinge. 

Härmed instämma undertecknade Karrby-
Swallby- Utmyrby- Blacksta- Ålsta- och Hemsta-
boer. 
För Kärrby: Jan Andersson, Er. Andersson, Erik 
Hansson, Lovis Lovisson, Jan Andersson, Erik 
Andersson, Jan Ersson, Jan Carlsson. 
För Swallby: Pär Göransson, Matts Ersson, Erik 
Abramson, Adolf Wickman. 
För Utmyrby: Eric Utter, Comminister, Hans 
Bengtsson, And. Andersson, Erik Larsson. 
För Blacksta: And. Andersson, Erik Andersson, 
And. Olofsson. 
För Ålsta: Erik Andersson, Jan Andersson, Er. 
Ersson, Jan Andersson, And. Andersson. 
För Hemsta: Jan Jansson, Jan Ersson, Jan Jons-
son, Er. Jansson, Unga Er. Jansson, Unga Jan 
Jansson, Jan Andersson. 
På Eka Hemmanets wägnar E. G. Oxenstierna. 
För Rickeby: Erik Jansson, Er. Pärsson, Jan Jans-
sons Änka, Unga Jan Ersson, Lars Ersson, Pär 
Johansson, och det för hela Hemmanets Åboer. 
År 1769 d. 14 Martii på Trögds härads Lagtima 
Winter-Ting, är föregående By-Ordning för Rätten 
upwist, och som Nämnden wiste intyga, at samtel. 
Hässlinge Byamän dermed til alla delar nögde äro, 
så blef densamma af Härads-Rätten til obrotslig 
efterlefnad gillad och stad-fästad, betygar På Hä-
rads-Rättens wägnar Hindric Georg Westau. 

(Stockholm, Tryckt hos Johan George Lange, 
1770.) 

Stadfästelse av byordningar 
för Kärrby, Svallby, Blacksta och Ålsta, 
för Hemsta och Rickeby i Boglösa socken 
och för Hässlinge i Lillkyrka socken 1769 

ULA. Trögds härad AI:27. 14 mars 1769. 

Upwistes til fastställande af wederbörande öfwer-
enskomne och författade Byordningar, nemln 1. 
för Käreby, Swallby, Utmyrby, Blacksta och Ål-
sta byamän i Boglösa socken, under then 16 Oc-
tober nästl år; 2. för Hemsta och Rickeby byamän 
i berörde Sockn, under nyssnämnde dato, och 3. 
för Hesslinge byemän, Lillkyrka sockn, under 
then 27 Nowember näsil. år; Och som största de-
len af bemälte byemän för berörda Byordningar 
underskrefwit och nämnden thessutom wiste inty-
ga, att the samtel. thermed nögde äro; altså fann 
HäradsRätten skjäligt, att thesamma til obrotslig 
efterlevnad gilla och stadfästa, som genom på-
skrift å hwarje Byordning till bewis antecknades. 

BORGLÖSA SOCKEN 
Stadfästelse av byordning för Gåde 1763 

Trögds härad AI: 22. 14 juni 1763. 
Inlämnades til fastställande wid HäradsRätten en 
af Gudi byemän i Boglösa underskrifwen byord-
ning hwarvid ej war at påminna som å documentet 
anteknades. 

Byordning för Hemsta och Rickeby 1768. 

ULA. Boglösa kya Kl: 2. I margen har anteck-
nats: 27 nov 1768 No 20. I volymens inledande 
register anges vid No 20: Förenade Församlingen 
sig, att antaga den af Herr Baron Oxenstierna 
upprättade Byordning. 

ByOrdning uti Hemsta By 
1° Eldens wahrsamma handterande skall en 

och hwar sig om beflita enligt Bygn. Balkens 24. 
Cap. 1.3 §1 samt Höst och wåhr holla brandsyn på 
skorstenar och andra eldstäder, samt bota hwad 
bristfälligt är wid 6 Dr kmts wite. 

2° Twenne gånger om åhret skall hägnadssyn 
hollas så på gärdesgårdar som led och grindar, 
först om wåhren innan man kör i åkeren, och 
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sedan om hösten innan gärdet upgifwes; finnes 
något bristande botas det, wid 6 ./. [= öre] kmts 
wite för hwarje fambn gärdesgård, samt skadans 
ersättande, om igenom försummelse någon skada 
hända skulle. Och det efter mätismanna ordom för 
ogild grind botes 12 ./. kmt. 

3° Dikessyn skall ock hollas 2ne gånger om åh-
ret wid sama tid som hägnadssynen, finnes något 
dike ställa watnet på åkrarne dikes det genast ut, 
af den som wederbör wid 2 Dr kmts wite. Men är 
diket större, än at en enda granne det mägtar un-
derholla, och ländande till fleres nytta, hielpens 
flere eller de alle åt, som deraf nytta hafwa. För-
summas det pligte 2 å 4 ./. kmt för fambnen efter 
dikets storlek, och blifwe det för lego genast upta-
get, den tredskandes ensak. Brunnar och wattu-
ställen holles wid magt och det wid wite af 1 Dr 
kmt. 

40 Så snart sädesskäppa å gärde bäres, warde 
om åker och äng täpt wid 3 Dr kmts wite, som ock 
wid samme wite inge kreatur 1: minst Swin: I måge 
insläppas, sedan gärde sådt är. Watthufohror sko-
la tre dagar efter fulländad såning upköras wid 16 
.1. kmts wite. 

50 Som en dehl gärdesbackar ej bekwämligen 
kunna bärgas, så tillåtes betande och tjudrande 
med det uttryckelige förbeholl, at sådane personer 
dertill sättes, som fullkomligen kunna wara pålite-
lige, men i fall någon ohägn igenom wårdslöshet 
händer ersättes skadan dubbelt emot annan ohägn 
och dess utom pligtes derföre 3 D kmt. Ingom 
ware tillåtet insläppa kreatur i gärdet eller äng 
innan alle grannarne hafwar inbärgadt, wid det 
wite som B.B. 5 Cap. 6 § utsätter. 

Alt wåhrbetande, samt höstbetande efter d 10 
Octbr ware forbudet wid 2 D kmts wite. Swin 
måge aldrig å äng insläppas wid 3 D. wite. 

6° Hwar ock en i Byen skall årligen plantera 
någre trän, af de slag som markens läge tillåter och 
hwarmed wi för intet skola blifwa försedde ifrån 
Eka sätesgård, efter som Herr Baron Oxenstierna 
kan hafwa råd på. 

70 Att bolla hand öfwer denne Byordning, skall 
en Ålderman med twenne bisittare, hwart annat 
å' hr, enligt fläste rösterne utwäljas, och må wid 6 
Drs wite ej afsäga sig denne omsorgen. Desse 
personer, som för alt öfwerhold äro skyddade en-
ligt Missg. B. 60 Cap. och 6 § ega frihet at sam-
mankalla Byamännerne wid de i denne Byordning 
omnämde tillfällen, eller eljest, när något förefal-
ler at samrådas om. Sammankallandet sker med  

en klubba, som går mann från mann tils hon komer 
til åldermannen tilbaka. Nedlägger någon klubban 
pligte 1 Dr äfwenså den som på skedd kallelse ej 
sielf, eller genom någon af de sine tilstädes kom-
mer, och blifwe likafullt ståndande hwad de när-
warande besluta. I brist af böter tages pant, som, 
der den ej till wiss dag inlöses, lagl . försäljes: En 
dehl af böterne hemfaller wid åhrets slut, soch-
nens fattige och 2 dehlar anwändes till sådane små 
förbätringar, som samtl Byamänner komma öf-
werens om. En gång om åhret, och det på nästa 
Söndagen efter d 14 Martii, skall åldermann låta å 
Predikostohlen upläsa denne Byordning wid 3 Dr 
kmts wite, samt de här nämde Lagsens rum. 

Således öfwerenskommet, intyga wi med wåre 
namns och bomärkens undersättande, samt an-
holla om den wällofl. Häradsrättens stadfästelse 
härpå. 

Boglösa Sochnestufwa d. 16 Oct: 1768 

Jan Jansson, Jan Ersson b, Erik Jansson b, Jan 
Jansson b, unge Eric Jansson b, Unga Jan Jansson 
b, Jan Andersson b, På Eka hemmanets wägnar 
Eric G. Oxenstierna. 

Til denna Byordnings åtlydande til alla des 
puncter samtycka wi underskrefne för Rickeby 
by, och det med wåra namns och bomärkens un-
dersättjande. 

Boglösa Soknestufwa d: 4 Decembris 1768. 

Som alla Rickeby ei nu woro i Soknestugan til-
städes, ty togs Byordningen emot af Erik Jansson, 
at bestyra om de öfrigas underskrift och nu mera 
finnas här nedanföre anteknade. 

Eric Johansson, Erik Pärsson, Jan Jans Enka b, 
unga Jan Ersson, Lars Ersson b, Per Johansson b 
och ded för hela hemmanets åbor. 

År 1769 then 14 Martii på Trögds Härads lagtima 
winter Ting är thenna Byordning för Rätten up-
wist, jämte intygande af nämnden, att samtelige 
Hemsta och Rickeby byemän thermed nögde äro; 
hwarföre thensamma ock blef af HäradsRätten til 
obrotslig efterlefnad gillad och stadfäst; betygar 
På HäradsRättens wägnar Hind. Georg Westau. 

Byordning för Rickeby 1827 

ULA. Trögds härad Al: 75. 21 nov 1827 § 165. 

Läto Rickeby Byamän med anhållande om fast-
ställelse till HäradsRätten inlemna följande: 
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»Byordning! 
För Rickeby Byamän i Boglösa Socken 1827 anta-
gen och underskrifven till efterlefnad. 

Ist Capitlet. Om Bylag, Ordningsman, Bisittare, 
Bystämma och Budning. 

1.§. Bylaget består af alla de Husfäder inom 
denna By, som hafva jord att bruka inom Byns 
område ehuru att de icke alla skulle bo inom Byns 
krets. 

2.§. En Ordningsman och 2ne Bisittare skola 
hafwa upsigt öfver Byägornes alla angelägenheter 
och ansvara för denna tillsyn att gälda alla skada, 
som genom deras försummelse i tjensten kommer 
Ordningsmannen så wäl som Bisittarne att wälja 
eller tillsättas efter tour årligt den 2dra Januarii; 
Och skall den som touren tillhör och walCt i följd 
deraf på'faller, som Ordningsman som han tjensten 
nekar emottaga, utan så Lagliga förfall som Bya-
män gilla, böta Tio Riksdaler. Äfwenså om han 
tjensten en tid innehaft och den förnekar att den 
till årets slut fullgöra böta Tio Riksdaler. 

Bisittarne böta hälften mindre hvardera wid dy-
lika förhållanden och nya val må härvid göras. 

3.§. Ordningsmannen hafver öfverinseendet 
och Bisittarne ware honom hörsamme uti utföran-
det af hvad han om Byens angelägenheter anord-
nas; Och skola beredvilligt tidigt gifva tillkänna de 
brister de uptäcka 

4.§. Bystämma anordnas af Ordningsmannen 
igenom Budstafvens utsändande som fortskaffas 
af Byamännen Gård ifrån Gård. 

Bystafwen den som densamma i sitt omlopp 
hindrar böte för hvarje fierndels timme 12 ssr, 
samma ware ock för den, som ändrar Wisaren till 
annan timma än utsatt blifvit eller sätter fjäder på 
densamma till narrspel. 

5.§. Byamän som sig icke efter erhållen bud-
ning infinner på utsatt timma, böte för hvarje 
quarts timme 12 ssr; och ware ombudad, om hans 
närvaro fordras, och båte sedan för hvarje quarts 
timma 24 ss. 

Frånvarande åtnöjes med närvarandes Beslut. 
Obudad eller oombedad äro för dessa Böter fri. 
6.§. Beskedlighet och ordning i sammankoms-

ter skall i synnerhet uti målens afgörande hållas; 
hvarföre den som under den tid med oquädinsord, 
ohöfviska tillmälen och otidiga tillvitelser annan 
besvärer, böte för varje sådant uttryck, första 
gången, 4 ss, andra gången 6 ss och ökes hvarje 
gång med 2 ss. 

7.§. Tjensteförrettningen af Ordningsmannen 
och Bisittarne skall ock fredas, ware den, som 
dem deruti ofredar, med dylikt i föregående § Bot 
dubbel. Och om förbrytelsen är grof, i båda dessa 
puncter, skall den ovolige Lagföras och dessutom 
utgifwa böterne till Bycassan. 

8.§. Tillträdande Ordningsmannen skall inom 
En månad hafva affordrat den afträdande alla till 
Tjensten hörande Handlingar och medel, vid an-
swar, att wid Afträdes Liquiden, af sitt Gods gälda 
det bristande. 

2dra Cap. Om Hängn, Stängsel, Dikning, Broning, 
Wäghållande och Syn. 

1.§. MålgårdsGärdesgårdar och alla Hägnader 
som hängna sarnfäldta Gärdesg'årdar, skola af sine 
ägare, efter skedd delning hållas i Lagligt stånd. 
En sådan Laggild Gärdesgård skall wara Twå al-
nar hög ifrån släta Marken till nackstångsBandet 
samt försedd med så stadig stör och wäl stängd att 
icke Blåsweder eller Okynnes Fä den kullstörta 
må; Och skall GärdesgårdsÄgaren för hvarje famn 
Gärdesgård, som icke är i detta stånd böte 2 ssr så 
ofta han dermed beträdes. Grindar med sina 
Stackor, Haspar och Lås eller klinkor efter Byrätt 
det anordnat, hålles äfwen i så godt stånd att de 
fullkomeligt till ändamålet tjena. För bristfällig 
Grind, allt som hon hägnar angelägen äga, böte 
Grindhållaren 4, 8 och 12 ssr hvarje gång. 

Led, der sådane tillåtes mot samfeldt äga, då det 
är bristfälligt böter dess Hållare derföre för hvarje 
famn 4 ssr. 

Gälde af hvardera fullt skadestånd för skada, 
som igenom hvar och ens bristfälliga Gärdesgård, 
Grind eller Led timat utom Böterne. 

2.§. Kuggebäcks Diket underhålles efter sam-
fäldt pådeldt famntal i förswarligt skick efter Öre-
tal och bötes för hvarje famn bristfälligt derstädes 
4 ssr för hvarje gång han dermed beträdes, som 
det hålla skall. Öfriga Diken som afieda Watten 
ifrån samfeldta ägor, antingen de leda genom åker 
eller äng, widmagthåller hvar och en Ägare ige- 
nom sin Mark, i så försvarligt skick, att icke wat-
ten någon årstid andras ägor skada må; Och 
warder den som uragtlåter att sådant Dike Lagligt 
uppehålla, förfallen till böter för hvarje famn 2 ssr 
och gälde timade skadan. 

3.§. Wägar inom By fördelas efter Öretal och 
underhålles så af hvar och en sitt famntal i farbart 
stånd, att alla årstider man må skadefritt kunna 
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dem begagna, hvarest det försummas, Bötes utom 
Skadeersättning för hvarje famn 2 ssr. 

4.§. Broar, som till Byvägarne höra och på Öre-
talen äro fördelade, underhålles derefter uti far-
bart stånd wid ensamt answar för den bristande 
för timad skada jemte Böter 8 ss. 

Österängs Broarne höra väl tu samfäldt Arbete, 
men emedan hända kan, att emellan samfäldte 
Reparationerne någon brist på desse Broar kan 
förmärkas uti det som på Öretal eller Persson för-
deldt är och af hvar och en kan förrättas särskildt 
så som Bjelke eller Tillja (hvilket särskildt skall 
precis bestämmas och till efterrättelse antecknadt 
finnas i Handlingarna) Och emedan större skada 
kunde af en brist här förmodas, så belägges hvarje 
tillja bristfällig med 8 ss böter, hvarje Bärbjelke 
med En Riksdaler, jemte skadeersättnig som ge-
nom det bristfälliga timar. 

5.§. Syn förrättas så ofta Ordningsmannen fin-
ner nödigt, och skall dertill komma antingen hela 
Byalaget genom Budstafwens utsändande, eller 
ock färre, eller ock endast Bisittare, alt efter som 
Ordningsmannen det för godt finner att buda; Och 
ware då hvar och en som kallad är, förfallen till 12 
ssrs böter. Samling skall altid ske på det ställe som 
den 2dra Januarii bestämdt blifwit helst hos Ord-
ningsmannen. Wid StorSyn äro hela Byalaget 
medföljande, då Ordningsmannen af Bisittarne 
tjenstwilligt biträdes, att så wäl sine egne, som 
andras bristfälligheter till Famntalet, antal och be-
skaffenhet noga anteckna, ware sig öfver Gärdes-
gård, Grind, Led, Bro, Tilja, Bjelkeunderlag, 
Grund, Wäg eller Dike, som synas, lika noggran-
het iackttages wid uptecknandet; Förständige så 
hvar och en att sine tillhörande bristfälligheter 
bota inom wiss föreskriven tid, alt efter som be- 
hofvet och nödwändigheten det fordrar, hvilka 
tider äfwen noga antecknas, sedan så synadt och 
antecknadt blifwit, upläses för hvarje bristfällig- 
hets ägare än ytterligare utsatte tiden till botning 
för hvarje del innan Bylaget åtskiljes. 

BesigtningsSyn ware genast efter förflutet utsatt 
dygn och timtal af Byrätt och tvänne andra Bya- 
män förrättad, då ingen ursägt gäller till undwi- 
kande af utfäste böterne för hvad som icke full- 
giordt blivit. Skulle uti någon del bristfälligheten 
kunna tåla 1. a 2. dagars upskof, förständigas 
Ägaren derom till annan utsatt dag och timma, 
Hvad då brister belägges med dubbla böter. 

Hvad som icke upskof tål, låte Ordningsmannen 
genast efter förfallen tid för lego bota och kostna- 

den genast utsöka af den bristande jemte enkla 
eller dubbla böter. Sedan kommande bristfällighe-
ter, som af Bisittarne eller någon annan uptäckas, 
skola genast Ordningsmannen tillkännagifwas som 
förständigar Ägaren det genast bota wid böter och 
skade ansvar för försummelse, som förr sagt är. 

För egne Bristfälligheter, må icke Ordningsman 
en enda timme eller dag upskuta Besigtnings-
Syner, Skadesyn och Wärderingar, så kärt honom 
är att undwika ökad kostnad genom annan ByOrd-
ningsmans biträde och Skadeståndsanswar utom 
böterne. 

6.§. Skulle någon finnas så illa sinnad att af 
Hat, ilska, egennytta, Öferdåd eller annat dylikt 
ondt upsåt, nederrifwer, förderwar och låter öppet 
stå Gärdesgård, Led eller Grind, böte till Bycas-
san Tre Riksdaler 16 ssr Banco, samt ware utan 
skonsmål lagförd för brottet dessutom, att straf-
fas, gälde ock all skada. Samma ware ock i böter 
och följder som i lika afsigt förderwar Wäg eller 
Bro, dämmer eller förderfwar Dike, eller leder 
Watten till annans skada. 

7.§. Gjör någon oloflig gång öfver annans wäxte 
Äng, böte för hvarje beträdd famn 3 rst. För växt 
Sädesåker 6 rst. famnen. För hvarje större kreatur 
ledt eller motadt, dubbelt. För hwart par Hjul 4 
rst. famnen på Äng och Åker 8 rst. Och warda 
böterna för hwarje gång fördubblade, som förbry-
telsen af samma person sker. 

3je Capitlet. Om Samfåldte Arbeten. 
1.§. Då sådant skall företagas, warder tid och Per-
soner dertill bestämd i Bystämma, Arbetande eller 
Arbete efter Öretal inom By fördeladt; Och warde 
Arbetet begyndt och fullbordadt af de närvarande, 
då de frånvarande, som Arbetet med förrätta bort, 
böte för helt bristande karledagswerke En Riks-
daler, för hvart Öke eller Häst Dagsverke En 
Riksdaler, och warde derefter beräknadt för half 
dag till och med timme i proportion fördeladt, af 
hvilka böter en tredje del tillfaller ByCassan och 
twå tredjedelar de som arbetet förrättat. Ware och 
bristande wärke som anskaffas skall, den bris-
tandes andel på hans bekostnad anskaffadt. 

2.§. Ingen må på samfäldt äng börja 	sine 
tegar utan föregådd Bystemma om bestämmandet 
af dag och timme, då Slottern skall allmänt~ 
gas, och det wid En Riksdalers Böter för den som i 
förhand börjar; Och böte dessutom för trampning 
och körning öfver annars oslagna teg som i 2dra 
Cap. 7 § sägs. 1 nödfall må dock hvarje ägare på 
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sin teg afslå en a två Säckar gräs på sin teg; Men 
dervid, vid nämnde böter, undwika gång öfver 
annars teg. 

Slår man annars teg till sådant nödfalls behof af 
misstag böte ifrån 4 till 12 ss och gifve skadeer-
sättning. Sker sådant af upsåt, böte för hvarje 
Kadratfamn 16 ssr, gifve Skadestånd och Lagföres 
dessutom. 

Slår någor innan allmän bestämd tid sine tegar 
och öfwerslår Wadlinier böte utom som förr sagt 
är, för hvarje famns längd och alns bredd 4 ssr, 
och ersätte i jemngodt. 

4de Capitlet. Om samfäldt Byte. Okynnes-Fä och 
Boskaps Smitta. 

1.§. I Hagar och bärgad äng må ingen enskildt 
insläppa kreaturen så wida marken är Samfäldt, 
förr än i Bystämma beslutit blifvit om upgifnings-
dagen och Bötes hvarest sådant sker för hvarje 
Häst 24 ss, för hvarje ko 16 ss, Twå års fyldt föl 16 
ss, för hvart ungnöt eller Får 8 ss. Och ware krea-
turen genast uptagne, och förhöjes böterne för den 
som sådan insläppning gjör för hvarje gång med 
lika stort belopp. För öfverbetande om Hösten på 
någon samfäldt mark, som allmän Bystämma fre-
dat, förhålles enahanda; men Bot ware helften 
mindre. 

2. §. Tjudring på Äng eller Åkerrenar i eller mot 
Samfäldt ägo, ware wid En Riksdalers Bot aldeles 
förbudet: Och ware för hvarje gång böterne för-
höjde med En Riksdaler; undantages dock härvid 
den mark som Ägaren ifrån Grannas ingjärdet. 
Äfven tillåtes betning enskildt uti Brand- och Ny-
hagen då man dertill förrättar stängning, dock icke 
med flere kreatur än man behöver medhafva för 
Gjärdsel Forsslandet och icke längre än man be-
höfver till stängningstid. 

3je §. Betesrum skall årligt efter Öretal inom By 
för hvar och en uträknas i Bystämma och Lista 
deröfver författa eller i särskild Bok införa, innan 
Betet upgifves; Hvilken som sedan icke hafver 
fullt antal kreatur för sina Rum eller icke will dem 
Sjelf begagna, må då för hyra, först åt sine Gran- 
nar upbjuda sine rum efter det pris, som Utbys 
bjuda eller betala will. Uthyrer någon betesrum åt 
annor, innan så upbudet är, äge Byman rättighet 
att i Byrätten med Contanta Penningar af lika be- 
lopp, för sig inbörda Betesrummen för sine krea-
tur, Och det fremmande kreaturet warder uptaget 
som i lsta§ sagt är. Må sedan den uthyrande 
förnöja den främmande bäst de åsämjas kunna. 

Icke må eller den, som sine Betesrum uthyrt, 
hvarken egne kreatur insleppa eller annars kreatur 
inhyra öfver sitt bestämda antal äfwen wid 1 § 
böter och behandlingssätt. 

Betesrum beräknas och wärderas sålunda: att 
En Häst räknas emot Twå Oxar eller Twå Kor, ett 
Twå års fyldt föl emot en ko. Diföl oberäknadt. 

Sware hvar och en som främmande kreatur in-
släpt för dem som för egne, men för de Kreatur 
som Byamännen tillhöra, sware hvar och en för 
sitt, om det okynnigt blifwer. Den som med Odling 
i samfäldt bete detsamma mindskat, må ock wid-
kännas mindskning i Betesrums ägande, hvad han 
öfver Bystämma afkortning öfwerbeter, böte efter 
lsta § detta Capitel. Skulle Byamän i Bystämma 
åsämjas att efter Betesrums fördelningen intaga 
flere kreatur, må winsten deraf i By-Cassan läg-
gas. 

4de §. Okynnes Fä, Häst, Tjur, Ko eller Fargalt 
eller Hund, som folkilsket är må fängsligt hållas. 
Hafver sådant Djur å Menniska af wanart skadat, 
och Ägaren derföre warnad blifvit genom Byrät-
ten, som sådan klagomål uptaga skall, men lika 
fullt Djuret släppes så att det kan skada göra, böte 
ifrån 12 ss till En Riksdaler, som djuret är skade-
ligt till, ehuru det den gången ingen skada kunnit 
göra. Hafver det skadat, böte Ägaren som sagt är 
till ByCassan och dessutom stånde uti Laga an-
svar, eller nöjacktigt förlike Målsäganden. Sker 
sådant flere gånger, fördubblas böterne hvarje 
gång, och ware Djuret efter omständigheterne, alt 
som det wisar sig wanartigt, till för 4de, 3je till och 
med för 2dra gången dödadt saklöst. Samme ware 
ock med Okynnes Djur, som skada hvarannan 
eller Hund, som jagar och biter får, då Skadedju-
rets ägare utom böter ock gälde skadan. 

5.§. För Häst, Oxe eller Ko, som öfverflöjer 
eller nederbryter Laggild Gärdesgård, bötes första 
gången 16 ssr, andra gången 32 ss, tredje gången 
En RDr och så widare, samt skadeersättning. För 
Swin, som flöjer öfver eller sönderbökar Laggild 
Gärdesgård ware bot 12 ssr första gång och hvarje 
gång på samma sätt förökt. Samma ware ock med 
Får, som flöjer, men böterne äro för hvardera 
första gången 3 ssr, 2dra gången 6 ssr, 3je gång 8, 
4de gången 12 ssr, 5 gång 16 ssr, 6te gången 24, 
och 7de gången 28 ssr — Gäss uptagne på olofligt 
bete bötes af ägaren för hvardera lsta gången 2 ssr 
och förhöjes böterne hvarje gång med 1 ss. 7de 
gång 8 ss. Och ware efter 7de Gången saklöst 
dödade. Höns, som finnas i samfäldt eller annars 
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mans äga, att skada göra, ware genast saklöst 
dödade. 

I denna § gälde kreaturens ägare altid skadan 
och Lagföres Häst. Oxe Ko och Swin efter 3dje 
gången, och blifwe aldrig ByCassae Böterne un-
dansnillade. Lika ware ock med får efter 6te gång-
en. Höns, som wingklippas på ena sidan och hällas 
om fötterne kunna med mindre tillsyn agtas för 
skadande. 

6.1. För Sjukt kriatur, som utsläppes bland 
andras, böte Ägaren första gången 24 ssr, ware 
uptaget genast och Ägaren warnad, hvarefter bö-
terne för hvar gång fördubblas. Wisste Ägaren 
sådant kreatur hafva smittosam och dödande sjuk-
dom, Lagföres då, att enl. Kongl. Förordningen 
den 23je Martii 1750 böta 40 Dal. S.M. utom 1 Rdr 
till ByCassan. 

Dock bör Byrätt eller Bystämma uti detta som 
andra mål billigt granska, huruvida de kunna fe-
lande Byamän ifrån Lagföring frälsa, medelst 
Målsägandens förnöjande och Gratial tu l ByCas-
san. NB i sådane mål undantagne hvaruti Kongl. 
Majt och kronan äga andel i Böter. 

5te Capitlet. Om ByCassae Förwa[l]tning. 
1.1. Alla här utsatte Böter äro i Banco, samt 

tillfalla ByCassan, som med ordentliga Räkningar 
och Redovisningar af Ordningsman och Bisittare 
förvalta och i ByRättsLådan på deras ansvar för-
varas; Börandes altid derstädes befinnas Fyra 
Riksdaler Contanta Penningar till hands; men alla 
öfriga medel skola förräntas; hvarföre de Bötande 
om de äro säkra och Cassan tål upskof, lemna 
Laglig Rivers med ränta a Sex för Hundrade ifrån 
Bötesdagen till betalning sker, är bötaren mindre 
säker, lemne då tillika antingen lös pant eller för-
skrifning i gröda eller annat fast Egendom (Ska-
deersättningar höra icke till ByCassan utan till den 
som skadan lidit, hvar öfver enskildte Syneförrätt-
ningar och wärderingar tillfalla dem som syneför-
rättning wärkstält, billigt arfwode, Samfäldte Ska-
desyner undantagne). 

2.1. Wid Cassae Liquidation bör icke missun-
nas ByRätten för sitt ansvar och möda en tredjedel 
af influtne Cassaemedel en hälft deraf tillfallande 
Ordningsmannen och andra hälften Bisittarne till 
tvåskiftes på det skickelig Ordningsman icke må 
finna sig obelönt om han åtager sig efter wal att 
med Tjensten längre fortfara. De öfriga twå tredje-
delarne fördelas sedan i jemngoda delar på Öretal 
inom By, hvarefter sedan BötesReverserna om- 

skrifas; Och böra Byamännen åsämjas NB de, 
som få fodring utur Cassan att låta densamma 
innestå för Cassans förkofring. De som dertill äga 
förmögenhet, tage då sedel på huru stor Summa 
han i Cassan äger. Och stadge Byamännen sjelfwe 
en författning om de wilja låta innestående medels 
förräntade blifwa egne winster eller Cassans för-
kofring; Märkes dock härvid att räntan för inför-
skrifne obetaldte Böter 1/3 del deraf är Byrättens 
men 2/3 delarne aldrig fördelas på Öretal utan 
blifwe Cassans tillvext. Liquidation införes noga i 
FörvaltningsBoken. Och må vid Ordningsman-
nens ömsning, den tillträdande, om han skulle 
känna BötesReversgifvarna så säkra, att Rever-
serne kunna längre få i Cassan emot löpande Sex 
Procent innestå, så må han på eget answar, derom 
med de skyldige åsämjas, samt alt sådant införa uti 
det quitto, som han skrifteligen till den afgående 
lemnar wid SlutLiquiden, men hvilken Cassa skyl-
dig han icke finner för godt ett sådant upskov 
lemna, så må han af den afgående Ordninsmannen 
efter förr omförmälte tid fordringen utmäta. 

6te Capitlet. Om Ordnings Kraft. 
1.1. Skulle någon tilläggning till denna Förord-

ning behöfvas uti kommande framtida händelser 
eller företag eller någon§ förändring tarfwa, så må 
Byamän tillkalla någor kunnig person, som så wäl 
förstår saken samt äfwen att Beslutet kunna tyd-
ligt rent och gällande författa, samt ricktig Titel 
deråt gifwa. Ware så i dennes närwaro uti Allmän 
Bystämma målet insigtsfullt och samvetsgrandt 
grandskadt omröstadt och beslutit, i Skrift förfat-
tadt och af Byamännen underskrifvit; Och må här-
vid alt olagligt förtryck icke äga rum. Sådan till-
sats ware sedan i denna Byordning inhäftad och 
gälle med detsamma till efterlefnad. 

2.1. Om någon af Byamän icke skulle wilja sig 
de öfriges Ordning till åtlydnad underkasta eller 
underskrifwa, utan utaf oredighet, uragtlåtenhet, 
eller oroligt sinnelag eller dylik egenskap envist 
motarbeta denna Byordnings fullgörande eller 
andre tillkommande i Bystämma allmänt stadgade 
Beslut och åberopar sig på fullkomlig frihet der-
ifrån medelst förnekade bifall eller underskrift, må 
en sådan treskande antingen denna ordning är wid 
Härads Ting eller Landshöfdinge Embetet stadgad 
eller icke, icke njuta denna Byordnings medling 
tillgodo, utan skall alla underskrifne Byamän en-
hälligt och noga upsigt hafwa öfwer dennes alla 
Lagliga Grann Skyldigheter och hvarje deremot 
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uptäckt brist bewisa samt genast brist och bewis 
för Ordningsmannen angifwa, hvillcen på eget an-
svar, icke får åsidosätta att för mindsta olagligt fel 
en sådan tresker till Tinget i Häradet stämma och 
honom till Laglydnad winna; Dock må han så 
framt han will sig om byordningen förena dess rätt 
åtnjuta samt till alla delar fullgöra. 

Till denna Byordnings alla H och Punckters efter-
lefnad stadfäste Wi densamma med wåra egenhän-
diga underskrifter uti Rickeby By i Boglösa Soc-
ken den 5te Nov. 1827. 

Jan Ersson, Olof Jansson, Jacob Jansson, unge 
Jan Jansson, Gl. Jan Jansson, Gl. Anders Jansson, 
unge Anders Jansson, Jan Persson, Per Jansson, 
U Per Jansson. 

Att Rickeby Byamän egenhändigt underskrifvit 
sine namn, intygar på en gång närwarande wittnen 
Jan Andersson och Unge Eric Jansson, Begge i 
Hemsta 

Och pröfwade, i förmågo af Kongl. Resolutionen 
på Allmogens beswär den 1 September 1747 [bör 
vara 1741]. HäradsRätten skäligt att ofwanstående 
Byordning till efterlefnad af Rickeby Hemmans 
Ägare, hwilka den samma underskrifwit, jämte 
deras blifwande rättsinnehafware, gilla och stad-
fästa; Hwaröfwer bewis, genom berörde handlings 
påskrift och Utdrag af protocollet meddelas skul-
le. Som afsades. 

Byordning för Ytter- och Stadsgånsta 1773 

ULA. Trögds härad A 1:29. 22 maj 1773. 

Jngafs til HäradsRätten en Byordning, som Ytter-
och Stads Gånsta byamän then 17 i thenne månad 
sig emellan uprättadt af följande innehåll: 

Byordning för Ytter- och Stads Gånsta byar, anta-
gen then 17 maii 1773. 

1° Skal Eldens warsamma handterande, wara 
allom om hjertadt enl. Byg.B .24 Cap. 1.3.§.§., 
samt brandSyn å Skorstenar och Eldstäder skje, 
Höst och wåhr, det bristfälliga bör genast botas, 
wid wite af 6 Dr Krmt. 

2° Hägnads Syn skal hållas 2ne gånger om året, 
i böljan om wåren, innan Gärdet upgifwes; Finnes 
Gärdesgårdar bristfällige, botas de genast, wid 
wite af 6 öre Krmt för hwarje famn, samt skadans 

ersättande efter mätismanna ordom. För ogild 
grind och led plicktas 12 öre Kopparmynt. 

3° The aflopps- och Flodiken, hvilka finnes 
wara nödige, böra ständigt hållas vid magt, på thet 
watnet må theruti få sitt fria och obehindrade 
aflopp; men ther så hända skulle, at nåGrannarnes 
ägor möta och dämma samma watn, äro the för-
pliktade, at thet igenom sine ägor, utan drögsmål, 
genomgräfwa och utsläppa, försummar, eller för-
sätter någon thet, sedan han therom blifwit tilsagt, 
plickte 12 öre Kopparmynt famnen och betale 
dessutom dikarelön särskilt. 

4° Brunnar och wattuställen hålles wid makt, 
och det wid 1 Dr Krmts vite. 

5° Så snart Sädesskieppa å Gärde bäres, warde 
om åker och äng täpt wid 3 D Krmts wite, som 
ock, wid lika wite, inga Swin, eller andre kreatur 
måge i Gärde som Sådd är, tålas eller insläppas. 

6° Som en del gärdesbackar och kunna till Slot-
ter anwändas, så tillåtes uppå dem, tjudrande och 
betande, med thet uttryckliga förbehåll, af pålite-
lige personer til kreaturens waktande tages, emel-
lan all ohägn, som härigenom timmar skal anses 
dubbel emot annan ohägn, och plickte thesutom 
den wårdslösa 3 Dr kopparmynt. 

7° Icke eller ware tillåtit, insläppa kreatur i 
Gärdet förr än alla samfälldt inbergat hafwa, wid 
wite som Lagen uti B.B. 5 Cap. 5 och 6 §.§. utsta-
kar. Alt wåhrbetande å äng, som ock höstbetande 
ther sammastädes sedan then 10 October ware wid 
twå daler kopparmynts plikt färbudit. Swin måge 
aldrig å äng släppas, wid 3 Dr Krmts plikt. 

Eij må någon wäg, eller gångstig å annars 
Sädesåkrar och äng läggas, sedan kälen gått ur 
jorden, wid 6 Dr Krmts wite och skadande gäl-
dande. 

Til denne Byordnings handhafwande, skal en 
ålderman, jemte en bisittare wäljas hwart annat år, 
och måge den, som fläste rösterne ra, icke afsäga 
sig denna omsorgen wid 6 Dr kopparmynts vite. 
Thesse trenne personer, som för alt öfwerwåld äro 
skyddade, enl. Missg. B. 60 Cap. 6, äga frihet 
sammankalla byamännerne, wid the, i thenna 
Byordning nämde tilfällen, eller eljest utom något 
nyttigt för Byen samrådas. Kallandet skjer med en 
Klubba som går man ifrån man, tils hon kommer 
til åldermannen åter: nedlägger någon Klubban, 
plickte en daler Kopparmynt, samma plickt ware 
för then den Granne, som efter skiedt kallelse ej 
sielf eller genom någon af sitt folk sig hos ålder-
mannen infinner, och blifwer icke dess mindre 
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ståndande, hwad de närwarande besluta. Alla här-
utinnan nämnde böter, äger ålderman med bisit-
tame frihet, at hos den brotsliga genast uttaga, 
eller i brist af böter, pant som theremot swarar, 
samt therest panten, til wiss dag ej inlöses, at 
dermed lagligen förfara. Af böterne tillfalla twå 
delarne ålderman och bisittare såsom arvode för 
theras beswär, och 1/3 del Soknes fattige. Bryter 
ålderman emot thenne Byordning, plikte han som 
stadgat är och böterne hemfalla Soknens fattige. 
Åldermannen ware skyldig wid 3 D Krmts wite, at 
en gång om året, nästa Söndagen efter then 14 
martii, låta å Prädikostolen uti Wårfrukyrka, samt 
Boglösa upläsa thenna byordning. 

Sålunda wara öfwerens om thenna Byordning, 
och samma bewiljadt, försälcre wi med wåre 
namns och Bomärkens underskrift. 

Å Fältwäbels Bosts wägnar Henning Gillius 
Schfitte, För Ytter-Gånsta JanAndersson, Anders 
Andersson B, Johan Blom, Margareta Mattsdotter 
B, Anders Jansson B. För StadsGånsta Ludvig 
Kistner, Carl Estmin, Olof Andersson B, San 
Mattsson B, Pehr Nilsson, Nils Johansson B. 

Och som en del af Gånsta byamän woro tilstädes 
och erkände en sådan öfwerenskommelse Gran-
name emellan, som berördt är och the, jemte the 
öfrige byamännen then samma egenhändigt under-
teknadt, så pröfwade Härads-Rätten skjäligt then 
ingånge byordningen hwad thet här i Häradet be-
lägne Gånsta angår til rättelse och efterlefnad här-
igenom at fastställa. 

HACKSTA OCH LÖTS SOCKNAR 

Byordning för Hacksta socken 1794 och 
för Löts socken 

Tryck UUB. 

By-Ordning Uti Hacksta Församling, Antagen och 
Fastställd År 1794. 
1 Corinth. 14 C. 40 v. Matth. 7 C. 12 v. 
Utdrag af Protocollet, hållit uti Allmän Sockne-
Stämma med Hacksta Församling den 11:te Maj ii 
1794. 
S.D. Som allmänna By-Ordningen af år 1742, så-
dan den nu är, i åtskillige delar, för Hacksta För-
samling syntes mindre lämpelig; Och Kongl. 

Maj:t, efter Orternas särskilte beskaffenhet, be-
mälte By-ordnings förbättrande nådigst tillåter, så 
beslutades: at sedan sagde By-Ordning, under 
skyndsamligt skeende Sammanträden i Socken-
stugan, närmare granskad och behörigen ändrad 
blifwit, skulle densamma, till nogaste framgen ef-
terlefnad härstädes antagen warda, År och dag 
förr skrefne. 
Ex Protocollo Abrah. Soilander P.L. 

By-Ordning. 
På det så mycket bättre Ordning uti Bya-lag 

må kunna hållas, så skall i hwarje By en Ålder- 
man, samt uti de större Byar, jämte Åldermannen 
en Bisittare, af Byemännen tillsättas; börandes 
den, på hwilken, til Åldermans- eller Bisittare-
Sysslan, Byemännens fleste röster fallit,sig där-
ifrån icke utan giltige skäl undandraga. Ålderman-
nen skall äga magt, när han antingen sjelf finner 
nödigt, eller warder af någon annan påmint och 
anmodad, att sammankalla Grannarne och Bye-
männen, för att gemensamt med hwarandra öfwer-
lägga om det arbete de då wilja företaga, eller 
hwad helst det wara må, som till Hemmanens 
bättre bruk, häfdande och förmon lända kan. Det-
ta sammankallande skall ske genom en klubba, 
hwilken hos Åldermannen förwaras; men när Bye-
männen skola komma tillsamman, bör den af Ål-
dermannen skickas omkring uti Byelaget, och der-
hos tillkännagifwas tid och time, då Grannarne 
skola wara samlade. Enär Klubban omlupit och 
till Grannarnes sammanträde tecken således är gif-
wit, bör Åboen sjelf från hwarje Hushåll, på den, 
en gång för alla utsatte sammelplatsen, sig inställa 
och afhöra, hwad af Åldermannen kan blifwa före-
ställdt. Blifwer någon utan anmäldt laga förfall 
borta och sig då icke infinner, får, med de närwa-
randes fattade beslut, han owillkorligen låta sig 
nöja. Åldermannen och Bisittaren äga afgöra de 
förefallande disputer samt ut-exequera böterne, 
hwartil de tröge och motwillige, efter denna By-
Ordning gjordt sig förfallne. Skulle någon af Bye-
männen, med oanständiga ord, wid oanständiga 
ord, wid sammankomsten öfwerfalla Ålderman-
nen, Bisittaren eller någon annan af Grannarne, 
eller ock utbrista i Eder och Swordom, böte 16 
skill. eller mera, efter omständigheterne, som 
brottet är till och de flesta Byemän det bepröfwa. 

Då det hwar och en må njuta fred och hägn, 
böra alla Gärdesgårdar, de ware sig af Sten eller 
Gärdsle, så wäl som Jordwallar omkring Gärden, 
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Ängar och Hagar, hållas i fullkommeligt godt 
stånd; till hwilken ända nödigt är, at Gärdesgårds-
Syn warder Höst och Wår, eller ock flere gånger 
om året, ther så nödigt pröfwas, af samtelige 
Grannarne, uppå Åldermannens tillsägelse, förrät-
tad, hwarwid noga bör efterses alla felaktigheter, 
och det som då finnes ogillt, skall sedan sättas i 
fullkomligit stånd, inom en wiss förelagd tid, eller 
plikte den sådant försummar 6 runst. för hwar 
famn, och gälde dessutom skadan dubbelt åter 
som deraf timat. Åldermannen bör ock noga tillse, 
det ingen sker för när, utan at hwar håller Gärdes-
gård efter Hemmantal och Stångfall. 

Enär någon Gärdesgård omkring Åker, Äng, 
Hage eller Betesmark blåsit neder eller eljes finnes 
odugelig, bör den straxt utan dröjsmål, förswars-
god åter upsättas; försummar någon det, sedan 
han antingen sjelf sådant förnummit eller härom af 
Åldermannen eller någon af Grannarne kunskap 
fått och tillsagd blifwit, må lagning för lego på den 
försumliges bekostnad ske, och böte han 4 skill. 
för hwart kreatur, som derigenom inkommit. Fylle 
tillika skadan, efter Byelagets bepröfwande. 

Likaledes böra alla Grindar, hwarest de be-
höfwas, så af den som wederbör i godt stånd hål-
las, att derigenom obehörigt, inga kreatur kunna 
inkomma; warder det försummat, pligte 8 skill. 
och ersätte skadan. Wid samma plikt böra äfwen 
alla Led och Öpningar å Winterwägar, strax om 
Wåren upfredas: Och på det Byemän måge så 
mycket mera och bättre kunna sin skyldighet äf-
wen härutinnan taga i akt, ty böra berörde Grin-
dar, Öpningar och Led, dem emellan få wara för-
delte, som det för en och hwar kan falla beqwämli-
gast. 

På det Diken, där Ortens läge sådant fordrar, 
må med desto större nytta anläggas och widmagt-
hållas, är nödigt, det Dikes Syn hålles åtminstone 
twänne gånger om året; den förste om Wåren, när 
kälen går utur jorden, på det man bäst och säkrast 
må se hwarest wattnet på Åkrarne stadnar och 
hwarest det beqwämligast låter sig afledas; och 
den andre om Hösten, då noga bör efterses, huru 
hwar och en, så till sin egen, som sine Grannars 
nytta och fördel, fullgjordt hwad honom i denna 
del ålegat. Finnes någon försumlig, han böte 16 
skill. 

De Aflopps- och Flod-diken, hwilka Dikes-
Synen finner nödige, böra ständigt hållas wid 
magt, på det wattnet må derutur äga sitt obehind-
rade fria aflopp; men der så hända skulle, at Nå- 

grannars ägor möta och dämma samma watten; 
äro de förpliktade, at det igenom sine ägor genom-
gräfwa och utsläppa; underlåter någon det, sedan 
han derom blifwit tillsagd, plikte 8 skill. för hwarje 
famn, och betale dessutom dikare-lön särskildt, 
om man för honom dikat eller dika låtit. 

Alla Gärdes-gårdar böra i rätter tid uppfre-
das, så att när Sädestiden om Hösten infaller och, 
Grannarne warda af Åldermannen derom till-
sagde, bör Sädesgärdet inom ett dygn wid 8 skill. 
wite wara hägnadt. Skulle någon sedan sådt är, 
insläppa sine Kreatur, böte för hwartera, jämte 
skadans ersättande 2 skill. 

Ej må någon, hwarken Winter-eller Höste- 
tid, insläppa Kreatur att på Råg-gräset beta, innan 
Åldermannen sammankallat Grannarne, och desse 
pröfwat att det utan skada ske må; gjör det någon 
eljest, plikte hwarje gång 16 skill. för hwart Krea-
tur han således insläppt. Komma förenämnde eller 
annor obehörig tid, Kreatur emot ens wetskap och 
wilja uti Sädesgärdet in, och deras ägare, efter 
härom erhållen kunskap, ej sådant, så wida görli- 
git är, bewisligen söka att hjelpa och förekomma, 
böte för hwarje Får- eller Swin-kreatur 2 skillingar 
samt gälde skadan, den Åldermannen med Bisit-
taren, eller någon annan owäldug, äger att syna 
och mäta. 

Emedan ej ringa skada derigenom förorsa-
kas, att om Wåren, sedan kälen utur marken gått, 
Hästar och andre Kreatur, uti Ängar till Betande 
insläppte warda; fördenskull warder det, utom 
högsta nödfall och skedd öfwerenskommelse 
Grannarne emellan, aldeles förbudit. Påstår någon 
delägare i samfäldt Äng, att derstädes få beta sine 
Kreatur, så må detta likwäl icke ske utan de öfrige 
Grannarnes wetskap. och så framt ej den betande, 
å dess enskildta i Ängen ägande Lott, sine Kreatur 
wakta och walla will. Sker annorlunda, böte 4 
skill. för hwart Kreatur, samt hafwe Kreaturen ut 
och ersätte skadan. 

På det Ängarne ej måtte warda altförmycket 
nedtrampade och nära gnagne, hwaraf ganska stor 
skada och afsaknad å nästa års Gröda förorsakas; 
fördenskull är högst nödigt, att de om Hösten se-
dan de blifwit lagom betade, warda på de ställen 
der det sig göra låter, straxt upfredade. Gör någon 
häremot, sedan Grannarne om Ängens hägnande 
sig förenat, plikte 4 skill. för hwarje Häst- och 2 
skill. för Oxe- eller Ko-kreatur, och ware förbun-
den Kreaturen efter tillsägelse genast uttaga. 

Enär Byemännen pröfwa nödigt, att låta 
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ifrån Åkrarne och i synnerhet Sädes-gärdet, ut-
släppa det öfwerflödiga wattnet, böra wederbö- 
rande efter Mantal och Ägo-lott i Byen, till arbe- 
tets förrättande, på utsatt tid och stund ofelbart sig 
inställa; försummar någon det, eller går bort, in- 
nan alt är fullgjort, böte 4 skill, och betale dessut-
om dem, som arbete för honom uträttat, hwad 
skäligt af Byemännen pröfwas, hwarom alt Ålder-
mannen hår at besörja. 

Wid den uti nästföregående §. utsatte plikt, 
Böra Byemännen om Höst och Wår, så snart till- 
sagt blifwit, uppå Åldermannens kallelse sig infin- 
na, att emellan Åkrarne, der icke skilje-diken äro, 
upköra och rätta förorne samt flere wattufåror 
anlägga, der så nödigt pröfwas. Wid samma tillfäl- 
le har Åldermannen med samtelige Grannarne att 
noga tillse, det alla Skiften blifwa rätt hållne: efter 
Stångfall och upsatte Råmärken, hwilka nödwän-
digt böra wara af Sten, emedan Pålar både rutna 
och kunna af wårdslöst folk snarare rubbas och 
bortköras. 

Några dagar innen Slåttertiden om Somma-
ren infaller, skall Åldermannen kalla Grannarne 
tillsamman, att med dem öfwerlägga, när de wilja 
begynna att slå sine samfälte Ängar, börandes 
nödwändigt Skiften och Tegarne, en eller flere 
dagar förut upwadas, samt derwid, en från hwart 
Matlag i Byen, sjelf eller genom Ombud, wid 8 
skill. wite, wara tillstädes. Och skall det åligga 
Åldermannen med de öfrige Byemännen at noga 
tillse, det ingen härwid sker för när, utan att riktig 
och rät upwadning blifwer Skiften emellan förrät- 
tad, så ock att Stenar, icke Pålar, till Råmärken 
äfwen uti Ängarne nedsatte finnas. Om hända 
skulle, att en eller flere af Grannarne, på utsatte 
allmänna Slåtterdagen, icke ägde tillfälle at sin 
Slåtta afgöra, warde den då, efter hwars och ens 
läglighet uträttad. Men kan någon bewisas, utan 
skälig orsak, wid utsatta allmänna Slåtten hafwa 
uteblifwit, han plikte 8 skill. Lika plikt skall wara 
för den, som sedan rätt wadat är, slår öfwer linean 
in på sin Grannes Äng; han betale ock Höet eller 
Gräset dubbelt tillbaka. 

Ingen må i Sädesgärdet afslå Bytes-Renar, 
innan de blifwit Grannarne emellan behörigen för- 
delte; ej eller egne enskildte Renar, utan att säga 
den Grannen till, hwars Gräs härigenom tilläfwen-
tyrs kunde komma att nedtrampas. Sker annor-
ledes, plikte 8 skill. och ersätte skadan efter Bye-
männens bepröfwande. 

Alla nödiga Wägar inom Ägorne samt de 

oindelte till och ifrån Byen, böra Grannarne emel-
lan fördelas; sedan hålle hwar sitt wägestycke 
förswarligen wid magt. Försummar någon öfwer 8 
dagars tid, utan laga förfall, att bättra den Bro eller 
Wäge-lott, som honom tilldelt är, sedan honom är 
wetterligt blifwit, att den ogilld är, eller han af 
Ålderman härom fått tillsägelse, böte 8 skill.; skul-
le han ändå widare tredskas, hafwe Åldermannen 
med Bisittaren magt, att för skälig lego, låta laga 
det ogillt är, och sedan samma lega jämte böterne 
af den tredskande uttaga. Och på det Byemännen 
måge så mycket beqwämligare kunna köra öfwer 
Diken, hwarest sådant tarfwas, samt slippa att 
hålla Renar och Biwägar på åtskillige ställen: altså 
skola, till Dikens bibehållande, som de eljest ned-
köra och igentrampa, lösa Flytte-broar i hwarje 
By hållas; och kunna 2 eller flere Åboer sätta sig 
tillsamman och sig om samma Broers byggande 
och widmagthållande förena. Hwilken som en så-
dan Bro af wårdslöshet sönderkörer eller eljest 
förderfwar, ware pliktig densamma straxt laga och 
i sitt förra stånd sätta. Den som af slike Broer sist 
om Hösten sig betjenar, ware ock skyldig dem 
hemföra och öfwer Wintren wäl förwara, och 
plikte den häremot bryter, som Byemännen skä-
ligt pröfwa. 

Ingen ware tillåtit, att, utom samtelige 
Grannarnes wetskap och skedd öfwerenskom-
melse, beta eller tjudra sine Kreatur, ett eller 
flere, uti Äng eller Sädes-gärde, hwarken å enskild 
eller samfäld Mark; gjör någon det, plikte hwarje 
gång, för hwart Kreatur 4 skill. Wid 16 skill. wite, 
samt skadans ersättning, efter Byemännens skä-
liga pröfwande, ware äfwenledes förbudit, att utan 
skedd anmälan hos Åldermannen och öfwerens-
kommelse med Grannarne, af odelte så wäl med 
Skog bewäxte, som bare Backars Skog eller Mark, 
något tillgripa och sig begagna. 

Hwarken i Åker eller Äng, innan densamma 
fullkomligen blifwit afbärgad, får något Kreatur, 
på ett eller annat sätt insläppas; sker annorlunda, 
och ägaren af inkomna Kreaturet, efter erhållen 
kunskap om ohägnet, sen eller aldeles obekymrad 
befinnes, att detsamma afhielpa, bota och före-
komma, eller ock sin oskuld häruti ej wisa gitter, 
plikte 8 skill. för hwart Kreatur, utom skade-er-
sättning efter Åldermans och Byemännens skäliga 
godtfinnande. 

Sedan Ängarne äro afbärgade, må inga Kre-
atur där inhafwas, innan Åldermannen samman-
kallat Grannarne, och de sig förenat så wäl om 
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tiden när sådant ske må, som ock om antalet af 
hwarje slag Kreatur de wilja och böra inlåta. Lika-
ledes skall det förhållas om Hösten då Säden är 
inbärgad, och Sädesgärdat att betas blifwit ledigt. 
Eho som häremot bryter, plikte 4 skill. och ersätte 
skadan. 

Att Ängs-wallen ej må för mycket uptram-
pas och skadas, skall uti de Ängar, där ej allmän 
farwäg är, ingen wara tillåtit att köra, minst Höst 
och Wår, när kälen är utur jorden. Om Gärdesgår-
dame kring sådane Ängar behöfwa lagas eller om-
gärdas, bör man wara betänkt, att sådant, innan 
gräset hunnit till någon särdeles wäxt, hafwa uträt-
tat. Likaledes skall ock den som stängt Gärdes- 
gård, wid wite af 1 skill. för hwarje famn Gärdes- 
gård han upfördt, wara pliktig från alla hånkband 
och stickor, så wäl som annat stök, Marken wäl 
efter sig rengöra. Icke må man eller, uti de Ängar, 
genom hwilka någon farwäg går, köra utom rätta 
wägen. Gör någon annorlunda och beträdes 
dermed, plikte hwarje gång 15 skill. 

Hwarest Grannar på en wiss trakt eller In-
taga sått sine Ärter eller Rofwor, bör ingen tillåta 
sitt Husfolk eller andre gå att till kokning plocka 
Ärter eller uptaga Rofwor; om sådant må tillåtas, 
böra Grannarne derom tillsägas, att ingendera må 
göra den andra något förnär. — Sker annorledes, 
böte hwarje gång 2 skull. 

Den som utan ägarens lof plockar Ax på 
dess Åker, plikte 16 skill. Samma plikt ware hwem 
som hälst, hwilken förr än alt folk om morgonen i 
allmänhet är uppe och sedan Solen om aftonen 
nedergått, plockar Ax. 

Om Fiske och Fiskewatten kunna Grannar 
och Byemän sig sjelfwe förena, alt som de, efter 
omständigheterne i hwar By, pröfwa bäst och nyt- 
tigast wara och billigast synes. Dock må ej wara 
någon Granne tillåtit, att uti odelt eller samfäldt 
Fiske-watten, utom de öfrige Grannarnes wetskap 
och bifall, hwarken sjelf uti otidig ensamhet idka 
något fiske, eller lemna något främmande eller 
obehörig person tillstånd, på ett eller annat sätt 
fiska, och det wid wite 24 skill., hälften hwaraf i 
sednare fallet den obehörigt fiskande erlägger, och 
det öfriga han, som till fiskandet lika obehörigt 
lemnat tillstånd. Sker det annan gång, böte dub- 
belt. 

Skulle någon af Byemännen upfinna och fö-
reslå något, som ej allenast wore tjenligit, utan ock 
nödwändigt till Byens och Hemmanets förbätt-
ring, bör Åldermannen sammankalla samtelige 

Grannarne att derom öfwerlägga; men der så hän-
da skulle, att de andre då stadnade i det slut, att de 
icke wilja denna förbättring sig åtaga, hwarigenom 
den rättsintes och wälmenandes goda upsåt blefwe 
hindrat, hafwe han frihet, att af Utbyemän och 
Grannar, som äro förståndige och gode Hushål-
lare, jämte någon Kronobetjent, om så nödigt 
pröfwas, påkalla Besigtning; Och derest då be-
finnes, att Grannarne uti Byn oskäligen satt sig 
emot det, som werkeligen want till Byens nytta 
och förbättring, plikte då hwardera som det gjort 8 
skill., och ware dessutom skyldige betala dem som 
Synen förrättat, samt fortsätte ändå straxt, eller så 
snart sig göra låter, det arbete som den wälme-
nande föreslagit. 

Skulle, sedan Åldermannen sammankallat 
Grannarne, och de sig förenat om det arbete de då 
wilja begynna, det ware sig Slåtter, Sädesbärgning 
eller hwad hälst det wara må, någon af Byalaget 
deruti finnas efterlåten, tredsk och försumlig, 
hwarigenom de öfrige uti sitt göromål blewo hind-
rade; ware de då icke skyldige att wänta på den 
tröge, utan hafwe frihet sitt arbete fullända, och 
han skylle sig sjelf för den skada han derigenom 
lider. Men der någon för åkommen nöd och fattig-
dom, eller annan oförmögenhet, ej hunne med att 
fullborda sitt arbete, såsom Byens nytta och ange-
lägenhet fordrar, njute han då, så wäl i andeti-
derna, som eljest, hielp af Grannarne, så widt dem 
sådant görligit är; hwaremot han, antingen med 
annat arbete, eller skälig betalning, efter Ålder-
mans och Bisittarens bepröfwande, bör dem deras 
beswär ersätta; wägrar han det, böte då efter Bya-
lagets godtfinnande, och wedergälle ändå Gran-
name deras för honom hafda beswär. 

Uti de Byar, där Hemman af andra än All-
mogen innehafwas, eller Boställen belägne äro, 
skall Innehafwaren eller Åboen derå wara förbun-
den att swara till samfäldt arbete med sine Gran-
nar, uti alt det, som länder Byen och Hemmanen 
till förmon och nytta; och må han på intet sätt sig 
därifrån undandraga. Sätter han sig däremot, äge 
Åldermannen och Grannarne magt att lega för 
hans arbete, och sedan af honom legan för arbetet 
uttaga, jämte Böterne, efter omständigheterne och 
Byemännens skäliga pröfwande. 

Skulle någon af Byemännen wara borta, när 
de af Åldermannen warda kallade tillsamman, bör 
densamma wid sin hemkomst, hos Åldermannen 
göra sig underrättad, om hwad förewarit och be-
slutat blifwit, och ware han skyldig detsamma så 
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till alla delar efterkomma, som hade han sjelf wid 
Sammankomsten want närwarande; så framt ej 
Byemännens berörde beslut, af tillkallade twänne 
opartiske och förståndige andre Byemän, finnas 
wara stridande, antingen emot Byemännens ge- 
mensamma synnerliga nytta, eller ock ländande 
till den Grannens alt för stora skada, som Beslu-
tets werkställighet söker att bestrida. 

Ingen må Inhysehjon, eller annat folk af 
känd mindre god frägd, på sine ägor intaga, innan 
Grannarne weta deraf och dertill lemnat sitt bifall; 
gör någor häremot, plikte 16 skill. och ware för-
bunden slike Personer skyndsammast bortskaffa, 
om Byemännen gemensamt eller de fleste sådant 
påstå; och skall samma ordning hållas, äfwen i 
anseende till Utsocknes Personer, ehuru, efter 
wederbörlig anmälan samt på förekomne bewe-
kande skäl, Prästerskapets och Församlingens till-
låtelse at få hitflytta, de till äfwentyrs kunde hafwa 
sig utwerkat. 

Angående Swinens ringande, så göre 
dermed en och hwar som honom synes och hwad 
förswaras kan; men då Säd införes, skola Swin- 
och Gås-kreaturen wara utur wägen, och deras 
ägare pliktige att sådant besörja. Påminnes och 
tillsäges härom af den körande, och Grannars 
nämnde Kreatur ändock sedan gå honom i wägen, 
böte ägaren för hwart Swin 4 skill. och för hwar 
Gås 6 runst. 

Bar Eld må icke bäras Hus och Gård eller 
Hemman emellan, ej eller i Stall, Fähus, Lada 
eller annat Uthus; och skall jämwäl i desse Rum 
alt Tobaksrökande wara förbudit. Eld i Kölna, 
Badstuga och Smedja m. m. skall noga wårdas, 
eller plikte den som härmed annorlunda förfar 16 
skill. De för hwade Rote i Socknen behörigen 
tillsatte Brandupsyningsmän, böra 2:ne gånger om 
året, näml. Höst och Wår, besigtiga alla Eldstäder 
i Byalagen inom Roten, och de Elstäder, hwilka 
till en eller annan det då finnas så bristfällige, att 
Eldswåda derigenom tima kan, samt ej utan full-
komligen wisat lagligaste förfall, inom 8 dagar ef-
ter skedd Brandsyn och lemnad tillsägelse om re-
paration, blifwa lagade, låta nederslå. Ägaren böte 
dertill 16 skill. 

Alla Byar böra med watten wäl försedde 
wara, och skola till den ändan, särdeles samfäldte 
Brunnar, Källor eller andre Wattuställen förswar-
ligen ständigt hållas wid magt. När nödigt är att 
desse Wattuställen rensa eller upgrafwa, får wid 
wite 8 skill. ingen sig derifrån undandraga; gör det  

någon, hafwe Ålderman och Byemännen magt at 
låta för den motwillige lega arbetare, samt sedan 
arbetslönen jämte böterne af honom uttaga. 

På det denna By-Ordning, hwilken åtmins-
tone en gång om året för samteligen Grannarne 
bör upläsas, så framt ej en och hwar, med Exem-
plar af densamma, ägt tillfälle att sig förse, må till 
alla dess delar så mycket nogare blifwa efterlef-
wad; ty skall ingen till ursäkt tjena, att hans Barn, 
Legofolk, Torpare eller Husmän, honom owe-
tande, sig emot By-Ordningen förgripit, utan ware 
han som i gården Husbonde är, skyldig att swara 
till alt det, som hans Husfolk häremot bryta; till 
följe hwaraf Husbonden är förbunden att efter Ål-
dermannens och Byemännens bepröfwande, bö-
terna straxt utlägga, och må han derföre taga sin 
ersättning igen af Tjenstehjonets lön, och arbete 
eller penningar, af sine Husmän eller Torpare. 

Där flere Byar gränsa tillsammans i Åker, 
Äng och Betesmark, antingen de mötas i öppet 
fält, eller hafwa Åker och Tegeskiften med hwar-
annan, eller ock äro med Gärdesgård och Stängsel 
skiljde, böra de inbördes, wid enahanda Böter, 
som inom By föreskrifwes, så wida görligt är, och 
då de af hwarsannars Åldermän om något som 
wara bör tillsägas, i alla delar wara förpliktade, att 
hålla den ordning och fred emot sine Någrannar, 
som denna By-Ordning för hwart särskildt Bya-lag 
innehåller och stadgar. Och skola de Plikte-Medel, 
som härigenom tillkomma, af Åldermannen i Byn, 
där den brottslige bor, uttagne, till hälften, kä-
rande Åldermannen owägerligen med skyndsam-
het öfwerlemnas. 

Alla Böter efter denna By-Ordning, som 
ock de, hwilka Åldermän och Byemän pröfwat 
skäligt i öfrigt ålägga, äger Ålderman med Bisit-
tarne eller enthera, biträdd af en Byeman, af den 
brottslige att uttaga; och där den som till böter 
sålunda fälld blifwit, skulle wägra att dem straxt 
utbetala, hafwen de då magt att taga Pant, och 
läggen honom wiss, ock tillräckelig tid före, att 
Panten inlösa; försitter han denna tid, utan att i 
Målet, till nästa HäradsTing på Åldermannen 
hafwa utwerkat sig laga Stämning, hwartill han 
rättighet äga skall, om så han sig befogad finner, 
warde då Panten till den mestbjudande försåld, 
och öfwerskottet, sedan Böterne guldne äro Pant- 
ägaren återstäldt. Om med oanständiga ord någon 
wore nog obetänksam att öfwerfalla dem, som 
utmätningen förrätta, han plikte 16 skill. Större 
wåldsamhet belägges med högre Böter, efter de 
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fleste Byemäns skäliga bepröfwande, Hwarför-
utan den anfallne äger att wid laga Domstol söka 
widare reconvention, om dertill han sig befogad 
finner. 

Uti ett hos tjenstgörande Åldermannen 
stående samt med 3:ne Lås och Nycklar försedt 
Skrin, skola Plikte-Medlen, wid Byemännens 
Sammankomster inläggas, och jämte Byens, 
Skogs- Fiskewattens- och slike Wites-förbud, 
samt Chartor och Protocoller, såsom ock Gärdes-
gårds- Bro- Grind- och Byawägs- Delnings-läng-
der samt öfrige Documenter finnas förwarade. En 
af Nycklarne till detta Skrin har Åldermannen, de 
öfrige 2:ne Nycklar hafwas af 2:ne Byemän. Redo 
för influtna Medlen wisas Byemännen wid påford-
ran. Böter af angränsande Byemän delas lika 
emellan Byarne, där man blifwit förfördelad och 
där han bor, som förfördelat. 

Tredje delen av Böterne tillhörer honom, 
som Ålderman är. Lika så Sjettedelen af de-
samma, Bisittaren, där en sådan, Ålderman till 
biträde finnes nödig, samt behörigen kallad och 
tillsatt blifwit; och detta, så wida berörde Medel, 
under Åldermannens eller Bisittarens tjenstetid 
tillkommit, eljest icke. De öfrige Plikte-Medlen 
anwändas, efter Byemännens samråd och beslut, 
till någon Byens gemensamma förmon och nytta. 

Felar Ålderman eller Bisittare, i hwad på 
honom, efter denna By-Ordning, ankommit, iakt-
taga och fullgöra, och inför Wälloflige Härads-
Rätten bewisat blifwer, att sådant skedt emot bätt-
re wett, följakteligen med upsåt och af någon elak-
het, plikte han då, utom hwad Härads-Rätten pröf-
war, med förlust af den andelen i Bötesmedlen, 
hwilken efter denna By-Ordningen borde honom 
tillkomma, och ersätte tillika Käranden dess Rät-
tegångs-kostnad. 

Om Ålderman och Bisittare, wid Legors 
och Böters uttagande skulle finna motstånd, skola 
de äga rättighet, at hos närmaste Krono-Betjent 
sådant angifwa, samt, med Högwällofl. Landshöf-
dinge Embetets dertill en gång för alla utwerkade 
tillstånd, dess Handräckning utan omwäg påkalla 
och affordra. Och i denna händelse, samt om så 
påtränga skulle, skola 24 skill. utom Böterne efter 
denna By-Ordning, hos den brottslige af samma 
Krono-Betjent utpantas, hwilka 24 skill. den sist-
nämnde, såsom för dess beswär, tillhöra skola. 

Finnes framdeles något i denna By-Ordning 
böra ändras, ökas eller minskas; kan dock ingen 
ändring ske, utan den först uti allmän Sockne- 

stämma blifwit anmäld, pröfwad och besluten, 
samt sådan sedermera, wid Wällofl. Härads-Rät-
ten, till stadfästelse upwisad. 

Denna By-Ordning, af Härads-Rätten fast-
ställd samt i Exemplar, till Hemmanens ägare och 
Åboer, så widt nödigt finnes och ske kan, kringde-
lad, skall derefter, af alla som wederbör, till oryg-
gelig efterlefnad antagen wara. 

Ofwanskrefne By-Ordning wara till hela sitt inne-
håll, uti allmän Socknestämma de 9 November 
1794, upläsen, widkänd och antagen, det å egne 
och samtelige wederbörande Hacksta Församlings 
Ledamöters wägnar, betyga: 

Abrah. Soilander, Kyrkoherde, 01. Djurling i 
Fjälby, A. Janson i Heljesta, Kyrkowärdar. Eric 
Ersson, Olof Jansson, Anders Jansson i Fjälby, 
Anders Bninnberg i Unesta. Pehr Persson, C. H. 
Törnberg, Lars Andersson, Jör. Jöransson i 
Änsta. Jan Andersson i Hacksta Byn. Jan 
Jansson, Anders Matthson, Lars Ersson i Swind. 
Eric Jansson i Heljesta. Anders Andersson i 
Uppeby. 

År 1794 d. 13 November, wid Trögds Härads Lag-
tima HösteTing blef denna By-Ordning för Hä-
rads-Rätten upwist, upläst och uti Dom-Boken an-
tecknad, samt uppå begäran till framtida efterrät-
telse gillad och fastställd, betygar På Härads-Rät-
tens wägnar Joach. Morsing. 

(Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1795.) 

KUNGSHUSBY SOCKEN 

Stadfästelse av byordning för Solkesta 1775 

ULA. Trögds härad AL 31. 15 febr. 1775. 

Upwiste Solkesta Byemän i KongsHusby Sn en af 
them d. 13 febr. sidstl. uprättad och underskrif-
wen Byordning af 10 särskilte puncter som till alla 
delar blef faststäld. 

LILLKYRKA SOCKEN 

Byordning för Hässlinge, Hävlinge, 
Lillkyrka prästgård, Litselby, Lundby, 
Mösa och Viggeby 1768 

Två varandra liknande byordningar i Boglösa kyr-
koarkiv, varav den här nedan återgivna är den 
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ena, har utgjort förlaga för den 1770 tryckta ver-
sionen av denna byordning. Texten till den tryckta 
versionen återges härovan i byordningen för 
Blacksta m fl byar 1768 i Boglösa och Lillkyrka 
socknar. 
ULA Boglösa kya KI:2. 16 okt 1768. 

Byordning för Hässlinge, Mösa, Wiggby, Lit-
selby, Lundby och Häflinge. 

1° Eldens warsama handterande samt at ej bru-
ka tobakspipa i lada och uthus skall en och hwar i 
agttaga enl B.B. 24 C. 1. 3 §§ som ock höst och 
wåhr holla noga Brandsyn på alle eldstäder, enligt 
derom utkommen förordning. Den häremot 
bryter, pligte 6 Dr kmt. 

2° Twänne gånger om åhret, wåhr och höst, 
skall hägnadssyn hollas, på gärdesgårdar led och 
grindar, innan sädesskäppa utbäres finnes något 
bristande botas det genast wid 6 ./. [= öre] kmts 
wite, för hwarje fambn gärdesgård, samt skadans 
ersättande efter mätesmanna ordom. för ogild 
Grind bötes 12 ./. kmt. 

3° Dikessyn skall ock hollas 2ne gånger om åh-
ret, wid same tid som hägnadssynerne. Det dike 
som då finnes ställa watten på åkern, skall af den 
som wederbör genast updikas wid 2 Dr kmt wite, 
men är det större, än det egaren af diket det mäg-
tar underholla, och ländande till fleres nytta. skole 
de alle hjelpas åt, at watnet afleda samt diket 
uppeholla, wid 4 ./. kmts pligt för fambnen, och 
blifwe diket för samma !ego uptaget, den treds-
kandes ensak. Brunnar och andre wattuställen 
holles wid magt, wid wite af 1 Dr kmt. 

40 Inge kreatur måge wid 3 Dr kmts wite i 
sädesgärde tålas eller insläppas hälst swin; för 
hwilka pligtes 1 D mera än för annat fä. 

5° Som en dehl gärdesbacker för sten och hällar 
skull ej bekwämligen kunna bärgas, så tillåtes å 
dem betande, dock at kreaturen äro tjudrade; och 
dessutom af förswarlige personer wagtade, at icke 
någon granne tillfälle gifwes, klaga öfwer ohägn, 
hwilken om den händer, pligtes derföre 3 Dr kmt 
samt skadestånd dubbelt emot annan ohägn. N.B 
denna punct allenast lämpad til Hämsta. 

6° Den förderfwelige oseden, at den granne 
som först inbärgadt, släpper sine kreatur i gärdet 
änskönt andre af grannarne hafwa både säd och hö 
utestående, warder härmed aldeles afskaffad, utan 
skall härwid förhollas enligt B.B. 5 C. 6. §. 

7° Allt wåhrbetande å äng, samt höstbetande 
efter d 10 October warde wid 2 D kmts wite förbu- 

det Swin måge wid fördublat wite ej i äng insläp 
pas eller lidas. 

8° Wille och frugtbärande trän, skall hwarje 
granne i Byen år!. någre plantera, och det så myc-
ket häldre som Herr Baron Oxenstierna på Eka 
låfwat, at utan betalning, aflämbna så många trär 
årligen som han kan undbära. 

9° Till Handhafwande af denne Byordning skall 
en Ålderman med twenne bisittare wara, som enli-
git fläste rösterne utwäljes, och må wid 6 Dr Kmts 
wite ej afsäga sig denne omsorgen. Hwart annat 
åhr wäljes nye, i fall ej de förre wela fortfara med 
upsigten. Desse tre personer som för alt öfwer-
wåld, äro skyddade af Lagen, enligt Missg. B. 60 
Cap 6 §. ega frihet sammankalla Byamännerne, 
wid de i denne Byordning omnämde tillfällen, sort 
ock eljest när något nyttigt förefaller at öfwerens-
komma om. Sammankallandet sker medelst en 
klubba som går ifrån Ålderman till nästa granne 
och så mann ifrån mann tils han komer til Ålder-
man tillbaka. Den som nedlägger klubban pligtar 
en Dr kmt lika så den som på skedd kallelse ej sielf 
eller igenom någon af de sine tilstädes kommer at 
om ärendet göra sig underrättad, och blifwe lika-
fullt ståndande, hwad de närvarande besluta. I 
brist af böter tages pant, som lagligen försäljes om 
han ej till wiss dag inlöses. Wid åhrets slut fördeh-
las böterne på det sättet, at en dehl tillfaller soch-
nens fattige, och twå dehlar anwändes till sådane 
små förbättringar, som Byamännen sins emellan 
öfwerenskomma om Åldermannens skyldighet är 
ock, at en gång om åhret, näste söndag efter d. 14 
Martii, låta upläsa å Predikstohlen denne Byord-
ning, jemte de i honom åberopade lagsens rum. 

Således oss emellan öfwerenskommet, intyge wi 
med med wåre namn och bomärkens undersät-
tande, samt anholla om den wälloflige Häradsrät-
tens stadfästelse. Lillkyrka Sochnestuga d. 27 No-
vember 1768. 

å Prästgårdens wägnar underskrifer Adolph Adde. 

Den 5te § eller puncten utesluta wi aldeles, och 
hwilken som i olaga tid betar i Sädesgärdet under 
hwad namn det wara må han ware, för hwarje 
gång sakfäld til den plikt som 4de puncten utsät-
ter. 

för häflinge Anders Janson, Lars Ersson b, 
Staffan Larsson b 
för hesslinge Jan Olsson kyrkwärd b, Erik Jansson 
b 
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för Mösa På Corprals Boställets wägnar Lars Pet. 
Ekblad på min faders wägnar Hindric Högström. 
Anders Persson i Wiggby b, Lars Ersson i lundby 
b, Jan Erichsson i litselby b, Erik Olsson i 
Hasslinge. 

År 1769 then 14 Martii på Trögds Härads Lagtima 
winter Ting är föregående Byordning för Rätten 
upwist; och som Nämnden wisste intyga att sam-
telige Hesslinge Byemän thermed tu l alla delar 
nögde äro; så blef thensamma af Härads Rätten tul 
obrotslig efterlefnad gillad och faststäld, betygar 
På HäradsRättens wägnar Hind. Georg Westau. 

Stadfästelse av och tillägg till 
byordning för Hässlinge 1813 
Denna byordning uppges vara ett tillägg till en 
redan tryckt och undertecknad byordning utan 
uppgift om när och var den tryckts. 

ULA. Trögds härad AI:63. 30 mars 1813 § 8. 

Genom Härads Bokhållaren Herr Per Olof Gull-
bergsson läto samtelige jordägare och Hemmans-
innehafvare i Hässlinge By Lillkyrka Socken tul 
fastställelse upwisa en dem emellan träffad den 29 
af innevarande Månad undertecknad — tryckt 
Byordning, till hwilken Byamännen å vidhäftadt 
papper funnos hafva teknat Tillägg det där vore af 
detta innehåll. 

Tillägg 
1° Alt betande å samfält mark skall skje efter 

Öretal inom Byen till hvilken ända öfwerenskom-
melse förrut träffas huru många och hvilka slags 
kreatur beräknas på hvarje Öresland. 

2° Will någon till odling inhängna af samfält 
mark, ware sådant icke förvägradt; Dock kommer 
hans rättighet till betande att minskas i mon af 
inägornes widd och beskaffenhet och flere kreatur 
icke att insläppas till betande än Åldermännen och 
Byamännen finna skjäligt att bestämma. Hvar som 
häremot bryter pligtar för hvarje kreatur 3 Daler 
Smt. 

3° Wid öfwerenskommelser som icke kunna 
träffas utan omröstning blifva rösterne gällande 
efter Öretal. 

4° Den som äger flere kreatur än som efter öf-
verenskommelse belöpa på dess Öretal ware be-
rättigad till bete uti alla samfäldte ängar och ut- 

mark för sommaren mot ersättning till den som 
icke har fullt antal på det sätt att för 

Banco 
1 Häst betalas 
	 21 sk 4. 

1 fullwäxt Boskapskreatur 
	 10 . 8. 

1 föhlunge 
	 10 . 8. 

1 Ungnöt 
	 5 . 4. 

5° De i denna Byordning stadgade Böter tillfalle 
Åldermannen en tredjedel och de öfriga två tredje-
delarne samlas till en Cassa och förvaras af Ålder-
mannen till nödige utgifter för Byens gemensam-
ma Räkning. 

Sålunda öfverenskommit betygar. 

Hässlinge den 29 Mars 1813. 

P. Gullbergsson, Jan Hansson, Jan Olsson B, 
Anders Carlsson B, Olof Ersson B. 

Och blef denna utaf delägarne i Hässlinge By an-
tagne ByOrdning til deras framtida efterrättelse 
härigenom gillad och fastställd. Hvaröfver bevis 
skall ej mindre handlingen åteknas än genom Ut-
drag af Protocollet meddelas. 

Vitesförbud för Hässlinge 1813 

Vid samma ting 30 mars 1813. § 7 erhåller Häss-
linge by vitesförbud. 

Som med företedt Synebetyg styrktes att, oagtadt 
det vite af Twå Rdr Banco, som HäradsRätten, till 
fredande af Hässlinge Bys ägor i Lillkyrka sockn, 
å Lagtima HösteTinget den 3 December 1799, 
faststäls, åverkan i flerfalldig måtto esomoftast 
blifvit föröfvadt å berörde Bys ägor; 
Altså och uppå derom nu anmäld skriftelig ansök-
ning af wederbörande Hemmans Innehafvare fann 
HäradsRätten skjäligt stadga och utsätta ett för-
höjdt vite af 5. Rdr Banco hvartill utom böter efter 
Lag och skadeersättning den eller de skola vara 
förfallne som hädanefter beträdas, att å Hässlinge 
Bys och det deruti belägne Häradsskrifvare Bo-
ställes inägor, Skog eller utmark, åverkan eller 
intrång föröfva, vare sig medelst olofligt skogs-
hygge, Löftägt, Fiskande, Betande, otillåtelige 
Gång och Körwägars begagnande öfver Byens och 
Boställets beteshagar och andra ägor eller hvad 
annan måtto som hälst hvarigenom jordägarne och 
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Boställs Innehafvaren skada och olegenhet till-
skyndas. 

Dock bör detta förbud de det gälla skall, en gång 
hvart år, från Predikostolar i Lillkyrka och an-
gränsande SockneKyrkor offenteligen kungiöras. 

Byordning för Mösa by 1757 

ULA. Trögds härad. A I: 19. 9 febr 1757. 

Upwiste Corp. wid Kl. Mts lifr til häst Wälman-
haftige Hans Tib. Holmstedt en honom och gran-
name emellan i Mösa by och LillKyrka Sn förfat-
tad byordning lydande ord ifrån ord som följer: 

Byordning, hwarefter samteliga grannarne uti 
Mösa by i Lillkyrka Sockn och Trögd Härad kom-
ma at lefwa och noga i ackttaga. 

1° Skal ingen begynna slå eller skiära, förrän 
han sagt sine grannar til, och the therom kommit 
öfwerens wid 2 daler Silfwermynts wite och om 
hända skulle någon hindrad wore, at the icke på en 
gång begynna kunna, skola the som börja, förplik-
tade wara sig noga i akttaga för tramp, och annan 
förolämpning å sine Grannars skiften samt wägar 
efter lag, slå och undanskiära, när så omtränger 
wid böter samma 

2° skal ingen i änges — och Sädesgärdsbackar-
ne, diken eller renar tiudra eller beta någre Krea-
tur, dragare eller andre så länge Hö och säd om-
bärgad är, är, wid 10 Dr Silfwermynts wite, samt 
wara förfallen, at igenlösa Kreaturerne, the större 
med en daler stycket, och the smärre med 24 öre 
samma mynt. 

3° Enär byens enskilt tilhörande och afstängde 
ängar och gärde inbärgade blifwit, och til betande 
upgifwas skal thet på en gång, och med öfwerens-
kommelse efter öre och örtug skie; släpper någor 
förr eller flere Kreatur in i andras eller sine egne, 
än honom bör, böte therföre fem daler Silfermynt, 
och igenlöse the Kreatur på sätt, som redan sagt 
är. Ware och lag samma om någre swin i äng 
släppes. 

4° Så snart gärde om Höst slås skal och äng om 
wåhr bar blifwer, skola the i hägn och stägn hållas, 
och treskas någor med gärdesgård, grind eller led, 
böte för hwarthera twå daler Silfwermynt antingen 
skada skier el. ei, skier å åter skada, skal then 
thessutom efter mätismanna ordom betalas; Och 
om sädesgärde icke stendigt i hägn hålles, enär  

thet bart är, och skada therå skie kan, ware lag 
samma. 

5° Bryter någor omkull giärdesgård, grind eller 
led, böte therföre 10 Dr Silf. mynt och rätta up 
allan skada, kastar någor af ondsko och ilwilja 
enthera up, böte hälften mindre, och ersätte ska-
dan, som theraf skier thessutom. 

6° Så mycket möjeligt är skal en hwar öfwer sin 
egen trädesåker kiöra, och ei wäg på annars giöra; 
men nu händer man nödsakad är öfwer grannens 
åker färdas, så skal tå then eller the, som wägen 
giordt, så snart rägn kommer, och sig giöra låter, 
wägen upkiöra, eller i brist theraf för hwarje åker 
böta en daler Silfermynt. 

7° När skiljefårar i gärden kiöras skola och 
waan i ängar upgås, skola grannar förrut samman-
sträda, och therom öfwerenskomma, at thet så wäl 
som alt annat hoparbete uti alles närwaru skie 
skal, på thet ingenthera orätt och förnär skie må 
wid bot samma, som i första § sagt är. 

8. Wid the tilfällen, at grannarne i Byen, böra 
öfwerenskomma, om något arbete elr annat, skola 
the hwar för sig wara förbundne at uppå then 
tilförordnade åldermannens bud eller tilsägelse, 
hos honom genast sig inställa wid En daler Smts 
wite böter för them, som härutinnan tredskas, 
samtel. grannarnes ensak. 

Sedan samtel. Byemännen i Mösa häröfwer hörde 
blifwit Resolv Thet warder ofwanstående byord-
ning tu obrotslig efterlefnad i alt öfrigt faststäld, 
utom thet Byemännen efter the flästes påstående, 
tå någre angelägne Kjörslor förefalla måge som-
martiden beta theras Creatur i gärdesbackarne, 
dock under noga wakthållning, at Creaturen icke 
komma ned på renarne eller få tillfälle at gjöra 
säden elr åkrarne skada; skolandes then af Bye-
männen som theremot bryter wara til ett wite af 
fem D Smt förfallen. 

LITSLENA SOCKEN SAMT VILLBERGA 
OCH HUSBY-SJUTOLFTS SOCKNAR 

Byordning för delägarna i Hammars äng 1783 

ULA. Litslena kyrkoarkiv 0:3. Texten delvis ska-
dad och oläsliga partier markeras med - 

Fastställes enligt särskilt tilläggning i soknesstäm-
moprotocollet. 

Följande öfwerenskommelse och Byordning är 
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slutad emellan interessenterne i Hammars Ängen: 
Nämbl. Ägarne och Innehafwarne af Granbergs 
Säterie, Litslena Prästgård, Gästgiwaregården, 
Litslena Frälse Hemmanet, Åby, Ulstämma, 
Scholsta, Hummelsta, Tible, Kromsta, Tyrsta, 
Wällinge och Hällby Byar, samt Willberga by, och 
Säwsta Boställe i Husby-Siutolfs Sockn. 

lmo Skall ingen Slå sin förslåtta Längre än ifrån 
Norr [gr] inden, ned - - Has selbacken, tu och med 
Hällby [grinden?] - - lade Tångor wid Trettio Twå 
Srs Wite. 

2do Bör sielfwa stors[l]åttan, efter förut på Kyr-
kiowallan träffad öfwerenskommelse, hwaraf Wil-
berga by och Säwsta bör igenom Ängswaktaren få 
tidig del, skie och begynnas på en och samma dag 
och timma, och dagen förut, hwar och en upgå 
sina förrWad, då wid samma tilfälle alla böra slå 
och slå och räfsa wäg öfwer sina Tegar der all-
männa gång och kiörnings wägen är, nembl. Öster 
öfwer Hasselbacken fram til Ragnilhäl, och så wi-
dare, samt Winterwägen neder wid Ån, eller och 
kiänna sin egen skada; Den som slår förr än nu 
sagt är, eller beträdes med kiörning elr ridning, 
annorstädes öfwer ängstegarne, än på nämnd[e] 
wägar, skall wara förfallen till Tiugu Fyra skillings 
wite, och skadans ärsättning. 

3tio Slår elr Räfsar någon öfwer sin Grannes 
Teg, böte Tjugu fyra skilling, samt ärsätte skadan, 
hwarwid äfwen är nödigt i den Händelse at hwar 
och en bör med Stenar elr Pålar och Bomärket 
derpå, sin[e] Tegskiften förse, flyttar någon dessa 
skiljemärken plikte efter Lag. 

4tio Wägen ifrån Norra grinden til Fiskwiks Wa-
det, bör årligen wid Midsommarstiden lagas och 
grusas, så at hela och halfwa Mantal, skicka åstad 
et hion med häst och kiärra och fierndelar med 
åttondelar, samt de mindre, en Person med spada 
elr skåfwel, hwarifrån Wilbergaby som den wägen 
eij nyttjar, är befriad; Och skall den som härwid 
sin skyldighet eftersätter plikta Tolf Skilling. 

Sto Och som hägnaden är högst angelägen så 
bör hwar och om Wåren Käln gådt utur Marken, 
som och straxt efter bärgningen, efterse, laga och 
stänga sina Gärdesgårdar, och på en öfwerens-
kommen dag sammanträda, at ordentlig Syn öfwer 
hela Ängen hålla, hwarom Willberga by och Säw-
sta bör blifwa underrättade; Efterlåter någon här-
wid sin skyldighet, plikte Trettio Två skilling, 
utom skadans ärsättning. 

6to Om någon så illa sinnad menniskia innom 
Bylaget wore, som på något wåldsamt wis, mer elr  

mindre, skadade Gärdesgårdar elr Grindar, som 
samma skall utom skadans ärsättning, och böter 
efter lag, wara förfallen til et Wite af Twå Rdr 
Specie. 

7mo Som nödig är at i rätt Bålstada skillnad 
emot Wilberga Sockn, Hammars Ängs Interessen-
terne för sin ägodel böra stänga en ny laglig 
Gärdesgård, i Proportion efter S[l]otterkarlarnes 
wanlige och upgifne antal, så må ingen sig derifrå' n 
undandraga wid TrettioTvå skillings Wite, hwar- 
efter Gärdesgårdarne, såsom förut öfwer alt i godt 
stånd satte, böra upmätas, och så delas, at hwar 
och en får sin andel i alla Gärdesgårdar kring äng-
en på et ställe, men Willberga by mitt för sin 
Bålbys Äng. 

8vo Och som mycken olikhet uti Interessen-
ternes ägande delar inträffar, hwarigenom den ena 
framför den andra, hwad betet angår, blir förför- 
delad och skadad, och Ängen af för mycket krea-
tur, och för nära betande, hwarder årligen sämre, 
Så må ingen derstädes uti bete mera insläppa än 
fyra Boskapskreatur, räknadt på hwar Slotterkarl, 
efter den upgift och förtekning, som skiedd är och 
wanligen want, utan wäl mindre, om omständig-
heterna til Ängens förkofring skulle synas påford-
ra, då en Häst altid räknas för Twenne Boskaps-
kreatur, och det på Tvenne weckors tid, då alla 
kreaturen utan mosägelse böra uttagas. 

Innan alt höet är bergat, och på kyrkiowaln elr 
eljest är tilsagt af Ålderman, skall ingen wara tillå- 
tit at insläppa något kreatur på betet, äfwen som 
ingen rar lämna främmande tilstånd, at förr elr 
sedan insläppa något kreatur på betet, utan sam- 
terl. Interessenternes samtycke; Den däremot 
bryter, pliktar för hwart kreatur Sexton skilling 
Specie. 

9mo Och som omöijerligen någon Ordning och 
skick uti et så widlöftigt Ängslag kan winnas, med 
mindre någre wisse personer utaf Interessenterne 
handhafwa wärkställigheten af denna öfwerens-
kommelse, så bör här, som wid alla annan wäl 
inrättad Byordning; en Ålderman med 2ne Bisit- 
tare förordnas, hwilka komma i Tour efter som 
Interessenterne häråfwan äro antecknade at årli- 
gen ombytas och i Soknestufwan wälja[s] Wil- 
berga byamän med Säwsta do[ch] undantagne, 
hwilka böra hos de brotslige och träskande, före- 
skrefne Wite Prompt uttaga, och i brist af contant, 
utpanta så mycket som deremot kan swara, och 
pant[eni efter en Månads tid, på offentelig Auction 
försälja, då 1/3 del tilfaller angifwaren elr Ålder- 
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man; 1/3 del Soknens fattiga och 1/3 del Interes-
senternes gemensamma Cassa, som til nödige 
Prosessers utförande med mera, kommer at nyt-
tias, hwaröfwer ålderman bör med Räkning wisa 
redo. I medlertid och i brist af annan tilgång sam-
manskiuta Interessenterne til nödige utgifter; men 
i grofwa bråttmål kommer den bråtslige at Lag-
föras. I den händelse at en elr flera af de bråtslige, 
skulle sätta sig i motwärn, eller med hugg och slag, 
samt ord och gierningar, bemöta Ålderman och 
Besittarena, den elr de skola Lagföras, och efter 
Allmänna Lagen, som emot förmän, til wälförtient 
straff befordras. Hwaremot och, om Ålderman 
med Bisittarena, skulle af hat elr afwund elr för 
wänskap, Släktskap, gåfwor och skiänker, wara 
efterlåten i deras tjänst, eller wisa någon Manna-
mån, så skola de wara förfallne til Fyra Riksdahls 
Wite, til skiftes emellan de fattige och Cassan, 
utom lag och skadans ärsättning, då i sådant fall 
Ålderman som öfwerfaller, pliktar Twå delarne. 

10mo Angswaktaren skall för dess innehaf-
wande förmåner, bestående utom tilräckerliga 
Hus, uti ansenlig Åker, Höfång och bete, wara 
skyldig, at i Allmähet wårda och freda Ängen samt 
dess Hägnader och i synnerhet genast tå bar Mark 
blifwer, gå ikring alla Gärdesgårdar, och tå någon 
brist förspörjes, tilsäga Lottägaren at förbättra 
hwad som felar, eller om han treskas det hos Ål-
derman angifwa, hwilket Ängswaktaren sederme-
ra alt inn til wintern noga i akttager. Han skall och 
efterse och wakta, at ingen ofredar eller bå'rttager 
grindar med sin[a] lås samt Gärdesgård eller stäng-
er deraf winter elr sommartid, At eij någon giör 
olaga wägar öfwer Ängen. At eij någon af Interes-
senterne, insläpper flera kreatur i bete än efter 
Byordningen är tillåtit, samt at kreaturen eij förr 
insläppas, och sednare uttages, än allmänt är öf-
werenskommit men framför alt at eij något enda 
främmande kreatur i betet insläppes, under hwad 
förewändning det och wara må, emedan Ängswak-
taren derföre blifwer answarig, samt at i öfrigit 
under Ängsbergningen, och eljest, wara Interes-
senterne såsom dess Lagliga Husbönder til lydnad 
och tjenstaktighet förbunden, och i synnerhet ef-
terkomma, hwad honom af Ålderman och Bisittar-
ena, til delägarenas nytta kan anbefallas, och hos 
dem, då något ofredande på Äng och Hägnader, 
eller annan Oordning skier, sådant ofördröijerli-
gen anmäla, och nämna de Witnen han til sådant 
intrång genast tagit. Till sin rättelse skall han få et 
Exemplar af denna Byordning, at blifwa i sin  

tjenst af Interessenterne skyddad och förswarad 
Men skulle han uti någon af desse föreskrefili 
skyldigheter, af ondska, egennytta elr wårdslös 
het, brista, så skall han efter 1733 års Tingsför 
bud, första och andra gången böta Tre Riksdahl 
16 ss Specie, och tredje gången aldeles afsättas. 
hwilken sednare eij kan undwikas, om han, genom 
upstudsighet, fylleri, eller kreaturs insläppande i 
Ängen, emot honom wilkor, med mera dylikt, giöt 
sig til Sysslan owärdig. 

Litslena Soknestufwa den 25 Maij 1783. 

Jacob Jung, Joh Pet Söderström, Daniel Starck, 
Johan Carlsson, Eric Lindström, Lars Larsson, 
Erich Persson, Anders Andersson, Anders 
Pärsson b, Per Ersson, Gusta Andersson, Joh. 
Olofsson, Olof Larsson, Pär Jansson, Jan Jansson 
b, 

År 1783 then 2dra Junii, wid Trögds Härads lag-
tima SommarTing uti Lisslena Gästgifwaregård, 
är förestående Öfwerenskommelse och ByOrd-
ning för HäradsRätten upwist och uppå therom 
tillika gjord anhållan, pröfwade HäradsRätten 
skjäligt at then samma til efterrättelse gilla och 
fastställa. 
Betygar På HäradsRättens Wägnar Carl A von 
Ackern. 

En anteckning på byordningen »§ 102 Litslena d. 
19 November 1798» syftar på tingsbehandling vid 
Trögds häradsrätt 12 nov. 1798 § 102. 

LITSLENA SOCKEN 

Byordning för Källsta 1807 

ULA. Trögds härad A 1:57. 17 juni 1807. § 68. 

Kjellsta Byamän i Litslena sockn läto till faststäl-
lelses erhållande ingifwa följande Byordning: "År 
1807 den 16 Junii blef til aldra ödmjukaste följe af 
Trögds loflige Härasräts förordnande byordning 
uprättad i Kjelsta by och ock [!] Lislena socken 
som följer 

lmo Ålderman skall tilsettas efter Tur och om-
byte skjer d. 1 Maji warje år samt en bisittar på 
samma sät, och ner granna skola sammankallas 
utskickas af Åldermannen en aln man från man 
byiamän i så god tid som tiden medgifwer och 
settes på samma aln med blygärspenna wad tima 
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byamen skal samlas hos Åldermannen, den som 
denna aln utan laga förfall nedlägger eler förhind-
rar böte åtta skilingar Bancko. Lika wite ware och 
för den granne som utan laga förfall försummar 
sammankomsten. 

2do Höst och wår eller oftar om så pröfwas 
hålles gjerdesgårdssyn, wad, som bristfålligit be-
finnes utsettes tid til thes förbettrande skjer ej 
inomm then föresatta tiden plikte En sk. B, för 
warje famn samma plikt wari för then som imillan 
Synerna eler elist förfaller gjerdesgård sedan han 
therom blifwit tilsagder, män han af ålderman eler 
någon annan granne tärom tilseges Likaledes Plik-
tas lika mycket för wart Kreatur och desutom 
ärsetta skadan efter byjamans åldermans och bisit-
tarens ompröfwande. 

3tio Grindar hålles i thet stånd samt led at ej 
nogra kreatur inkomma igjenom des fjelaktighet 
wed Åtta sk. wite. 

4to aflopsdiken gjenom åker och äng skal dikas 
ner årstiden och musten är den til passande wem 
som dertil brister ner han af ålerman bisetaren, 
och grannarna blifwer tilsagder böte En sk famen 
dikar han ej ändock låter byjamän det för lego 
wärkstella och den legan straxt hos den träskande 
utmäta, skiljediken förfares wed samma wis men 
häften minde plickt. 

5te ner såningstiden infaller och gjerdet skal 
hängnas, försummar nogon sådant öfwer et dyng-
en derefter, och finnas nogot kreatur af wad slag 
ded wara må plikte derföre En sk. 

6to hwilken som om hösten uti gierdet insläp-
per nogot kreatur för än ded af byjamän blifwit 
öfwerenskommit om upgifning böte åtta skillingar 
samma bot wari för den som utom byjamäns sam-
tycke nogot Tjudrar eler beter. 

70 Ängar och hagar släppes in och upgifwes 
efter öfwerenskommelse bryter nogor derimot 
böte derföre Åtta sk Banko för hwarje kreatur. 

8° Ålderman med bisittarn sammankallar byjen 
ner såning skal börjas då dagen utsettes och tiden 
til wans uppgånde, wilken då försummar sit wads 
upgånde böte derföre för warje wad Åtta sk. sam-
ma plikt ware för den som går krokit wad inpå sin 
granne eler och slår öfwer wadet och gjelde höet 
tesutom åter efter de öfwerega opartiska byjamäns 
ompröfwande äfwen wed samma wite får ingen 
kiöra ändsefter sin grannes oräfsade tjeg utan en-
dast twärtöfwer då han skall undanräfsa höet. 

9° bysens gjes skola byiamän wingarna af-
klyppa eler ihop samma och binda at ingen gås  

kommer at flyga i Sedes gjerdet finnes nogon gås 
dit inkomma böte för hwarje gås En sk och den 
som har okynnesfä af hwad slags få ded wara må 
som flöjear eler sönderbryter giltig gjerdesgård 
plikte för wart och et ofängslade kreatur Åtta sk 
och dessutom gjelde skadan. 

10° ner wårflod infaller och grannarna derom 
blifwer budade skal alla grannarne efter öretahl 
utsläppa wanet, samma sät förehålles om Snö-
skottning om winteren wem som ded efterlåter 
böter En sk. 

110  Trägårdar täppor ärt och rofland får Ingen 
af grannarna Eler dess barn öfwer Åtta år ingå och 
gjöra skada wed 8 sk wite som af dess föräldra 
betalas. 

12° om nogon almen nytta skule för bysens 
bästa Infalla Eler påfinnas skjer sådant efter Proa- 
luteten [=pluraliteten] och flesta röster i allmän 
sammankomst då den träskande betalar för dess 
efterlåtande den kostnad som på honom kunde 
belöpa och böta therföre åtta skilingar. 

13° Innga Inhyseshjon får nogon uppå thes ägor 
intaga utom samtelige Byjamäns öfwerenskom-
melse wed En Rdrs wite och flytta äntå Inhyses-
jonet tärifrån til thes tärom är öfwerenskommit. 

14° Bar Eld Eler ljus får ingen utom hus bära 
Eler uti uthus der Eldfängda ämnen kan finnas 
samt Innga tobaksPipor på sådana ställen får nytt-
jas, för öfwärigit wå'rdas Elden så i spis bastufwur 
och Kjölnor at icke för strängt eldas och sotning 
och brandsyn noga fullföljas och ellen i smedjor 
utsleckes alt wed En Rdrs wite. 

150  Wed Åtta sk. wite får Ingen undandraga sig 
at upgräfwa Eler upränsa the brunnar och watu-
ställen som gjemensamt nyttjas. 

16° Byjamän Insläpper til betande i ängen Ett 
och ett halt störe nöt på warje öresland samt i 
Kohagen Ett halft Korum på på[!] wart öresland 
wed sexton skilingars wite samt efter öfwerens-
kommels i skogen så öfwer hella bysens skog som 
warje hemmans del den som mera Insläpper plikte 
derföre Tolf sk för warje nöt. 

17 den som dikar nermare In på bysens sam-
felta wäggar och gjerdesgårdar än dess Careta och 
Protocoll utwisar böte derföre sexton skilingar 
och dess utom fylle åtter tilbaka Gjör han ded ej 
hafwe grannarna rättighet at sådan för lego gjöra 
och densamma hos den träskande utmäta. 

18° skule nogon wara så obenksam obetänk-
sam] at han med hugg och slag öfwerfaller ålder-
man Eler bisittaren ner the skola utaga böterna 
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plikte Twå RDr Banko och för oqwädinsord smä-
deord och swordom Tolf sk, samma plikt ware för 
den ålderman och bisittare som dermed beträdes 
ner han förrättar sin sy[s]la. 

19° med Panter förehålles så at om then brots-
liga ej hafwer Päningar tages tu riklig pant hwilken 
efter åtta dagars förlop skal Ijenlösas skjer thet eij 
hålles auction Inom byn och öfwerskottet åter-
ställes den brotsliga. 

200  Alla böter som faller gjöres en minfält 
Cassa som förwaras af åldermannen och derföre 
wed dess afträde wisar behörig redo wilka anwän-
das tu bysens samfälta behof, män icke til bränwin 
och dricka. 

21° Alla husbönder underrättar sitt tjenstefolk 
och torpare wed dess ankomst om denna byord-
ning i annor händelse blifwer husbonden answarig 
för wad som af dem hända kan. 

22° försumar ålderman Eler bisittaren att utaga 
böterna som här utsatta äro böte dubbelt imot 
warje pligt. 

Med föregående byordning förklarar wi oss här-
med till alla delar nögde på ägne och de öfweriga 
byjamäns wängnar. 

Carl Jansson, Mårten Nilsson, Anders Andersson, 
Jan Mattsson, Matts Mattsson, Jan Jansson, Per 
Persson, Eric Ericsson, Anders Jansson 

Sålunda warda öfwerenskommit och underskrif-
wit Intyga Johan Abrahamsson i Staxhammar An-
ders Jansson i Kumbla". 

Och fann HäradsRätten skäligt ofwan intagne 
byordning tul. efterrättelse inom Kjelsta by at gilla 
och fastställa. 

Byordning för Sneby 1823 

Original i Enköpings Museum. 

Byordning för Sneby By i Litslena Soken af den 
lsta Maij År 1823 
C. 1. 

1 Uti hwarie by bör finnas En byrett bestående 
af en ordförande hwilken kallas ordningsman med 
En heller flerre bjsittarre, byrettens åkande Er at 
befodra denna byordning till Werkstellighett och 
at befremia bylagets besta. 

2. Hos ordningsmannen har byRetten så åftta 
nöditt finnes sig at sammantreda. des första göro- 

måll blifwer at efter denna byordning afslutta twis-
terne och fella bymennen till det answar för dett 
her nedan förre upReknade felsteg som eij till den 
utsatta tiden blifwitt werkstellte. kallelse till byr-
rett skall altid skie åttminstone En dag förutt så-
dan kallelse bör hwar och En Inom bylagett hör-
samma wid witte af 8 skj bako. Utte bljfwer han 
och wisar eij gjlltitt förfall warde feld till witte. 

Ordningsmannen Eger efwen macktt at ner 
han sielf pröfwa nöditt heller warder af någån an-
nan byman der om anmodad kalla byllagett till 
allmen sammankomst, denna kallelse skier genom 
En hos ordningsmannen förwarad staf. från ord-
ningsman lemnas denna staf till nermaste granne 
warefter den så widare man emellan uttan Ringas-
te upehåll i den stagade ordningen inom bylagett 
forttskaffas. wisar någån försumelse eller mottwil-
Ha her wid utgifwe han första gången 8 skr banko. 

Ner stafen sålledes omlupjtt bör åboen sielf 
från hwarie hushåll på der till utsatt tid och stelle 
sig infinna för att samråda om hwad af ordnings-
mannen kan blifwa förestellt. utte blifwer någån 
uttan at warra warra siuk förut bårtrest eller hafwa 
anat fulgjlttitt förfall utgifwe han hwarrie gång 8 
skr banko och warre skyldig at åtnöjas med hwad 
de nerwarande beslutta. 

Förmerkes skilgaktighetter i meningarne wid 
almen sammankomst så bör omRöstning anstellas 
och bereknas då En Röst för hwarie af de Rös-
tandes innehafwande Örresland inom bylagett. 
eftter örretall börra alla bidrag till gemensamma 
arbetten af bymennen utgöras så framt bymennen 
finna skiell at öfwerens komma om någon annan 
grund. Erro Rösterne like å ömse sidor gellde då 
den mening som ordnjngsmannen bittreder. 

På sett som sagtt Er samlas bymennen Årlli-
gen den lst Maij på det stelle som ordningsman-
nen utsetter. då upleses altid åtminstå'nne de nöd-
wendigaste puntter af denna byordning der efter 
företages granskning af den Redogörelse för flest 
förfluttna års åtgerder samt bykassans tillstånd 
och anwendande som by Retten Er pliktige at då 
framlega. 

[7]Då tiden Er Inne at ny ordningsman för byla-
gett skall wellias. Warre af tre dömde ordnings-
mannen skyldig at genast till honom Emott Kwitto 
aflemna stafwen hwar iemtte de handlingar som 
ordningsmannen tillkommer at hafwa under sin 
wård. 

8. En och hwar af bymennen ålligger at wisa 
ordningsmannen och byRetten lydnad hörsamhett 
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och aktning hwar Emot ordningsman och bjsittare 
skolla med wenlighett och saktmod bemötta alla 
och i sinna handlingar altid hafwa Rettwisan uttan 
afsende på person till sitt enda förre måll. den sig 
fördristar at Inför samma Rett wid allmen by-
stemma eller wid wittes uttagande bruka Oansten-
diga eller föraktliga ord eller åthefwor utbrister i 
Eder eller swordommar eller nyttjar wåld utgifwe 
till bykassan första gången 16 skr banko. 

C 2ra om hengnad stengning och dikning. 
1. Höst och wår eller flerre gångår om året der 

så nöditt pröfwas anstelles uppå ordningsmannens 
tillsegelse gerdesgårdssyn af samtlige byamen 
hwar wid alla bristfellighetter å hengnader grindar 
eller led för willka En hwar efter sin Egodell bör 
answarra noga anteknas samtt wis dag till derras 
lagliga iståndsettande Ener den sålunda förre 
skrefnne tid inttrefatt förretages genast efttersyn 
till utrönande om alt Er fulgordt. bettredes någån 
då med försummelse så fella honom byRetten at 
efter utsede gode mens upskatning ersetta skadan 
om sådan skied Er samtt wedergelle han till fullo 
den kostnad som upgå'r för bristernas istånd set-
tande hwarom ordningsmannen uttan widare 
dröismåll besörier efwen som ordningsmannen al-
tid så snartt någån hengnad förmerkes hwarra 
ogild förstendigar Egaren om des lagande och de-
rest denne i sådan skyldighett treskar pliktte 8 skr 
bo. 

[2.] skulle någon finnas så illa sinnad at han af 
hatt ondska öfwerdåd eller för at insleppa kreattur 
nedrifwer och förderwar grind led eller gerdesgård 
befodre då ordningsmannen den bråtslige till an-
swar och skade Ersettning derförre och felle by-
Retten honom at till bykassan utgifwa 16 skr 
banko. 

Nest förre den wanliga slåttertiden bör ord-
ningsmannen sammankalla grannarne at förenna 
sig om wiss dag till samfellte Engars af slående. 
den som slår öfwer waden gifwe dubel Ersetning 
efter byRettens pröfning. 

Alla nödiga wegar Inom Egorne samt till och 
ifrån by börra grannarne emellan efter örrettall 
fördellas sedan håle hwar sitt wegstycke så för-
swarlitt wid makt at wegen uttan olegenhett för 
åkdon Redskap och dragare kan befarras. försu-
mar någån at bettra den bro eller wegstycke som 
grannarne wid besiktning den ordningsmannen i 
början af october månad hwarie år ansteller för-
klaratt ogild och öfwerens kommitt börr i stånd  

settas innom wiss tid efter skied tilsegelse derom 
så åligger ordningsmannen at då så'dantt wid skied 
eftersyn finnas åsjdosat för lego genast låtta bettra 
dett bristfelliga och bettallningen der förre af den 
treskande utmetta. 

5. Under de såkallade andetider Eger ordnings-
mannen maktt at ner han pröfwar nöditt anbefalla 
det swin och andra kreatur efwen om daggen må 
hållas af stengde för treskande her emott gielldes 
hwarie gång 4 skr banko. 

C. 3ie 
1. Enner ordningsmannen sielf anser för godt 

eller warder af någån annan granne påmintt at 
wårtiden låtta från sedes gerdett eller Engen ut-
sleppa dett qwarstående Wattne börra bymennen 
af ordningsmannen kallas at på utsatt tid sig in-
stella till samma arbettes förrettande i den mon på 
hwar och En eftter hans egoandel bör ankomma 
och hwfilken derförre bör warra förut å by 
stemma. försummas detta af någon byman eller 
går han bordtt innan altt Er fulgordt eller werk-
steller han arbettet illa och oduglitt utgifwe 4 skr 
bank[o] och -bettalle des utom den som af ord-
ningsmannen genast anttages at arbettett i hans 
stelle förretta. 

2. Då flodiken efter förre gången syn ånyo mås-
te grefwas wartill skyndsamhett och bör ett sådant 
arbette skie lika gemensamtt och wid samma witte 
och för försummelse som åfwan sagt Er. 

3. Alla byar börra så witt möielitt Er med ym-
nitt och godt watten warra försedde och skolla 
derföre brunnar kiellår eller andra samfelta wat-
tustellen stenditt hållas wid maktt. blifwer det 
nödjtt at sådanna Rensas eller upgrafwas får ingen 
sig der ifrån undandraga. Skier annorledes hafwe 
ordningsmannen maktt at låtta för den tredskande 
leia ersettare samt arbetslönnen uttaga. 

4. Så offta som nöditt Er skolla strömmar åar 
och bekar upgrefwas under tå' rraste tiden på som-
maren. den som heremott wisar sin försummelse 
skall ordningsmannen lega dugllig karl samt ar-
bettes lönnen af den treskande uttaga. 

C 4de 
Ei må någån om wårren insleppa lösa kreat-

tur at betta på Rågen wid witte af 16 skr banko 
sådant bettande om hösten på ofrusen åker hwarre 
förbuden wid lika answar. 

På dett Engarna ike måtte blifwa för mykett 
nedtrampade och för nerra bette hwar af stor af-
saknad i följande åres gröda förordsakar så er 
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högst nödigtt at de om hösten sedan bettning 
synnes warra lagom skied straxt bljfwa upfredade. 
den her Emott bryter gellde för hwarie kreattur 16 
skr banko. 

Ingen warre till låttit at betta eller tiudra 
sinna kreattur i Eng eller sedesgerde enskiönt dett 
skiede på hans Egnna tegar eller skiftten ifrån k: 9 
om qwellarna och till 5 om förre midagarne. den 
sig heremott förser gellde för hwarie gång 16 skr 
banko. 

Sedan engarne Erro af slagne böra inga 
kreattur insleppas till bette innan grannarne öf-
werens komitt så weil om tiden ner sådantt må 
skie som och om anttallett samdt hwilka slags 
kreattur de willia der intaga, för hwarie kreattur 
utgifwe den her emott brytter 16 skr banko och 
skolla lcreatturrett genast uptaga. 

Ordningsmannen ålleges at anstalta at tiur 
och fargalt må finnas. 

Okynnes eller folkilskna kreattur börra icke 
få gå lösa i by uttan skolla warra så fengslade at de 
icke kunna görra skada, försummas detta utgifwe 
Egaren uttom ersettning för orsakad skada 8 skr 
banko. 

Der wallgång Er oundwikelig skolla bymen-
nen sig derom förrena så som de tienligast finna 
och bör ingen som på samma mark har kreattur sig 
från deltagande der uti undandraga wid witte af 12 
skr banko. 
[Kapitel 5 saknas] 

C. 6te Om wådelds förrekomande 
Hwarie heltt mannan warre försed med En 

förswarlig handsprutta som åborna af egen med-
dell börra sig förskaffa finnes försummelse heruti 
wid de bransynner hwarom nedan förmelles, 
warde sådan sprutta af ordningsmannen genast 
anskafad på den treskandes bekostnad, i hwarie 
gård skolla finnas brandstega, båtshake och wat-
tenEmbar wid lika efwentyr. 

Hwarie höst och wår skall byRetten Eftter 
skied tillsegelse derom i by laget af ordningsman-
nen anställa nödige bransynner. synnemennen 
skåde då brand Redskappen, upteknne alla brist-
felligheter som farlliga Ero och utsette wis kortt 
tid innom hwillken de skolla warra i ståndsatte. 
den husbonde som wid den å stadgade tid seder-
merra skeende efttersyn finnes ike hafwa fulgortt 
synnemennens förreskriftt gellde 16 skr banko. 

[3.] finnes Eldstad wid bransynnen så bristfellig 
at Eldskada der igenom tima kan, warre det syn- 

nemennens Rett och skiellighett at den samma 
gennast nedrifwa och utgifwe Egaren för sin 
Wårdslöshetts skull 16 skr banko. 

Så åftta ordnings mannen finner nödigtt till-
sege han grannarna det sotsyn kommer at anstel-
las af byRetten fölljande dag. den som då finnes 
hafwa sinna skorstenar osottade utgifwe för 
hwarie sådan 4 skr banko. 

Ordningsmannen bör besöria genom öfwer-
ens kommelse med grannarne at då stånnweder 
eller åska emott natten intrefar En heller flerre 
pålitliga bymen gå branwaktt i byn. 

[Cap. 7] 
Ingen af grannarne må understå sig at wid 

sin grannes åkerskifften betta eller tiudra den sig 
heremott förser utgifwe till Egaren 8 skr banko 
samt till bykassan En lika Summa. 

den som af wanartt på Engen eller gerdett 
Rifwer gres Eng skier på en annans teg eller skiffte 
warde förfallen till Ett witte af 24 skr banko. 

C. 8. Om wittes uttagande och bykassens för-
waltning. 

ByRetten Eger at sielf werkstella sinna bes-
lutt och den enna ordningsmannen Reka den andra 
hand dertill ener så påfodras Om ike de herföre 
skrefnne witten godwilligtt Erleggas skolla bjsit-
tane på ordningsmannens tillsegellse af den pliktt-
felde taga pantt som å flesta aution i ortten försel-
lies till den mest biudande om den icke förut In-
löses och öfwerskottett tillstelles Egaren samtt 
wittesmedlen insettas i bykassen sedan de influt-
titt, möttas utmettningsmennen af wåld strafas så-
dant såsom i 1 C. 8 p. Er nemdt Kan werkstel-
lighet och beslutt ike anorledes skie må kronobet-
tieningen i ortten anlittas emott wedergellning af 
den motstrefwige efter förfatningarne. 

Husbonde answarar för de witten efter denna 
byordning. ådömmas hans barn och tienstefolk 
hwaribland statt tårpare och Reknas dock så at 
han ej Er plikttig erlega dyllika medell för tienste-
hjon eller stattårppare för En ut Rönt blifwitt at 
dese sielffwe sakna tilgång, i wilkett fall den som 
pliktten uttager skall besöria at tienstehionett 
slcrifwer eller låttär skrifwa qwitto på så mykett 
innestående års lön som pliktten utgör hwilket 
husbonden tillstella emott medlens owegerliga 
bettalande genast eller sist wid tienstårets slutt. 

Slutteligen Erhindras at hundar ej få gå lösa 
under den tiden som får kreatturren går utte på 
bette. den som her emott brytter pliktte med 
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med förre skrefnne by förordning förkllarrar wij 
Dss alle sammans Nögde som skiede i Sneby den 
lsta Maij 1823 

a Anders Ersson, Carl Persson b, Mats Andersson 
b, Anders Andersson b, Carl lansson b, Eric 
Ersson b, gl Anders Ersson b, Jan Jansson 

at allesammans under skrifwitt sinne namen och 
bomerken Ero wij tillkallade Wittnen drengen Eric 
Ersson b i Sneby Samtt Jan K Carlsson i wester 
Wellinge 

År 1824, den 22 november, å Lagtima HösteTinget 
med Trögds Härad är denna By-Ordning för Här-
adsRätten upvist samt till behörig efterlefnad fast-
stäld, såsom Domboken under § 148 nermare utvi-
sar; Betygar På Härads Rättens vägnar A G. Lu-
nell 

LÖTS SOCKEN 
Stadfästelse av byordning för Hummelsta 1779 

ULA. Trögds härad AI:34. 4 juni 1779. 

Inlemnade KronoLänsmannen wälaktad Carl 
Friedric Setterbom, såsom delägare i Hummelsta 
by Löths Sn ett Exemplar af Kl. Maijsts År 1742 i 
nåder utfärdade Byordning, hwarom Hummelsta 
Byamän sig förenat: Hwadan stadfästelse påskrift 
å samma Exemplar af Härads Rätten lemnades. 

VALLBY SOCKEN 

Stadfästelse av byordning 
för Lidingby och Sycklinge 1779 

Byamännen har att välja mellan två byordningar 
och väljer MBO med däri införda bötesbelopp. 
Byordningen är bevarad och förvaras bland byns 
handlingar i ULA. Nedanstående utskrift efter 
häradsdomboken. 

ULA. Trögd härad AI: 34. 4 juni 1779. 

Anmältes hos HäradsRätten thet Lidingbys Bya-
män i Wallby Sokn och Sycklinge Byamän i sam-
ma Sokn, hwilka senare hade ägor inom the förres 
Rågång, till följd af hwad HäradsRätten wid sist 
hållne winterting den 18 Martii thetta år förordnat, 

sammanträdt och om Byordnings antagande sig 
förenat; Hwaröfwer följande öfwerenskommelse, 
inlemnades: År 1779 then 2dra April infant sig 
undertecknade uti Lidingby at förena them emel-
lan om en wiss Byordning til efterlefnad Grannar-
na emellan, tå för them uplästes 1742 års Byord-
ning samt then för Lillkyrka och Boglösa Socknar 
af Herr Baron och Riddaren Oxenstierna upsatte 
Byordning af then 14de martii 1769 med föreställ-
ning till Byamännen hwilken thera the helst 
åstunda antaga. Hwartill swarades at 1742 års 
Byordning tages tu efterlefnad med the theruti 
utsatte böter för then treskande, sedan then nu för 
alla samtelige upläsen blifwit och en hwar om 
thess egenteliga nytta öfwertygad blifwit och an-
hålla nu samtelige underskrifne, at then till efter-
lefnad af Lofl. HäradsRätten fastställes. Lidingby 
År dag föreskrifwen 

Johan Albrektsson, Nils Ersson, Anders Jansson, 
Anders Ersson, Bengt Hansson, Per Jansson, Jan 
Bengtsson, Carl Olsson, Per Anderson, Per 
Hansson, Cajsa Olsdotter Per Jans Enka 
bomärken. 

Med förestående Byordning och öfverenskom-
melse som Lidingby ingått förklara wi oss för 
Sycklinge till alla delar ingå at efterlefwa. Syck-
linge den 27de April 1779 Erik Ersson, Lars Jans-
son, Jan Jansson, Jan Andersson, Å Lars Anders-
sons wägnar thess måg Jan Jansson, Karl Lars-
son, Bomärken. 

Att thenna öfwerenskommelse är af ofwannämde 
underskrifwne och att then af lofl. HäradsRätten 
fastställes utan wår närwarelse, intygar som wit-
nen Math. Welkn, Er. Franckenberg, Olof Öst-
man. 

Och pröfwade HäradsRätten således skjäligt å thet 
inlemnade Exemplaret af 1742 års Byordning, be-
hörig stadfästelse påskrift lemna samt thetta til 
bewis theröfwer äfwen meddela. 

VECKHOLMS SOCKEN 

Byordning för Säby 1787 

Efter byalagets exemplar återgivet i Weckholms-
bygden. Bygdetidning utgiven av Studiecirkeln i 
hembygdskunskap. November 1953. Stencil. 
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1/ Skall eldens varsamma handhavande vara 
allom om hjärtat, enligt B. B. 24 Cap § 1,3 samt 
brandsyn å skorstenar ske, höst och vår, som ock 
på alla eldstäder, och det bristfälliga genast botas 
vid vite av sexton shilling. 

2/ Hägnadssyn skall hållas tvenne gånger om 
året, först om våren, innan gärdet besås, och se-
dan om hösten, innan gärdet uppgives; finnas gär-
desgrindar bristfälliga, botas genast, vid vite av 
sex shilling för varje famn, samt skadans ersät-
tande efter. 

3/ För ogilld grind och led pliktas en shilling. 
Dikessyn hålles vid samma tider som hägnads-

syn. Finnes något dike behålla vatten på åkrarna, 
helst sädesåkrar, utdikas det genast, vid fem shil-
ling 4 rs. vite. Är det ett större dike, än som be-
kvämligen av ett hemman underhållas kan, och för 
byn samfällt nyttigt, hjälpas alla Byamän åt med 
dess uppdikande och underhållande. Den det för-
summar, tredskandes ensak. Brunnar och vatten-
källor hållas vid makt, om det vid vite av 2 schil-
lingar 8 rs. 

4/ Så snart sädesskäppa å gärde bäres, varde 
om åker och äng stängt — vid 8 Schillingar vite, 
som ock med lika vite, inga svin eller andra krea-
tur i 'gärdet, som sått är tålas eller insläppas. Tre 
dagar efter fulländad såning, skola ägorna upp-
köras, vid vite av 1 shilling 4 rs. 

5/ Som en del gärdesbackar ej kunna till slåtter 
användas, så tillåtas uppå dem tjudrande och be-
tande, med det uttryckliga förbehåll, att påliteliga 
personer till kreaturens vaktande tagas, emedan 
all ohägn, som härigenom timas, skall anses dub-
belt emot annan ohägn, och plikta dessutom den 
vårdslöse åtta schillingar. 

6/ Icke heller vare tillåtet insläppa kreatur i gär-
det, innan alla inbärgat hava, vid vite som lagen 
uti B:B:5 Cap 6 § utstakar. Allt vårbetande å äng 
som ock höstbetande sedan den 10 oktober, vare 
vid 5 schillingars 4 rs. plikt förbjudet. Svin må 
aldrig å äng släppas vid 8 schillingars plikt. 

7/ Uti de så kallade allmänna ängar, varest flera 
byar deltaga, bör ingen nyttja betet med flera krea-
tur, än mot vars ock ens andel i ängen svara kan. 
Och därest någon av ängslaget inhägnat sin äng-
mark i från de andras, får en sådan ingen rätt hava 

_311-sina kreatur i den samfällda ängen till betande 
insläppa. Gör han det ändå, plikte för vart kreatur 
8 schillingar och gälde dessutom skadan efter 
ängslagets beprövande. 

8/ Där flera byar gränsa tillsammans i åker, äng  

eller betesmark, antingen de mötas i öppet fält, 
eller hava åker och tegskifte med varandra, eller 
ock äro med gärdesgård [?] och stängsel skiljda, 
böra de i alla delar vara förpliktade att hålla den 
ordning och fred emot sina grannar, som denna 
byordning innehåller och stadgar vid samma 
böter. 

9/ Att till byn hörande fiskevatten nyttjas sam-
fällt efter vars och ens proportionerliga andel i 
byn. 

10/ Ingen må inhyseshjon, eller annat folk av 
mindre god frejd, på sina ägor intaga, förrän gran- 
narna därtill sitt bifall givit: gör det någon plikte 16 
schillingar och vare ändå förbunden slika personer 
strax bortskaffa, där byamännen sådant begära 
och påstå. 

11/ Det folk, som på ägorna äro boende, sol-
dater, torpare och fördelshjon vare skyldiga att 
hålla hägn vid 8 schillingars vite första gången och 
andra gången dubbelt. 

12/ Till denna byordnings handhavande skall en 
ålderman, jämte tvänne bisittare väljas vart annat 
år, och må de, som flesta rösterna få, ej avsäga sig 
denna omsorgen vid 16 skillingars vite. Dessa per-
soner, som för allt övervåld äro skyddade enligt 
Missgärningsbalken 60 Cap. 6 § äga frihet sam-
mankalla Byamännen vid de i denna byordning 
nämnda tillfällen, eller eljest, att om något nyttigt 
för byn samrådas. Kallandet skall med en klubba, 
som går man från man, tills hon kommer till ålder-
mannen tillbaka. Nedlägger någon klubban, plikte 
2 schillingar 8 riksdaler. Samma plikt vare för den 
granne, som efter kallelse, ej själv, eller igenom 
någon av sitt folk, sig hos åldermannen infinner, 
och bliver icke dess mindre ståndande vad de när-
varande besluta. I brist av böter äger åldermannen 
med bisittarna, att panta den brottslige, samt där 
panten till viss dag ej inlöses, att därmed lagligen 
förfara. Av böterna tillfalla tvenne delar byns 
kassa, till sådana små förbättringar, som byamän-
nen komma överens om, och en del socknens fat-
tiga. Åldermannen vare skyldig vid 8 schillingars 
vite att en gång om året för byalaget låta uppläsa 
denna byordning, och det den 14:e mars. 

13/ Med föregående byordning förklara vi samt-
liga delägare och byamän uti Säby by, Trögds 
härad och Veckholms församling, oss till alla delar 
nöjda och förbinda oss på det kraftigaste till dess 
obrottsliga efterlevnad, vilket vi med våra namns 
och egenhändiga bomärkens undersättande be-
kräfta. Och på det denna byordning för oss såsom 
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lag må gällande vara, så anhålla vi allra ödmjukast 
om Höga landshövdingeämbetets stadfästelse här-
på. 

Säby den 12 februari. Ett tusende sju hundrade 
åttiosju. 

Lars Nilsson. Jan Andersson. Eric Carlsson. 
Anders Jansson. Anders Olofsson. Eric Persson. 
Eric Erssons änka. Olof Jansson. Eric Jansson. 

Att Säby byamän i min närvaro överenskommit 
om föreskrivna byordning, och egenhändigt sina 
bomärken därunder tecknat, intygas. Johan Ny-
man. Adjunct i Veckholm. 

VILLBERGA SOCKEN 
Stadfästelse av byordning för Lån garnö 1823 

ULA. Trögds härad Al: 71. 26 juni 1823. § 172. 

Läto hos HäradsRätten Långarne Byamän i Will-
berga Sockn anhålla, att till efterlefnad dem emel-
lan kunde warda faststäld en uti sådant afseende 
nu inlemnad, hos Johan A. Carlbom i Sockholm år 
1795 tryckt By-Ordning, om hwars oförändrade 
antagande te sig förenat, likmätigt nu derwid fogas 
skriftelig öfwerenskommelse, af följande ordaly-
delse: "Med denna Byordning förklara wi oss 
samteliga Långarne Byemän i Willberga sockn 
nöjde, att densamma till alla delar och puncter 
hålla och fullgöra, samt anhålla allerödmjukast om 

Wällofl Härads Rättens stadfästelse häröfwer 
Långarne i Willberga Socken den 18 Juni 1823. 

Anders Jansson, Jan Jansson, Staffan Hansson B, 
Matts Jansson B, Matts Henriksson, Jan Nilsson 
Grillby 
Att Byemän egenhändigt — — — 

Och pröfwade i förmågo af Kongl. Resolutioners 
på allmogens Beswär den 1 Sept. 1741. Härads 
Rätten skäligt, att ofwanåberopade By-Ordning 
till behörigt iakttagande af de Långarne Bymän 
hwilka densamma underskrifwit jämte deras blif-
wande rättsinnehafware, härmedelst gilla och 
stadfästa. Hwaröfwer bewis genom berörde 
Handlings påskrift och Utdrag af protocollet med-
delas skulle. 

Hwilket beslut afsades. 

Stadfästelse av byordningar 
för Villberga by, Grillby, Mälby och Edsta 

ULA. Trögds härad Al: 28. 20 nov 1771. 

Upwistes til fastställande af Rätten twenne sär-
skilte byordningar, then ena för Willberga by, 
Grillby, Mälby och Edsta byar och then andra för 
Grillby by enskilt; Och althenstund alla wederbö-
rande dels sielfwe och dels genom laga ombud 
förklarade sig nögde med theri omrörde förbrytel-
ser; för then skul fann HäradsRätten och skjäligt 
att samma byordningar til obrotslig efterlefnad 
fastställa. 

Ulleråkers härad 
BONDKYRKO SOCKEN 
Byordning för Bondkyrko socken 1776 
Tryck i ULA. Helga Trefaldighets kyrkoarkiv P 
I: 1 och Uppsala länsstyrelses kansli E XVII: 1. 

By-Ordning, Hwilken Samtelige By-Lagen Uti 
Bonde-Kyrko Sokn, Ulleråkers Härad, hafwa at 
ställa sig til efterrättelse, Så Til Jordens Brukande, 
Som ock Ägornes befriande från ohägn; m. m. 
Antagen, Gillad och Stadfästad Uti Allmän Sokne-
Stämma, den 14 April 1776. 

By-Lagens faststäldte fördelning: 
Ultuna Kungs-Ladugård, med underliggande 

Torp, 

et serskildt By-Lag 
Sundersta 	 dito dito 
Hammarby med Malma 	dito dito 
Norrby 	 dito dito 
Håge 	 dito dito 
Flogsta 	 dito dito 
Rickomberga och Ekeby 	dito dito 
Staby, Hällby och Barthoga 	dito dito 

30-782454 Ehn 
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Gränbärga, Husby och Öfwerby dito dito 
Nyfwela 	 dito dito 
Stora Gottsunda med tillhörige 

Torp 	 dito dito 
Wårdsätra med lilla Gottsunda 	dito dito 

§. 1. En ålderman och twänne Bisittare böra wäl-
jas för twänne år. Kan ej öfwerenskommas, hwil-
ken därtil bör antagas, måste sådant ske medelst 
omröstning efter Hemmantalens storlek. En eller 
flera Byar, efter öfwerenskommen sammansätt-
ning, utgjöra et Bylag, som med Ålderman och 
Bisittare förses, på sätt, som ofwanföre är 
nämndt. 

Åldermannen, då han, likmätigt By-Ordningen, 
något befaller, böra alla i Bylaget lyda, wid bot, 
som nedanföre nämnes Bisittarne böra Ålderman-
nen biträda uti de mål, han dem anlitar. Dessa tre 
Personer öfwerlägga sins imellan om hwad By-
laget föreställas bör, samt hafwa at wara omtänkte 
så wäl på befrämjandet af ordning och skick, som 
nyttige hushålls anstalter, i anseende til alt arbete, 
som hwarje årstid bör förrättas; hwarom de på-
minna och med Bylaget afgjöra. 

Enär nödigt pröfwas, sammankallas By-
laget af Åldermannen. Denna sammankomst ut-
sättes hälst någon dag då det regnar, och då inga 
syslor ute på marken därigenom försummas, eller 
någon aftonstund på Helgedag. Sammankallandet 
sker genom tekns gifwande antingen på trumma, 
eller blåsande i horn, eller ock genom bodning 
man ifrån man, hwartil en kafla inrättas med på-
skrift: Åtlydes til samling för N. N. 
B ylag, men ingen mer. Samlings stället bör 
wid näst föregående sammankomst alltid utsättas 
för den påföljande; hwarwid alla Byemännen äga 
röst, och blifwer där de mäste besluta. 

Om någor wid sammankomsten öfwerfal-
ler Ålderman eller Bisittare, eller någon annan af 
Bylagets närvarande Ledamöter, med oanständiga 
ord, eller utrister uti Eder och Swordomar, bör 
en sådan Tingstämmas och plikta efter Allmän lag, 
samt dessutom böta Tio daler S:mt, för det han 
angripit Ålderman eller Bisittare. 

Gärdesgårdarna skola allmänt synas först 
om wåren, och äfwen oftare, enär så nödigt finnes, 
hwartill hela Bylaget sammankallas. Den som be-
finnes hafwa ogild eller felagtig gärdesgård, och 
efter erhållen tilsägelse därom, den samma ej 
straxt lagar och förbättrar, eller aldrasidst inom 

4 dygn i fullkomligit stånd sätter, böte En Dal. 
S:mt för hwade famn, hwarå Ålderman hafwer in-
seende. Är någon motvillig och tresk at bota och 
laga en sådan wid synen bofällig befunnen eller 
nederblåst gärdesgård, böte utom dess för mot-
wiljan härutinnan En Dal. S:mt. Sker skada, er-
sätte den efter mätismanna ordom, och böte därtil 
för hwart kreatur, som genom den ogilla gärdes-
gården inkommit och skada gjort, Otta öre S:mt. 

§.5. Den som försummar at hålla Grind och 
Led i behörigt stånd, plikte Sexton öre S:mt och 
ersätte skadan, om ohägn därigenom förordsakas. 
Lemnar någon grind och led öppetstående wid 
genomfarandet, böte En Dal. S:mt och fylle ska-
dan. Låter någor ej igen en öppenstående grind 
eller led, plickte derföre Otta öre S:mt, angifwa-
rens ensak. 

§. 6. Dikes-syn skall om wåren på Trädesgärdet 
hållas uti alla Byamännens närwaro. Finnes då at 
wattn stadnat på någon åker, och diket behöfwes 
rensas eller ånyo uptagas, skall sådant efter gjordt 
beslut werkställas af alla grannar på en gång, så-
wida laga förfall ej imellankommer, serdeles med 
de så kallade Skilje-Diken. Sådana Aflops-Diken, 
hwaraf alla grannarne i By, eller hela Bylaget 
hafwa nytta, böra med gemensam hand gräfwas 
och underhållas, hwarom Ålderman drager för-
sorg, dag därtil utsätter och kallar grannarna; 
hwilken kallelse de, wid En Dal. S:mt wite för den 
som uteblifwer, böra hörsamma. Men därest de på 
en kallelse sig ej inställa, äger Ålderman magt låta 
dikningen ske för lego. Lag samma ware för den, 
som försummar bristfällig By-wägs lagning. 

§.7. Är ej annor wäg at tillgå då bar mark är, 
än at man nödsakas, til gjödningens utförande, 
köra öfwer en annans åkerskifte, ware skyldig at 
med trädstock upköra samma wäg, så snart gjöd-
sel utförslen är slutad. Sker det ej, och man giör 
en sådan wäg öfwer en mjuk åker, som ej bär dra- 
gare, böte för hwade famn Twå öre S:mt. Men då 
annor utwäg gifwes at komma til åkren, må den 
ene grannen ej köra öfwer den andras åkerskifte, 
wid lika plikt, hälst grannarne böra därom ense 
wara at så mycket möjeligit är, ej gjöra wägar på 
åkren, fast än de dem sjelfwe tilhöra. Icke eller 
tillåtes gjöra winter-wäg öfwer Rågsådd åker, ej 
eller owanliga wägar med boskapens drifwande til 
bete. 

§. 8. Åker någor med Sädes- eller Hö-lass öfwer 
en annors Åker eller Ängs-teg, innan undanskurit 
och undan refsadt är, plikte En Dal. S:mt, och 
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böra grannarne komma öfwerens, at så beså hwar 
sin åker, att den andre däraf ej må lida någon olä-
genhet; hwarföre därom i Bylags sammankomsten 
bör aftalas, och det som då beslutes nödvändigt 
gå i fullbordan, wid Tre Dal. S:mts bot för den, 
som såningen annorlunda werkställer. 

All Gärdesgårds stängning bör wäl ske före 
midsommar; men om, när höst-sädet börjas, nå-
gon gärdesgård är bofällig, bör den botas vid plikt, 
som 4. §. utsätter, så för försummelse, som de in-
kommande kreaturen. 

Höst, Winter och Wår skola inga kreatur 
insläppas på Sädesbrodden at beta, så framt icke 
sådant, i anseende til frodighet, tarfwas, och det 
uti en allmän Sammankomst beslutes, dock endast 
af får-kreatur. 

Sent på hösten och först om wåren skola 
inga insläppa kreatur på ängen til bete, wid Sexton 
öre S:mts plikt för hwarje kreatur; så framt ej By-
laget finner at forna wil hindra gräswäxten om 
wåren, hwarom i sammankomsten öfwerwäges 
och beslutes; men om en tredjedel äro emot bet-
ningen, må den icke ske. 

Intet Kreatur må tjudras på ängen wid 
En Dal. S:mts bot, det ware å egen eller grannes 
teg, och därjemte ersätte skadan för den sednare, 
efter wärdering af Bylaget. Men i gärdes backar 
kan det tillåtas, när därom i Bylags sammankom- 
sten anmälan skedt. I lika måtto förbjudes den, 
som hafwer sjukt eller skabbogt kreatur, ware sig 
Häst, Oxe, Ko, Får, Swin eller hwad det hälst 
wara må, at släppa et sådant kreatur på bete, och 
de ägor, som med Bylaget eller någon af Byamän-
nen gemensamt ägas; utan skall en sådan wara 
skyldig at hålla det innom egen och enskyldt häg-
nad, så länge det är sjukt och skabbogt. Eho som 
annorlunda gjör, böte Fem Dal. S:mt. 

Skjär någor Säd, eller slår och räfsar nå-
gor Hö öfwer rätta skillnaden grannar imellan, 
hwilka skillnader med rena och tydeliga märken 
ständigt böra hållas vid magt, betale det han sig 
tilägnat, dubbelt, och böte en Daler S:mt. Samma 
plikt ware ock för den, som dikar eller kjör skilje-
fohr inpå sin grannes åker, och ware skyldig at 
sådant genast ändra och rätta. 

Släpper någor in sina kreatur uti Sädes-
gärde eller Äng, innan de äro afbärgade, böte för 
hwart kreatur Otta öre S:mt och gälde skadan. 
Plockar någor Ärter eller Rofwor å en annors Ärt-
åker eller Rof-land, böte Sexton öre S:mt. Är det 

barn, straffes med ris uti Äldermannens närwaro. 
Samma Lag ware ock med den skada, som sker å 
Fruktträd, Plantager af Trädscholor, m. m. 

De som ej kunna hålla sina Swinkreatur 
innom egen hägn eller haga, skola ringa dem ifrån 
den tid kjälen går ur jorden, til dess hon om hösten 
tilfryser; eljest böte för hwart Swin Otta öre S:mt. 
Finnas de i äng, sädesgärde eller beteshage, där 
skada är gjord, böte för hwart och et Sexton öre 
S:mt. och fylle skadan dubbelt. Alla okynnes 
kreatur, som flöja, sönderbryta eller omkullkasta 
gärdesgård, grind eller led, skola afskaffas eller 
fängslas. Sker det ej, böte ägaren för hwart och et 
En Dal. S:mt. och ersätte skadan. 

Den som gjör ny wäg genom en sådd 
Åker, böte för hwarje gång Sexton öre S:mt. 

Bar eld må ej bäras hemmansgårdarna 
imellan, ej eller i Stall, Fähus, Lada eller annat 
Uthus, och skal jemwäl i dessa rum allt Tobaks 
rökande wara förbudit. Likaledes må eld ej lämnas 
osläckt eller owårdad i Kölna, Pörten, Badstuga 
eller Smedja, wid plikt af Två Dal. S:mt. Ålder-
mannen med Bisittare böra twänne gånger om 
året, neml. höst och wår, besigtiga alla Eldstäder 
uti Bylaget, och de som då finnas så bofållige, at 
eldswåda därigenom tima kan, böra Besigtnings-
männerne nederslå och ägaren af en sådan bofäl-
lig eldstad böta Fyra Dal. S:mt. 

Alla Bylag böra wara wäl med watn försedde, 
och skola til den ändan alla Brunnar, Källor eller 
andra samfållta wattuställen för kreaturen ständigt 
hållas wid magt, medelst gråstensmur eller förtimb-
ring, och när nödigt pröfwas, rensas eller upgräf-
was, hwartil ingen innom Bylaget får undandraga 
sig wid Sexton öre S:mts plikt. 

Til Skogswäxtens befordrande, såsom en 
ganska angelägen hushållsdel, böra Bylagen utse 
någon plats, större eller mindre, i hagar, på backar 
eller swinwallen; den samma instänga och beså 
med Gran- och Tall-kottar, samt Björk och annor 
Löfträds frö-qwistar, samt därefter i 5 a 6 år från 
all slags åwerkan fredad hålla, efter hwilken tids 
förlopp,sedan de upwäxte Trän hunnit undan 
Boskaps bett, gärdesgården uptages på trenne si-
dor och flyttas bredewid til instängande af en ny 
trakt och så widare, hwarigenom med tiden skall 
blifwa Skog, hwarest nu ingen wäxer. Denna hus-
hållning bör Åldermannen låta sig angelägen wara, 
och i Bylags sammankomsten föreslå platsen, 
samt utwärka beslut om wärkställigheten, den han 
befordrar medelst den tredskandes tillhållande ge- 
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nom böter; på sätt, som angående samfällt dikning 
sagt är. 

19. Ängar, som äro mosslupne, torra och tuf-
wiga, och de som äro med buskar bewäxte, böra 
Bylagen öfwerenskomma, at småningom och 
styckewis plöja, med hafra beså, därefter med råg, 
och sidst med hafra och höfrö, hwarefter de åter, 
efter omständigheter och befinnande beskaffen-
het, läggas ffi äng, eller dessförinnan än ytterligare 
besås, innan de igenläggas. Finnes utväg til gjöd-
ning, gjör den här lika, om icke större gagn, än 
på åkren. 

§. 20. Som orten, emot Åkren, har för liten Äng, 
hwadan ringa Ladugård hålles, så förtjenar det 
öfwerläggning, om ej en del af åkren borde igen-
läggas til äng, at därmed öka fodret och ladugår-
den, samt med det samma sättas i stånd bättre 
gjöda den öfriga åkren til ymnogare afkomsts er-
hållande. Så böra ock mått och steg tagas til 
gjödslens förökande, efter hwarje Bys lägenhet, 
antingen genom kärrjords upgräfwande, granris 
blandande i gjödsel-högen, gammal tak-halms dit-
förande med mera; hwartil den ene grannen bör 
föregå den andre med goda exempel. 

§.21. För fullgjörandet af hwad N. 19 och 20 
innehålla, utsättes nu i början inga böter, utan 
hafwa de influtit til nyttig erhindran; men hwad de 
böter angår, som efter de öfriga §§. torde falla, 
så komma de i treskifte at fördelas. En del tager 
Ålderman och Bisittare, som alla böter hafwa at 
indrifwa. En del tilfaller Soknens fattige; och en 
del samlas i en Bylags Cassa, som anwändes till 
prämium eller belöning för dem, som bylagssam-
mankomsten finner hafwa gjort någon anstalt, i 
anledning af föregående 19:de och 20:de §§. 

Upsala, i Bonde-Kyrko Sacristian, Ut supra. 

Lars Hydr&I, A. M. Elvia, J. Lostbom, C. Berch, 
C. A. Lychou, Joh. Ek, Anders Forsberg, Lars 
Jansson i Sundersta, Jan Persson i Hammarby, 
Matths Olsson i Norby, Erik Jansson i Norby, 
Pehr Ersson i Håge, Anders Andersson i Håge. 
Pehr Larsson i Håge, Matths Ersson i Flogsta, 
Jan Matthsson i Flogsta, Anders Ersson i Flogsta, 
Lars Jansson i Rickomberga, Olof Andersson i 
Ekeby, Eric Larsson i Rickomberga, Nils Olsson i 
Staby, Anders Larsson i Barthoga, Erik Ersson i 
Husby, Erik Matthsson i Öfwerby, Erik Anders-
son Bergström i Nyfwela. 

Föregående By-Ordning, warder härmedelst, til 

wederbörlig efterrättelse, Gillad och Faststäld; 
börande detta Original i Kyrkan fdrwaras, men 
Exemplar deraf tillställas, så wäl Krono-Befall-
ningsmannen i orten, som de öfwerenskomne By. 
lagen. 

Upsala Slott i Lands- Cancelliet den 11 Junii 1776. 

Thure Gustaf Rudbeck / Anders Crxlius. 

(Upsala, Tryckt hos Johan Edman, Kongl. Acad. 
Boktr.) 

BÖRJE SOCKEN OCH HALVA 
JUMKILS SOCKEN 

Byordning för Börje socken 1759 och 
för halva Jumkils socken 1778 

Tryck i UUB. Handskrivet exemplar i ULA. 
Ulleråkers härad A I: 9. 2 maj 1759. 

Börje Sokns By-Ordning, Til Allmän efterrättelse 
Antagen, Gillad och Stadfåstad år 1759. 

Utdrag af Ulleråkers Härads-Rätts Protocoll 
hållit wid Laga Sommar Tinget å rättan Tinsstad 
i Upsala den 2 Maji 1759. 

S. D. Inlämnade til Rätten, samtelige Sokne-
männen i Börje Församling, en sig emellan uprät-
tad och öfwerenskommen By-Ordning, af följande 
innehåll: 

Börje Sokns By-Ordning, uprättad år 1759. 
Til Underdånigste efterlefnad af Hans Kongl. 

Maj:ts genom Högwälborne Herr Ländshöfding-
en, yttrade nådiga wilja och Befallning, samt i af-
seende på wår egen förmohn och nytta, hafwa wi 
underskrefne Börje Sokns i Ulleråkers Härad, och 
Upsala Län, samtelige innewånare och Jord-Bru-
kare, uti allmänna Soknestämmor den 1, 8 och 18 
April öfwerenskommit om följande By-Ordning: 

§. 1. På det så mycket bättre ordning måtte uti 
Bya-Lagen kunna hållas, så skal i hwart Bya-Lag, 
en Ålderman och twenne Bisittare, medelst we-
derbörandes omröstning, tilsättas på et år, räknat 
ifrån midfastan, til samma tid igen, tå ombytet 
med them sker. Thenna Ålderman äger magt när 
han antingen sjelf pröfwar nödigt, eller warder af 
någon annan påmint, at sammankalla Grannarne, 
til gemensamt öfwerläggande, om hwad som til 
Byens förmohn lända kan. Sammankallandet sker, 
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genom sådant teckn, som för Byalaget beqwämli-
gast faller. Är thet sådant tecken, som kringsändas 
bör; så plickte then, som thet icke efter ordningen 
straxt ifrån sig sänder, första gången 2 öre S:mt, 
andra gången dubbelt. Samma Lag ware för then 
Hemans Åbo, som icke ofördröjeligen, efter und-
fångit teckn, på Byens samleplats sig inställer, at 
afhöra hwad af Ålderman kan blifwa förestält. 
Åldermannen åligger ock, at, så mycket hos ho-
nom står, tilse, at hägn och god ordning i Byen 
hålles; befinnes han egenwilligt å sido sätta och 
försumma sin skyldighet, plickte tå dubbelt emot 
thet, som för then brottsliga, hwars brott han up-
täcka bordt och hindra kunnat, i thenna Byordning 
utsatt finnes. Bisittarne äga, at afgjöra the förefal-
lande twister och at uttaga böterne af the tröge och 
motwillige, samt at, när Ålderman är Lagligen 
hindrad, gjöra hans Sysla. Skulle någon af Bya-
männen wara så obetänkt, at han wid samman-
komsten, med oanständiga ord öfwerfaller Ålder-
man, eller någon annan af grannarne, eller ock ut-
brister i Eder och swordom, böte En daler S:mt, 
eller mera efter omständighterna. 

På thet hwar och en må njuta fred och 
hägn, höra alla Gärdesgårdar omkring Gärden, 
Engar och Hagar, hållas i godt stånd; til hwilken 
ända nödigt är, at Gärdesgårds Syn warder Höst 
och Wåhr, eller flere gånger, om så nödigt pröf-
was, af samtelige Grannarne förrättad, hwarwid 
noga bör efterses alla felaktigheter, och thet, som 
tå finnes ogilt, skal sedan sättas i fullkomligt 
stånd, innom en wiss förelagd tid, eller ock plickte 
then sådant försummar, Ett öre S:mt för hwar 
famn, och gälde thess utan skadan, som theraf 
tima kunnat; samt erlägge then plickt, som Lagen 
stadgar i Byggn.Balken 9. Cap. 6 §., om en annans 
Kreatur genom hans ännu felaktiga Gärdesgård 
eller Grind inkomma. Men komma okynnes Krea- 
tur in i Gärdet, Eng eller Beteshagar, sedan Lag-
ligen stängt är, böte Kreaturens ägare som Lagen 
säger i berörde rum. Åldermannen bör wid synen 
noga tillse, thet ingen sker förnär, utan at hwar 
håller Gärdesgård efter sitt Öretal. 

Enär någon Gärdesgård blåser neder, eller 
eljes finnes odugelig, bör then utan drögsmål, för- 
swars god upsättas. Försummar någon thet, sedan 
han therom tilsagd blifwit, böte Twå öre för hwar 
famn, ändock intet Kreatur therigenom inkommit; 
men komma Kreatur in, böte dubbelt, och ärsätte 
skadan, efter Byalagets bepröfwande. 

Hwar och en hålle sin tildelte Grind i godt  

stånd, så at therigenom inga Kreatur inkomma 
kunna. Äro flere delaktige i samma Grind, ware 
the alle skyldige, at thet, som på henne brister, 
bättra. Försummas thet, plickte then försumme-
lige Åtta öre, och ersätte skadan. Wid samma 
plickt böra äfwen alla Led och öpningar på Win-
terwägar, straxt om Wåhren upfredas. Far någor 
af Bye- eller Soknemännen genom• Grind eller 
Led, och then icke stänger efter sig, böte En Dal., 
äntå at ingen skada sker. Eho, som befinnes, at 
rifwa en annans Gärdesgård, eller nederrifwa Ris-
hag omkring Skogs Engar, böte Sexton öre för 
hwar famn. 

På thet Diken, ther ortens belägenhet så-
dant fordrar, må med thesto större nytta anläggas, 
och wid magt hållas, är nödigt, thet Dikes Syn 
hålles, åtminstone twenne gånger om året: Then 
första om Wåhrtiden när kälen går ut jorden, på 
thet man bäst och säkrast må se, hwarest wattnet 
på Åkrarne stadnar, och hwarest thet beqwämli-
gast må afiedas; och then andra om Hösten, tå 
noga efterses bör, huru hwar och en fullgjordt 
hwad honom ålegat. 

Eho som sin del i afiopps diken ej ständigt 
wid magt håller, så at watnet sit fria aflopp hafwer, 
böte Twå öre för hwarje famn, och betale thess 
utan dikarelön särskilt, om Grannar nödgats at 
låta dika för then försumlige. Thet samme gälle 
äfwen, om Nå-Grannarne, när watnet genom the-
ras tilstötande ägor wil hafwa sin framgång. 

På thet Åkerbruket må så mycket förr 
komma i godt stånd, är nödigt, at en wiss Trakt 
af Åker årligen, til omansning och dikning före-
tages. Hwarförutan Skårdiken, ther nödigt pröf-
was, böra updikas, och diken på the ställen, ther 
dikes Synen förordnat, upränsas, samt höga dikes-
renar upgräfwas, och dikesmullen på dalar ut-
föras. Sker thet icke, hafwe Grannarne, som ther-
af äfwen lida kunna, frihet at taga dikare, och se-
dan låta af den tredska utmäta dikarelön, jemte 
twå öre för hwarje Famn, the således för honom 
updika låtit. 

Til förekommande af then olägenhet, som 
ofta theraf förorsakas, at then ena Grannen uppå 
then andras sådde Åker, nedtrampar och för- 
derfwar hans Säd, böra samtelige Grannarne, så 
indela sitt Åker Gärde, at the på en och samma 
trakt Så enahanda Säd. Och på thet then ena Gran-
nen ej måtte, genom owåligt och egennyttigt sne-
dande, draga med sig Gödslen och mullen ifrån 
then andras Åker, bör hwar och en, ther intet 



458 Uppsala län 

skårdike är emellan, icke sneda fram til, mindre 
öfwer Råfåren, utan Landfåra på båda sidor: alt 
wid åtta öre böter, om thet intet sker. 

Enär Byamännen om Wåhren kommit 
öfwerens, hwaräst the wilja Så sin Wintersäd, 
böra alla Gärdesgårdar i rättan tid upfredas, så at, 
när Sädes tiden om Hösten infaller, och grannar-
ne warda af Åldermannen therom tilsagde, bör 
Sädes-Gärdet inom 2 dygn, wid Twå Dalers plickt, 
wara upfredat. Skulle någon, sedan Sådt är, till-
låta sina Kreatur gå ther, böte för hwarthera, 
jemte skadans ersättande Twå öre; ware ock wid 
förenämde straff förbudit, at uprifwa sin Gärdes-
gård omkring Trädes Gärdet. 

Ej må någon om Höst eller Winter in-
släppa lösa Kreatur på Rågen at beta. innan Ålder-
man sammankallat Grannarne, och the tå pröfwa, 
at thet utan skada ske må; Gjör thet någon eljes, 
plickte för hwarje gång Twå öre för hwart Kreatur 
han således insläppt. 

Såsom thet ej ringa skada förorsakar, at 
Hästar och andra Kreatur, warda om Wåhren, se-
dan Kälan är utur jorden, insläppte uti Engarne tul 
bete; Altså warder thet, utan högsta nöden och öf-
werenskommelse, aldeles förbudit, wid åtta öres 
plickt för hwart Kreatur. Ej mindre skada föror-
sakar thet, at Gjäss få gå på Engarne, särdeles för-
rän the bärgade äro. Then som tå icke hafwer ackt 
på sina Gjäss, och håller them therifrån, böte ett 
öre för hwar Gås eller Gåsunge. Samma böter er-
lägges ock, när the intet hållas utur Sädes Gärdet. 
Och som små Grisar, Kalkoner och Höns ej lätte-
ligen blifwa utur Sädes Gärdet, om icke theras 
ägare på them ackt hafwer; Så bötes för hwarje 
Gris ett öre, för Kalkon ett öre och för en Höna 
ett sjettedels öre, när the i Sädes Gärdet fin-
nas. 

På thet Engarne ej måge warda alt för 
mycket utgnagne och nedtrampade, hwaraf skada 
och afsaknad på nästa Års Gröda förorsakas; För-
thenskull böra the om Hösten, sedan the blifwit 
lagom betade, upfredas; gjör någon häremot, se-
dan Grannarne om Engarnes hägn sig förenat, 
plickte åtta öre, och ware äntå förbunden, Krea-
turen straxt uttaga. Then så Kallade Börje Fyris 
Eng, får, sedan then är afbärgad, ej längre betas, 
än en Månad: hwarefter then af delägarne hålles 
i hägn. Finnes sedan Kreatur ther uti, böte theras 
ägare En Dal. Wid samma böter hålle Hesselby 
boerne, som sedan pläga nyttja sin Slät Eng, Grin-
den mitt för Hesselby wid magt. 

Enär Åldermannen antingen sjelf pröfwar 
nödigt, eller blifwer af någon annan påmint, at låta 
ifrån Åkrarne, och i synnerhet i Sädesgården ut-
släppa thet öfwerflödiga watnet, bör en Karl ifrån 
hwart matlag, på föresattan stund sig infinna, sam-
ma arbete at förrätta. Försummar någon thet, eller 
går bort, innan alt är fullgjort, böte Sexton öre, 
och betale thess utom, efter Byamännens bepröf-
wande, them, som arbetet för honom förrätta. 

Wid then uti nästföregående §. utsatta 
plickt, böra Byamännen om Wåhr och Höst, så 
snart tilsådt är, uppå Åldermannens kallelse, sig 
inställa, at emellan Åkrarne upkjöra och rätta for-
orne; samt flere wattuforor anlägga, ther så nödigt 
pröfwas. Wid hwilket tilfälle Åldermannen, med 
samtelige Grannarne hafwa, at noga tilse, thet alla 
skiften blifwa rätt hållne, efter upsatte Råmärcken 
af Sten. 

Några dagar innan Slåttertiden om Som-
maren infaller, skal Åldermannen kalla Grannarne 
tilsammans, och med them öfwerlägga, när the 
wilja begynna at slå sina samfälte Engar; börandes 
nödwändigt Tegarne en eller flere dagar förut ut-
stakas och utwadas; Försummar någon thetta, 
plickte Åtta öre första, och andra gången dubbelt. 
Delägarena i Börje Fyris-Eng, böra, wid samma 
plickt, förut på Kyrkowallen öfwerenskomma, när 
the samfält wilja begynna slå samma Eng. Och 
skal Åldermannen med the öfrige Byamännen, til-
se, at en riktig utwadning sker efter Råmärcken, 
som hälst af sten böra upsättas. Hwarefter alla 
böra på en gång begynna slå, så at then ena icke 
trampar eller nedkjörer then andras gräs. Sker 
thet, eller om någon slår öfwer Wad-Linien, betale 
Gräset eller Höet dubbelt tilbaka, och plickte En 
Daler. 

Ingen må afslå sina Åkerrenar i Sädesgär-
det, innan samtelige Grannarne sig therom för-
enat, och bytes-renarne först blifwit delte, wid 
Sexton öre plickt, och gälde thesutan skadan för 
thet Gräs, han för sina Grannar nedtrampat. 

Alla nödiga Wägar innom Ägorne, samt 
tu och från By, höra Grannarne emellan fördelas. 
Sedan hålle hwar sitt wägastycke förswarligen wid 
magt, samt med Bro som honom tilhörer. Försum-
mar någon thet, böte En Dal.; wid samma böter 
ware ock förbudit, när Wägen är förswarlig, at 
gjöra wäg på Åkrarne. Men om någon kjör eller 
gjör owanlig gångstig öfwer sådd Åker, antingen 
Sommar eller Winter, när bar mark är, så böte 
then Twå Dal., eller Sexton öre, och ersätte ska- 
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dan. På thet Byamännen måga så mycket be-
qwämligare kunna kjöra öfwer diken, samt slippa 
hålla renar och biwägar; Så skola, til dikens Con-
servation, lösa Flyttje Broar i hwarje By hållas, 
och kunna Twå eller flere förena sig om Broars 
byggande och wid magt hållande. Then som en så-
dan Bro sönderkjörer, ware pliktig, at then straxt 
laga; och then, som sig af Broen sidst betjenar, 
bör then om Hösten hemföra och förwara. Hwil-
ken som häremot bryter, plickte som Byamännen 
skäligt pröfwa. 

Ingen ware efterlåtit, at utom samtelige 
Grannarnes öfwerenskommelse beta eller tjudra 
sina Kreatur i Eng eller Sädesgärde, änskjönt thet 
skedde på hans egna ägor, som i Tegskifte ligga. 
Gjör någon thet, plickte hwarje gång Sexton öre, 
för hwart Kreatur. 

Sedan Engarne äro afbärgade, böra inga 
Kreatur theruti insläppas, innan Åldermannen 
sammankallat Grannarne, och the sig förenat, så 
wäl om tiden, när sådant ske må, som ock om 
antalet, och hwad slags Kreatur, the wilja ther in-
släppa. Likaledes bör thet förhånas med Sädes-
gärdet, när thet om Hösten blifwer ledigt. Hwar 
som häremot bryter, böte för en Häst, gammalt 
Nöt och Swin, Tre öre, för ungt Nöt, Get eller Får 
Twå öre, för Kalf, Lamb eller Gris Ett öre, och 
hafwa Grannarne magt, at drifwa thet ut. 

På thet Engswallen ej må för mycket up- 
trampas, skal uti the Engar, ther ej allmän farwäg 
är, ingen wara tillåtit, at kjöra Wåhr eller Höst, 
när kälen är ur jorden, utan bör Gärdslet, som til 
hägnadet behöfwas kan, så wida thet får ligga i 
fred, utkjöras, medan kälen är uti. Ej eller må nå-
gon wid Höets inkjörande, göra wäg ändalängs ens 
annars Engsteg: alt wid En Dalers plickt. 

Uti samfåtte Ertåkrar och Rofgårdar, bör 
ingen på annan tid, än om ljusa dagen, medan alt 
Folk är uppe, Plåcka Erter och uptaga Rofwor; 
gjör thet någon, eller om Barn befinnes plåcka på 
annans Åker, plicktes hwarje gång åtta öre. 

Skulle någon i Byen, hälst ther samrått 
skog är, wilja upsättja Stengårdar eller Jordwallar, 
böra the öfrige Grannarne sig therifrån icke un-
dandraga. 

Ifrån Wallgång, ther then behöfwes hål-
las, och Grannarne sig therom förent, bör ingen 
sig undandraga, wid En Dalers plickt. 

Wattugårdar öfwer Åar och Bäckar; böra 
af then eller them, som the i Byen tildelte äro, 
uprättas och wid makt hållas, så snart Ålderman  

tilsäger, wid åtta öre för then, som sådant försum-
mar. 

Ther några föreningar, angående samfålte 
beteshagar, tilförene träffade, och af Härads Rät-
ten wid wite faststälte äro, hafwer Ålderman med 
Bisittare magt, at af then brottslige uttaga the La-
gen likmätige och åsatte böter. Men wil thet intet 
hjelpa, bör then brottslige Lagsökas, at ock witet 
uttagas måtte. 

Skulle någon af Byamännen upfinna nå-
got, som icke allenast wore tjenligit, utan ock 
nödwändigt til Byens och Hemannens förbättring, 
bör Åldermannen sammankalla samtelige Gran-
name och therom öfwerläga. Men ther så hända 
skulle, at the andra tå stadnade i thet slut, at the 
icke wilja thenna förbättring sig åtaga, hwar-
igenom then wälmäntas upsåt blifwer hindrat, 
hafwe han frihet, at af Ut-Byamän och Grannar, 
som äro goda Hushållare, jämte någon Krono 
Betjent, om så nödigt pröfwas, kalla Syn och be-
sigtning; och theräst tå befinnes, at Grannarne i 
Byen oskäligen satt sig emot thet, som werkeligen 
want til Byens nytta och förbättring, plickte tå 
hwarthera, som thet gjordt, En Dal., och ware 
thesutan skyldige at, betala them som Synen för-
rättat, och fortsätta äntå straxt och så snart gjör-
tigit är, thet arbete, som then wälmenande före-
slagit. 

Skulle någon, sedan Grannarne sig förent 
om något arbete, thet the wilja begynna, finnas 
efterlåten och försummelig; ware ingen skyldig, at 
wänta på then tröge, utan hafwa the idkesamma 
frihet, sitt arbete fullända, och han skytte sig sjelf, 
för then skada han therigenom lider. Men ther nå-
gor för åkommen nöd och oförmögenhet, ej hunne 
med, at fullborda sitt arbete, som Byens nytta thet 
fordrar, njute tå han hielp af Grannarne, emot skä-
lig wedergällning. Wägrar han thet, böte tå efter 
Byalagets godtfmnande. 

Uti the Byar, ther Boställen belägne äro, 
skall Innehafwaren eller Åboen ther uppå, wara 
förplicktad, at gjöra alt samrått arbete med Gran- 
name, som til Byens nytta länder. Sätter han sig 
theremot, eller undandrager sig therifrån, äge 
Åldermannen och Grannarne magt, at Leja för 
hans arbete, och sedan af honom uttaga Lejan för 
arbetet, och böter efter omständigheterne. 

Skulle någon af Byamännen wara borta, 
enär the af Åldermannen warda sammankallade, 
bör then samma, wid sin hemkomst, hos Ålder-
mannen sig underrätta, om hwad tå beslutit blif- 



460 Uppsala län 

wit, eller eljes kan wara befalt, och ware han se-
dan skyldig, thet samma i alla delar at efterlefwa, 
lika som han sjelf wid sammankomsten want när-
warande 

Ingen må Inhyses hjon eller annat Folk, 
af mindre frägd, på sina Ägor, intaga och behålla, 
innan Grannarne gifwit ther tu sitt bifall; Gjör thet 
någon, plickte Twå Dal. och ware äntå förbunden, 
slike Personer straxt bortskaffa, ther Byamän så-
dant påstå. 

Eho som, ifrån thet Kälen går ur jorden, 
til thess hon åter Kälad warder, låter sina Swin 
gå Oringade; Och the sådane i Sädesgärdet eller 
Engen uptages; så bör han lösa them ut med 
Sexton öre stycket. Och skola the äntå, när Säden 
inköres, wara instängde, eller utur wägen; Hwar 
som häremot bryter, plickte Twå öre för hwart 
Swin. 

Bar Eld må ej bäras Hemmanen emellan, 
eller i Stall, Fähus eller annat Uthus; och skall 
jämwäl i thesse rum, Tobaks rökande wara för-
budit: Ej må Eld lämnas osläckt eller owårdad, i 
Badstufwan, Kölna eller Smedja; eller plickte 
then, som annorlunda härmed förfar, En Dal. 
Ålderman med Bisittjarena böra Höst och Wåhr 
besigtiga alla Eldstäder i Byalaget, och the, som 
finnas så bofållige, at Eldswåda therigenom tima 
kan, förbättras straxt, eller ägaren böte En Dal. 

Ifrån samfälte Brunnars och Källors up-
ränsande och wid magt hållande, bör ingen sig un-
dandraga, wid Twå Dal. S:mts plickt, och arbets-
lönens bestående til then, som thess arbete för-
rättar. 

På thet thenna Byordning, som åtmin-
stone en gång om året för samtelige Grannarne bör 
upläsas, må till alla delar så mycket strängare blif-
wa efterlefwad; Ty skall ingen til ursäkt tjena, at 
hans Barn, Legofolk eller Torpare, honom owe-
tande, sig emot Byordningen förbrutit, utan ware 
Husbonden pliktig, at för sitt Husfolk swara, och 
böterne för them erlägga, hwilka på thet olydiga 
Husfolkets lön böra afräknas; och af Torparena 
uttagas. 

Ther flere Byar gräntsa tilsammans i 
Åker, Eng och betesmark, antingen the mötas i 
öpet fält, eller hafwa Åker- och Engskifte med 
hwarannan, eller ock äro med Gärdesgård och 
stängsell skilde, böra the i alla delar wara förplik-
tade, at hålla then Ordning och frid emot sina 
Grannar, som här innehålles och stadgas, wi 
samma böter. 

Alla böter, som i thenna Byordning ut-
satte finnas, och i S:mt räknas, äga Besittjarena, 
eller, när the fela, twänne andra af Byamännen, i 
Åldermannens närwaro, at af then brottslige ut-
taga. Wägrar han, them straxt at betala, tage the 
pant, och lägge honom wiss tid före, at then igen-
lösa. Sker thet icke, så blifwe panten tu mäst-
bjudande försåld, och öfwerskottet, sedan böterne 
guldne äro, honom återstäldt. Skulle någon wara 
så obetänkt, och öfwerfalla förenämde Exe-
cutions-män med owett och oanständiga ord; Så 
bör then böta En Dal. Men bjuder han til hugg och 
slag, warde han Tings stämd, och äger tå Ålder-
mannen med Bisittare samma witsord i sin berät-
telse om öfwerwåldet, som Krono Betjente äga, 
när the i Embetsmål blifwa öfwerfallne. 

Alla Böter, som i Bya-lagen falla kunna, för-
delas til treskiftes, så at Ålderman får en, Bisitt-
jarne en, och Soknens Fattige en del. På hwad 
sätt the emedlertid bäst måga förwaras, samt huru 
för them redo och räkning gjöras bör, therom 
måge Grannarne i hwart Bylag sig förena. Men på 
thet thenna By-ordning må komma til så mycket 
bättre och kraftigare efterlefnad, samt at ther med, 
uti god ordning och frid, Landtbruket ibland oss 
förbättras måtte, så anhålla wi ödmjukehörsam-
mast, thet täckes Högädle Herr Härashöfdingen 
och Then loflige Härads-Rätten thenna Byordning 
gunstigt gilla och stadfästa; samt tillika, emedan 
en del af Sokneboerne, för then stora Skogsbrist 
härpå orten är, inhägnat och Nvårdat at sina en-
skylte Skogshagar, och emedan the lida hwarje-
handa åwerkan uti samma hagar, af illa sinnade 
Skoglösa Grannar, Högädle Herr Häradshöf-
dingen gunstigt behagade förelägga them et tilräc-
keligit wite, som thenna åwerkan gjöra, och tillåta 
Skogshagarnes innehafware, at en och annan 
gång, efter Byordnings sätt, af them uttaga the i 
Byggn. Balckens 10 Cap. 5 §. åsatta böter. Men i 
fall sådant intet hielpa will, förbehålla the sig, at 
Lagligen söka them, som theras Hagar ofreda. Til 
yttermera, wisso hafwa wi thenna Byordning med 
egenhändiga namn eller wanlige Bomärken, för 
oss och wåra Barn och efterkommande, under-
skrifwit, som skedde i Börje Soknestufwa den 29 
April år 1759. 

Ängeby Byalag. Å egne som ock å Åboens wägnar. 
Eric Örbien, Å Adjutantens Edel och wälbördig 
Herr Albrecht Zieglers wägnar efter Fullmagt, 
Eric Örbien. Likaledes å Mamselle Catrina 
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Jöranssons wägnar efter Fullmagt Lars Ersson, 
Eric Örbien, Carl Gustaf Wännerberg, Gl. Lars 
Larsson, U. Lars Larsson, Olof Ohlsson, Lars 
Ersson, Eric Sachrisson. 

Ahltuna, Ahlsta, Kättinge och Klinta Byalag. 
Pehr Jansson, Jan Jansson, Jan Ersson, Jan 
Jansson, Johan Gran, Anders Jansson, Johan 
Ersson, Pehr Mårtensson, Eric Ohlsson, Olof 
Ohlsson, Eric Mattsson, Matts Mattsson. 

Ströya och Ekeby Byalag. Olof Christersson, 
Jan Ohlsson, Jan Ersson, Pehr Jansson, Carl 
Andersson, Jan Ohlsson, Lars Larsson, Olof 
Andersson. 

Broby Byalag. 0. M. Grundell, Anna Sophia 
Häger, Jan Jansson, Eric Andersson, Gl. Eric 
Pehrsson, U Eric Pehrsson, Eric Mattsson, Jan 
Jansson. 

Hässelby och Skäggesta Byalag. Lars Ohlsson, 
Eric Ersson, Matts Jansson, Pehr Pehrsson, Olof 
Andersson, Eric Mattsson, Eric Ersson, Anders 
Andersson. 

Gränby, Åkerby och Broby Byalag. J. Barck, 
Anders Andersson, Anders Ersson, Lars Ersson, 
Eric Jansson, Jan Jansson, Eric Larsson, Jan 
Pehrsson, Pehr Ersson. 

Bösslinge, Klysta och Brunnby Byalag. Anders 
Jansson, Matts Andersson, Lars Ohlsson, Eric 
Nilsson, Eric Pehrsson, Olof Ohlsson, Matts 
Andersson, Lars Larsson. 

Tideby och Prästegården. Eric Hesselgren, 
Pehr Pehrsson, Olof Ohlsson, Olof Ohlsson, Olof 
Andersson, Olof Jansson. 

Gesmästa och Nyby Byalag. Eric Ersson, Pehr 
Pehrsson, Pehr Ersson, Jan Ersson, Anders 
Abrahamsson, Jan Pehrsson, Pehr Jansson, Lars 
Ersson. 

Mångsbo, Borren, och Råmsbo. Carl Carlsson, 
Jan Andersson, Pehr Jansson, Anders Andersson. 

The sidsta tre äro enstaka heman, och kunna 
föras till Ängeby Byalag, til hwilken Sexmans 
Rote the ock höra. 

Och begärtes nu ytterligare, å Församlingens 
wägnar, thet Rätten täcktes then samma, til 
obrottslig och allmän efterlefnad, gilla och fast-
ställa. Och althenstund berörde Byordning, samt 
hwad theruti öfwerenskommit och belefwat är, 
finnes wara ländande til god Ordnings bibehållan-
de, så wäl som befordran af sämja och enighet 
Byegrannar emellan, samt hwarmedelst hwarje-
handa Rättegånger kunna förekommas; altså fant 

ock Rätten skäligt, at then samma til oklandrat 
bestånd nu och i framtiden, samt allmän obrottslig 
efterlefnad af samtelige Soknemännen, här med 
gilla och stadfästa. Men hwad sluteligen förmäles, 
angående the inhängnade Skogs-Hagars befredan-
de ifrån ohägn, therom bör et särskilt Förbud ut-
tagas och allmänneligen Kungjöras. Åhr och dag 
som föreskrifwit står. 

På Härads Rättens wägnar Pehr Gråsteen. 

At then goda och nyttiga By-Ordning, som redan 
förut uti Börje Sokn antagen want, jämwäl också 
uti Soknestämma med oss undertäcknade och the 
öfrige på Ulleråkers sida och Jomkihls Sokn be-
lägne Byars Åboer den 14 Januarii år 1776 blifwit 
til obottslig efterlefnad gillad och antagen, samt 
at wi oss thermed ännu nögde förklare; intygas af 
Jomkihls Soknestufwa den 24 Maji 1778. 

P. Ad. Ahlbom. Comminister, Lars Olofsson i 
Lilla Huset B, Jakob Jacobsson i Ubby B, Lars 
Ersson i Ubby B, Jan Jansson i Holmsta B, Jan 
Hansson i Holmsta B, Per Persson i Ullbolsta B, 
Jan Hansson i Skulla B. 

(Upsala, Tryckt hos Johan Edman, Kong!. Acad. 
Boktryckare, 1778.) 

LÄBY SOCKEN 

Byordning för Läby socken 1765 

ULA. Läby kyrkoarkiv P I: 1. 

Byordning för Lädeby Sochn 
Uprättad till Underdånigste följe af Kongl. 

Maijts Nådiga skrifwelse till samtelige Herrar 
Landshöfdingar den 20 Februarii 1742, samt i an-
ledning af thet therwid fogade project. Hwarwid 
Församlingen anhåller, om Högtärade Lofl. Hä-
rads Tings-Rättens fastställande till bbrotslig ef-
terlefnad af alla wederbörande, med förbehåll, at 
the omständigheter, som thenne Byordning inne-
håller och therefter af Byamännen afg,jorde warda, 
icke måge widare af Kronobetjening, eller eljest 
till rätta ställas och domföras eller the sig på ett 
eller annat sätt sig ther uti inblanda. 

§. Socknen fördelas uti twenne Byalag nem-
ligen Wästerby med Håmö uti det första, samt 
Österby, Qwarnbo och Nosten i det andra. 

§. I hwarthera Byalaget tillsättes En Ålder- 
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man och twenne Bisittare. The wäljas af Byalaget 
gemensamt och får ingen som thertill skickelig är, 
sig therifrån undandraga, tå han, efter fleste röster 
thertill wald blifwer utan bör för sysslan answarig 
wara åtminstone ett år. Skulle på oundwikeligit 
sätt, någontheras syssla blifwa ledig, så wäljes och 
tillsättes straxt en annan i then afgångnas stäl-
le. 

§. Åldermannen har, att utan inwändning och 
hinder sammankalla Bylaget, enär thet af någon 
begäres, eller han eljest wid förefallande omstän-
digheter, thet för godt finner; Kommandes then, 
som onödigtwis, eller af otidighet begärer sam-
mankallelse, att plickta Två Dahl och ärsätta 
thessutom hwars och ens hinder och tidsspillan, 
efter Byalagets ompröfwande. 

§. Sammankallandet sker, med ett thertill 
särskilt gjordt tecken, som af samtelige Byamen-
nens therå förut ristade namn eller Bomärken 
igenkennes, hwilket hos Åldermannen ständigt 
förwaras. Och enär thet af honom utsändes, efter 
utstakad ordning till sammankallande, går budet 
från granne fort wid plikt af den ringaste försum-
melse, eller motwilja Sexton öre första gången och 
hwarje gång, det widare sker, dubbelt emot den 
förra. Hwilket Budaretekn af den sista i ordning-
en, återlemnas på sammankomsten tillÅlderman-
nen . 

§. När budet således omlupit bör Åboen själf, 
eller någon skickelig i thess ställe straxt wid utsatt 
tid och ort sig infinna, wid plikt utan Laga förfall 
Fyra öre första gången, som i anseende till tred sko 
och wårdslöshet för hwar gång therefter fördub-
las. Gällande sedan icke thess bortowarelse, med 
eller utan förfall, till ursäkt, att eftersätta, hwad 
som beslutes, emedan thess skyldighet wara skall, 
att therom i sådan händelse göra sig hos Ålder-
mannen underrättad wid återkomsten. 

Skulle någon wid sammankomsten, eller eljest 
med oanständiga ord eller åthäfwor öfwerfalla 
Åldermannen, eller någon af Byalaget, eller ock 
utbrista i Eder och Swordom, böte Tre Dahler 
eller mera, efter omständigheterne och Byamäns 
bepröfwande, som brottet är till. 

§. Wid thesse sammankomster föreställer 
Åldermannen, eller i thess frånwaro en af Bisitta- 
rena, hwad som förehafwas bör, och med Bya- 
mennen sådant afgör, förordnar, och fastställer. 
Förefaller olikhet Byamennen emellan, bör slutet 
blifwa så, som de fläste för godt finna; Hwarföre, 
om frågan ej annorledes kan afgöras, föreställning- 

en sker så, att then med ja eller nej kan beswa-
ras, och gälle tå rösterne, efter hufwudtahlet, samt 
dele sig Byamännen i twenne delar. 

§. Ägornes hägn och fredande fordrar all up-
märksamhet; ty bör åtminstonne twenne gångor 
om året, Wåhr och Höst, Gjärdesgårds Syn hållas, 
af samtelige Grannarne kring Gärden, Ängar, 
Tomter, Täppor, Wretar, med mera, hwarwid fel-
aktigheterne noga efterses, tå thet, som ogilt är, 
skall i swarsgodt stånd straxt sättjas, innom wiss 
förelagd kort tid, eller plikte then, thet försummar 
Et öre för hwar famn och gälde skadan dubelt, 
som theraf timar. 

Likaledes bör then, hwars Gärdesgård kullblå-
ser, eller eljest emellan Synerne blifwa odugelig, 
genast och så snart han får therom kundskap så-
dant bota och iståndsättja, eller böte Et öre för 
hwart Chreatur, som therigenom inkommer och 
fylle therjemte all timad skade, efter Byalagets be-
pröfwande. 

Äfwen inrättas Grindar, hwarest the behöfwas, 
så att the på brukelige sätt af sig själfwe falla igen, 
med klinkor eller annor stängsel förses och i godt 
stånd altid hålles; Försummelse therwid, pliktas 
Två Dahler, jämte skadans ärsättjande, som theraf 
händt och sättes straxt grinden i godt stånd. 

Med stengårdars upsättjande, thermed början 
göres till en wiss allmen nytto och prydnad, för-
fares så, som en särskild Socknestämmoförening 
thet för godt finner. 

§. Till åkerskötslens bedrifwande, will Bya-
laget icke heller eftersätta en gemensam omtanka, 
till hwilken ända twenne gängor årligen Dikes Syn 
hålles, då Byamennen jämte Åldermannen och Bi-
sittare, om wåren innan Åkerbruket börjas, inbör-
des råd samma och föreskrifwa hwar och en sär-
skildt någodt wist stycke ny upodling, om så ford-
ras och tillgång är, wissa åkrars förbättrande med 
renarnes aftagande och dahlars fyllande, samt 
hwarest the efter Lag antingen nyå, eller uprän-
sade diken för nödigast anses thet året att uphjel-
pas, och gödning, med bästa nyttan i rätter tid 
skall anwändas; För försummelse och tredsko der-
wid, som sedan bör wid den nogaste eftersyn om 
Hösten utrönas, pliktas för hwar felande famn 
ny-dike Tvåtrediedels öre, och för eftersatt skyl-
dighet med upränsning Ettrediedels dito; men bö-
terna för felande upodling och åkerns förbätt-
rande, med mera, ålägges tå, efter omständighe-
terne och Byamännens berpröfwande [!], och 
ware then tredske wid lika wite äntå förpliktad, att 
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thet äfwen fullgöra, thet påföljande året, med 
hwad mera, som tå ärfordras. 

Stora Flo- och aflopsdiken hålles ständigt i full-
komligit stånd, wid plikt af Ett öre för hwar famn 
och särskilt dikarelön, om Byalaget föranlåtes, att 
leija arbetare, som skje bör, ifall ett sådant oduge-
ligit dike hindrar wattuloppet. 

9. §. Så snart Såningztiden om hösten infaller, 
bör åldermannen tillsäga, att gärdet blifwer upfre-
dat och i hägn, samt thertill förelägga wiss tid wid 
En Dahler plikt för then, som thet tå försummar. 
Ingen ware sedan tillåtit att släppe] Chreatur in i 
thet gärdet, wid Ett öres plikt för hwarje, ehwad 
thet helst wara må; icke heller, att sedermera beta 
Råggräset, innan Grannarne, uppå åldermannens 
sammankallande therom öfwerenskommit och 
nyttigt pröfwat; Gjör thet någon plikte hwar gång 
Sexton öre för hwarje Chreatur han således insläpt 
och tage them straxt ur Gärdet. Men när Såningen 
höst eller Wår är fulländad och der skillje fåhren 
på ett och annat skifte nödige äro, böra the straxt 
upköras af then, som sist besår them af the sam-
manstötande åkrar och thet i thess grannes när-
waro ; Som han ock skyldig wara skall, att therom 
tillsäga; then försummelse, som therwid å någon-
thera sidan förelöper, rättar Åldermannen straxt 
med legda hästar och egen närwarelse, och skall 
then förre wara förfallen till Sexton öres plikt, 
jämte hästlegans betalande men den sednare böta 
Åtta öre för sitt uteblifwande, om hindret theraf 
kommit. 

§. SädesGärdet bör sedan förwaras i från 
skada af Snöfall och Wattuflod; till hwilken ända 
Åldermannen, enär han pröfwar nödigt, eller nå-
gon af Grannarne therom påminner, att om Wåren 
utsläppa wattnet af åkrarne, eller ock när Snödrif-
wor lägga sig kring GärdesGårdarne, att Swin 
kreatur theruppå öfwerstiga, ohägna och trampa i 
Gärdet, tå åligger, att sammkalla Grannarne och 
om arbetet, som med samnad hand och gemen-
samhet med en karl af hwarje matlag skall ske så 
föranstalta, att wattnet blifwer af åkrarne genom 
wattufåhrar och diken utledt hela Gärdet igenom, 
samt snödrifworne bortkastade, och sådan öpning 
gjord emellan Gärdesgården, att Chreaturen ej 
kunna komma öfwer. Försummar någon infinna 
sig på utsatt stund, eller går bort, innan Arbetet är 
ffillgjordt, böte Sexton öre och betale thess utom, 
efter Byamäns bepröfwande, them, som arbetet i 
stället förrättar. 

§. Ängarne wårdas och förwaras på alt sätt i  

från för mycket betande och uptrampande; För-
denskull åligger det Åldermannen, att tillse, det 
om wåren, sedan Kälen är ur jorden, inga Chrea-
tur warda insläpta; Äfwen så om Hösten, sedan de 
blifwit lagom betade. Gör någon häremot, sedan 
Grannarna om hägn sig förenat, plikte för hwar 
häst och gammalt Nöth Sexton öre, Swin Tjugu-
fyra öre litet eller stort, Get eller Får Tolf öre och 
uttage straxt Chreaturet. 

Till så mycket mera förekommande af ohägn 
och all anledning thertill, skall ingen wara efter-
låtit, utom samtelige Grannarnes öfwerenskom-
melse, att beta eller tjudra sina Chratur i samfäldt 
Äng- eller Sädesgärde, innan the till allment bete 
upgifwits, änskjönt thet och skedde på egna Ägor 
eller tegar; Gör thet någon, plikte hwarje gång 
Sexton öre och tage straxt bort Chreaturet. 

Likaledes skall then, som äger okynnesfä, som 
Gäredesgård, eller Grind bryter, eller öfwerflöger, 
thet så fängsla, att thet ej skada göra kan, sker 
thet ej straxt, sedan ägaren om Chreaturets 
okynne kundskap fådt, plikte för hwarthera En 
Dahler hwar gång det inom hägnad finnes, och är-
sätte skadan dubbelt, efter Byamäns ompröfwan-
de. 

Skulle, någon wara så wanartig att han i Äng 
eller Gärde insläpper Chreatur, emedan Grödan 
der qwar finnes och the böra i hägn hållas eller 
thertill hjelper med Gärdesgårds eller Grinds 
åwärkan och ofredande, så skall then, som sine 
Chreatur således insläpt, eller inhulpit ej allenast 
plikta Fyra Dahl. utan ock för hwart och ett 
Chreatur särskilt, som början af thenna § för-
mäler, och skadan dubbelt ärsätta. 

§. Om wåren, sedan Såningen och Åcker-
bruket är förbi sammankallar Åldermannen Bya-
männen att rödja Ängarne, om så nödigt pröfwas, 
samt efterse Råstenarne, eller andra i the förkom-
nas ställen, uti samtelige Byamännens närwaro 
nedsätta, hwilke ock ther hög gräswäxt är med 
pålar utmärkas, att de wid utwadningen sedermera 
så mycket lättare och utan trampande i Gräset 
må kunna synas, försummar någon sin skyldighet 
här wid plickte Sexton öre. 

När slåttertiden infaller, böra likaledes Gran-
name kallas tillsammans att öfwerlägga när slåtter 
på hwarje samfäldt Äng begynnas skall; hwarefter 
alla på en gång den förrätta så att den ena icke 
nederkörer och trampar den andras Gräs wid En 
Dalers böter. 

Slår någon inpå, eller öfwer skillnaden på en 
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annans teg eller äng, betale gräset eller Höö dub-
belt tillbaka och dessutom för hwarje teg han så- 
ledes öfwerslagit En Dahler, och ware härunder 
Åkrar och åkerrenar, samt Störtägt om winteren 
begrepne, så att ther med på lika sätt förfares. 

§. Sedan Ängarne äro bärgade, böra ther 
inga Chreatur insläppas, innan Åldermannen sam- 
mankallat Granname och the sig förenat, så wäl 
om tiden, när sådant må ske, som ock om antalet 
å Chreaturen, samt hwad slag the wilja ther in- 
släppa; Likaledes bör thet förhållas, när Sädes-
Gärdet om Hösten blir Ledigt och Säden inbergad; 
och skall den, som före insläpper wara skyldig till 
Twå Dahlers böter och att taga straxt ut Chrea-
turen. 

§. Emedan Fisket i then, genom Sochnen 
löpande Å ej annorledes, än till Gräswäxtens 
märkeliga skada, wissa tider, kan nyttjas; thy skall 
thet ingom tillåtit wara, att utom Åldermannens 
tillstånd, som bör hafwa samtelige Byamännens 
bifall till grund ifrån Wallborgsmässa tills ängarne 
afbergade blifwit, att dermed på ett eller annat sätt 
omgå, wid förlust af all den redskap, som dertill 
nyttjas, samt plikt Två Dahler för hwar gång. 
Hwartill äfwen then utom Byalaget förfallen wara 
skall, ehwad tid han ock hälst på året fiskade utan 
tillstånd. 

§. Att skogen, som merendels i sine Lotter 
för hwar utdelt är, sparsammeligen nyttjas, åligger 
Åldermannens flitiga wård, som thet i annat fall på 
behörig ort, wid answar, tidigt anmäler; Men then, 
som någodt på ens annans Lott hugger, plickte för 
hwar gång Två Dahler, och betale skadan, efter 
Byamäns bepröfwande, dubbelt till Ägaren. 

På samfåldte parker i utägorne, röres icke det 
ringaste, utan öfwerenskommelse wid nyss nämde 
plikt. 

§. På alla nödiga wägar till och ifrån Byen 
inom ägorna, efter riktig fördelning grannarne 
emellan, hålle hwar sitt wägstycke förswarligen 
wid makt; Försummar någon, att bättra then Bro 
eller wägstycke, som honom tilldelt är, sedan han 
fått kundskap om thet ogilda, böte En Dahler. 
Skulle han widare tredska, hafwe Åldermannen 
med Bisittare makt, att låta thet för Lego bättras, 
hwilken sedan, jämte böteme uttages. 

Till Sädesbergningens beqwämlighet, kan uti 
hwar By, om så behöfwes, en eller flere flyttje 
Broar inrättas, efter öfwerenskommelse; Then 
som en sådan Bro af wårdslöshet sönderkjörer, 
eller eljest förderfwar, [skall] wara pliktig then  

samma straxt i sitt förra stånd sättja; och bör then, 
som af flyttjebroen om hösten sig sist betjenar 
then samma till sig hemföra och öfwer Winteren 
i förwar hålla. För brottet häremot pliktes efter 
omständigheterna, som Åldermannen med Bya-
männen för godt finner. 

Om Winteren förrättas allmenna utbuskningar 
och Snödrifwornes upskotande med samnad hand, 
på sätt, som uti 10 §. förmäles; Och skall hwar-
thera ByaLaget hafwa en inrättad Snöplog, att wid 
förefallande öfwerflödige Snöfall thermed hålla 
wägarne brukbare, hwilken ständigt blifwer under 
Åldermannens wård. 

Öfwer Åkrarne, hälst i SädesGärdet må ingen 
färdas utom rätta wägen wid En Dahler plikt för 
hwar gång. Likaledes skall ingen köra i the ängar, 
ther farwäg ej är, sedan kälen gått ur jorden, utan 
bör det till Gärdesgårdarne ärfordeliga wirke ther-
till förut utföras. Then, som häremot bryter, samt 
then, som onödigtwis kjör eller färdas och owård-
samt framfar öfwer Åkrarne, sedan sådt är plikte 
En Dahler för hwar teg. 

§. Humleplanteringen tillser Åldermannen, 
att then, som Lag föreskrifwer af ingen eftersät-
tes, samt att the planterade Humlegårdar icke 
wårdslösas. Sker annorledes, så anmäles thet 
straxt på wederbörlig ort till wärkställighetens be-
fordrande. 

§. Ärte- och Rof-Land förena sig byamän-
nen om wid Dikes Synen om wåren; Hwarwid be-
skaffenheten af Åkrarne noga aktas, att en och an-
nan af för ständigt ärtsäde ej tar skada och Göds-
len onödigtwis ej anwändes till Rofland på den 
Åker, som nyligen Gjödd want. Börandes Ärte-
sädet, sedan så tidigt afbärgas, Att samma Åker 
med Råg eller Hwette om Hösten kan besås. Then 
som härwid wisar upsåtelig tredsko och the öfrige 
grannarne theraf hindras, böte En Dahler, och 
fullgöre lika fult sin skyldighet. 

Ingen må tillåta sine barn eller andra, att plocka 
ärter, eller uptaga Rofwor, der flere i samma täp-
por del hafwa, utan att alle delägare therom till-
säges och det bifalla, på det ingen derwid må för-
nära skie; För hwarje, som ther eljest finnes, oak-
tadt på husbondens egen åker, pliktes Åtta öre, 
och den som på andras åker eller särskilt stängde 
täppor thermed beträdes böte Sexton öre, för 
hwar gång. Samma böter är ock för then, som i 
Kryddtäppor, Kåhl och trägårdar utan ägarens 
Lof befinnes och skadeståndet ärsattes dubbelt. 

§. Alt ifrån Kälen går ur jorden till dess hon 
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åter Kälad warder, böra Swinen wara ringade, och 
skola the äntå, när säden införes wara instängde, 
eller utur wägen; Hwar som bryter theremot, 
plikte Två öre för hwart Swin litet eller stort, 
utom digrisar och fullgöre likafult sin skyldighet. 

§. Bar Ljus och eld, må ej bäras Hemman 
emellan, ej heller i stall, fähus, eller annat uthus, 
och skall jämwäl i thesse rum alt Tobaksrökande 
wara förbudit; Ej häller må Eld lämnas osläkt eller 
owårdad i Kjölna, Badstuga, Brygghus och 
Smedja eller ute på marken wid Swedjande och 
Gårdswedjebadning. Then annorlunda härmed 
förfar eller ock owårdsamt Lägger på SpisEld tort 
ris och annat, som starkt gnistar, plikte första 
gången Fyra Dahler, och om han dermed fortfar, 
dubbelt; Äfwen så för onödige LustEldar och 
frögdeskott. 

Ålderman med Bisittare, skall twenne gånger 
Årligen, nemligen Höst och Wår besiktiga alla 
Eldstäder i Byalaget, och thet, som tå till Hwalf, 
Kallmurar eller Skorstenar, antingen öfwer eller 
under Tak befinnes felaktigt, eller Skorstenarne 
så Låga, att eld utan fara Synas orådeligit bruka, 
böra besiktningzmannen nederslå, och plikta ther-
till Åboen efter Byamännens bepröfwande, ther 
han mycken wårdslöshet wisat. 

§. Brunnar och Källor, eller andre samfålte 
wattuställen hållas ständigt wid makt, och när nå-
godt nödigt är till deras ränsande, botande och för-
bättrande, får ingen på kallelse, wid En Dahlers 
plikt sig therifrån undandraga och ware äntå skyl-
dig arbetet förrätta eller betala. 

§. Ingen må inhyseshjon, i synnerhet med 
egne Chreatur af hwad slag thet wara må, eller 
folk af mindre frägd, på sina ägor intaga, innan 
samtelige Grannarne thertill bifall gifwit; Gör thet 
någon plikte Tre Dahler och ware äntå förbunden 
slike personer straxt afskaffa, ther Byamännen så-
dant begära och påstå. 

§. Skulle någon af Byamännen upfinna nå-
godt annat, än thet i thenna öfwerenskommelse 
förut nämdt är, som ej allenast wore tjenligit utan 
ock nödwändigt till Byens och Hemmanens för-
bättring, bör Åldermannen sammankalla samtelige 
Grannarne och therom öfwerlägga; men ther så 
hände, att de andre stadnade i thet slut att samma 
förbättring sig icke åtaga, hwarigenom den rättsin-
tas goda upsåt blefwe hindradt, hafwe han frihet, 
att af utbya män och grannar, som äro förståndige 
och gode hushållare, jämte någon Landsbetjent, 
om så nödigt pröfwas, kalla Syn och besiktning. 

Och therest tå finnes, att grannarne oskäligen satt 
sig emot thet, som wärkeligen want till Byens 
nytta och förbättring; plikte tå hwarthera En 
Dahler, och ware thessutom skyldige, att betala 
them, som Synen eller besiktningen förrättadt, 
samt fortsättja så snart görligit är thet arbete, som 
then wälmente föreslagit. 

§. Sedan Byalaget förenat sig om någodt ar-
bete, hwad hälst det wara må, gånge det, utan 
ringaste hinder och uppehåll fort, med Ålderman-
nens tillsyn för lego, om thet ej eljest ske kan och 
skylle sig själf den tredske för thet han therwid 
finner sig lida; men ther någon, för åkommen nöd 
och fattigdom, eller annor tillfällig oförmögenhet 
ur stånd sättes att så fullfölja sitt arbete, som 
Byens gemensamma nytta och angelägenhet det 
fordrar, njute han tå i Sädes och Bergningztiderne, 
med mera, Grannarnas hjälp, hwaremot han an-
tingen med annat arbete eller lindrigaste betalning, 
som Ålderman och Bisittare taxera, them theras 
beswär ärsätter. Wägrar han thet, böte tå efter 
Byalagets godtfinnande. 

§. Åldermannens skyldighet är, att icke alle-
nast själf i det nogaste efterlefwa thenna Byord-
ning, eller i annat fall wara förfallen till dubla 
böter, utan ock tillhålla hwar ock en i Byalaget, 
att fullgöra sitt åliggande, samt i brist theraf, be-
fordra the gensträfwoga och försummelige til 
plikt, så som ock föranstalta att hwad then owil-
lige eftersatt, må utan Byens hinder och skada, för 
lego wärkställas, och thet alt, utan mannamohn, 
eller anseende till stånd eller wilkår, släktskap, 
skyldskap eller wänskap; Hwaremot alla i Bya-
laget äro skyldige, att wisa honom Lydno och hör-
samhet i alt thet, som han till nytto och förmon 
bjuder och föranstaltar. 

Warder Åldermannen befunnen, att hafwa med 
någon sedt genom fingren, förtegat det, som bordt 
angifwas, eller och af hat, afwund och illwilja nå-
gon oskäligt angriper och beswärar, plikte Två 
Dahler, samt ärsätte then brottsligas plikt dubbelt 
och fortfare likafult med Åldermans Syslan året 
ut; Hwaremot den, som missfirmar Ålderman eller 
Bisittarena, i theras Syslors förrättande utom sam- 
mankomsterne, eller wisar them motsträfwoghet 
i then hjälp och handräckning the hafwa rättighet, 
att fordra, böte första gången Tre Dahler och 
hwargång derefter fördubbladt, Åldermans och Bi-
sittares ensak. [I margen: NB] 

§. Bisittarena äro skyldige, att ej allenast gå 
Ålderman tillhanda och uträtta alt hwad han them 
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anförtror, utan ock såwäl som Åldermannen 
hafwa noga tillsyn öfwer Ägornes hägn och fred, 
samt straxt hos Åldermannen angifwa, hwad the 
fulna emot Byordningen förelöpa och hwad eljest 
till skada och nackdel synes lända; Then af them, 
som häremot bryter, eller försummar hwad honom 
anbefallt blifwit att uträtta, plikte En Dahler, eller 
mera, efter omständigheterna på Byamännens be-
pröfwande, samt fullgöre äntå sin skyldighet och 
ware Bisittare året ut. 

Ther ock hända skulle, att Åldermannen an-
tingen af sjukdom, eller annat Laga förfall hindrad 
wore, sin sysla att förestå, bör den älsta Bisittaren 
hans Sysla sig antaga, med lika answar, sam 
hafwa hos sig emedlertid Byalagets Budare Teckn. 
Wägrar han det, plikte Två Dahl och hafwe att 
swara för all theraf orsakad skada, hinder och om-
kostnad, efter Byamännens ompröfwande. 

§. Alla böter, som efter thenna Byordning 
äro eller blifwa utsatte och hwilke alla i Silfwer-
mynt räknas och förstås, äga Bisittarena, efter 
Åldermannens och Bisittarenas godtfinnande af 
then brottsliga uttaga, och ther then, som till böter 
förfallen är, skulle wägra, att them straxt betala, 
hafwa the tå makt, att af then gensträfwoga taga 
pant och lägga honom sedan wiss tid före, inom 
hwilken then inlösas må; Försummar han thet, 
ware panten till den mästbjudande, inomByalaget 
försåld, och öfwerskottet, sedan Böterne guldne 
äro honom återstäldt. Skulle någon wara så obe-
tänkt, att under en sådan förrättning, hwarwid så 
wäl Bisittare som Åldermän äga witsord med hugg 
och slag, eller oanständiga ord och åthäfwor 
öfwerfalla them, som utmätningen förrätta, plikte 
efter Åldermans och Byalagets bepröfwande, som 
brottet eller upstudsigheten befinnes. 

Böterna samlas hos Ålderman till årets slut, tå 
han för them redowisar, och för Byamennen up-
gifwer, hwilka som pliktat och huru mycket; Kom-
mandes the sedan att fördelas uti twenne hufwud-
delar: Hälften tillfallande Kyrkan och Fattig-
Cassan, hwaraf twå delar anslås then förre och 
tredingen then sednare: Andra hälften dela sig 
Åldermannen och Bisittarena emellan, på det sätt, 
att han behåller halfparten och the få i det öfriga 
lika mycket hwar theraf. 

§. Ther flere Byar gräntsa tillsammans med 
thenne Socken i Åcker, Äng och Betesmark, an-
tingen the mötas i öppet fäldt, eller hafwa åker och 
tegskifte med hwarandra eller ock äro med Gär-
desgård och stängsel skilde, böra the till alla delar  

wara förpliktade, att hålla then ordning och fred 
med sine grannar, som Byordningen innehåller 
och stadgar, wid samma böter. I thy har Wästra 
Byalagets Ålderman, att derom årligen underrätta 
the nästgränsande i Wänge och Näs församlingar, 
som äfwen Östra Byalagets Ålderman thet be-
sörjer uti BondKyrko Socken och Börje, hwilket 
säkrast kunde ske, genom utdrag, af the, them an-
gående omständigheter, som jämte Lofl. Härads 
Rättens stadfästelse Kundgöres af Prädikstolarne, 
therå teknadt bewis för hwar gång begäres. 

Skulle någodt wid then ena Byen förefalla, som 
ej utan nästgränsande Bylaget kan företagas, så 
åligger Åldermännen therom, med hwarannan råd-
föra och så hwar för sig anstalta, att alt hinder må 
förekommas. 

§. Sist, och på det denna Byordning må till 
alla delar inom Socknen, så mycket mera efterlef-
wad warda bör then Årl. Twå gånger för samtelige 
Byafolket upläsas, neml. En wecka efter den fjor-
tonde dagen i Mardi månad och lika långt efter 
tjenstefolksflyttningen om hösten. Och skall i följe 
theraf ingen till ursäkt någon okunnoghet tjena, 
antingen Barn, Tjenstefolk, Inhyseshjon,Tor-
pare, eller eho thet wara må, som sig förbryter, 
utan ware husbonde skyldig, att swara för sine 
Barns förseelser, samt, om så begäres, att för-
sträcka sitt tjenstefolk medel i afräkning på theras 
Lön, till panternes, i thy händelse, återfriande, 
med med [!] inhyseshjon och Torpare förfares, 
som 27. §. innehåller. 

Läby Socknestuga den 26 Maji 1765. 

För Håmö och Nosten på Capit. och Riddarens 
Wälborne H. Gustaf Adolph Frietzkys efter 
anmodan och egne wägnar Simon Alenius. 

För Militix PrästBoställen i Wästerby Matern 
Pfeiffer. 

För CappelansBostället och min Egendom i 
Österby Jakob Engman. 

Lars Karlsson i Österby Tolfman och 
Kyrkowärd b, Jan Andersson i Wästerby Sexman 
b, Erik Eriksson ibidem Sexman b, Jan Ersson 
ibidem, Pehr Pehrsson ibidem b, Erik Jansson 
ibidem b, Olof Gjöransson ibidem b, Olof Pärsson 
ibidem Kyrkowärd b, Pär Jönsson ibidem b, Erik 
Ersson ibidem b, Erik Ersson ibidem. 
Fjärdingsman, Anders Andersson ibidem b, Jan 
Jansson Jbidem b, Pär Jansson Österby b, Lilla 
Erik Ersson Jbidem b, Erik Jansson ibidem b, 
Olof Tomsson i Nosten b. 
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År 1765 [står: 1764] den 3 Junii på Ulleråkers 
Härads Laga Sommar Ting är thenna Byordning 
till Rätten ingifwen, upläst och i Protocollet in-
tagen, samt på begäran, till obrottslig efterlefnad, 
gillad och fastställd, utom hwad den 28 § innehål-
ler om de nästgräntsande i andra Socknar belägne 
Byar, att ock the skulle wara förpliktade, att till 
alla delar hålla den ordning och fred, med sine 
grannar, som Byordningen innehåller och stadgar 
wid samma böter; såwida thensamma ej flere för-
biuda kan, än them, som therom öfwerenskommit, 
och således, ehwad skiljaktighet thesse och them 
emellan i en eller annan omständighet må före-
falla, efter allmenna Lagen slitas bör, betygar 

På HäradsRättens Wägnar P. Gråst6i. 

VÄNGE SOCKEN 

Byordning för Vänge socken 1798 

Tryck i UUI3. 

By-Ordning uti Wänge Sochn, Gillad och antagen 
den 17 October 1798, samt å nyo granskad och 
faststäld den 17 därpå följande December. 

Enligt Kongl. Brefwet af den 20 Februarii 1742, 
samt i anledning af Wällofl. Landshöfdinge-
Ämbetets i Upsala Allmänna Kungörelse af den 
26 Martii 1792, hafwa samtelige Jordägare och 
Byamän i Wänge Församling, under nedanstående 
dato, uti allmän Soknestämma antagit, gillat och 
fastställ följande By-Ordning, till obrottslig efter-
rättelse, för sig och efterkommanderne, wid Jord-
bruket och dess skötsel samt Ägornas wård och 
fredande, m. m. hwarwid Soknen, utom Nåstuna 
By, som för detta antagit särskilt sin egen Byord-
ning, blifwit indelad i följande Byalag: 1:o Almby, 
Brunna Säterie och Ekeby. 2:o Täby, Körlinge, 
Prästegården och Wäsby. 3:o Långtible och Bärby 
Säterie. 4:o Elfsby, Finsta och Wangsby. 5:o 
Kihls Säterie och Lundby. 6:o Fiby Säterie, med 
alla därunder liggande Frälsehemman. Och skall 
denne By-Ordning iagttagas och wara gällande så 
för Byalagens sins emellan, som för alla Socknens 
Torpare i gemen. 

§.1. En Ålderman med en eller twänne Bisittare 
utwäljas af Byalagets Innewånare i gemen, wid 
Nyårstiden, för ett år, antingen genom öfwerens-
kommelse eller omröstning efter hemmantalets  

storlek, och böra de walde sig därifrån ej undan-
draga, efter tour och skickelighet, wid vite af fyra 
Riksd:r. Åldermannen äger, då han sjelf nödigt 
finner, eller därom blifwer påmint, at samman-
kalla Granarne, genom en för Byalaget särskildt 
teknad Trätafla eller Klubba, som hos Ålderman-
nen förwaras, hwilken ofördröjeligen skall fort-
skaffas Gård ifrån Gård, med underrättelse om 
Samlingsstället och tiden till Sammankomsten. 
Försummar någon at fortskaffa Budkaflen, eller 
förfallolös och af tresko uteblifwer ifrån samman-
komsten, böte En Riksd:r, och hafwe sedan ej 
magt at klandra de närwarandes Beslut. Hwilken 
som häldst i Byalaget dristar Åldermanen och Bi-
sittare, at med ord eller gjerning anfalla eller föro-
lämpa, under den tiden de hafwa befattningen, 
ware skyldig, utom det straff, som Kongl. Brefwet 
af den 12 Januarii 1763 utstakar, at ersätta all dem 
ordsakad skada, skymf och lidande, efter Bya-
Rättens bepröfwande. Ålderman med Bisittare 
och så månge af Byalaget, som på kallelse kunna 
närwara, utgöra Bya-Rätt, öfwer hwilkens beslut 
uti de mål, som röra By-Ordningen och dess hand-
hafwande, inga beswär hos Härads-Rätt anföras 
må. Är Åldermannen wårdslös och försummelig 
uti tillsynen, eller wisar wäld och mannamohn, så 
bör han ersätta all genom dess efterlåtenhet or-
sakad skada, efter Bya-Rättens bepröfwande, som 
i det fallet af Bisittarena sammankallas, hwilka 
ställas i lika förbindelse och answar med Ålder-
manen. 

Des se Tillsynings- och Ordningsmän ålig-
ger, at hwar och en i sit Byalag, i närwaro af alla 
Byamännen strax om Wåhren hålla Gärdesgårds-
och Brandsyn, besigtiga Diken å Gärden och Äng-
ar, om alt är i behörigt stånd, och bör denne besig-
ning förnyas, så ofta som omständigheterna synas 
det fordra. Dem tillkommer ock, at af de felande 
och treskande i Byalaget uttaga de nedan utsatte 
böter, och, i brist af godwillig betalning, taga en 
motswarande pant, hwilken, om den ej innom den 
tid Bya Rätten utstakar, inlöses, må å ordenteligen 
utlyst Auction warda försåld, men det blifwande 
öfwerskottet til Ägaren återstäldt. Börandes de 
dock, til undwikande af reconvention, wid desse 
och alle andre göromål i sysslan, wisa sagtmodig-
het och beskedlighet, så at ingen förolämpad war-
der. De utgående böterne, för hwilka Ålderman-
nen redowisa skall, anwändas til Byalagets gemen-
samma nytto, efter Bya-Rättens fastställande. 

Åldermännen skola räcka hwarannan han- 
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den, så at om ohägn eller ofredande sker, til et 
annat Byalags förfång och skada, skall så snart 
ifrån den lidande sidan därom tilsäjes, Ålderd-
manen i det förfördelande Byalaget, på ofwan-
skrefne sätt, skaffa den eller de lidande rätt och 
ersättning eller skadan sjelf fylla. I ärender, som 
angå antingen hela Soknen eller flere Byalag, träda 
alle eller flere Åldermän med Bisittare tilsammans 
at öfwer Målen rådgöra och besluta, hwarwid 
ingen af de öfrige Byamännen förmenes at när-
wara och sin rätt bewaka, börandes til Samman-
komsterne beramas de tider, som ifrån arbete 
minst hinderlige äro, så wida nödwändigheten och 
omständigheterna ej annorlunda fordra. 

Gärdesgårdar, Led och Grindar omkring 
Sädesgärden, Ängar och Hagar skola strax om 
Wåhren och då kälen är ur Jorden, i laggilt stånd, 
hägnas och sedan ständigt wid magt hållas. Den 
detta försummar, sedan han därom tilsagd är, 
plikte för Gärdesgård Twå Skill:r för hwarje famn, 
för Grind eller Led Sexton Skill:r och fylle dess-
utom den därigenom orsakade skadan. Sker det 
annan gång böte dubbelt. Beträdes någon med up-
såt och wilja hafwa gjordt Gärdesgård ogill, eller 
ställer Led och Grind öppen för hwad som häldst 
hägnas bör, plikte Twå Riksd:r. Sker därigenom 
skada af Kreatur, ersätte ock den tilfullo. Låter 
något ej igen öppen Grind eller Led, plikte Otta 
Skill:r, angifwarens ensak. Twista Byamän om 
rätt delning af Gärdesgård eller Grindar, och kan 
twisten af Bya Rätten ej slutas, bör delning i Stor-
skifte sökas af Landtmätare på samfält bekostnad. 

Aflopps och skiljediken å åker i Byalag 
skola, efter hållen Syn om Wåhren, äfwen ock, 
efter pröfning, nödige diken genom Ängar, med 
samlad hand och efter hwars och ens ägande del, 
å utsatt tid och dag, updikas och rensas. Den där-
ifrån förfallolös uteblifwer och, på tilsäielse, sig 
wid arbetet ej inställer, plikte En Riksd:r, och låte 
Åldermannen för lego dess andel updika och om-
kostnaden utpanta. Byawägar och Broar skola 
delas emellan Grannar i By, men odelade under-
hållas och byggas gemensamt, på sätt och wid lika 
vite som förenämt är. Til förberörde plikt göra 
äfwen de sig skyldige, som af tresko försumma, 
at wintertid och wid infallande snöwäder, med 
Snöplog hålla Byens samfålte wäg öppen, samt 
med utstakning därå, på lika sätt som å allmänna 
wägarne erfordras. 

Öfwer en annans Åkerskifte, Äng eller 
Beteshage får ingen, då barmark är, taga wäg, där 

annorlunda ske kan, utan Ägarens tillstånd, wid 
Twå Riksdalers vite och skadeersättning. Wid lika 
bot må ingen wintertiden anlägga wäg öfwer Gran-
narnes besådde åkrar, eller sommartiden göra nya 
gångwägar öfwer Sädesgärden, Åkrar och Ängar. 
Kör någor med Sädes- eller Hölass öfwer en an-
nans Åker- eller Ängsteg förr, än undanskurit och 
räfsat är, hwilket bör ske med Ägarens minne, 
böte Twå Riksd:r och ersätte skadan. 

Inga kreatur skola insläppas til bete på 
Rågbrodden, höst- winter och wåhrtid, utom Bya-
lagets öfwerenskommelse om tid dertil och hwad 
slags kreatur därå må betas, wid Twå Riksdalers 
bot. I lika måtto och wid lika vite får ej något 
kreatur tjudras å egen eller annans ängsteg, ej eller 
backe i Äng eller Sädesgärde betas, därest ej om-
hägnat är. Med bete i samfålte Gärden och Ängar 
skall så förhånas, at sedan afbärgningen skedt 
öfweralt, skall Åldermannen sådant i Byalaget 
genast tilkänna gifwa och wiss tima til upgifwande 
utsätta, dock så tidigt, at alle Grannarne kunna få 
sine kreatur hopsamlade til insläppande på en 
gång. Den häremot bryter böte för hwart kreatur, 
af hwad slag det wara må, åtta Skill:r. I samfälte 
Ängar, synnerligen Ängen Rämban kallad, driste 
sig ingen emot Härads-Rättens, den 10 Martii 1784 
stadfåstade förening, at beta Får och Swinkreatur, 
wid bot Sexton Skill. för hwart kreatur. Sjuke och 
skabbige kreatur, af hwad slag som häldst, få ej 
släppas tilsammans med Grannarnes å gemensam 
betesmark, utan skola sådane innestängas eller 
hållas innom enskylt hägnad, så länge de sjure 
[sjuke] äro wid vite af Twå Riksdaler. 

Släpper någon in sine kreatur, af hwad slag 
det wara kan, uti Äng eller Sädesgärde, innan de 
afbärgade äro, böte för hwart kreatur otta Skill. 
och gälde skadan. Plåckar någor ax och ärter, 
eller tager kål, rofwor, rötter och jordpäron å en 
annans land, plikte En Riksd:r. Är det barn, straf-
fes med ris i Åldermannens eller Bisittarenas när- 
waro. Åwärkas frugtträd eller til prydnad plante-
rade träd, plikte åwärkaren, utom laga bot, Tre 
Riksd:r och fylle skadan. 

Skär någon Säd eller slår och räfsar Hö 
öfwer rätta skilnaden Grannar emellan, hwilka 
skilnader med tydeliga och rätta märken, häldst 
af sten, utmärkas böra, betale det han sig tilägnat 
fulla wärdet, efter mätes manna ordom, om det af 
wåda eller okunnoghet skedt; men är det af wilja 
och upsåt, böte därtil Twå Riksd:r. Samma lag 
ware för den, som hugger öfwer råskillnaden på 
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annars Skogslott. Dikar någor eller kör skiljefåhr 
inpå sin Grannes åker, wetande och wiljande, 
ware skyldig at sådant genast rätta och plikte der-
til En Riksdaler. 

Alle folkilskne och okynnes kreatur, som 
flöja, sönderbryta eller omkullkasta Gärdesgård, 
Grind eller Led skola afskaffas eller fängslas. Sker 
det ej och finnas de i Äng,sädesgärden eller Hagar 
hafwa skada gjordt, böte Ägaren för hwart och et 
Sexton Skill:r och ersätte skadan dubbelt. 

Bar eld får ej bäras Gårdar och Hus emel- 
lan, och skall i Stall, Fähus, Lada och uthus alt 
tobaksrökande wara förbudit; Likaledes må eld 
ej lemnas osläkt eller owårdad i Kölna, Badstuga 
och Smedja, alt wid plikt af Twå Riksd:r, utom 
Laga bot.Befinnes någon wid Brandsynen, som 
bör ske wid början af April och Octobris Månader, 
äga bristfälliga eldstäder och skorstenar, at eld-
swåda därigenom tima kan, skola Besigtningsmän-
nerne tilsäja Ägaren, at han innom wiss förelagd 
tid dem i godt stånd sätter. Sker det ej, då denne 
tid til ända lupit, hålles å nyo syn, och eldstaden 
nedrifwes, samt den försummelige böte, ehwad 
skada timar eller ej, Twå Riksd:r och förbättre 
eldstaden wid fördubblat vite. Wid alla Byar skola 
Brunnar, Källor och allmänna wattuställen, jemte 
brandredskapen wid magt hållas, upgräfwas och 
ränsas, så ofta nödigt pröfwas, hwarwid ingen in-
nom Byalaget får sig undandraga, wid pligt Tjugu-
fyra Skillingar. 

Hwad Åldermännen och Bisittarena med 
flere förståndige och kunnige Män i Byalaget 
öfwerenskomma och besluta at wärkställa i nyt-
tiga mål, såsom Skogs- och Trädplanteringar, 
Måsse- och Skogslupne samt tufwige Ängars röd-
jande och förbättrande, wattudammars anläggan-
de och underhållande å ängar, som det tarfwa, 
samt i agttagande af sparsamhet i gemen uti alt 
det, som til en god hushållning hörer, m. m. bör 
af hwar och en i Byalaget efterkommas och full-
göras, til undwikande af plikt, efter Bya-Rättens 
bepröfwande. Den som efter denne By-Ordning ej 
orkar botum, ersätte med arbete, efter ByaRät-
tens bepröfwande och Målets beskaffenhet. För- 
äldrar och Husbönder answara för sine barns och 
tjenstefolks förbrytelser häremot, därest de befin-
nas oförmögne at plikten erlägga; dock hafwe 
Husbonde magt, at å tjenstehjonets lön afräkna all 
den plikt, hwartil det, genom sin wårdslöshet, för-
summelse och owilja, i desse fall, sig skyldig 
gjordt den Husbonden godtgöra måste. 

Upläst antagen och gillad på allmän Soknestämma 
i Wänge den 17 October 1798. Å nyo granskad 
och faststäld den 17 därpå följande December, in-
tyga 

På Almby, Ekeby och Brunna Byalags wägnar: 
Uno von Troll, Lars Jonsson i Almby. 

På Täby, Körlinge, Prestegården och Wäsby 
Byalags wägnar: Mich. Joh. Sagström, Carin Wes-
terdahl, F. Bieurn. 

På Långtible och Bärby Byalags wägnar: Sam. 
von Kiisell, J. G. von Kilsell. 

På Elfsby, Finsta och Wangsby Bylags wägnar: 
G. Norenius, Jonas Hammarlind i Wangsby. 

På Kihls och Lundby Byalags wägnar: Nils 
Mag. Manelius. 

På Fiby och underliggande Frälsehemmans 
wägnar: Uno von Troil. 

Föregående i Wänge Sochn öfwerenskomne By-
Ordning, warder härmedelst, til wederbörlig efter-
rättelse, gillad och faststäld. Upsala Lands-Can-
cellie d 7 Januarii 1799. 

Eric af Wetterstedt / Anders Crzelius. 

(Upsala, Tryckt hos Joh. Fred. Edman, Kongl. 
Acad. Boktr. 1799.) 

Förening om betet i ängen Rämban 1779 

Den i Vänge byordning § 7 omtalade för-
eningen angående betet i ängen Rämban är åter-
given i Ulleråkers härads dombok ULA. A I: 17, 
10 mars 1784. §2. 

1779 d. 22 Aug. sammanträdde, efter förut skjedd 
kallelse, samtel. respective och hederwärde del-
ägare af den så kallade Rämba Äng i Socken-
stufwan och öfwerenskommo samt beslöto att, 

1° Betet för detta år nu aldeles uphörer, och at 
nästa år, sedan ängen är allmänt afbärgad, betet 
skjer allenast 8 dagar med Fäboskap, och hästar 
tillika; men med hästar allena intet längre än 3 
weckor, undantagandes Bärby, som med hästar 
och Fä denna tiden betar. 

2° Att den, som sedermera insläpper häst eller 
Fä, skall pligta för hwarje Chreatur 1 Rdr Specie, 

-jemwäl om någon tid på åhret Swin-Chreatur 
större eller mindre insläppas eller inkommer, skall 
ägaren för hwarthera pligta 8 ss. Specie, hwarwid 

31-782454 Ehn 
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påminnes, at om wisas kan, att det skjedt igenom 
någons ogilla grind eller gjärdesgård, så skall han 
erlägga pligten, undantagandes då okynnes få 
öfwerflöger eller genombryter laggild grind och 
gärdesgård, i hwilken händelse ägaren, som så-
dant Chreatur eij fängslar, bör pligta. 

30 Att hwad nu beslutit är af de närwarande bör 
ock gälla för de frånwarande som i utlysningen till-
kjännagafs. 

40 Att hwar och en delägare eij bör i loflige 
betestiden insläppa flere Chreatur än i proportion 
efter sin lott i slåttan wid ofwanberörde bet, så at 
för Kihl bestås allena 1 häst och Lundby 1 Dito, 
men intet få, Långtible Rusthåll 2 Dito, Wäsby 3 
Dito, Skattbönderne i Långtible 1 Dito och intet 
Fä. 

Upläst och widkändt, ut supra. 

Johan Hernodh, Eric Wenglin, Eric Ersson i 
Elfsby b, Matts Ersson i Långtible b, Eric Ersson 
i Finsta b, Johan Ersson i Finsta b. 

Med originalet lika lydande intygar Erdtm. 
Wagher, Abraham Holm6n p. 1. 

Och fant HäradsRn efter öfvervägande skäligt, att 
denna öfwerenskommelse angde Betets nyttjande 
i Rämba äng, till behörig efterrättelse gilla och 
stadfästa, hvadan en och hvar af delägare vid 
ofwannämnde öfwerenskomne vite förbjudes att 
emot öfwerenskomm elsen bryta och flere Creatur 
än wederbör till betande insleppa. Dock bör thetta 
förbud en gång hvarje år om våhrtiden kungöras 
af predikostolen i Wänge kyrka, på thet okunnog-
het isynnerhet af nya tillkomna delägare ey må 
kunna förebäras. 

Vaksala härad 
DANMARKS SOCKEN 

Byordning för Danmarks församling 1775 

Tryck i ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E 
XVII: 1. 

I anledning af Konungens Höga Befalningshaf-
wandes i Orten påbudna och utlysta Soknestäm-
ma, af den 12 sidstl. Novemb. för Innewarande 
År, angående en nyttig och på bästa sätt inrättad 
By-Ordning, sammanträdde Soknemännen i Dan-
marks Församling enhälligt den 26. Novemb. der-
på följande, och öfwerenskommo om nedanskref-
ne Punkter at efterlefwa, som följer neml. 

Ingen skal wara betagit at begynna sit arbete, 
när han wil och honom lägligit faller, det ware sig 
antingen Åkerbruk, eller Hö och Sädesbärgning; 
med det förbehåld, at han sina Grannar ej någon 
skada tilfogar antingen igenom trampande eller 
wadande, samt öfwerskärande, hwilken som der-
med beträdes skal wara förfallen tu l 1 Dal. Silfwer-
mynt och återbära, hwad han öfwertagit hafwer. 

När Trädes Antiden påstår skal ingen wara 
tillåtit, at Kjöra längre än midt i Måhl-fåren, så at 
fårkanten blifwer i behåll på Grannens Åker, samt  

om Sommartiden, när Åkren Kjöres andra 
gången eller Snedes, skal ingen wara tillåtit, at 
wända in på sin Grannes Åker, hwaraf trampande 
förorsakas; utan at hwar och en landfärar på sit 
skifte, hwilken som häremot bryter plikte 1 Dal. 
S:mt. 

När Grannar wilja skilja sina Åkerskiften 
med Diken, skola de båda wara förpliktade, at 
taga hwar sin Botten-tårfwa, förutan afbackning-
en, på det at Diken må komma rätt emellan Åkrar-
na, så at ej någondera derigenom lider, hwem som 
häremot bryter plikte 2 Dal. S:mt. 

Ingen skal wara tillåtit, at igenom försum-
melse eller eljest hindra sit, eller andras Aflopps-
watn, hwar det hälst wara må; utan hwar och en 
ware skyldig, der det i ringaste måtto nödigt är, 
om eller igenom sit skifte framskaffa och igenom-
gräfwa utan uppehåll, hwilken som det försummar 
plikte 1 Dal. Silf:mt. 

Hwilkens skifte, som sträcker sig emot Gjär-
desgårdar, antingen twärt före eller längs efter, 
skal icke wara tillåtit, at dika närmare än en god 
aln ifrån Gjärdesgården, och det ifrån afback-
nings-kanten räknat, och ändå wara skyldig at 
göra flat afbackning, på det at Gjärdesgården ej 
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lider någon skada, hwilken som häremot bryter 
plikte 1 Dal. S:mt och ändå wara skyldig at sättja 
wallen, om en alns bredd i sit rätta stånd igen. 

När den ena Grannen besår sit skifte med 
Råg och den andra med Korn: ware den skyldig, 
som Korn sådt, at afskotta jorden, som upwält 
på Rågen, så at Rågwäxten derigenom ej må hin-
dras, den som det försummar plikte 8 öre S:mt. 

Om någon skulle finna sig föranlåten, at in-
stänga sit skifte til någon del mer eller mindre, skal 
han wara skyldig, at sättja sin Gjärdesgård en god 
aln inom rätta Rålinien, på det at den andra må 
hafwa sit skifte brukbart, så långt som det sig 
sträcker, den som häremot bryter plikte 1 Dal. 
S:mt. 

Ingen skal wara tillåtit at kjudra, walla, knija 
eller eljest til betande insläppa några Kreatur, af 
hwad slag det hälst wara må, hwarken uti Äng, 
Haga eller Gjärde, förr än alla som i Äng, Haga 
eller Gjärdelaget del äger, hunnit sit Hö eller Säd 
inbärga, den det gör plikte 2 Dal. S:mt, och skadan 
åter. 

Ingen hafwe makt, at i samfålt Bete intaga 
främmande Kreatur, under hwad skjen det wara 
må, utan särskilt öfwerenskommelse, den det gör 
plikte för hwart Kreatur 1 Dal. S:mt och ware ge-
nast på tilsägelse skyldig at dem ifrån sig skaffa. 

Så wäl om Wårtiden, som om Höstetiden 
när Rågen skal utsås, då skal af samtelige Gran-
namne Gjärdesgårds-syn hållas, och hwilkens 
Gjärdesgård, som då finnes odugelig, och han då 
derom blifwer tilsagd, skal han straxt och utan 
uppehåll den samma i stånd sättja, så at Gjärdet 
inom et dygn må kunna hägnat blifwa, på det 
Såningen ej må hindras, den som härmed bryter 
plikte 1 Dal. S:mt. 

Om någon skulle wara så otidig, och in-
släppa sina Kreatur uti Äng, Haga, eller Säder-
gjärde under wäxte tiden, och derigenom ohägn 
åstadkomma, plikte 2 Dal. S:mt. 

Så wäl om Höst, som Winter och Wårtid 
skal ingen wara tillåtit, at låta sina Swin-kreatur 
gå på Rågbrådden; utan om Winter tiden när grin-
darna stå öpna, skal hwar och en wara skyldige, 
at hålla sina Swinkreatur utur Råggjärdet, den som 
härutinnan treskas skal plikta 2 Dal. S:mt. 

Hwilkens Gjärdesgård, som skulle wara så 
bofällig at Kreatur derigenom inkomma, ware ock 
den samma, utan de andras tilhjelp skyldig at 
Kreaturen straxt utskaffa. Men skulle Kreaturen 
oförmodeligen inkommit och ingen wet hwar de 

insluppit, ware då alla lika skyldige, at. dem ut-
fösa, dock ware Byamannen fri för utkjörning, 
när han derom bådat hafwer, hwilken som häruti 
wisar olydnad plikte 16 öre S:mt. 

Den, som hafwer sådana okynnes Kreatur, 
at de göra ohägn, ehuru Gjärdesgårdarna äro lag-
gilte befundne, det ware sig Hästar, Får eller 
Swin-kreatur, antingen med flöjande eller Gjär-
desgårdarnes sönderbitande, plikte för hwart 
Kreatur 8 öre S:mt och ware skyldig at dem ändå 
fängsla eller om sådant icke är tilräckeligit för 
ohägn dem ifrån sig skaffa. 

Om någon förr än öfwerens kommit är, flera 
Kreatur insläpper uti Betes-hagarna plikte 1 Dal. 
Silf:mt. 

Hwad hälst det eljest wara må, som nödigt 
pröfwas at företaga och förrätta, skal ingen sig un-
dandraga wid 1 Dal S:mts pligt. 

Ifrån Snöskottning hwar det hälst behöf-
wes, skal sig ingen undandraga wid 1 Dal. S:mts 
plikt. 

Åldermannens skyldighet skal wara, at 
noga och i görligaste måtto uti alt hwad åfwan- 
skrifwit står flitig tilsyn hafwa, så at alt, som nö-
digt är blifwer efterlefwat, eljest plikte han eller 
om de äro twänne hwar sina 16 öre S:mt. 

Skulle någon emot hwad nu föreskrifwit är, 
sig förbryta, så skal Åldermannen tillika med de 
öfriga Grannarna böterna af den brotsliga straxt 
uttaga; men skulle den skyldige icke wilja plikten 
utgifwa, då skal Åldermannen pant af honom taga, 
så stor, som kan swara emot plikten, och om den 
brotslige ej innom en månads tid panten igenlöser, 
warde då panten bortsåld, deraf böterna tagas 
och det öfriga lemnas den brotslige åter. Men 
skulle den brotsliga wilja sig förwägra, at hwarken 
penningar eller pant utgifwa, utan utbrista uti 
hårda ord, eder och swordom, samt utbjuda eller 
gifwa hugg och slag plikte 3 Dal. S:mt. 

Alla dessa penningar skola hos Ålderman-
nen förwaras, han skal ock wara skyldig, at der- 
före riktig redo och räkning göra och ej det ringas- 
te deraf förstöra, utom de andra Grannarnas wilja 
och wetenskap. Sedan, då hans år är förbi, och 
han ifrån sig lemnar Bymans syslan, skal han då til 
sin efterträdare riktigt lemna hwad han om händer 
haft. Desse böter komma endast at anwändas til 
Byns gemensamma nytta. Åldermannen får icke 
efter egit godtycko desse penningar föryttra eller 
anwända til något, förr än samtelige Grannarna sig 
derom förent. Åldermannen ware ock skyldig, at 
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när således öfwerenskommit är om något behof, 
desse penningar ifrån sig lemna. Skulle Ålderman-
nen uti något hwad uti denna punkt skrifwit står, 
wisa sig tresk och otrogen, eller om han utbrister 
uti Eder och Swordom, samt hugg och slag an-
tingen emot sina Grannar eller dess Folk, ware 
han förfallen til 2 Dal. S:mts plikt. 

21. Ingen må påläggas, at mera än et år förestå 
Bymans syslan, utan den 1 Aprillis hwart år skal 
ombyte ske om så behagas. I stora Byar må 2:ne 
Byamän tillåtas. 

Med föreslcrefne By-Ordning äro wi Danmarks 
Sokemänp] allesammans nögde och förbinde oss, 
at i det nogaste efterlefwa, hwilket wi med wåra 
Namns och Bomärkens undersättande stadfäste, 
som skedde i Allmän Sokenstämma den 26 No-
vember 1775. 

Anders Osxngius Adjunctus Loci, Eric Jansson i 
Tjocksta B, Anders Perss i Hammarby B, Jan 
Mårtensson i Söderby B. Jonas Andersson i 
Söderby B, Per Jansson i Säfja B, Anders 
Tunström i Nåntuna B, Tolfman Eric Ersson i 
Säby B, Lars Larsson i Villinge B, Anders 
Andersson i Knifsbrunna B, Eric Matsson i Myrby 
B, Nils Persson i Kristlinge B, Per Andersson i 
Kyrkobyn B. 

Föregående By-Ordning, warder härmed til we-
derbörlig efterrättelse gillad och stadfäst; dock så, 
at hwad framdeles kan pröfwas nyttigt, i en eller 
annan måtto tillägga, äger rum och såsom Bihang 
införas kan; Börande Soknemännen, såsom på en 
skoglös ort boende, wara betänkte på och öfwer-
enskomma, icke allenast at undwika och borttaga 
onödige och öfweiflödige Gjärdesgårds Stäng-
ningar, utan ock, at, til Skogswäxtens befrämjan-
de på Soknens Allmänning, den styckewis efter 
läge och omständigheter warder fredad från Bo-
skaps-betande och annor åwerkan, intil dess Sko-
gen hunnit til den wäxt, at han af Kreatur ej ska-
das kan, då med et annat stycke, likaledes för-
fares. 

Uppsala Slott i Lands-Cancelliet den 1. Februarii 
1777. 

Thure Gustaf Rudbeck/Anders Crwlius. 

(Upsala, Tryckt hos Johan Edman, Kongl. Acad. 
Boktryckare, 1777.) 

Byordning för Berga 1769 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol. 230. Vaksala härad. s. 339 h. 20 febr 
1769. 
Jnlämnades, till Rättens Gillan- och fastställande, 
fölljande, emellan Byamännen i Berga By, Danne-
marks Sokn uprättade och öfwerenskomne Byord-
ning: Till egit bästa, och förekommande af alle-
handa Skador samt gransämjas bibehållande, 
hafwa undertecknade öfwerenskommit i fölljande 
omständigheter. 

Utom thet, at hwar och en hemmansbru-
kare bör enligit Lag och flere Kong,I. Förordningar 
sig sielf påminna, och altid efterse, at hwar och 
ens tillkommande Gärdesgårdar grindar och Ledd, 
altid på the tider om Åhret, och så länge bar mark 
är, stå, håller hägn, och äro i godt stånd, skal 
dock 2ne gånger om Åhret GärdesGårds Syn hål-
las på en af Länsmannen utsatt dag, neml. om  
Wåhren några dagar före Kornsädet, och om Hös-
ten några dagar före Rågsädet, tå wi samtelige 
skola komma tillsammans och efterse, om något 
felacktigt är; hwilket om tå sådant finnes, skal 
thet dagen efter fullkomligen botas: finnes något 
Kreatur i Gärdet eller i Engen, samt andre häg-
nader efter then dag, skal then som icke satt sin 
GärdesGård, Grind eller Ledd i förswarligit stånd, 
som Lag förmår plickta En dahlr Srmt, skulle åter 
icke på sådant något fel finnas, skal then som äger 
Kreaturet plickta 16 öre Srmt, hwarförutan ska-
dan skal ärsättas af then som här till finnes wål-
lande. 

Wara hwad tid på Året som Råggräset står 
bart, skal intet Kreatur på Gärdet få komma, och 
således skal antingen Grindar och Hål wara igen-
stängde, eller ock Kreaturen hafwas inne, the 
som häremot bryter, skal för hwarje Kreatur 
plickta 16 öre Silfmt eller för egen stängselns för-
summande plickta 1 Dr Silfwermynt. 

ingen skal hafwa tillstånd at tiudra något 
Kreatur på Engarne, eller them upsläppa för än 
alla Grannarne hafwa them afbärgat, och om up-
släppningen kommit öfwerens, then thet giör skall 
plickta 3 Dr Srmt, icke eller skal någon på Eng- 
arne om Wåhren insläppa något Kreatur till bete, 
förr än samtelige Grannarne theröfwer hörde blif- 
wit, och som thet högst skadeligit är, at Engarne 
om Wåhren länge betes, skal aldeles från alt bete 
häfdas. Åtta dagar [efter?] slutad Åkerbruk, then 
som häremot bryter, skal för hwart Kreatur plick-
ta 16.!. Srmt 
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SädesGärden få icke eller med något Krea-
tur betas eller tiudras, innan all Säden blifwit in-
bärgad, dock om så nödigt finnes, at någon be-
höfwer Walla någon Häst i Kronoparken, enär 
thet Gärde är i Säde, skal wäl thet icke förmenas, 
dock bör thet icke ske utan at alle Grannarne ther-
öfwer hörde blifwit, och then som häremot bryter 
skal plickta En dahlr Silfrmt. Skulle under bet-
ningen någon skada på Åkren ske, skal then eller 
the som Kreaturen walla plickta 16 ssr Srmt hwar-
thera. 

Enär Slåtertid infaller, skal ingen begynna 
at Slå, förän samtelige Grannarne om en wiss dag 
och stund thertill öfwerens kommit, som bör ske 
sålunda, at Länsman eller hans ombud, gifwer 
samtelige Grannarne en eller twenne dagar för ut 
bud therom, och sedan wiss tid till begynnelsen ut-
sätta och öfwerenskomma, then som häremot bry-
ter, skal plickta 1 Dr Srmt. 

Så snart någon af Grannarne willja begynna 
Så höstsäde, antingen Gammal eller ny Råg, skal 
thet honom icke förmenas enär han efter egen be-
qwämlighet thet finner för godt wara, men genast 
Gärdet af en och hwar skal igenstängas och Grin-
dame upsättas så at Gärdet skal genast i hägn 
ställas, then som häremot bryter, skal plickta En 
dahlr Srmt. 

Inga Får och Swin Kreatur, skal någonsin 
få betas på Engarne, dock likwäl enär bägge Gär-
den om höstetiden Komma at stå i hägn, skal Får 
Kreaturen de dagar gå på Engen, men så snart 
Gärdet blifwit upsläpt, skola the genast uptagas 
och sedermera icke titsläppas, then som häremot 
bryter, skal plickta 1 Dr Srmt. 

§8. Jnga Giäss eller Grisar, får eller gå på ett 
Gärde, som bör wara hägnat, utan äger en och 
hwar sådane Kreatur på sätt efter behag från 
ohägn hålla, then som häremot bryter, skal plickta 
4 Öre Srmt för hwart Kreatur, dock bör hwar och 
en först sina GärdesGårdar och Grindar så igen-
täppa, at intet hål på them finnes. 

Förutan hwad nu om ohägn stadgat är, skal 
hwar och en Husbonde wara answarig för thet 
Kreatur som antingen blifwer qwar i Gärdet wid 
wallsläppandet eller under wägen, giör någon 
skada, men then som häremot bryter, eller wid 
samma tillfälle icke Grindar eller Ledd wäl igen-
sätter skal plickta En Dahlr Silfrmt . 

Till alla thesse böters uttagande, ska 
Länsmannen Silvander utan föregången Rättegång 
äga magt at genast utsöka, men om han eller thess 

Bonde skulle något fela, skal Tålfmannen eller nå-
gon annan af Grannarne, som will thet samma hos 
honom giöra: Och böterne i en wiss Cassa förwa-
ras tills man Längre fram får rådgiöra, hwartill 
böterne skola anwändas. 

At wi allesammans med thesse puncter äro nögde, 
och förklara oss härmed icke allenast, at them till 
obråtslig efterlefnad hålla till alla delar, utan ock 
till mera säkerhet theraf anhålla wi om Waksala 
Härads Högt ärade Domstols fastställande. Det 
warder med wåra namns och Bomärkens egenhän-
diga undersättiande bestyrkt, som skedde i Berga 
d. 9 Februarii 1769. 

Th. Jac. Silvander, Erick Ersson i Berga, Pehr 
Mattsson B, Anders Pehrsson B, Nills Jonsson B, 
Pehr Jansson B, Erick Jansson B. 

HäradsRätten fant, på begäran, skäligt, at thenna 
Byordning, til obrottslig efterlefnad nu och i fram-
tiden, här med gilla och fastställa; börandes then 
en gång hwarje Åhr för samtelige Byamännen till 
efterrättelse upläsas. 

Stadfästelse av byordning för Nåntuna 
och Sävja 1768 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol. 228. Vaksala härad. s. 528 h. 22 juli 1768. 

Läto samtelige Jordägare i Nåntuna och Säfja 
Byar i Dannemarks Sokn, för Rätten upwisa et 
Exemplar af Kongl. Maijts Åhr 1742, i nåder ut-
färdade Project till Byordning, och thet the sig åta-
git, at then samma Byamännen emellan till rättelse 
och efterlefnad lända låta; till hwilken ända the 
ock, wid slutet theraf fölljande mening tecknat: 
§. 38. Med thenna öfwerenskommelse och utsatte 
Böter i förestående Byordning, äro wi icke allenast 
till fullo nögde, at till alla delar efterlefwa och full-
giöra utan ock, till mera säker efterlefnad hwaraf, 
finna wi nödigt, at sådant wid Waksala Härads 
Högtärade Domstol, till Kraftelig efterlefnad fast-
ställas, betygas med namns och Bomärckens un-
dersättiande, af Nåntuna d. 30 Maji 1768. 

Olof Lexelius, Anders Thunström, Erich Larsson 
i Säga B, Gl. Erich Jansson i Nåntuna B, Brita 
Larsdotter i Nåntuna B, Karin Erichsdotter B, 
Anders Jansson B, Gl. Jan Jansson B, Anders 
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Ersson B, U. Jan Jansson B, Pehr Ersson B, Erich 
Ersson B, Erich Jansson B alle i Sätja. 

Och emedan thesse Byamän sig i så måtto förenat, 
om thenna tryckta Byordnings antagande och ef-
terlefnad; Så fant ock Rätten på theras begäran, 
skäligt, at sådant theras öfwerenskommelse här-
med Gilla och fastställa, samt them thermedelst 
skyldige förklara, at then samma, uti alla delar och 
omständigheter obrotsligen efterlefwa. 

Byordning för Säby 1768 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol 228. Vaksala härad. s. 496 h. 20 juli 1768. 

Jngafs, till Rättens gillan- och fastställande, föll-
jande träffade öfwerenskommelse: 

Till redighets winnande, gransämjas bibehållan-
de, och ohägns hämmande, hafwa wi samtelige ne-
danskrefne Hemans Åboer i Säby öfwerenskom-
mit och beslutit af fri willja fölljande ordning neml. 

10 At wi, uti then af oss ägande samfålte Betes-
hage, icke af Hemmanets Kreatur eller af hwarje 
gård, skola i bete insläppa mera än 6 Hästar och 
12 Kor; hwarunder dock förstås, at then som icke 
hafwer Häst, äger frihet i thess ställe at insläppa 
2ne Kor, och en fole, som är född allenast öfwer 
en Winter räknas för en Ko, samt en Qwiga, som 
är född öfwer 2ne Wintrar räknas för en Ko; Be-
träffande Spädkalfwar så böra icke mera insläppas 
än 2ne stycken af hwarje helgård, och i proportion 
af the mindre, men then som icke af egen afwel 
sådant hafwer, äger frihet, at intaga och insläppa 
sådant Kreatur för lego. 

2° Then som af oss i någon måtto häremot bry-
ter, bör therföre plickta 2 dahlr för en Häst, 1 Dr 
för en Ko, alt Srmt. 

3° Får ingen af oss, utan allas samtycke i Engen 
intaga något Kreatur för Lego, wid 2 Dr Srrnts 
plickt. 

4° At ingen får insläppa Får och Swin Krea-
tur i Beteshagen, förr än therom samfålt Öfwer-
enskommelse är skedd om tid, med mera, wid En 
Daler Silfmts plickt. 

At wi äro med ofwanskrefne förordnande nögde, 
och till mera bestyrkande och efterlefnad theraf, 
anhålla wi i all ödmiukhet om Waksala Härads 
högtärade Häarad Rätts fastställande therå. 

Sålunda wara öfwerenskommit och beslutit, be- 

tyga wi med wåre namns och Bomärkens under-
sättiande, som skedde i Säby d. 28. Maji 1768. 

Gl. Erich Ersson B, U. Erich Ersson B, Olof 
Andersson B, Jan Ersson B, Anders Andersson B, 
yngste Erich Ersson B, yngre Erich Ersson B, 
Nills Nillsson B, Pehr Andersson B, Gl. Anders 
Ersson, U. Anders Ersson. 

Såsom witne härtill Th. Jac. Silvander. 

Och Althenstund samtelige Grannar thenna theras 
träffade förening ärkändt; Så fant och Rätten skä-
ligt, at then samma till obrotslig efterlefnad nu och 
i framtiden härmed gilla och fastställa. 

GAMLA UPPSALA SOCKEN 

Byordning för Gamla Uppsala by 1762 

ULA. Vaksala härad A I: 10, 18 juni 1762. RA. 
Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala län 
vol. 211. Vaksala härad. 

Upwistes för Rätten then Byordning som sam-
telige Gl. Upsala Byes Innewånare sig emellan up-
rättat, hwaröfwer Rättens Stadfästelse begärtes; 
warandes then samma af fölljande innehåll: 

Gl. Upsala Byes Byordning. 
Så wäl i anledning af Kongl. Maijts höga befall-

ning och förordnande, som wår egen sorgfällighet, 
om förbättring uti Hushållningen och Åkerbruket, 
hafwa wi under tecknade i Gl. Upsala By, föll-
jande Byordning oss emellan uprättat. 

§. I anseende till Byens storlek, och the ther-
till lydande widsträckta och aflägsna ägor, hafwa 
wi öfwerenskommit, at åhrligen, och thet uti bör-
jan af Februarii Månad, tillsättas en Ålderman och 
2ne Bisittiare, hwilke om hela Byens ägor och häg-
nader, sig wårda skola, wid alla felagtigheter; 
hwaraf eller hwarigenom, förmedelst Ålderman-
nens eller Bisittiarenas wårdslöshet eller försum-
melse, någon skada sker, böte Ålderman och Bi-
sittiare dubbelt emot andra Byamän. 

§. Ålderman, eller i hans frånwaro, Bisittiare 
äger magt, när han antingen sielf pröfwar nödigt, 
eller warder af någon annan tillsagd och påmint, at 
sammankalla Grannarne och Byamännen, till at 
gemensamt med hwarandra öfwerlägga, om hwad 
hälst thet wara må, som till Hemanens bättre 
bruk, häfdande och förmon lända kan. Thetta 
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sammankallande sker genom blåsning utur en 
thertill gjord Lur, som altid hos Åldermannen för-
waras. När således tekn till sammankomst är gif-
wit, bör Åboen sielf ifrån hwart Hushåll sig in-
finna. Blifwer någon, utan laga förfall, borta, böte 
twå öre Smt. Dock ware Comministem härifrån 
befrijad när någon af thess tienstefolk är tillstädes. 
Sker thet oftare af tredsko eller wårdslöshet böte 
hwarje gång dubbelt. Then som wid Samman-
komsterne är så obetänckt, at med oanständiga 
ord öfwerfalla Åldermannen, eller någon annan af 
Grannarne, eller ock utbrista i Eeder och Swor-
dom böte En dahlr Smt, eller mera, efter omstän-
digheterne. 

§. På thet hwar och en må niuta fred och hägn 
böra alla Gärdesgårdar omkring Hagar, Engar och 
Gärden hållas i godt stånd; till hwilken ända nödigt 
är, at Gärdes Gårds Syn warder Höst och Wår, 
eller ock flere gånger, ther så nödigt pröfwas, af 
samtelige Grannarne förrättad, hwarefter thet fel-
agtigt är, bör sättias i godt stånd. Then som tå, 
efter wiss förelagd tid, sådant försummar, plickte 
Sexton öre Smt för hwar famn, och gälde thess-
utom skadan dubbelt som theraf timar. Ålderman, 
med Bisittiarena, ware thess utom skyldige, åt-
minstone en gång i hwarje weka, se om Byens 
ägor; giör han thet ey, böte Sexton öre Smt, och 
gälde skadan. 

§. Enär någon Grind, Led eller Gärdesgård 
omkring Åker, Eng, Hagar, Täppor eller Betes-
marck blåser neder, eller älljes fmnas bristfällige, 
bör then straxt utan drögsmål uprättas och för-
bättras. Försummar någon thet, Sedan han an-
tingen sielf fått therom kunnskap, eller blifwit af 
Åldermannen, eller ock någon annan af Grannarne 
härom tillsagd, böte Sexton öre Smt för hwart 
Kreatur, som therigenom inkommer, och fylle 
therjämte skadan, efter Byelagets ompröfwande. 

§. Som diken oförlikneligen gagna åkerbru-
ket, ty åligger Åldermannen, at med samtelige 
Grannarne Höst och Wåhr efterse, huru hwar och 
en, så till sin egen, som sine Grannars nytta och 
fördel, fullgiort thet honom ålegat, såwäl wid Af-
lops- och Floddiken, som annorstädes, therest 
diken tarfwas. Försummar någon dikning, sedan 
han, efter Byalagets samråd, therom blifwit till-
sagd, plickte twå öre Smt för hwarje famn, och 
ware thess utan skyldig, at sedermera, efter före-
lagd tid, dikat. Försummar han äntå, plickte dub-
belt, och betale thess utan dikarelön särskilt. 

§. Till förekommande af then skada och olä- 

genhet, som ofta theraf förorsakas, at then ene 
Grannen, uppå then andras sådda åkrar, förderf-
war och nedtrampar hans Säd, böra samtelige 
Grannarne göda sina åkrar, samt så sin Säd, af 
enahanda slag, på en tract, så wida giörligit är. 
Ey må någon giöra sig wäg öfwer annars sådde 
åker. Then thet giör, utan Ägarens tillstånd, böte 
Sex öre Smt, och skadan åter. 

§. När såningstiden infaller, anten Höst eller 
Wåhr, böra Alla Gärdes-Gårdar i rättan tid up-
fredas, så at, när Grannarne af Ålderman therom 
tillsagde warda, bör Sädesgärdet inom et dygn, 
wid twå dahlr Smt plickt, wara hägnat. 

§. Ey må någon, om Höst, Winter eller Wåhr, 
insläppa lösa Kreatur på Rågen at beta, innan 
Åldermannen sammankallat Grannarne, och the tå 
pröfwat, at thet utan skada ske må. Giör thet nå-
gon älljes plickte hwarje gång twå öre Smt för 
hwart Kreatur han således insläpt. 

§. Som thet ey ringa skada förorsakar, at 
Hästar och andre Kreatur warda om Wåhren, se-
dan Kälen är utur jorden, insläpte uti Engarne till 
bete; Alltså warder thet, utan högsta nöden och 
öfwerenskommelse, aldeles förbudit. Bryter nå-
gon häremot, plickte för hwart Kreatur, twå öre 
Smt. Eij må någon insläppa sina Kreatur i någon 
Eng, Byen tillhörig, innan Grannarne therom ense 
blifwit; giör thet någor, böte en Dahlr Smt för 
hwart Kreatur; hwilket äfwen bör, gälla sedan 
Byamännen öfwerenskommit, at om Hösten låta 
sin Eng wara hägnad. 

§. När Åldermannen antingen sielf pröfwar 
nödigt, eller blifwer af någon annan påmint, at 
låta ifrån Åkrame, och i synnerhet Sädesgärden, 
utsläppa thet öfwerflödiga watnet, bör ep karl 
ifrån hwart matlag på föresattan stund och tid 
sig infinna, samma arbete at förrätta. Försummar 
någon thet, eller går bort, innan alt är fullgiort, 
böte twå öre Smt, och betale thessutom, efter 
Byamännens bepröfwande, them, som, uppå 
Åldermannens kallelse, ey inställer sig, utom Höst 
och Wåhr, upköra och rätta forome emellan åkrar-
ne. Wid hwilket tillfälle, Åldermannen med Gran-
name hafwa at noga tillse, at fororne blifwa rätt 
körde, samt at Råstename wid hwart skifte hafwa 
sin riktighet. 

§. Någre dagar innan Slottertiden infaller, 
skal Åldermannen kalla Grannarne tillsammans, 
at öfwerlägga om Slotterdagen; börandes nödwän-
digt Skiften och Tegarne, en eller flere dagar 
förut, utwadas och utstakas. Then som anten 
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-wadar eller slår förr, än öfwerenskommit är, plick-
te en dahlr Smt första gången, andra gången dub- 
belt. Slår eller skär någon öfwer rätta lineen, uppå 
sin grannes Teg eller Åker, lägge alt Höet och Sä-
den tillbaka dubbelt, och plickte thessutan en 
dahlr Smt. 

§. Ingen må afslå sina åkerrenar i Sädesgär-
det, innan samtelige Grannarne sig therom förenat 
och Bytesrenarne först blifwit delte, wid en dahlr 
Smt plickt, och gälde skadan för thet Gräs han för 
sin Granne bortskurit eller nedtrampat. Broar 
samt wägar till Engar och Åkrar, uprättas och hål-
las wid magt, efter öfwerenskommelse. Hwilken, 
efter tillsägelse, sådant försummar, plickte Sex 
öre Smt. 

§. Ingen ware efterlåtit, at utom samtelige 
Grannarnes öfwerenskommelse, beta eller tiudra 
sina Kreatur uti Eng eller Sädesgärde, änskönt 
thet skedde på hans egne ägor. Giör någon thet, 
plickte hwarje gång för hwart Kreatur, Sexton öre 
Smt. 

§. Sedan Engar och Gärden äro afbärgade, 
böra inga Kreatur theruti insläppas, innan Ålder-
mannen sammankallat Grannarne och the sig för-
enat, så wäl om tiden, när sådant ske må, som 
ock, om antalet, och hwad slags Kreatur the willja 
ther insläppa. Hwar som häremot bryter, plickte 
en dahl. Smt. 

§. När tiden infaller, at så Ärter och Rof-
wor, sammankallas Grannarne af Åldermannen, at 
sig om stället till innstängning förena. Eho som 
efter öfwerenskommelsen eij i rättan tid fullgiör 
therwid sin skyldighet, böte för hwarje famn Gär-
desgård som brister, twå öre. Smt. Sedan så sam-
fåldt stängt och sådt är, bör ingen tillåta sina Barn, 
eller andra, gå at plocka Ärter, eller uptaga Rof-
wor till Kokning; utan, om sådant må tillåtas, böra 
samtelige Grannarne therom tillsägas, eller giöre 
hwar och en thenna Hushållssyssla en tima wid 
Solenes nedergång. Ware älljes utom thenna tid, 
aldeles förbudit at gå i Ärtåker eller Rofgård, wid 
sex öre Smt plickt. 

§. Skulle sedan Åldermannen sammankallat 
Grannarne, och the sig om thet arbete the tå willja 
begynna, thet ware sig antingen Slåtter, Sädes-
bärgning, eller hwad thet hälst wara må, någon i 
Byalaget theruti finnas efterlåten, tredskas för-
summelig hwarigenom the öfrige uti sitt göromål 
blefwo hindrade; waren the tå icke skyldige, at 
wänta på then tröga, utan hafwa frihet, sitt arbete 
fullända, och han skylle sig sielf, för then skada  

han therigenom lider. Men ther någon för åkom-
men nöd och fattigdom, eller annan oförmögen-
het, ey hunne med, at fullborda sitt arbete, såsom 
Byens nytta och angelägenhet fordrar, niute han 
tå, i Sädes- och bärgningstiden, med mera, hielp 
af Grannarne. Hwaremot han, antingen med annat 
arbete, eller skälig betalning, efter Åldermannens 
och Bisittiarenas bepröfwande, bör them theras 
beswär ersätta. Wägrar han thet, böte tå, efter 
Byalagets godtfinnande. 

§. Efter twenne Boställen uti Byen äro be-
lägne, skola innehafwarene eller åboerne theruppå 
wara förplicktade, at giöra alt samfåldt arbete med 
sina Grannar, uti alt thet, som kan lända Byen och 
Hemanen till fördel och nytta; och må han på intet 
sätt sig therifrån undandraga. Sätter han sig ther-
emot, äge Åldermannen och Grannarne magt, at 
Leija för hans arbete, och sedan af honom uttaga 
Legan för arbetet, jämte böterne, efter omstän-
digheterne och Byamännens bepröfwande. 

§. Skulle någon af Byamännen wara borta 
när the af Åldermannen warda sammankallade, 
bör then samme, wid sin hemkomst hos Ålder-
mannen sig underrätta, om hwad tå beslutit blifwit, 
eller älljes kan wara befalt och ware han sedan 
skyldig thet samma i alla delar at efterlefwa, lika-
som han sielf want wid Sammankomsten när-
warande. 

§. Jngen må inhyseshion, eller annat folk af 
mindre frägd, på sina ägor intaga, innan grannar-
ne gifwit thertill sitt bifall. Giör thet någor plickte 
twå dahlr Smf, och ware äntå förbunden, slika 
personer straxt bortskaffa, ther Byamännen så-
dant begära och påstå. 

§. Som ingen skada tyckes förorsakas, men 
häldre nytta på wåra Trädes Gärden therigenom at 
Swin gå oringade, ty må thet ock nu förblifwa 
efter förra wanligheten; dock böra the wara in-
stängda eller utur wägen, när Säden inköres. 
Hwar som häremot bryter, plickte för hwart Swin 
et öre Smt. 

§. Ingen må wara tillåtit, at för sin räkning 
intaga andras Kreatur till bete i Engar eller Gär-
den, utom Byamännens samtycke, ehuru han min-
dre Kreatur äger, än thess Grannar. Hwar som 
häremot bryter plickte en dahlr Smt, och ware 
äntå skyldig, them at uttaga. 

§. Bar eld må ey bäras Hemmanen emellan 
ey eller i Stall, Fähus, Lada eller annat uthus; 
och skal jämwäl i thesse rum alt Tobaksrökande 
wara förbudit. Ey må eld lämnas osläckt eller 
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owårdad i Brygghus, Kölna, Badstufwa, Plåt eller 
Smidia. Then annorlunda härmed förfar, plickte 
tre dahlr Smt. Åldermannen, med Bisittiarena 
böra 2ne gånger om åhret Höst och Wåhr, besig-
tiga alla Eldstäder i Byalaget; och the som tå fin-
nas så bofållige, at eldswåda therigenom tima kan, 
böra Besigtningsmännerne låta nederslå, och äga-
ren böte, efter bepröfwande. 

§. På thet thenna Byordning, som åtmin-
stone en gång om åhret, för samtelige Grannarne 
bör upläsas, må till alla delar, så mycket strängare 
blifwa efterlefwad; ty skal ingen till ursägt tiena, 
at hans Barn Legofolck eller Torpare, honom 
owetande, sig emot Byordningen förgripit, utan 
ware han, som i Gården Husbonde är, plicktig at 
swara till alt thet, som hans Husfolck häremot 
bryta; till föllje hwaraf, Husbonden är förbunden, 
at, efter Åldermannens och Byamännens bepröf-
wande, böterna straxt utlägga; och må han ther-
före taga sin ärsättning igen, af tienstehionets 
Lön, och arbete eller penningar af sina Husmän 
och Torpare. 

§. Alla böter, som efter thenna Byordning 
äro och blifwa utsatte, skola Bisittiarene, efter Ål-
dermannens och Byamännens godtfinnande, af 
then brotzlige uttaga; och ther then, som till böter 
förfallen är, skulle wägra, at them straxt betala, 
hafwen the tå magt, at af then gensträfwiga taga 
pant, och läggen honom sedan wiss tid före, inom 
hwilken han then lösa må. Försummar han then 
warde panten till then mästbiudande försåld, och 
öfwerskottet, sedan böterne guldne äro, honom 
återstäldt. Skulle någon wara så obetänkt, at, un-
der en sådan förrättning, med hugg och slag, eller 
oanständige ord öfwerfalla them, som thenna ut-
mätning förrätta, plickte tå han, efter Ålderman-
!lens och Byamännens godtfinnande, tre dahlr 
Smt 

§. När någon twistighet emellan Grannarne 
upkommer, tå bör omröstning ske, och gälle thet 
slut, som mäste rösterne fallit på, om thet ey är 
olagligit. 

§. Hwad uti thenna Byordning icke är nämdt 
och dock kan i Byen förekomma, therom samråde 
samtelige Byamännen sig, wid sina Sammankom-
ster. 

Med ofwanstående Byordning äro wi samtelige 
nögde, hwilket wi med wåre namn och bomärken 
bekräfte, som skedde i Gl. Upsale By d. 1 April 
1762. 

Mich. Söderstedt, Lars Mårtensson B, Hans 
Andersson B, Gl. Anders Andersson B, U. Anders 
Andersson B, Lars Ersson B, U. Olof Ohlsson B, 
Jan Nillsson B, Gabr. Jansson B, Staffan Pehrsson 
B, Pehr Andersson, Olof Ohlsson, Pehr Pehrsson 
B, Erich Andersson B, Erich Markusson B, 
Anders Pehrsson B, Pehr Nillsson B, Hans Ersson 
B, Jan Ersson B, Hans Pehrsson B, Jan Larsson B, 
Erich Ohlsson i Nyby B, Jakob Ersson ibid B. 

Efter öfwerenskommelse, åtog sig Tolfman Pehr 
Andersson, till at wara Ålderman, samt sig till 
hielp, såsom Bisittiare, Pehr Pehrsson och Lars 
Mårtensson. 

Och althenstund thenna Byordning ey annat fin-
nes innehålla, än hwad som till Byamännens ge-
mensamma nytta, Landthushållningen förbättran-
de, samt oordningars och twisters förekommande 
Grannarne emellan, länder; ty fant ock Rätten 
skäligt, at then samma, till oklandrat bestånd och 
obrotzlig efterlefnad nu och i framtiden, härmed 
gilla och fastställa. 

Stadfästelse år 1782 av byordning 
för Gamla Uppsala by 1762 
ULA. Uppsala länsstyrelses kansli. Koncept för 
år 1782 nr 1255. 

Stadfästelse å den Byordning uti Gaml. Upsala 
By, som Wacksala HäradsRätt, genom Protocolls 
Utdrag af d. 18 Julii 1762 tili klandrat bestånd och 
obråtslig efterlefnad då och för framtiden gillat 
och faststält, å hwilcket Protocoll följande stad-
fästelse tecknades neml. 

Föregående, uti Waksala lofl. häradsRätts 
Protocoll intagne och gillade Byordning, warder 
härmedelst till wederbörlig efterrättelse stadfäst. 

Upsala Slott i Landscancelliet d. 25 Julii 1782. 

Efter förordnande Mörner / A. Crxlius. 

VAKSALA SOCKEN 

Byordning för Vaksala församling 1775 
Tryck i ULMA och UUB. Handskrivna exemplar 
i ULA. Vaksala kyrkoarkiv 0 II: 1 och Uppsala 
länsstyrelses kansli E XVII: 1. 
Waksala Församlings By-Ordning. 
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§. I. I hwar By skall en Åldermann wäljas; och 
det på ett år, efter hwars förlopp, genom nytt wal, 
en annan tillsättes, eller den förre behålles; dock 
der flere Byar äro hwarannan i ägor nära belägne, 
och Bya-Männen finna nyttigt, att häldre förena 
sig om en Åldermann, må sådant dem icke wäg-
ras. Och får den, som wald blifwer, sig derifrån 
icke undandraga. 

Är Byelaget större, skola ock 1 eller 2 Bisittare 
jämte Åldermannen antagas; hwilke skola wara 
förbundne, att icke allenast gå Åldermannen till-
handa och uträtta allt, hwad han till gemensam 
nytta dem tillsäjer, utan ock wara skyldige, att, 
under Åldermannens frånwaro, sjukdom eller an-
nat laga förfall, med fullt answar förrätta dess 
Sysla. 

Åldermannen, och i dess ställe Bisittaren, äge 
magt, när det nödigt pröfwas, eller påminnelse af 
andra gjord blifwer, icke allenast, att sammankalla 
Byamänn till gemensam öfwerläggning om allt det, 
som till hemmanens förmån och bättre häfd lända 
kan, utan ock, att äska Åldermännens, i angränt-
sande Byalag, närwaro, då ärender förekomma, 
som röra grannar och Nå-grannar, häldst i anse-
ende till gemensamt gärdeslag, Skog eller Betes-
mark. Den Åldermann, som sådan kallelse för-
summar, plikte 16 öre Silf:mt. 

Sammankallandet sker antingen genomTrum-
rna, Horn, Lur, Klåcka, eller genom den wid ord-
förandet brukeliga Träd-klubba, hwilken är hos 
Åldermannen i förwar, att af honom utskickas, och 
till Sammankomstens bådande nyttjas. 

Försummar någor komma, när han genom 
Trumslag, Horn, Lur eller Klåcka kallad warder, 
och, utan laga förfall, aldeles uteblifwer, böte 8 
öre Silf:mt; Sker det oftare, fördubblas böterne 
hwarje gång. Men den, som då Ordningen till ho-
nom kommer, uppehåller eller nederlägger klub-
ban, och ej till sin granne fortskaffar, böte för 
hwar tjerdedels timas uppehåll 4 öre Silf:mt; och 
för nedläggandet 1 daler samma mynt. 

Skulle någor med ord eller åthäfwor öfwerfalla 
Åldermannen, Bisittare eller någon af grannarne, 
böte för sådant brott emot Åldermannen eller Bi-
sittare, som dennes Sysla förrättar, 2 daler, och 
emot grannarne 1 daler Silf:mt, eller mera efter 
omständigheterna och brottets beskaffenhet; ut-
brister någor, wid sådana tillfällen, i Eder och 
Swordom, plikte efter allmänna Lagen. 

Dessa Böter skola af Åldermannen sjelf, eller 
genom Bisittare i Bya-laget, utmätas. 

Gärdes-gårds-Syn skall hållas Höst och 
Wår, samt, där så nödigt pröfwas, flere gånger om 
året, i samtelige grannars närwaro; hwarwid noga 
böra efterses alla bristfälligheter, och wiss tid fö-
reläggas till att sätta det, som funnits ogildt, i full- 
komligit stånd. Den sådant försummar, plikte 2 
öre Silf:mt för hwar famn. Är någon äntå mot-
willig och trädsk, att laga en bofällig eller neder- 
blåst gärds-gård, låte tå Åldermannen för lego up- 
stänga och förbättra sådan Gärdes-gård, och kost-
naden af den försumliga eller trädska uttaga; böte 
dessutom then brottslige 1 daler Silf:mt. Sker nå-
gon skada af kreatur, gälde then dubbelt åter, och 
plikte för hwart kreatur 4 öre Silf:mt. 

Then som försummar att hålla Grind och 
Led i behörigt stånd den tid om året, tå om åker 
och äng täpt wara bör, plikte 16 öre Silf:mt, och 
ärsätte skadan om ohägn sker. Lämnar någor 
Grind och Led öppet efter sig, böte 1 daler Silf:mt, 
och upfylle den skada, som däraf timat; Låter han 
ej igen Grind, som han ser stå öppen, böte 8 öre 
samma mynt, angifwarens ensak. Den som af 
ondsko och öfwerdåd hugger sönder, rifwer neder 
eller fördärfwar Grind eller Gärds-gård, gälde ska-
dan och böte 10 daler Silf:mt. Sker det af sådana, 
som ej orka bemälta böter gällda, sittje i Stock 
utan för Kyrko-dör en eller flere Söndagar, efter 
brottets beskaffenhet. 

Dike-Syn hålles åtminstone 2 gånger om 
året; först om wårtiden, när kälen går ur jorden, 
då bäst skönjes, hwarest wattn på åkrarna stad-
nar, och hwartut thet beqwämast låter sig afledas; 
sedan om hösten, då i synnerhet efterses, huru 
hwar och en, till egen och grannarnes gemensam-
ma fördel, fullgjordt det honom ålegat. 

Aflops- och Flod-diken, som wid dikes-
Synen äro fundne nödige, skola så hållas wid 
magt, att watnet hafwer sitt obehindrade aflopp. 
När åter Nå-grannars ägor möta, och dämma så-
dant wattn, äro ock de förpliktade, at det, med 
gräfning genom sina ägor, utsläppa: Eftersätter 
någon thet, sedan han blifwit therom tillsagd, plik-
te 1 öre Silf:mt för hwarje famn, och gräfwe äntå 
sedan diket utan drögsmål. Sker det ej, äge Ålder-
mannen magt, att, för lego, ett sådant dike up-
taga, och kostnaden hos wederbörande utmäta. 
De större Flod-diken skola ock i rättan tid om wå-
ren upskottas, att icke sammangyttrad Snö må 
hindra watnets aflopp. Och böra Bya-Männ där-
wid wara hwarannan behjelpelige, wid 16 öre 
Silf:mts plikt, för den som uteblifwer. Samma Lag 
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ware ock för dem, som å andra årstider, wid 
wattns utsläppande från åkrar, uteblifwa. 

§. 6. När twänne hafwä ett dike tillsamman 
emellan sina ägor, skall den ene ej äga frihet, att 
allenast brädda, då den andre förrut dikat upp en 
bottn-torfwa, utan skall han dika lika bredt och 
djupt, som den förre; sker det ej, böte 2 öre Silf:mt 
för hwarje famn, och sättje diket i fullt stånd; 
wärkställes det ej, låte Åldermannen, efter skedd 
påminnelse därom, för lego fullborda diket, och 
kostnaden hos den bristande utmäta. 

§.7 . Alla Gärdes-gårdar och Grindar skola i rät-
tan tid förrut sättas i fullt stånd innan Sånnings-tid 
om Hösten infaller, så att, när Åldermannen till-
säjer Grannarne, Sädesgärdet ofelbart innom ett 
dygn måtte wara fredat, och det wid 2 öre Silf:mts 
plikt för hwart kreatur, som inkommer; men för 
Swin, 4 öre samma mynt. Skulle någon insläppa 
kreatur, sedan sådt är, böte för hwarthera 4 öre 
Silf:mt, och ärsätte all skada. 

Att insläppa kreatur på Rågen att beta, om 
wår, höst eller winter, ware wid 4 öre Silf:mts 
plikt för hwarje sådant kreatur, grannarne förbu-
dit, så framt icke de samtelige, wid sammankomst 
hos Åldermannen, pröfwat, att det utan skada ske 
kan, och om betandet sins emellan öfwerenskom-
mit. 

Utom högsta nöd och inbördes öfwerens-
kommelse, ware aldeles förbudit, att om wåren 
insläppa hästar eller andra kreatur på ängarna at 
beta, wid 4 öre Silf:mts plikt, för hwart kreatur, 
som insläppes. 

Den som utan öfwerenskommelse med 
alla delägare, insläpper eller tjudrar sina kreatur 
uti obärgad äng eller på renar i Sädes-gärdet, fast 
det sker på hans egna ägor, plikte för hwarje gång 
16 öre Silf:mt, och om det är å ens annars ägor, 
1 Daler Silf:mt, och upfylle skadan. Likaledes 
ware wid 4 öre Silf:mts plikt, för hwart kreatur, 
förbudit, att beta där man ingen del hafwer. 

Sedan ängarne äro afbärgade, må icke 
kreatur insläppas däruti, förrän grannarne å Sam-
mankomst hos Åldermannen sig förent, så wäl om 
tiden, som ock om kreaturens antal; hwar som 
häremot bryter, plikte 8 öre Silf:mt för hwart 
kreatur, som emot öfwerenskommelse insläppes, 
och uttage kreaturen. 

Samma ordning ware angående wiss tid till bete 
uti Sädesgärdet, då det om hösten blifwer därtil 
ledigt. 

Ängarne böra om hösten, sedan de blifwit  

lagom betade, i god tid, efter möjligheten, upfre-
das, at icke deras förmyckna utgnagande och ned-
trampande må förorsaka en ofelbar minskning och 
saknad å nästa års gröda. Gör någon häremot, se-
dan grannar om ängens hägn sig förenat, plikte 4 
öre Silf:mt för hwart kreatur, som ock strax ut-
tages. 

För egen märckelig förmån och nytta, böra 
blöte ängar höst och wår tillwälltas, då de ej för 
mycket äro uptorckade. 

Den som har något sjukt eller skabbigt 
kreatur, det ware sig häst, oxe, ko, får, swin, eller 
hwad det häldst wara må, skall wara skyldig, att 
hålla det innom egen eller enskylld hägnad, så 
länge det är sjukt eller skabbigt, och icke släppa 
det ut till bete på ägor, som han har gemensamt 
med andra; ho annorlunda gör, böte 5 Daler 
Silf:mt. Samma lag ware för den, som icke straxt 
nedgräfwer dödt kreatur, utan låter det ligga of-
wan jord, sig och grannarne til skada. 

Åldermannen tillhålle Bya-männ, att med 
träd fängsla eller ock alldeles ur wägen skaffa swin 
eller andra kreatur, af det okynnet, att de öfwer- 
stiga gärdesgårdar, eller sönderbita och öpna grin-
dar och led, som wid föregången Syn want lag- 
gilltige. Öfwerkommas de, sedan ägaren således 
tillsagd blifwit, i Sädesgärde eller äng, plikte han 
för hwart sådant kreatur, 2 Daler Silf:mt utom all 
skadas gäldande. Sker det andra gången, böte 
dubbelt, och ärsätte äntå skadan, hwarjämnte swi-
nen skola tå wara förfallne, att till Sockne-fattigas 
underhåll slagtas. 

Om Hösten, medan Säden inbärgas, skola swin 
hållas ur wägen ifrån ladutomterne: den Byamann, 
som sådant ur agt låter, böte för hwart swin, som 
å ladutomten träffas, 4 öre Silf:mt. 

Något förr än Slåtter-tid om Sommaren 
infaller, sammankalle Åldermann Byamännerne, 
att öfwerlägga, när de wilja begynna att slå deras 
samfälda ängar: på thet äfwen Skiften eller Tegar-
ne måtte, en eller flere dagar förrut, rigtigt utsta- 
kas och utwadas. Och böra stenar i stället för på-
lar, också uti ängarne, till Rå-märken nedsättas. 
Slår någon, sedan sålunda skift är, öfwer rätta 
Linien uppå grannens äng, plikte 1 Daler Silf:mt, 
och betale gräset dubbelt åter. Samma Lag ware 
för den, som slår öfwer å bytes- eller skilje-renar i 
Sädes-gärdet. 

Åldermannen sammankalle äfwen höst 
och wår, så snart sådt är, Bye-männerna, till att 
emellan åkrar upköra och rätta fororna, samt 
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wattuforor försigtigt anlägga. Den som dikar eller 
körer skiljefåror in uppå sin grannes åker, plikte 1 
Daler Silf:mt, och ware dessutan skyldig, att så-
dant strax rätta. 

Alla nödiga wägar, till och från by, under 
hwilka allmänna Lands- Härads- och Sockne-
wägar icke inbegripas, fördele grannar, som så-
dana wägar till sin egen beqwämlighet enskildt 
nytja, sins emellan, och hålle sedan hwar sitt wäg-
stycke förswarligen wid magt, med därtill hörande 
Broar; hwaröfwer Åldermannen äger tillsyn haf-
wa. Men hwad sådana By-wägar widkommer, som 
nyttjas af flera Byar, bör därwid förfaras efter 
hwad allmänna Lagar och Kongl. förordningar 
stadga. 

Är ej annan wäg att tillgå, utan man nöd-
gas, till gödslens utförande, köra öfwer en annans 
åkerskifte, ware skyldig att köra upp samma wäg 
med Trädstock, så snart körningen är sluten; sker 
det ej, eller om någor gör wäg öfwer en åker, som 
är mjuk och ej bär dragare, böte för hwarje famn 
2 öre Silf:mt. Åker någon med Sädes- eller Hölass 
öfwer en annars åker eller ängs Teg, innan undan-
skurit eller undanrefsat är, böte 1 Daler Silf:mt, 
och gälde skadan. 

Den som gör sig ny gångstig, eller går en förrut 
trampad wäg, genom sådd åker, böte för hwarje 
gång 3 Daler Silf:mt, och stånde ägaren fritt, att 
deremot utwärcka Härads Rättens Förbud, om 
detta ej hjelper. 

Ingen ware tillåtet, att Wår eller Höst, när 
ej kälen är i jorden, köra öfwer ängar, ther ej all-
männ Far-wäg är. Där åter Far-wäg är genom äng, 
må icke någon köra utom rätta wägen. Den annor-
lunda gör, plikte hwarje gång 1 Daler Silf:mt. 

Ingen ware efterlåtet, att Inhyses hjon och 
löst folk, (ännu mindre sådana, som icke äro wäl-
frägdade,) på sina ägor intaga, utan grannarnas 
därtill gifna bifall. Den det gör, plikte 3 Daler 
Silf:mt, och ware äntå förbunden, slika personer 
strax bortskaffa. 

Bar Eld får icke bäras hemman eller hus 
emellan, icke eller i Stall, Fä- och Får-hus, Lada, 
Hö-Bod, eller annat uthus; och skall äfwen i dessa 
rum allt Tobaksrökande wara förbudet. Ej eller 
må Eld lämnas utan wård och osläckt i Badstuga, 
Kölna, Brygg-hus eller Smedja. 

Then annorlunda med Eld förfarer, ändock 
ingen skada i wärket däraf timar, plikte 1 Daler 
Silf:mt. 

Och att Eldswåda förekommas må, skall Ålder- 

mannen, med Bisittaren eller annan tillkallad god 
mann, i hela Bye-Laget hålla Brand-Syn 2 gånger 
om året, Höst och Wår, då alla Eldstäder besig-
tigas, och en wiss kårt tid förelägges till de bofäl-
ligas lagande, hwilke, om Eldsfara därwid är, 
medlertid må göras af Besigtnings-Männerna 
obrukbare. Befinnes det, att ägaren innom föresatt 
tid icke botat, hwad ogillt want, böte han 3 Daler 
Silf:mt, och ware skyldig att, wid wite af fördubb-
lad plikt, laga det bristande utan drögsmål. 

Brunnar, Källor och andra samfäldta wat-
tuställen wid Byarne böra, så wäl till Folks och 
kreaturs dageliga behof, som för timande elds-
wåda skull, ständigt hållas wid magt, samt, när 
nödigt är, upgrafwas och wäl rensas; hwarifrån 
ingen Bya-Mann får sig undandraga wid 1 daler 
Silfimts plikt. Gör det någor, hafwe Åldermannen 
och Bya-Männ magt, att låta för den motwillige 
leja arbetare, och sedan arbetslönen, tillika med 
Böterne, uttaga. 

Och så nyttigt å ena sidan är, att med timring 
och stängsel freda brunnar och källor, så angeläget 
är å andra sidan, att Bya-Männ ej betages obe-
hindrad tillgång därtill, så wäl för annan förnöden-
het, så wida å wattnet är tillräckeligit förråd, som 
wid någon sig oförsedt yppande elds-wåda: Hwarå 
Åldermannen äger tillsyn hafwa. 

Åldermannen göre sin flit, att befordra 
tjenliga löf-trädens plantering wid och omkring 
hus och gårdar, dock i lagom afstånd ifrån husen; 
hwilket, utom prydnaden, medförer för Byen och 
hemmannen märkelig nytta, i det lugn och skygd 
winnes emot stormwäder, som i synnerhet beswä-
rar en Skogslös Slättbygd; samt löf i framtiden kan 
ärhållas till brytning. Särdeles må Pil och Al sättas 
wid bäckar och annorstädes å wätskefulla ställen. 
Åldermannen föregånge Bya-Männ med sitt efter-
döme härutinnan, och bringe dem sedan till wänlig 
förening, att plantera wist antal löfträd om året, 
hälst om Wårtiden, och dem hägna, till dess de up-
hinna den wäxt, att kreaturen ej kunna dem wida-
re skada. Skulle någon wara så obetänkt, att han 
med wilja bryter, afhugger eller annorledes för-
därfwar sin grannes Träd eller Planta, böte 2 daler 
Silf:mt för hwarje, som han fördärfwar, och plan-
tere äntå annat dylikt träd i stället. Barn eller 
Tjenstefolk, där de slikt Nidingswärk föröfwa, 
sittje i Stock utan för Kyrko-dör, en eller flere 
Söndagar, efter brottets särskildta beskaffenhet. 

Ehwar Boställen belägne äro, skall Inne-
hafwaren eller Åboen därå wara förpliktad, at för 
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sin hemmansdel deltaga med sina grannar i allt 
det, som till gemensam nytta lända kan. 

§.25. De i laga ärender bortawarande Bya-
Männ å then tid hos Åldermannen Sammankomst 
hålles, böra, wid sin hemkomst, hos honom sig un-
derrätta, om hwad tå beslutadt blifwit, sig ej mind-
re, än the andra, till efterlefnad. 

Thenna By-ordning bör af Åldermannen, 
sedan han wald blifwit, wid första Sammankom-
sten, för samteliga Byamänn upläsas, till ofelbar 
efterrättelse; och åter, efter ett halft års förlopp, 
dem föreläsas. Och skall för ingen till ursägt tjena, 
att hans Barn eller Tjenstefolk, honom owetande, 
sig emot By-ordningen förgripit; utan ware han, 
som Husbonde är, skyldig att swara till allt det, 
som hans Husfolk, under bristande behörig tillsyn 
å hans sida, häremot bryter, och att, efter Ålder-
mannens och Bya-Männens bepröfwande, böterne 
straxt utlägga. Dock må han därföre taga sin är-
sättning igen af Tjenste-hjonets lön, i fall å dess 
sida någon ondska, olydnad, eller wårdslöshet ägt 
rum. 

Där flere Byar gräntsa tillsamman i åker, 
äng eller utmark, antingen de mötas i öpna fåltet, 
eller ligga i Tege-skifte med hwarannan, eller ock 
äro med Gärdes-gård ifrån hwarannan skilde, 
skola de i alla delar wara lika förbundne, att emot 
sina grannar hålla den ordning och fred, som här 
stadgad är, wid samma böter. 

Enär then, som till Böter förfallen är, 
skulle wägra att dem strax betala, låte Ålderman-
nen af den gensträfwoga taga Pant, med förelagd 
wiss tid till inlösen. Försummar han thet, må Pan-
ten till den mästbjudande försäljas, och, sedan 
Böterne blifwit afdragne, öfwerskottet honom 
återställas. 

Skulle någor wara så obetänkt, att med hugg 
och slag, eller oanständiga ord, öfwerfalla dem, 
som sådan utmätning förrätta, blifwe han å all-
männ Socknestämma, i wederbörande Krono-
Betjentes närwaro, belagd med så alfwarlig näpst, 
som brottets befundna beskaffenhet och särskildta 
omständigheter kräfja. 

The i Byordningen utsatta Böter måge 
fördelas så, att Åldermannen, för sitt beswär, nju-
ter 2 tredjedelar, och Socknens Fattige 1/3 del; 
dock att, där Bisittare i By-laget är, han njuter 
tredje parten af Åldermannens andel. 

Skulle Åldermannen sjelf antingen bryta emot 
By-ordning i de stycker, som ofwansagde äro, 
eller ock wara efterlåten och försumlig uti wärk- 

ställandet af hwad enligt By-ordningen, dess Sysla 
tillkommer, ligge han för det förra i tweböte, och 
för det sednare plikte äfwen dubbelt emot den 
brottsliga; hwilket wederbörande Krone-Betjent, 
efter därom gjord ansökning, har att utmäta: och 
komma dessa Böter att fördelas, hälften till den 
Rättsökande, och hälften till den, som utmätning-
en förrättar. 

§.30. Som utom hwad förr bemält är, wisse 
andra stycker kunna förekomma, i hwilka ordning 
och förening, särskildt lämpelig till en eller annan 
By, skulle af åldermann och Byamänn pröfwas 
nyttig och nödig; så är dem obetaget, att därom 
sins emellan öfwerenskomma och stadga: dock att 
allt sådant i ingen måtto förändrar eller förswagar 
Soknens allmänna By-ordning, som i Soknestäm-
ma widtagen är, med hwilken en eller annan Bys 
enskildta författning ingalunda får wara stridande. 

Omsider förebehålla sig Församlingens Leda-
möter i allmänhet, att, till denna sin Byordning, 
få för framtiden, enär så omtränger, göra nödiga 
tillägg, hwilka ärfarenheten och ännu okända om-
ständigheter kunde tillstyrka och fordra. 

Att denna By-ordning, efter föregångna öfwerlägg-
ningar å utlysta allmänna Soknestämmor den 8 
October och 19 November År 1775, är åter upläst 
i Waksala Soknestuga den 3 därpå följande 
Decemb., samt då af Församlingens Ledamöter 
gillad och godkänd i så måtto, att den samma, till 
obrottslig efterlefnad hädanefter, enhälligt antogs, 
intyga 

C. Cederström, Gustaf Frietzcky, J. J. Amnell, 
Carl Asp, Lars J. Palmberg, Gabr. Ruda, Daniel 
Hallencreutz, Jacob Waldius, Lars Sverkersson. 

Å Kyrkby Rotas wägnar, Erik Ersson i Skefwe 
Kyrkowärd B, Nils Nilsson i Bålsta B. 

Å Råby Rotas wägnar, Mats Jansson i Råby 
Nämndeman B. 

Å Lunda Rotas wägnar, Hans Nilsson i Lunda 
B. 

Å Åby Rotas wägnar, Jan Matsson i Åby B. 
Nils Andersson i Skälby B. 

Å Swidja Rotas wägnar, Hans Andersson i 
Swidja B. 

Å Gnista Rotas wägnar, Jan Jansson i Slafsta 
Nämndeman B, Erik Olsson i Norrby 
Nämndeman B. 

Att detta tryckte Exemplar är lika lydande med 
det å allmän Soknestämma underskrefna, och 
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ibland Waksala Församlings Handlingar förwara-
da Originalet, betygar ex Actis 01. Elfstadius, 
Adj. Prxp. & Past. Loci. 

(Upsala, Tryckt hos Johan Edman, Kong,l. Acad. 
Boktr. År 1776.) 

Bihang till Vaksala församlings 
byordning 1803 

ULA. Vaksala kyrkoarkiv K 1:5 s. 131. 

Vid sammanträde i sockenstugan 14 aug. 1803 fat-
tades följande beslut till »förekommande av en 
syndig levnad och ungdomens förförelse» och 
stadgades, att dessa beslut skulle anses som bi-
hang till församlingens byordning: 

§3. Understälte Pastor Församlingens Ledamöter 
nödwändigheten utaf, att widtaga någon enskilt 
författning och försöka något synnerligt sätt till 
förekommande af ett oordenteligt och oregerligt 
upförande inom Hus, som tywärr på flere ställen 
blifwit sport. Sochnemännen yttrade med Pastor 
mycken Ledsnad öfwer de anledningar, som inom 
denna Församling gofwos till en sådan författning, 
dem de wäl kände och alfwarligt önskade före-
komma: Och förklarade sig genast willige at ingå 
uti öfwerläggning härom. Och sedan de någon 
stund rådplägat häröfwer Beslöts enhälligt: Att 
den Man eller Qwinna, som hädanefter upförer 
sig oordenteligt, retande, wåldsamt, öfwerdådigt 
och oregerligt i sitt Hus och således störer den 
enighet och förtroende, som bör råda emellan äkta 
Makar — förwillar och förförer barn och tjenste-
folk genom olåt, bullersamhet och elaka efterdöm-
men till det ondt är — och därigenom nödwändigt 
hindrar det lugn och frid den wälsignelse och säll-
het som en anständig ordentelig, arbetsam, stilla 
och nöjd huslig lefnad medförer, skall med Stock-
straff utanför Kyrkodörn umgälla sådant sitt last-
bara upförande, sig sjelf till blygd och androm till 
warning. 

Befinnes Barn och tjenstefolk understödja 
oordentelighet och wåld, skola de för sådan theras 
elakhet på lika sätt straffas.  

§ 4. Till hämmande af den osed, som i syn-
nerhet ungdomen de sednare åren företagit sig, at 
om Söndagarne, utan Husfadrens och Husmod-
rens wetskap skilja sig ifrån sitt hemwist samla sig 
på wissa ställen innom samma eller annan By och  

tillbringa eftermiddagen med kortspel, under hwil-
ka trätor Swordommar och andra oanständiga 
nöjen öfwas, hwarigenom icke allenast ungdomen 
till alla Rättsinta Föräldrars stora sorg, alt mer och 
mer drages och afwänjes ifrån Guds ords läsande 
och Christeliga betraktelser, hwartill Sabbats- 
dagen efter Herrans Stiftelse egentligen bör an-
wändas, förglömma Christendomens läror och in- 
tages af en rådande lastbar sinlighet och elaka 
wanor som förderfwa och förhärda dem at de blif-
wa kallsinnige både för Guds wilja och en god 
Samhällsordning —: Utan ock Husbondfolket al-
deles blottställes på alt biträde till Kreaturens nö-
diga wård och andra Syslor som ej tåla uppskof 
till en icke ringa fara och förlust wid åtskilliga till-
fällen; Beslöts äfwen efter gemensam öfwerlägg-
ning, att den ungdom, Barn eller tjenstehjon, som 
hädanefter utan sina Föräldrars eller husbond-
folks wetskap går ifrån sitt hemwist — eller på 
något annat ställe inlåter sig i Kortspel eller andra 
oskickeliga nöjen som förderfwa goda seder, 
Skall, utom Böter efter Lag för Sabbatens ohel-
gande plikta till Församlingens FattigCassa första 
gången 16 skilr och sedan dubbelt för hwar gång 
han därmed beträdes. Och skall tillika den Hus-
bonde eho han är som uplåter sitt hus för sin 
Grannes eller angränsandes barn eller tjenstefolk 
till öfwande af slika förderfwande nöjen böta lsta 
gången 32 skilt., hwilka böter äfwen sedan för-
dubblas. 

Widare yrkades af flera Sochnemän det 
måtte, till Skicklighets och goda Seders befordran, 
det Sochnestämmobeslut, som redan år 1778 den 
22 Sept. blef fattat till inställande af de i Proto-
collet nämnde Michelsmässo Danser åter förnyas 
och icke allenast till hela sitt innehåll göras gällan-
de och handhafwas; utan ock utsträckas till alla 
så kallade ihopläggningsdanser, hwartill ungdom 
och tjenstefolk sammanskjuta förplägning och 
kostnad, de må anställas på hwilka tider, tillfällen 
och ställen som hälst, Så att den Huswärd, ware 
sig Ståndsperson Hemmansbrukare, Ryttare, Sol-
dat, Torpare eller Backstufwuhjon, som lånar sitt 
hus till sådana Danser skall därföre till FattigCas-
san Böta enligt åfwannämnde Beslut Tre RiksDr 
18 skilr och därjämte lagligen answara för de oor-
dentligheter som därwid tilldraga sig. — Härtill 
lämnades äfwen enhälligt bifall. 

Till så mycket säkrare handhafwande af 
dessa nu widtagne författningar till förekommande 
af en Syndig lefnad i allmänhet och ungdomens 



Vaksala härad 483 

förförelse och förderfwande i synnerhet, Stadga-
des: Det skulle dessa Beslut anses såsom Bihang 
till den i denna Församling uprättade Byordning 
och blifwa lika gällande som woro de däruti in-
tagne. Åliggande Byalagens Åldermän och Bisit-
tare, hwar och en uti sin By att jämte Sexmännen 
hafwa noga tillsyn på de öfwerträdelser som här-
emot ske och gemensamt befordra den brotslige 
till det straff och de Böter som åfwan utsatte äro, 
på det att det goda ändamål som härmed sökes må 
winnas. 

§ 7. Under dessa Förbud förstås likwäl icke de 
oskyldiga Danser, nöjen och lekar, som En Hus-
fader will under sin egen tillsyn och på egen Kost-
nad anställa till sina Barns, anhörigas och tjenste-
folks ro- och upmuntran wid några synnerliga till-
fällen, Då det altid kommer på en Husfaders eget 
answar inför Gud och människor om han tillåter 
någon omåttelighet, några laster och sådan 
oordentlig lefnad, som fördärfwar Ungdomen, 
skadar hans egna barn och wanärar hans eget hus 
till blygd för honom Sjelf och till en rättwis afsky 
för andra. 

Tillägg för Gränby 

I ett tryckt exemplar av Vaksala församlings by-
ordning i Nordiska museets bibliotek har några 
tillägg gjorts för hand. 

Vid § 14: Swjn skola wara ringade, då kiäla ur 
jorden är. Se Bygg. B. 11 Cap. 4*. Se ock härom 
LandsHöfdingens Allmänna Kungjörelse af d. 18 
December 1793. Hwarest äfwen stadgas at Ålder-
männen i Hwar By, skola uptaga alla oringade 
[svin], som skola lösas med 8 ssr stycket m. m. 

Vid § 22: 1776 d. 23 October Blef Öfwerenskom-
mit i Gränby at ingen får byka och tvätta något wid 
watnställen. gjör det någon, skal han pligta 1 D 
Silft. 

Vid § 28: Efter Kongl. Brefwet af d. 12 Januarii 
1763, skal then, som med hugg och slag samt 
oqwädinsord öfwerfaller Bisittaren eller ålderman-
nen i en By, då han skal wärkställa utmätning. 

Byordning för Råby, Trälösa och 
Lunda byar 1771 

ULA. Vaksala härad A I: 12. 14 maj 1771. RA. 
Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala län 
vol. 234. Vaksala härad. 

Blef fölljande Byordning, till Rättens gillan- och 
fastställande upwist: 

Byordning För Råby, Trälösa och Lunda byar, i 
Waksala församling, som hafwa Åker och Äng til-
sammans innom en hägnad, och altså hwad sådane 
ägor angår komma att begripas under denna By-
ordning och Bylag. 

1 §. Ålderman och 2ne Bisittare skola af os 
hwart år wäljas, Komma wi ei derom öfwer ens, 
skjer det igenom omröstning, efter hemmantalet, 
på det sättet, att en röst räknas för hwart fjerde-
dels mantal. 

2*. När nödigt pröfwas, sammankallas Bylaget 
af Ålderman, genom budkafla, i den ordning, som 
början härtil utwisar, den som får budkaflan ifrån 
en annan by, skal lämna den åt sin nästa granne, 
och den som sist får honom skal skaffa den fort til 
nästa By; Till sammankomst utsättes eller utses 
hälst någon dag, då det regnar eller någon Apostel-
dag, eller aftonstunden på Helgedag. Den som 
uppehåller budkaflan pliktar för hwar fjerdedels 
tima 4 öre, S:mt. och om han nedlägges 1 daler 
S:mt. 

3§. Försummar någon denna sammankomst 
utan förfall, böte 4 öre S:mt, och gälde det hwad 
de närwarande beslutit. 

4 §. Om någon wid sammankomsterne öfwerfal-
ler Ålderman, Bisittjare eller någon annan af Bya-
männen med oanständiga ord eller utbrister i Eder 
eller swordom böte 1 daler S:mt. 

5 §. Gärdesgårdarna skola allmänt synas, när så 
nödigt finnes, hwartill alla byemän sammankallas, 
den som hafwer ogild eller felaktig gärdesgård, 
och efter tilsäijelse, den ei straxt lagar böte 2 öre 
S:mt för hwar famn, hwarå Ålderman hafwer in-
seende, är någon motwillig och tresk att laga en 
bofällig eller nederblåst gärdesgård, böte dess-
utom för sin motwilja 1 daler S:mt, sker någon 
skada af kreatur böte för hwart och ett 2 öre S:mt 
och återgälde skadan dubbelt. 

6*. Den, som försummar att hålla grind och led 
i behörigt stånd plikte 16 öre S:mt och ersätte ska- 
dan om ohägn sker, lemnar någon Grind och Led 
öppet efter sig böte 1 daler S:mt, och upfylle ska-
dan, låter han ei igen en grind som han ser stå 
öppen böte 8 öre S:mt angifwarens ensak. 

7*. Dikessyn skall hållas om wåren på trädes-
gärdet i alla Byamäns närwaro, finnes då att watt- 
net stadnat på någon åker och dike behöfwes ren-
sas eller å nyo uptagas, skall sådant, efter giordt 
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slut, wärkställas, annars plikte för hwar famn 1 
öre S:mt; hwar och en ware också skyldig, att, 
genom aflopsdiken, utsläppa wattnet ifrån sin 
granne genom sina ägor wid samma bot. Hjälper 
ei denna plikten skall Åldermannen antaga en som 
dikar för betalning, och samma dikarelön af den 
treske utmäta. 

8 §. När 2ne hafwa ett dike tilsamman emellan 
sine ägor skall den ene ej äga frihet att allenast 
brädda, då den andre förut dikat up en botten 
torfwa, utan skal han dika, lika bredt och djupt 
som den förra, sker det ej böte 2 öre S:mt för 
hwarje famn och sätte diket i fult stånd. 

9*. Är ej annan wäg [att] tilgå, utan man nöd-
gas till gödselens utförande kiöra öfwer en annans 
åkerskifte, ware skyldig att med trästock kiöra up 
samma wäg, så snart kiörningen är sluten, sker det 
ej, eller om man gör wäg öfwer en åker, som är 
mjuk och ej bär dragare böte för hwarje famn 2 
öre S:mt. 

10 §. Åker någon med sädes eller hölass öfwer 
en annars åker eller ängs teg, innan undan skurit 
och undan reffsat är, böte 1 daler S:mt och gälde 
skadan. 

11*. Så snart någon om hösten börjar så, skola 
alla gärdesgårdar upfredas, och alla Kreatur af 
trädesgiärdet uptagas, eljest plikte för hwart krea-
tur 2 öre S:mt och Swin 4 öre S:mt. Wid 1 daler 
S:mt plikt ware ock förbudit, att uprifwa eller 
nedertaga sin giärdesgård omkring samfälta trä-
desgiärden. 

12*. Höst, winter och wår skola inga Kreatur 
insleppas på sädesbrådden att beta, så framt det 
icke uti en allmän sammankomst blir af alla bifal-
lit. 

13*. Sent på hösten och först om wåren, skall 
ingen insläppa Kreatur på wåra samfålte, i syn-
nerhet sanka ängar, til böte, wid 4 öre S:mts plikt 
för hwart kreatur. 

14 §. Skiär någon säd eller slår och reffsar nå-
gon hö, öfwer rätta skilnaden grannar emellan, be-
tale det han sig tilägnat dubbelt och böte 1 daler 
S:mt. Till samma plikt ware den förfallen, som 
dikar eller kjörer skiljefåror in på sin grannes åker, 
och ware dertill skyldig sådant att straxt rät-
ta. 

15*. Den som tjudrar sina kreatur i obärgad äng 
eller på renarna i sädesgiärdet, fastän det sker på 
hans egne ägor plikte för hwarje gång daler S:mt, 
och om det är på en annars ägor 1 daler S:mt och 
upfylle skadan, sker det på afbärgade ägor, innan  

de til samfält bete äro upgifne ware bot hälften 
mindre. 

16*. Släpper någon in sina kreatur i sädesgiär-
det eller äng, innan de äro aldeles afbärgade, böte 
för hwart kreatur 8 öre S:mt och gälde skadan. 
Plåckar någon ärter på en annars ärtåker böte 16 
öre S:mt, är det barn straffas med ris i Åldermans 
närvaro. 

17*. De som ei kunna hålla Sina Swin innom 
egen hägn eller hage skola ringa dem ifrån den ti-
den kiälhen går ur jorden; till des hon om hösten 
fryser til, eljest böte för hwart Swin 8 öre S:mt. 
Finnas de i äng, sädesgiärde eller hage, der skadan 
är gord böte för hwart och ett daler S:mt och up-
fylle skadan dubbelt. Inga inhyses hjon skola haf-
wa och hålla några swin wid 1 Dal S:mt wite. 

18*. Alla okynnes kreatur, som flöja, sönder-
bita eller omkullkasta gärdesgårdar skola afskaf-
fas eller fängslas, sker det ej, böte ägaren för 
hwart och ett 1 Dal S:mt och betale skadan. 

19*. Den som gör sig ny wäg eller går en förut 
trampad genom en sådd åker, böte för hwarje gång 

Dal S:mt och stånde ägaren fritt att derå utwärka 
häradsrättens förbud wid större wite om detta ei 
hjelper. 

20*. Alla böter efter denna Byordning, skola 
efter Åldermannens och Bisittarenes godtfinnande 
af den brottslige uttagas, wägras det af den sak-
aha, skola de taga pant af honom, förelägga ho-
nom en månad att den igenlösa, och om det ej sker 
försälja panten til den mästbjudande, blir den som 
utmätningen förrättar öfwerfallen plikte den 
brottslige för hwart slag 1 Dal. S:mt och hwart 
skällsord 16 öre S:mt. 

21*. När någon skada är skedd, skall Ålder-
mannen och Bisittarena, den så wärdera, att den 
förolämpade altid kommer skadeslös derifrån; ty 
bättre är att den lider, som skadan gordt, än den 
som skadad blifwit, och när någon Byeman begär 
syn, få ej ålderman och Bisittarne undandraga sig, 
att den straxt wärkställa wid 16 öre S:mts böter. 

22*. Den som har något sjukt eller skabbot 
kreatur det ware sig häst, oxe, ko, Får, Swin eller 
hwad det helst wara må, skal wara skyldig att 
hålla det innom egen eller enskylt hägnad, så länge 
det är sjukt och skabbot, men ej sleppa det ut på 
bete på ägor, som han har gemensamt med andra. 
Ho annorlunda gör böte 5 Dal. S:mt. 
Råby d. 13 Maji 1771. 

Matts Jansson b och Mårten Bengtsson b i Råby, 
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Jan Persson b, Nils Hansson b, Jan Nilsson b, 
Göran Mattsson b, Jan Jansson b, Eric Ericsson 
b, Isac Ericsson b, Jan Andersson b, Eric Jansson 
b, Olof Jansson b och Eric Jansson b i Lunda samt 
Mårten Jansson. Bengt Mårtensson och Matts 
Bengtsson i Råby. Per Olofsson b och Jan 
Mattsson b ibidem. 

Och althenstund thenne Byordning finnes ey annat 

innehålla, än hwad som länder till befordran af god 
ordning, och förekommande af efterlåtenhet uti 
skyldigheters fullgiörande, samt bibehållande af 
samdräckt och enighet, Byamännen och Grannar-
ne emellan; ty fant Rätten skäligt, at then samma 
härmed, till obrotslig efterlefnad, gilla och fast-
ställa; börandes then wårtiden hwarje Åhr, i sam-
telige Byamännens öfwerwaro, upläsas. 

Åsunda härad 
TILLINGE SOCKEN 

Byordning för Kil och Torgesta 1816 
ULA. Åsunda härad Al: 48. 17 okt 1816. § 60 och i 
Kronofogdens i södra fögderiet arkiv, Uppsala 
län, bunt 49. 

Med anhållan om Hds rtts fastställelse företeddes 
följande. 
Ordning innom Kihls by öfwerenskommen och 
beslutad af undertecknade delägare i Kihl den 28 
september. 1816. 

å 1. Hwarje Hemmansägare innom Byn är 
skyldig att tourvis ett år enligt nedanstående Stad-
gar bewaka Ordningen innom Byn och kallas då 
Byns Ålderman. 

Ombyte av Åldermanskapet sker den 1 
October hwarje år då denne Ordning upläses och 
öfwerlämnas åt den blifwande Åldermannen. 

Åldermannens skyldighet är, att wara upp-
märksam på Byns gemensamma bästa i allt hwad 
som rörer Gator inom By, Wäghållning öfwer 
Ägor, Stängning Hägnad och wård om Åker, Äng 
och Skog samt Öfrige utägor. 

4. Då åldermannen förmärker några bristfäl-
ligheter i ett eller annat afseende, som tillskyndat 
Byn eller någon annan minsta mehn och skada 
genom ohägnad, wägars och broars bristfälligheter 
m. m. sammankallar Åldermannen Grannarne me-
delst en Budkafwel, som hwarje Granne genast 
bär till den andra, hwarefter den sista återlämnar 
den till Åldermannen, då alla Grannarne efter det-
ta tecken skola hos Åldermannen samlas, och 
ärendet af göra. 

§ 5. Den som uteblifwer en half timma efter  

kallelsen böte Twå skil. Banco, och åtnöje sig med 
de närwarandes beslut. 

Det beslut, som af de närwarande Gran-
name fattas, skall upfyllas innom den tid, som af 
Åldermannen utsättes, och den försumlige och 
tredskande, som uraktlåtit sin skyldighet i hägn, 
stängsel eller grusning, eller hwad annat det wara 
må, innom den föreskrifna tiden, då Åldermannen 
med en annan Granne det bristfälliga synar, böte 
Tolf Skil. Banco. 

Ingen tage oloflig wäg öfwer annans ägor, 
wid wite af Fyra Skil. första och dubbelt alla öfrige 
gångor, utom böter efter Lag. 

8. Eho, som nedrifwer annans hägn eller 
Grind böte Tolf Skil. och ersätte Skadan efter 
Mätesmanna ordom, utom böter efter Lag. 

Innan Slåtter företages å Allmän Äng, 
sammankallas Grannarne till öfwerläggning om 
dagen, hwarförinnan Tegarne böra utwadas och 
pålarne upsättas. Den som sedan slår in på annans 
Teg, böte utom Höet, Tolf Skil. Banco. 

Ingen ware tillåtet at på bete insläppa el-
ler tjudra sina kreatur i någon gemensam Äng eller 
Gärde, innan samtelige Grannarne derom öfwer-
enskommit, wid Tolf Skil. Banco böter. 

Ingen äge rätt, att å allmänt bete insläppa 
flere kreatur, än som öfwerenskommet blifwer, 
nemligen wisst antal kreatur efter hwarje Öres-
land. Den häremot bryter böte hwarje gång Fyra 
Skill. Banco för hwart kreatur. 

Inga Swinkreatur må i Ängar och Hagar 
så länge kälen är ur jorden, insläppas utan att wara 
ringade, wid fyra Skill. böter för hwarje Swin. 

Bar eld må ej bäras Hemmanen emellan 
ej eller i Stall, Fähus, Lada eller annat Uthus ej 
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eller må någon på nämnde Ställen röka Tobak, wid 
Sexton Skill. Banco wite. 

Ingen må Inhyses hjon eller annat Folk af 
mindre fräjd i sina hus eller på sine Ägor emottaga 
innan Grannarne dertill gifwit sitt bifall. Den här-
emot bryter, böte En Rd Banco och fördrifwe dem 
genast i fall öfrige så fordra. 

Hwar och en af Grannarne, då han för-
märker något emot denna Ordning wara bristfälligt 
eller brutet, angifwe det genast hos Åldermannen, 
som utan att nämna Upptäckaren, genast åligger 
sammankalla Grannarne, då saken undersökes 
och efter denna Ordning behandlas. 

De Böter som denna Ordning stadgar er-
lägges genast och sist innom 8 dagar, i annat fall 
äger Åldermannen tillsäga närmaste Granne, som 
är skyldig biträda Åldermannen att panta den tres-
kande. Och komma dessa Böter att sammanläggas 
till en Cassa för hwilken hwarje Ålderman åligger 
wid sitt ombyte göra redo och öfwerlemna till en 
annan. Denna Cassa kan wid hwarje års slut an-
tingen delas emellan Grannarne, eller förwaras för 
Byens gemensamma bästa. 

Brandsyn förrättas af Åldermannen med 
biträde af twänne Grannar i tour, twenne gångor 
hwarje år i October och Maji månader. Den som ej 
innom föreskrefin dag förbättrar det bristfälliga, 
böte En Rd. Banco första gången, och dubbelt 
andra gången. Som ofwan 

Eric Ericsson, Anders Jansson, Anders Persson 
alla i Torgesta. Per Jansson, unge Jan Jansson, 
Pehr Olofsson, Olof Andersson B, Lars Ersson 
alla i Kihl. 

Hwilken uplästes: Och pröfwade Hd. Rätten skä-
ligt fastställa denna Ordning, att wid förekomman-
de till fällen, samtelige Hemmansägare och Åboer 
i Kihls By till efterrättelse tjena. 

VÅRFRUKYRKA SOCKEN 

Betesöverenskommelse för Ijursåker 1759 

ULA. Åsunda härad A I: 17. 28 juni 1759. 

S.D. ingafs följande afhandling lydande som 
följer. Emellan nedanskrefne är följande betes 
Contract ingångit och slutat om Kohagen som 
hörer till Tiuråkers by, och är beläget Emot öster 
Jungs Äng. 

lmo hafwa i wänlighet öfwerenskommit at 
warje åhr hålla hagen i hägn och obetad till Maij 
månads Slut, och therest så befinnas skulle at 
beten wore liten wäxt, när Junii månad infaller, 
skall ingen af oss äga macht att insläppa något 
Chreatur förrän samtelige grannarne ther om 
öfwerenskommit. 

2do Skall tå en Koo på hwarje 2 öresland in-
släppas eller i thes ställe 4 Kalfwar, hwaraf be-
löper på Jan och Pehr Danelssons hemman som är 
9 och 2/3 dels öresland, 5 st. Kor och tre Kalfwar, 
och på Lars Andersson och Johan Erikssons hem-
man som är fiorton och et halft öresland Åtta kor 
Anders Eriksson ock Olof Olofson med thes 
Swågrar som innehafwa femton och et halft öres-
land 8 kor och 4 Kalfwar Erik Johanson, som 
innehafwer Sex öresland tre Kor och two Kalf-
war. 

3tio Skall, enär ängarne blifwa upgifne, hagen 
för the större Chreatur stå i hägn tils Grannarna 
enär Ängarna äro utbetade, kommit öfwerens at 
them upgifwa, som skall skie Mickelsmässodag, 
men hwad bysens kalfwar angår, komma the stän-
digt at gå qwar i hagen, och på thet at ingen orätt 
med betande i hagen grannarna Emellan må skie, 
så hafwa wi således kommit öfwerens at utsätta et 
wite af tio daler Silfmt hwartill then af oss skall 
wara förfallen som antingen förr än grannarna 
öfwerenskommit insläpper något Chreatur, eller 
och insläpper flera än utsatt är, höst eller wår, och 
på thet at thetta Contract af oss till alla delar skall 
obråtsligen hållas, hafwa wi thetta med wåra namn 
och Egenhändige bomärken underskrifwit som 
skiedde Tiursåker d 8 Junij 1759 

Jan Danielsson, Pehr Danielsson, Lars 
Andersson, Johan Eriksson, 011of 011ofsson, 
Anders Eriksson, Erik Johansson, Anders 
Olofsson, Anders Larsson 

Som witnen till detta Contract Hans Andersson 
Anders Bengtsson nämndemän i Tiurså'ker hwil-
ket till den säkerhet lag förmår uppå begiäran i 
Protocollet inteknades. 
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Örbyhus härad 
TIERPS SOCKEN 
4ndringar i »Byordning i Upsala län 1820» vid 
sockenstämma i Tierps socken 1822 
Vid sockenstämma 31 mars 1822 beslöt socken-
männen med C. Hägg som ordförande att för samt-
liga byalag i socknen föreslå de ändringar i »By-
ordning i Upsala län 1820», som Gryttjoms by-
amän förenat sig om vid en bystämma 29 mars 
1822. Sockenstämmobeslutet återfinnes i ULA 
Tierps kyrkoarkiv K I: 4 och i avskrifter såsom 
utdrag av sockenstämmoprotokollet i flera av 
socknens bykistor. Såsom protokollsutdrag skulle 
detta beslut fogas till byns exemplar av den nya 
byordningen. Här nedan återges Yvre bys exemp-
lar av ändringarna. Sockenstämmobeslutet avser 
att sänka en del bötesbelopp, som ansetts för hö-
ga. I byarnas exemplar av byordningen har man 
med en ritad bock i marginalen angivit vilka 
bötesbelopp som skulle nedsättas till hälften. I 
Yvre bys exemplar av byordningen finns denna 
nedsättning gälla paragraferna: 2 Cap: 3, 9, 11. 
6 Cap: 1, 5, 6, 7. 7 Cap: 3. 8 Cap: 1. 
Efter protokollsutdrag i Yvre byhandlingar, nr 2. 

Den 31 mars År 1822 hölls Allmän Sockenstämma 
hvarvid fördes följande Protocoll. 

§ 1. Enligt 2 § af det sistledne Söndag förda Pro-
tocoll, skulle nu Sex och Åldermän, sedan de un-
der loppet af Veckan haft sina Rotar tillsammans 
och inhämtat huru vida de, med eller utan föränd-
ringar, ville antaga de Nye Byordningarne, sådant 
till Protocollet anmäla. Gryttjoms Säxman Bonden 
Eric Andersson framgaf följande af samteliga By-
amän underskrifne Project, hvilket, sedan sochne 
männen ej ansågo det möjeligt, utan förändringar, 
till efterföljd antaga denna ByLag, upplästes och 
enhälligt antogs. 
Undertecknade Gryttjoms Byamän i Tierps Sock-
en, hafva på Allmän Bystämma den 29 Mars 1822 
så öfverenskommit om den nya Byordningens an-
tagande af oss, att i vissa paragrafer nedsätte vi 
Vitet till hälften; men i de öfrige åtnöje vi oss, at 
efter öfverenskommelse antingen utgifva efter 
Byordningens innehåll eller och någon gång då 
omständigheterna sådant Icräfva nedsätta det nå-
godt. 

De Paragrafer, som i Byordningen till hälften af 
Vitet nedsatte blifvit, äro anmärkte med V. 

I Capitlet 1 §, hvad beträffar ombytet af 
ordningsman, så behålla vi den hos oss urgamla 
seden, att hvar sitt år bestrida denna syssla och 
skulle någon hvars tour det är, att den tillträda 
dertill finnes oskicklig, så antages, den som i 
touren följer, så den oduglige kommer, att efter 
ByRättens beslut honom derföre någon ärsattning 
lemna. 

Vitet här nedsättes till 4 sk Banco första 
gongen och sedan hvar gong dubbelt, då kallelse 
till Bystämma ej åtlydes. 

Lika med föregående § dock nyttje vi den 
vanliga budkafveln i stället för staf. 

§4. Samma Böter som förenämde §. 
2o Capitlet §9 Vitet nedsättes till hälften eller 

och som ByRätten pröfvar skadans storlek vara. 
Vitet för skedd förbrytelse, första gongen i 

likhet med föregående § utsätter andra gongen 
dubbelt. 

Här nedsättes Vitet till 12 sk. Banco. 
Lika med föregående. 

4o Capitlet §. 1 	Vitet nedsättes till 12 sk Bco 
för första gongen, sedan pliktas hvarje gong dub-
belt. 

§ 8. och sista pungten. hvad Allmänna Lagen 
bjuder, underkastar vi oss här utan att binda oss 
efter någon enskild föreskrift. 

Af dessa ändringar skulle hvarje By eller Sexmans 
Rote erhålla af Pastor ett exemplar, att vidfoga 
Byordningen hvilket sedan kommer att i öfrigt 
följas. 

År och Dag, som förr Infidem ProtoColli C. Hägg. 

Stadfästelse av byordning för Backgården, Koväl-
le, Stora och Lilla Läten och Tuva 1800 
ULA. Tierps tingslag A I: 10. 10 mars 1800. 

Åboerne i Tufva, Stora och Lilla Löthen, Back-
gården och Kowälla låter med anhållan om fast-
ställande ingifwa ett Exemplar af den för Danne-
marks Socken år 1779 [fel för 1777] tryckte och af 
Kgns Bfhde faststäldte Byordning anhållandes att 
.. den af Hdr faststäld warda.. Ty fant Hdr för 
godt merberörde Byordning till framdeles efterlef-
nad fastställa; Som afsades. 
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Byordning för Bäggeby 1753 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol 189. Tierps tingslag. 19 sept 1756. 

Blef fölljande Byordning på begäran, ord från ord i 
Protocollet intagen: 

År 1753. den 27.. September, Kommo wi samtelige 
Grannar i Beggeby tillsammans, at, öfwerlägga om 
en riktig Bya-Ordnings inrättande; Hwilken 
Ordning hwar och en af oss utfäste sig obrots-
ligen efterlefwa, emot det wite, som efter wår 
öfwerens-Kommelse för hwarje punct utsatt blef: 
Och woro Puncterne fölljande: 

1° At om Wåren, så snart Kålen är utur jorden, 
Gärderne tå behörigen hägnade och stängde äro: 
Jemwäl ock, at alla ängar till Walborgsmässan äro 
i fullkomligt Hägn: Finnes någon som härutinnan 
sin skylldighet ej observerat, anses med 2 daler 
Silfwermynts Pligt. 

2° At ingen, antingen Höst eller wår, må på 
Råggräset till bete insläppa något Kreatur; emot 
pligt af 4. Dr Silfmt. 

3° At ingen med något Kreatur må färdas öfwer 
Byens tillhörige Skogsäng, förr än den samma är 
tillfullo inbergad. 2. Dr Silfmt. 

4" At ingen må i ängar eller Hagar till betes 
insläppa något Kreatur, förr än alle Grannarne 
derom Kommit öfwerens. 5 Dr Silfmt. 

5° At hwar och en sine Grindar och Gärdslegår-
dar wid magt hålla skall, at igenom deras oduge-
lighet ingen skada förorsakas; Och bör den som 
något felagtigt blifwer warse, straxt gifwa ägaren 
tillkänna, treskas han och icke botar det som felar 
då pligte 3. D. Srmt. 

Ingen må wända sine Hästar på den andras 
åker, då han förut är sådd. 5. Dr Silfwermynt. 

Ingen må hafwa wid Byen Kidlingar gående, 
som om Sommartiden i Åkrarne insmyga, och gö-
ra skada. 2. Dr Silfmt. 

Okynnes Swijn Swin [!] och Grisar, böra 
fängslas med skak, at de icke Kunna åstadkomma 
eller göra någon skada. 3 Dr Silfmt. 

Byamännerna böra hwarandra tillsäga, då de 
äro flere ägare uti en äng, så at en icke slår för än 
så den ena Kan bewaka sin rätt. 2. Dr Silfmt. 

100  Finnes någons Gärdsegård så odugelig, at 
han bör å nyo upstängas, och ägaren efter tillsä-
ijelse, det ej fullgör, utan treskas, äga då Grannar-
ne magt den samma nederhugga och ägaren af 
samma gärdslegård pligta med 5. Dr Silfmt. 

11° Skär någon sin åker, förrän den andra, skall 
han skära efter halfwa delningsfåren, samt wända 
Säden utur fån-en: Gör han det icke, bör han pligta 
med 5 Dr Smt. 

12° Ingen må tiudra något Kreatur på sin egen 
teg, förrän hela ängen är upsläpt. 2. Dr Silfmt. 

13° Ingen må taga löf på andras tegar. 2. 
D:Silfmt. 

Ingen Soldat eller Inhyses Hion tillåtes taga 
löf på Byens ägor: Har någon gifwit honom lof, må 
han då tagat på dens teg som honom lofwat, och 
ingen annans. 5. D: Srmt. 

Aflopps Diken och Dikes Knäen skall hwar 
för sig uprätta och hålla wid magt. — Dr Silfmt 
5Dr 

16° At efter skedd delning, hwar och en håller 
sina Broar i fullkomligit stånd. 2. Dr Silfmt. 

17° At ingen, hwarken inbyes eller utbyes Boe 
må Köra öfwer Hemängen, Höst eller Wår, då 
hon är blöt eller oslagen. 10. Dr Srmt. 

18° Södra Myren skall stå i riktigt hägn till den 
tiden gödslen utföres, då han, sedan alla äro till-
sagda, må på 8. dagar uplåtas; och sedan åter till 
hösten hållas i behörigt hägn 4 Dr Srmt. 

19" At inga Soldater och Inhyses hion på Byens 
wretar och Hagar, eller i den så Kallade Södra 
Myren, ej eller i Skogsängen måga insläppa något 
Kreatur. 5 Dr Silfwermynt. 

20° Ingen må walla i Gärderna eller tiudra på 
oskiftad del. 10. Dr Silfmt. 

21" Ingen må tiudra öfwer öfwer ens annars 
ängsteg. 5. Dr Silfmt. 

22° At ingen sköra [a fördjupa skillje fårar, ej 
eller Köra öfwer på ens annars Åker 5. Dr Srmt. 

23° Ingen må begynna slå på hemängen för än 
skogsängen af alla är bestäld. 10 Dr Silfmt. 

24" Ingen må släppa något Creatur i bet på hem-
ängen, förr än den samma fjorton dagar för Mi-
chaelismässan blifwer allmänt upplåten, då Kalfw-
ar insläppas må. Men ingen må som ofta ske plä-
gar, i stället för Kalfwar insläppa stora Nöt. 1 
Dr. Srmt. 

Bedjandes underskrefne Beggeby Boer i ödmjuk 
het och denna wår öfwerenskommelse af den Lo-
fl. Härads Rätten stadfästas måtte, och at den 
deremot brytande må anses med den pligt, som 
oss emellan öfwerens Kommit är; På det en god 
och Christelig Grannesämja i alla tider hållas måt-
te. 

U. Anders Matsson b, Anders Joensson b, Anders 
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Persson b, Erik Jansson b, Thomas Olsson b, 
Matts Larsson b , Per Tomsson b , Gl. Anders 
Matsson b, Pär Matsson b. 

Och althenstund samtelige Bäggeby Byamän 
egenhändigt ritat sine Bomärken under thenna 
Byordning, och then fants ländande till en god 
ordnings bibehållande Grannarne emellan; För-
then skull fant Rättan skäligt föregående Byord-
ning till alla delar härmed gilla och stadfästa; Blif-
wandes then sig häremot förbryter, utom theri 
utsatte böter, skylldig efter allmänna Lagen, at 
böta och skadan ersätta. 

Stadfästelse av byordning för Bäggeby 1800 

ULA. Tierps tingslag A I: 10. 30 sept 1800 nr 15. 

Häradsrätten fastställer på byamännens begäran 
Tensta församlings byordning 1777 att gälla för 
Bäggeby. 

Byordning för Frebro 1757 

Denna byordning utgörs av ett tryckt exemplar 
av byordningsförslaget 1742 = MBO med däri in-
förda bötesbelopp och därefter gjorda erinringar 
och tillägg. Bötesbeloppen, som införts i den 
tryckta byordningen anges i förekommande fall. 
Efter exemplar i bykistan. 

By-Ordning För Fredbro By uti Tierps Sochn. 
§ 1. gången 2 öre., giör 3 öre., böte 1 Daler.. 

§ 2. försummar 1 öre.. §. böte 4 öre.. § plikte 8 
öre.. § plikte 2 öre.. §7 jemte 2 öre.. §9 wid 1 
daler., ersättiande, 8 öre.. § 10 gång 3 öre.. 
§11 kreatur 8 öre.. §12 plikte 8 öre.. §13 böte 8 
öre.. § 15 plikte 6 öre., utan 1 Daler.. § 16 wid 1 
daler.. § 17 böte 16 öre Silfwermynt., skäligt 
pröfwa 1 öre Smt. § 19 plikte 8 öre.. § 20 gång 4 
öre Silfwermynt. §26 giort 1 daler.. §30 plikte 3 
daler.. §31 Swin 1 öre Smt §32 förfar 16 öre 
Silfwermynt., böte 1 Dr Smt. §33 wid 1 daler.. 
§34 och Torpare 16 öre. § 26 Byemännens godt-
finnande Dr Smt. 
Ehrhindringar. 

NB 8 §. OM Tramp, At den ena grannen eij må 
kiöra öfwer den andras Sådda Åker, utan ware 
skyldig at nyttja de wanliga wägar wid ÅkerÄn-
dame och then härmed annorlunda förfar, plickte 

Åtta öre Snu för hwarje gång han thermed beträ-
des 

NB 23 §. Om Walljon. Fåhr Gumman, som wal-
lar alla Bye grannarnes Fåhr, skal niuta sin be-
talning therföre, efter hwars och Ens ägande an-
tahl af slika Kreatur, och then som thet icke full-
giör, utan sig undandrager, Plickte 1 Dr Smt. 

NB: 37. För Åldermannens Beswär som 
hwarje År kommer at ombytas, skal han för sin 
möda niuta En dahler Snu: af de influtna Böter, 
men i then händelsen Böterne eij woro tilräckliga, 
skal han åtniuta resten af Bye grannarne, som 
effter hemmantalet kommer at utbetahlas. 
Tilläggningar 

lmo: At ingen af Bye grannarne, eller de som 
innom Bysens ägor, får taga fremmande Kreatur 
til betande om Sommartjderne, af hwad slag de 
wara må, utom samtelige grannarnes öfwerens-
kommelse och samtycke. Then häremot bryter 
plickte En dahlr Snu. 

2do: När Getterne til Byen hemkomma, skall 
hwar och en wara skyldig at inkiöra sina Getter, 
på det ingen skada af them må förordsakas i Sä-
desgiärden, Engar, Kåhl och Humblegårdar, wid 
Ett öre Smt:s plickt för hwart Kreatur, utom 
skadans ärsettjande. 

Och at thenna By-ordning må desto mera warda 
efterlefwad, anhålle wj i ödmjukhet, thet then wid 
nästkommande SommarTing, må af then Högt-
ärade Härads Rätten blifwa Faststäld, Frebro By 
d 18 april 1757 

And: Upling, Anderias Carlsten, Per Persson, 
Anders Andersson B, Olaf Larsson B, Lars 
Bengtsson B, Per Masson B, Mats Larsson B, 
Lars Masson B, unga Per Persson B, Mats Mas-
son B, gle Per Olsson b, unga Per Olsson B, 
Curt [1 Persson B. 

År 1757 then 17 Maii på Tierps laga Sommar Ting 
är thenna byårdning till för grannarne i Frebro 
till rättelse stadfåstad. Ut supra. 

Stadfästelse av byordning för Gryttjom 1745 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol 153. Tierps tingslag. 20 maj 1745. 

Framträdde för Rätten Postmästaren här i Tierp 
Erich Nordgren, och, på Egne och samtel. the 
öfrige Skattejordägarnes uti Gryttioms by, wäg- 
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nar, angaf, huru som the för nödigt och nyttigt 
funnit, att antaga den af Trycket utkomne By-
ordningen sig till efterrättelse i Byalaget, och till 
then ändan förenat sig om the böter, som the till 
hwarie mål lämpelige funnit, och i puncterne ut-
satte blifwit, Begiärandes Härads Rättens Stad-
fästelse therå. Och som Postmästaren Nordgren 
med Jordägarnes och åboernes, nembln Lars 
Larssons, Anders Gustafssons, Lars Erssons, 
Lars Janssons, Olof Larssons, Johan Anderssons, 
Johan Ohlssons, Olof Ohlssons, och Erik Ohls-
sons skriftel. utlåtelse och Fullmakt till honom, 
af den 20 hujus bewiste, att the samt samtel. äro 
thermed nögde; Altså och i förmågo af den sista 
§: uti sielfwa Byordningen, fant HäradzRätten 
skiäligt, att then samma för ofwanberörde Bya-
män, till så mycken bättre och kraftigare efterlef-
nad them emellan, gilla och fastställa. 

Byordning för Muskarbo 1765 

ULA. Tierps tingslag A 1:3. 18 maj 1765. 

Inlemnade samtelige Muskarbo Byamän jämte 
anhållan om stadfästelse derå, en them emellan 
träffad Byordning så lydande. 

År 1765 den 15 maij worre wi samtelige Hemmans 
åboer uttij Muskarbo tillsammans och uprättade 
Contrackt och förening os imillan angående wår 
åker och äng skog och merks [marks] befredande 
ifrån åfwerkan som görs utaf oss grannarne imil-
lan och blef så i öfwerens kommande afgort som 
följer nämligen 

1 § Utfäster wi oss att i kohlande nytia skogen 
lika så at intet den enna niutter mer utaf honom än 
den andra och skall intet tilåttas oss någon dina 
att kohlla mer om året än trätton famnars milla 
hwid 10 dalers silfwermynts witte satt oss imillan 
emott den som sig däruttinnan förbryter. 

2 § Ey må fållas tall till kohlning som till byg-
ningswerke duglig är ey heller asp om någon utaf 
oss däd gör plickte som ofwanföre utsat är — 10 
Dr. s. m. 

3 § Gierdett skal ey upsläpas om hösten sedan 
däd afbergatt är för än wi alle der om öfwerens äro 
om någon utaf oss däd gör utan öfwerenskom-
mande plickte som ofwanföre utsåt är. 

4 § Ängen skall intet bettas hwarken höst heller 
wår för än wi samtelige där om öfwerens äro om 
någon utaf oss däd gör för än wij alle är öfwerens  

där om han ware förfalen till sama plickt, som 
ofwanföre berört är 10 Dr S. m. 

detta intygar och stadfäster wi med wåre namn 
och bomerkens undersätiande i understånde 
wittnens närwaro som skede i Munga den 15 maji 
1765. 

Olof Jönsson b, Pähr Jönsson b, gaml Lars 
Larsson b, unga Lars Larsson b, tu l witnes westra 
Lars Pährsson b, nåra Lars Pährsson b bege i 
Munga. 

Hwilken öfwerenskommelse jämte stadgande af 
ofwanberörde utsatte wite HäradsRätten skjäligt 
fant att til alle delar gilla och fastställas. 

Byordning för Sör-Munga 1759 

Denna byordning utgöres av ett tryckt exemplar 
av byordningsförslaget 1742 = MBO med däri in-
förda bötesbelopp. Bötesbeloppen, som införts i 
den tryckta byordningen, anges i förekommande 
fall. 

Efter exemplar i bykistan 

§ 1 gången 1 öre., giör 2 öre., böte 1 Daler 
§2öförsummar 2 öre.. §3 böte 9 öre.. §4 plikte 3 
öre.. § 6 plikte 4 öre.. § 7 jemte 1 öre.. § 9 wid 1 
Daler., ersättiande 2 öre.. § 10 gång 3 öre.. 
§ 11 kreatur 8 öre.. § 12 plikte 4 öre. § 13 böte 6 
öre.. § 15 plikte 1 öre., utan 1 Daler.. § 16 wid 1 
daler.. § 17 böte 1 daler., skäligt pröfwa 10 öre 
Silfwermynt. § 19 plikte 16 öre.. § 20 gång 16 öre 
Silfwermynt.. §21 gång 2 öre.. §23 åsämjas 8 
öre Silfwermynt. §26 gjort 1 Daler.. §27 Byela-
gets godtfinnande 1 Dahlr Silfmnt.. §29 närwa- 
rande elr böte 3 öre Silfwermynt.. § 30 plikte 1 
daler. § 31 Swin 1 öre Silfwermynt.. § 32 förfar 1 
Dahler Silfwermynt., ägaren böte 1 Dahlr Silf-
wermynt. §33 wid 1 daler. §36 Byemännens 
godtfinnande 2 Dahlr Silfwermynt. 

Förnyad stadfästelse 1765 med tillägg till 
byordning för Sör-Munga 1759 

Efter exemplar i bykistan och har åsatt nummer 
23. 

Åhr 1765 den 1 octobris hölts Laga Höste Ting 
med menige man och Rättssökande Parter af 
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Tierps TingzLag uti Örbyhus Härad å wanlig 
Tingzstad uti Yfre by Tierps Sockn, närwarande 
som Domboken förmäler. 
S.D. Utom then i Byen warande Byordning hwil-
kens wärkställighet åldermannen åligger, förkla-
rade sig samtelige Söder munga boer nögde. 

1° Försummar ållderman, att behörigen tillhålla 
grannarna till theras skylldighets fullgjörande med 
dikning, stängning, broars och wägars lagande 
med mera böte twå Dahlr Silfwermynt, till byens 
Cassa, som honom åligger wid nästa samman-
komst utgifwa. 

2do Om ett wite af Femb dahlr Srmt, Rättens 
ensak, utom then i Byordningen utsatte pligt. 
Ther åker eller äng till bete upsläppes eller Crea-
tur elljest inlåtas, innan all grödan afbärgad och 
grannarne therom ense äro. 

3" att ifrån fåbodarne Creaturen icke hemtagas 
för än efter åtta dagars förut skjedd tillsägelse, 
och theräst alla grannar icke therom ense äro, 
efter som the mäst ägande i byen besluta och thet 
wid Tjo dahlr Srmts wite, Rättens ensak. 

4" Att inhyses folk å Munga ägor icke måge 
utan lof taga näfwer och löf eller bärga ängztegar å 
Söder Munga ägor, icke eller att Munga boernes 
enskilte ärtland, ärthäskjor eller äppelträn måge 
åwärkas wid femb dahlr Srmts wite, Rättens en-
sak, hwilket af Härads Rätten härmedelst gillade 
och faststält warder. Dock böra the å Munga ägor 
boende inhyses folk härom underrättas. 
År och dag somm före skrifwit står På Härads 
Rättens wägnar Joh. Pfeiff. 

Ändringar och tillägg i »Byordning i Upsala län 
1820» gällande för Yvre by 
Efter exemplar i Yvre bykista. Tilläggen är in-
skrivna på byordningens sista sida. 

I samma bykista förvaras även ett exemplar av 
ett utdrag ur Tierps socken sockenstämmopro-
tokoll av 31 mars 1822 innehållande ändringar 
till »Byordning i Upsala län 1820» och som åter-
givits här ovanföre. 

Öfverenskomna Ändringar och Tillägg 
Ordningsmannen är icke forpligtad att inne-

hafva sin befattning länge än ett år i sänder. 
9 § af 2 Cap. antages med det uttryckeliga 

förbehåll, att icke läget ovillkorligen fordrar öf-
verkörning. 

Svinkreaturen böra om våren, så länge de  

öfver snödrifvor vid gärdergårdarna kunna in-
komma i Sädesgärden och der göra skada, af Äga-
ren hållas inne, vid enahanda vite, som i Byordn. 
2 Cap. 11 och 12 §§ stadgadt är, så bör ock ena 
vingen klippas på utegående Gäss vid skördeti-
den, att de icke må flyga in i Sädesgärden. 

[40  Getters?] betning i Skogsmark tillåtes, der 
ingen annan till bete för dem finnes. 

5" Ingen traktering med Brännvin får gifvas åt 
dem, som gå omkring att hålla Brandsyn. 

6° Det i 7 Cap. 2 § stadgade vite för dem, som 
vid Kalas traktera med Punsch, Vin, Caffe eller 
Toddy, utgår. 
För öfrigt gäller Byordningen till noggrann efter-
lefnad. 

TOLFTA OCH VÄSTLANDS SOCKNAR 

Stadfästelse av byordning för Västlands och 
Tolfta socknar 1778 
ULA. Uppsala länsstyrelses kansli. Koncept för 
år 1778. nr 570. 

Stadfästelse å Byordningen i Wessland och Tolfta 
Sochnar. 
Hwad Sochnemännen sig ofwan till iackttagande 
utlyst, warder härmedelst gillat och faststält, bö-
rande tillika acktas, det Skogens så wäl bewaran-
de, genom sparsam hushållning, som des beford-
rande till en större förökning och tillwäxt, genom 
fredande, är en lika så angelägen del i hushåll-
ningen, som någon annan; hwarför Sochnemän-
nen, hwarefter sina serskilte omständigheter der-
på skola mera betrackta och efter handen tienlige 
utwägar widtaga; utseende såwäl till befrämjande 
deraf, som all annor god hushållning, Ålder- och 
Uppsyningsmän, hwilka, jämte det de med gode 
råd tillhanda gå äfwen befordra werkställigheten 
af nyttige beslut. 
Upsala Slott i LandsCancelliet d. 19 Martii 1778. 

TGR/AC [=Thure Gustaf Rudbeck / Anders Crae-
hus] 

TOLFTA SOCKEN 

Byordning för Bro 1816 
ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII: 1. 

Samtelige undertecknade uti Bro By och Tolfta 
Socken, hafwa sålunda öfwerenskommit, Om en 
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wiss By Ordning ock Bya Ållderman, som skall 
iacktaga alt hwad som här nedanföre antecknat 
finnes, och skall ombyte af Ållderman ske hwart 
år den isla Maji grannarne emellan, Ägande All-
derman den frihet, at om någon befinnes hafwa 
Felat, första gången tillkännagifwa och warna; 
men skulle detta de träskande intet till hörsamhet 
rättas, då uttages af dem något tjenligt wärde, tills 
dess de med penningar efter nedan utsatte Puncter 
igenlöser, nemligen. 

lmo Alla Gärdesgårdar och Ängshag, skola till 
den 30de Maji alla År, wara i ståndsatte, och då af 
samteliga Byamän besiktigas, befinnes då någon 
Gjärdesgård, Led grind, eller Hag felacktigt, utsät-
tes wiss dag till Lagning, Träskar någon, utgifwe 8 
skil. Banco 

2° Sker sedan Ohägn af Häst, utgifwe för hwart 
HästKreatur 8 skil. 

3° För en Ko, eller Ungnöt, Dito 4 skil. 
4° För ett FårKreatui-, Dito 1 1/3 skil. 
5° För ett SwinKreatur, Dito 2 sk. 
6° Uprifwer någon GärdesGård, Led, grind el-

ler Hag, Pligte särskilt för upprifwningen 8 sk. 
7° Så snart Kjälen om Wåren gådt ur Jorden 

skola Swin ringas, hwilket Ållderman äger därom 
med de öfrige Granname Rådgöra och wiss dag 
dertill utsätta, försummas detta, utgifwes för 
hwart Swin kreatur 4 skil. 

8° Då Samfällt Arbete skall förrättas, och för-
summelse sker, utgifwes för hwart dagswerke 12 
sk. 
och kommer någon med klen hjelp, ware lika böter 
underkastade. 

9° Wallhjons försummelse 6 skil. 
10° Ingen tillåtes at gå i Ärt och Rofåkem, till 

att plocka Ärter och Rofwor, för än samteliga 
Grannarne därom ense äro, förbryter någon här-
emot, pligte för hwart hjon 4 skil. 

11° Jngen får upsläppa något samfällt Bete ware 
antingen Åker, Äng, eller Betes hagar för än sam-
teliga Granname därom ense äro; gör det någon, 
böte för upsläpningen 8 skil. och dessutom sär-
skilt, för hwart Kreatur, efter hwad är utsatt. 

12° Då Råd Kafien från Ålldermannen är utsänd 
och sedan försummelse öfwer 1/8 dels timme sker, 
utgifwes 2 skil. och bör Husbonde sig sjelf infinna 
om han är hemma. 

13° Ingen får börja att Slå och Berga Hemäng-
en, för än wiss dag därtill af samtelige Byamännen 
är öfwerens kommen, och at ingen då får gå ock  

trampa öfwer annans oslagne tegar, gör det någon 
utgifwe 8 skil. 

14° Får ingen om Sommaren gå och trampa 
uppå annans sådda Åkrar och Gärdesslåttor m. m. 
eller upknia något Gräs, gör det någon pligte första 
gången 4 skil och sedan dubbelt. 

15° Skall hwar ock en när Åkern trädes ock 
Snedes, icke köra för nära in på annans åker utan 
så mycket möijligt är rätta fåror håller, förbryte 
någon häremot, betale 8 skil. 
samt att hwar och en granne, skall Så, en och 
samma säd Höst och Vår, som Grannen sådt på 
nämsta åker — till undwikande, af flere olägenhe-
ter wid bergningen, den som häremot bryter, beta-
le 12 skil. 

16° Alla desse Böter, äro utsatte att beräknas 
uti Banco Mynt. 

17° Försummar Ållderman sina ålagde Skyll-
digheter, eller wårdslöst sin ombetrodde sysla för-
rättar, ock det honom öfwerbewisas kan, böte han 
derföre 16 skil. 

Att undertecknade, för bättre Ordnings skull, å 
sätt som här omförmält är sig förbundit intygas 
genom wåra Bomärkens friwilliga undersättande, 
som skedde wid Strömsbergs Bduk] den 29de Julii 
1816. 

Anders Jansson b, Anders Ersson b, Lars Ersson 
b, Per Persson b. 
Samtel. Frälsebönder uti denne By ålägges at ef-
terlefwa denne deras friwilliga öfwerenskomna 
ock af dem underskrifna öfwerenskommelse på 
ofwanskrifne dato. Georg Psilander. 

Kolordning för Domarbo och Hemmingsbo 1775 

ULA. Västlands tingslag A I: 2. 12 okt 1775. 

Inlämnades en förening så lydande: Begeres Lot]. 
HäradsRätten stadfästelse på den förening som 
träffad är emellan Domarbo och Hemingzbo 
hemmans ägare och åboer, at efterlefwa en Kohl-
ordning, det å hwarje 1/4  dels Mant får kohlas 
Åttatio Läster, jämte 5 D. Srmts wite för hwar ock 
en som detta öfwerträder, och at the öfwerlefwe-
rerade Kohlen som den el. de brotslige befinnas 
med, skola proportionaliteter till det pris som wid 
Bruket går och gjäller, till sitt fulla wärde delas 
samtel. jordägarene emellan. Som skjedde 
Strömsbergs Bruk d. 23 sept. 1775. 
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Domarbo, Per Persson b, Ibm G1 Per Persson b, 
Ibm Erik Ohlsson b, Hemingzbo Jan Matsson 12 
män b, Ibm Mats Bengtsson b. 

Såsom wittnen härwid Georg Psilander, Gottfrid 
Douhan 
Hwilken förening af HäradsRätten gillad och fast-
stäld blef. 

Byordning för Dorkarby 1785 
ULA. Västlands tingslag A 1:3. 29 jan 1785. 

Inlemnades följande Byaordning. 
Samtelige nedanskrefne JordEgare uti Dorckarby 
By hafwer öfwerenskommit sålunda at Befullmäk-
tige en Ålderman, som iackttager alt hwad som 
här rörer af nedanskrefne Puncter, som tager sin 
början d. 1 Maij 1785 till d. 1 Maij åhret derpå 
följande då han med answar Syslan till nästa åbo 
lämnar, ägandes den frihet, att om den eller den 
hafwa felat, första gången tillkjännagifwa och för-
wara, skulle sådant den intet Träska till hörsamhet 
rättas, lämnas honom jämwähl frihet, med twenne 
af grannarne promte något tjenligit wärde utaga 
och i förwahr hafwa tils dess han det samma igen 
löser. 

lmo Alla järdesgårdar och ängeshag skola d. 30 
Maij med Samtele Byamän besicktigas, träskar 
någor gifwer 1 Dr 16 ./. [= öre] 

2do Skjer sedan ohäng af häst gifwer 2 Dr 
3tio Rifwer någor ängshag eller led sedan det 

besiktagat är, och insläpper häst eller ko utgifwer 
för häst som för är sagt men för ko utgifwes 1 Dr 
16 ./. 

4. Skjer ohäng af större swinkreatur utgifwes 
lika för större och mindre. 

5 Walljons försummelse som blir af dem beslu-
ten Grannarne emellan at hålla walljon för hwart 
Creatur, och at alla warfwen blifwer lika delat 
parterne emellan försummar någon och Träskar 
deremot utgifwer 15 Dr 

6 försummar någon 1/4 tima sedan rådkafian 
blifwit utsend, utgifwer 1 Dr 16 ./. 

7 enär sanfält arbete förrättas, och försummel-
se skier eller och med klen hjelp fyller med 1 Dr 16 
./. 

8 skull någon utan sammanråd uppsläppa något 
samfelt bete, hware sig äng eller järde utgifwe 3 
Dr  

9 skier ohängd af höns utgifwer för en höna 8 
./.re 

10 ingen fördrista sig att gå uti ärt kiyijan för än 
alla om råd blifwit hörde, plikte för hwarje person 
24 öre. 

11 trampar någor på sådda åkrar sedan the se-
dade blifwit plicktar för hwarje person 1 Dr 16 ./. 

12 plåckar någor ax medan skiyhlar stå ute dito 1 
Dr 16 ./. 

13 kniar någon gräs uti ängar järden eller hagar 
plickte 1 Dr 16 ./. 

14 felar någon wid landswägens plogning och 
skottning eller på Skogswägarne, plickte 3 Dr 

försummar Ålderman eller wårdslöst sin be-
trodda sysla förrättar, och ded öfwerbewisas ka[n] 
plickte 6 Dr 

Dorckarby d. 27 Januari 1785. 

Georg Psilander tillhåller Bruksfålket detta efter-
lefwa. Dorckarby bönder egerferdigt [= egenhän-
digt] underskrifwit neml: Olof Olsson, Jan Olsson, 
Lars Jacobsson, Per Jansson, Jan Persson och Jan 
Larsson. 

Hwilken Byaordning HäradsRätten fant godt fast-
ställa. 

Byordning för Dorkarby 1814 
Denna byordning överensstämmer i stort med den 
föregående byordningen för 1785, men stavning 
och bötesbelopp har ändrats. 

ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII: 1. 

Byordning d. 1 Maij 1814 
Samtelige nedanskrifne Jordägare uti Dorckarby 
By, hafwer öfwerens kommit sålunda, at Befull-
mäcktiga en Ållderman, som iacktager alt hwad 
som här rörer af nedanskrifne Puncter, som tager 
sin början den lste Maij 1814 til den 1 Maij åren 
derpå följande då han med answar Syslan til nästa 
åbo lämnar, ägandes den Frihet, at om den, eller 
de som hafwa felat, första gången tillkänna gifwa, 
och förwara, men skulle den felande ej ändå wilja 
rätta sig, så äger Ållderman at med twänne Gran-
nar promt i något tjenligit wärde Uttaga och i 
förwar taga, till dess han det samma igenlöser. 

1 mo Alla Gärdesgårdar och Ängeshag skola 
den 30 Maij af Ållderman och en Karl från Bruket 
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besigtigas, och skulle det felacktiga ej lagas efter 
tillsägelse, plickte 1 Rdr Bco. 

2do Skjer sedan Ohägn af Häst, gifwe 16 ss Do. 
30 Rifwer någon Ängeshag eller led, sedan det 

besigtigat är, och insläper Häst eller Ko, utgifwer 
för Häst som förr sagt är, men för Ko 12 ss. 

40 Sker Ohägn af Får, eller Swinkreatur, ware 
små eller stora pligte för stycket 12 ss. 

5° Wallhjons försummelse som blir af dem be-
sluten Grannarne emellan, at hålla wallhjon för 
war Ko, och at alla hwarfwen blifwa lika delade 
Parterne emellan, försummar någon och Träske 
deremot, böte 1 Rdr. 

6° Hornen på Kreaturen skola afsågas innan de 
utsläppas på bete, den detta försummar plickte 12 
SS. 

70 Då något Kreatur bortkommer, skola alla 
wara behjelplige at leta derefter, försummar nå-
gon 12 ss. 

8° Försummar någon En timme sedan RådKaf-
lan blifwit utsänd, utgifwes 12 ss. 

90 Enär samfålt arbete förrättas, och försum-
melse sker, eller med Klen hjelp fyller med 12 ss. 

10° Skulle någon utan SammanRåd upsläppa 
något samfålt bete, hware sig äng eller Järde, beta-
lar 1 Rd. 

110  Sker Ohägn af Höns utgifwer för war höna 4 
SS. 

12° Ingen fördriste sig at gå uti ärtkjyan för än 
alla om råd blifwit hörde, pligte för hwar person 8 
SS. 

13° trampar någon på sådde Åkrar, eller sedan 
de sädade blifwit, pligte för hwarje person 1 Rdr. 

14° Plåcker någon ax medan skyhlarne stå ute, 
eller för än därom tillsagt blifwit til ålderman 16 ss. 

15° Kniar någon gräs uti ängar, gärden eller ha- 
gar, pligte 12 ss. 

16° felar någon wid Landswägens plogning och 
skottning, eller på skogswägarne, böte 24 ss. 

Försummar Ålderman, eller wårdslöst sin be-
trodde sysla förrättar, och det öfwerbewisas kan, 
böte 1 Rdr. 
Strömsberg d. 1 Maij 1814. 

Georg Psilander, åtager mig tillholla BruksFolcket 
at detta efterlefwa. 

Dorckarby Bönder egenhändigt här underskrifwit, 
nemligen Jacob Larsson b, Jan Andersson b, gl 
Jan Persson b och Per Persson b Skattebönder, u. 
Jan Persson b Landbonde i Dorckarby, Olof 
Ersson Rättare wid Strömsberg. 

Bonden Johan Olofsson i Dorckarby hade till thet-
ta Ting instemdt Byamännen therstädes Olof 
Olofsson Anders Eriksson Pher Johansson Johan 
Larsson och Johan Persson, Backstufwu Karlen 
Johan Olofsson och Olof Olofsson, Sockneskräd-
daren Jacob Lundström jemte de å byens ägor 
warande Bruksfolk Olof Eriksson, Per Persson, 
Jan Welamsson, Anders Löfgren, Erik Anders-
son, Per Persson, Enkan Anna Berg, Per Eriks-
son, Johan Persson, Per Larsson, Johan Johans-
son, uti påstående at kunna erhålla en riktig ord-
ning wid wallgång och att trätor som hitills skiedt 
therwid må uphöra. 
Wid uprop häraf instäldte sig P[arter]ne, då, till 
winnande af käromålet the samtelige låtit skrifteli-
gen författa följande puncter som uplästes så ly-
dande: 

1° I hwart wallhwarf eller hwar dag blifwer fyra 
wallhjon. 

2° för hwar ko kommer wallhjon att hållas en 
dag samt för fyra gjetter som swara i wallgången 
emot en koo. 

3° På det intet gjetterne höst eller wår må gå 
owallade och gjöra skada på sädesgjärdet utsättes 
ett wite af 6 mkr kprmt för hwart gjet Creatur som 
finnes på de sådde åkergjärden. 

4° Likaledes skier wid fårens wallande, at för 
fyra får går ett hjon wall en dag. 

5° Skulle någon brista at gå i walle när ordning-
en påkommer, skall den för hwarje bristande dag 
plikta try dal. krmt . Och som samtelige ofwan-
skrifne Parter häremot förklarade sig nögde, så 
pröfwade HäradsRn skäligit therwid låta bero, 
och att thenna förening med dom gilla och faststäl-
la. Beträffande the i stemningen omnämnde trätor 
och osämja, finner HdsRn till förekommande ther-
af, at utsätta ett wite af 2 D Smt, hwartill utom 
laga böter then eller the sig skyldige g,jöras, som, 

N° 6 År 1814 den 25 Maij å Sommartinget med 
Wesslands och Elfkarleby Tingslag blef förestå-
ende Byordning till framtida säkerhet och den 
verkan Lag förmår ordagrant i Domboken införd 
Betygar på Härads Rättens Wägnar A. 0. Wåhlin. 
[Dessutom finns denna anteckning:] Alla By-
emännen har erkiänt på fråga rigtigheten. 

Vallgångsordn ing för Dorkarby 1770 

ULA. Västlands tingslag A 1:2. 11 okt 1770. 
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enär Creaturen utan för Johan Olofssons port sam-
las, ther owäsende föröfwa. 

Byordning för Ersta 1817 
ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII: 1. 

Samtelige underskrefne Ersta Byamän Hafva Så-
ledes öfverenskommit, om En viss Byordning och 
Byaålderman, Som Skall noga efter Se att hvad 
Som här nedan före antecknat finnes, och Skall 
åldermannen ej lengre wara, än ifrån den 30de 
maji, till och med den 30de året därefter, Då han 
Syslan till nästa åbo lämnar, ägandes den frihet at 
om den eller de befinnes hafva felat första gången 
tillkännagifva och förvara, men Skulle detta dem 
Träskom intet till hörsamhet Rättas, då uttages 
promt något tjänligt värde och Sättes i förvar till 
dess han det med Penningar efter nedan Satte 
punckter igen Löser. 	

Banco 
Rd Sk rst 

1mo Alla Gärdesgårdar och ängs-
hag Skola till den 30. maji i laga Stånd 
Sättas och förenämde dato af Samte-
liga byamän besigtigas Träskar någon 
utgifve 	 . . 12 . . 

2do Uprifver någon och insläpper 
något kreatur Sedan det besigtigat är, 
vare Sig antingen gärdesgård Led hag 
eller Dyligt Sådant, och öfverbevisas 
kan, utgifve Sjelfskilt [!] för uprif- 
wande 
	 12 

och sielfskilt för kreaturen efter som 
utStakt finnes neml: 

3° för en häst Som insläpt är, Se- 
dan det besigtigat är 
	 12 — 

40 befmnes någon wanartig och 
flösin [!] häst Som gör ohäng ware 
Lag Samma 
	 12 — 

50 för En ko 
	 8 — 

6° för En Get 
	 8 — 

70 för Ett får 
	 8 — 

8° för En kille 
	 2 — 

9° för Ett Lamb 
	 2 — 

100  för Ett Svin 
	 6 — 

110  för en Gris 
	 3 — 

12° för En Höna 
	 1 — 

13° för En Gås 
	 2 — 

14° äfvenledes Skall åldermannen 
noga efters Se om Svinens Ringande i 

Laglig tid, Sker ohörsamhet härvid 
utgifve 
	 12 — 

150  Walljons försummelse 
	 12 — 

16° Sker försummelse enär Sam-
fält byaarbete Skall förrättas eller 
och med klen hjelp utgifve 

	 16 — 
17° fördristar Sig någon at upsläp- 

pa något Samfält bete vare Sig an- 
tingen gärde eller äng för än Samteli- 
ga byamän därtill Rådgifvit hafver 
utgifve 
	 12 — 

18° betet Skall Ske uti de Stora 
ängarne Samfällt uti 14ton dagar men 
ej däröfver bryter någon häremot ut- 
gifve 
	 12 — 

19° Enär Sammankomst Skall för-
rättas och RådKaflan ifrån ålder-
mannen är utSänd och Sedan för- 
summar en 1/4 del timma utgifve 

	2 
20° förSummar åldermannen eller 

vårdslöst Sin ombetrodda Sysla för-
rättar och öfver bevisas kan uttages 
af honom 
	 16 — 

21° alla nödiga diken i gärden och 
Slåttor Så väl Samfälte Som enskilte 
enär dät behöfves och Råd där om 
göres träskar någon häremot utgifve 
för hvarje dagsvärke 
	 16 — 

22° ingen fördriste Sig at gå i nå-
gon Rof eller ärtkydja utan ålder-
mannen därtill lof gifver bryter någon 
här emot gifve 
	 4 — 

alla ofvanskrefne böter ärlegges i banco. Och med 
föregående byaordning förklara vi oss Samtelige 
underskrefne byamän at till alla delar efter ne-
danskrefne Datum fullgöra och kommer den träs-
kande Som här emot bryter efter ut Satta Priset för 
hvarje punct at genast utpantas, och till mera Sä-
kerhet af föregående Byordnings wärkställande, 
Sätte wi wåra namn och Egenhändiga bomärken 
under Som Skedde. 

Ersta den 3dje martii 1817. 

gl. Eric Andersson, Anders Olfsson b, u. Eric 
Ersson b, Jan Andersson b, Olof Olofsson b, 
Olof Andersson b, u. Eric Andersson b, Eric 
Jansson b, gl. Eric Ersson b, Pehr Ersson b, Eric 
Persson. 
at föregående Byamän Egenhändigt underritat 
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Sina Egenhändiga bomärken Intygar. Joh. 
Wadlund, klockare i Tolfta och gl. Per Andersson 
b i Gillberga. 

Byordning för Gillberga 1809 

ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII:!. 

Samtelige underskrefne Gillberga byamän hafva 
således öfverenskommit om En Wiss byordning 
och Byaålderman som skall noga efterse alt Wad 
som här nedanföre antecknad finnes, och skall 
åldermanen eji Längre vara, än ifrån den 30de 
Maji till och med den 30de Maji året der efter, då 
han syslan till nästa åbo lämnar ägandes den frihet 
att om den eller de befmnes hafva felat första 
gången tillkjännagifva och förvara, men skulle det-
ta den träskom intet till hörsamhet rättas, då utta-
ges Promt något tienligt Värde och sättes i förvar 
till dess han det med pänningar Efter nedan satte 
Punckter igen löser. 

lmo Alla gärdesgårdar och ängshag skola till 
den 30de Maji i i Laga stånd sättas och förenämde 
Dato af samteliga byamän besigtigas, träskar nå-
gon utgif 

banco 

— 8 — 
2n uprifver någon och insläper nå- 

got kreatur sedan det besigtigat är, 
vare sig antingen gärdesgård Led hag 
eller dyligt sådant, och öfverbevisas 
kan utgifve sielf, skilt för uprifvande — 8 

3die för en häst som insläpt är, sä- 
dan det besigtigat är 	 — 8 

4de befinnes någon vanartig och 
flögsin häst som gör ohängn vare Lag 
samma 	 8 — 

5te för en ko 	 6 — 
6te för en giet 	 2 — 
7de för Ett får 	 2 — 
8 för en kille 	 1 — 
9 för et Lam 	 1 — 
10 för ett Svin 	 2 8 
11 för En gris 	 14 
12 för en höna 	 —6 
13 för en gås 	 1 — 
14— äfvenledes skal åldermannen 

noga efterse om svinnen ringas ring-
ade [!] i Laglig tid, skier ohörsamhet 
dervid utgifve 	 — 8 

Valjons försummelse 	— 6 — 
sker försummelse enär samfålt 

byaarbete skal förrättas eller ock 
med klen hielp utgifve 	 6 

fördristar sig någon att up-
släppa något samfålt bete vare sig an-
tingen gärde el. äng för än samtelige 
byamän der till råd gifvet hafver, ut- 
gifve 	 8 

Enär sammankomst skal för-
rättas och rådkaflan ifrån ålderman-
nen är utsänd och sedan försummar 
1/8 tima utgifve 	 8 

försummar åldermannen eller 
vårdslöst sin ombetroda sysla förrät-
tar och öfver bevisas kan uttages af 
honom 	 — 16 — 

20n äfvenledes skal kungöras viss 
dag på, när som hemängen skal bör-
jas slå, fördristar sig någon att påbör-
ja för än samtelige byamänder till råd 
gifvit hafver besynnerligen när en el-
ler annan har slutat med slåtta i Sko-
gen så skal samteligen kungiöras viss 
dag förut, påbörjar någon utgifve 	8 

21n ingen får fördrista sig at slå 
gärdet för än Rågen skuren är, gör 
det någon utgifve 	 8 

22n Likaledes skal vissa mårgon- 
slåttor för delas på hemängen näml. 10  
på Södra ängen 2ne dagar näml. på 
första dagen 2ne de främta tegarna, 
och andra dagen de 3ne öfrige samt 
norängen i 3ne dagar näml. första da- 
gen till haggstegen 2dra dagen till 
ängsmohagen, och 3die dagen till 
slut, förbry[ter] någon eller slår mer 
än ofvan satte morgonslåttor utvisar 
utgifve 	 1 -- 

alla ofvanstående böter ärläges i Bancko. 

och med föregående Byaordning förklara vi oss 
samtelige underskrefne byamän at till alla delar 
efter nedanskrefne Datum fullgöra, och kommer 
den träskande som här emot bryter efter utsatta 
Priset för hvarje punckt, at genast utPantas. Och 
till mera säkerhet af föregående byaordnings 
värckställande, sätte vi våra namn och Egenhän-
diga bomärken under som skedde i Gillberga den 
18de Julji 1809. 
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Lars Jacobsson b, Eric Ersson b, Fredrica 
Hillerström Egenhändigt, Jan Ersson b, Jacob 
Ersson b, Anders Olofsson b, afl Per Perssons 
Enka Stina Ersdotter b, afl Anders Perssons Enka 
Anna Ersdotter b. 

at föregående byamän Egenhändigt underritat sina 
bomärken jntygar 12 man Per Ersson i Sjukarby 
egenhändigt och Hinrick Eklund i åskarby b. 

Stadfästelse av byordning för Norrby 1777 

ULA. Västlands tingslag A I: 2. 4 okt 1777. 

Upwistes en samtelige Norrby Byamän emellan 
träffad och öfwerenskommen Byaordning, hwil-
ken, såsom underskrefwen och erkjänd af Här-
adsRätten gillad och fastställd blef. 

Byordning för Norrby 1808 
ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII: 1. 

By-Ordning 
Samteliga underteckande uti Norrby By och Tolf-
ta Soken, hafwa således kommit Öfwerens Om en 
wiss By-Ordning Och Bya-Ållderman, som skall 
noga i ackttaga alt wad som här nedanföre anteck-
nas finnes. Och skall ej Ålldermannen wara längre 
än ifrån den isla Maji, till Och med den isla Maji 
Året därefter, då Han Syssland til nästa Åbo lem-
nar: Ägandes Ållderman den frihet, at om den 
eller de befinnes hafwa felat, första gången til-
kiännagifwa Och dem warna, men skulle detta dem 
treskom intet tu hörsamhet rättas, då uttages af 
Honom något tjenligt wärde Ock sättes i förwar, 
til dess Han det med penningar efter nedan utsatte 
puncter igenlöser: neml. 

lmo Alle Gärdesgårdar Och Ängshag, skola til 
den 30de Maji alla År wara i stånd satte, Och af 
samtelige Byamän Besigtigas, treskar någon, ut-
gifwe 8 skr Banco 

2do Uprifwer någon Ledd, Gärdesgård eller 
Hag sedan det besigtigat är, Och insläpper något 
Kreatur, Plickte särskilt för uprifningen 8. skilling; 
och särskilt för Ohäng. 

3tjo Sker Ohängn af Häst, utgifwe för en Häst 8 
skr. 

4to För En Koo 4 skr.  

5° För Ett Får 1 skr 4 rst: 
6°Försummelse för Swins ringande i Laglig tid, 

utgifwe för hwarje Swin 5 skr. 
7° Om Swin är okynnes böra de fängslas, för-

summas det, då därom är tilsagt Plickte för hwart 
SwinKreatur, första gången 1 sk; med sedan för-
dubblas hwarje gång. 

8° Hafwa Wi Kommit öfwerens at Hemängen 
delas hedanefter til 5. Morgon-Slåtter; Och Åha-
garne ansees äfwen som samfålt och fördelas til 
2ne Morgon-Slåtter. 

9° I Åker och Äng får inte Sommartid Gräs 
rifwas och Knias wid Bot 2 skr; Och den som en 
sådan warnartig uptäcker undfår 1 sk. 

10° Uti Ärter och Rof-Land, den som befinnes 
Där utan Byns samfålte Lof och minne, utgifwe 
för hwarje Person 2 sk. 

11° Samfålt Bete för Kreaturen i alle Ängarne, 
utom Kyrkmyran, Norrmyran Gårdsäter, Skwäl-
back, Misskogs-Rönningen och Lilla Påst-Rön-
ningen. 

12° Bete i Trädes-Gärde förblifwer samfålt, 
Och insläpper någon, utan Byns wetskap därå, 
böte för hwart Kreatur som förmält är. 

13° Alla sainfälte Wägar från Byn som äro 3ne 
som skall underhållas; Och om någon treskas Böte 
8 skr. 

14° Kommer alt arbete som förrättas samfålt, at 
skje efter högsta wotum, Och om så skje skulle, 
att grannarne äro lika i wotum, ware den Parten 
rådande som har Ålldermannen å sin sida. 

15° När samfålt Arbete skall förrättas och för-
summelse skjer, utgifwe för 1. dagswärke 8 sk och 
Kommer någon med Klen hjelp, ware Lag samma. 

16° Alla Bofållige Och befintelige GärdesGår-
dar skall å wiss dag som utsatt af Ållderman til 
förbättring; Och då treskas, utgifwe 8 sk. 

17° Ingen fördriste Sig at upsläppa något sam-
fält Bete, ware sig antingen Gärde eller Äng, förr-
än samtelige Byamän råd därtil gifwit hafwer, gör 
det någor, utgifwe för hwart Kreatur som förr 
antecknadt är. 

18° Wall-Hjons försumelse 4 skr. 
19° Jngen fördriste sig at börja Slå på Hemäng-

en förän samråd därom är plägad, Och wiss dag 
dertil utsatt, gör det någor utgifwe 8 skr. 

20° Enär Råd Kafweln från Ållderman är ut-
sänd, Och sedan försummas En 8 des tima utgifwe 
1 skr 4 rst Och bör Husbonde sjelf sig infinna då 
Han är Hemma. 

21° Försummar Ålldermannen, eller wårdslös 
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Sin Ombetrodda Syssla förrättar, och öfwerbewi-
sas kan, uttages af Honom 16 skr. 

Till sådan oryggelig Öfwerenskommelse lemna wi 
wåra Namn med Bomärkens undersättjande, som 
skedde i Norrby 5te September 1808. 

Pehr Andersson b, Nils Eriksson b, Olof 
Andersson b, Olof Eriksson b, Pehr Eriksson b, 
Lars Jansson b, Anders Andersson b 

Denne Byordning hwilken Norrby Bönderne uprä-
tadt, öfwerenskommit ock egenhändigt under-
skrifwit, warder af undertecknad gillad ock dem 
ålagde at uti alla delar fullgöra och efter-lefwa. 

Strömsbergs Bruk d. 27 Junii 1814. Georg Psilan-
der. 

Byordning för Norrsjukarby 1769 och 1771 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol 233. Västlands tingslag. 9 okt 1771. 

Inlämnades en öfwerenskommelse så lydande: 
Samtel. underskrefne i Norrsiukarby, hafwa till 
lindring i denna wällofliga HäradsRätts förbud af 
den 29 Maji 1752, sålunda kommit öfwerens, at 
befullmäcktiga en ÅlderMan, som iackttager alt 
hwad som här nedan föreanstaltat finnes, men ej 
längre än ifrån d. 18 Maji till och med den 18 Maji 
året therefter, då han med answar syslan till nästa 
Åbo lämnar, egandes den frihet, at den som befin-
nes hafwa felat, första gången till kännagifwa och 
förwara; skulle sådant intet then treska till hör-
samhet rättas, så lämnas honom jämwäl frihet, 
med twenne utaf Grannarne, promt i något skäligit 
wärde uttaga och i förwar hafwa till dess han det 
igenlöser. 

Alla gärdesgårdar och Ängshag skola den 18 
Maji med Samfel. ByaMän besicktigas, treskar 
någor gifwe 1 Dr 16 ./. [= öre] 

Sker sedan ohägn af Häst, utgifwe 3 Dr, för 
ko 1: 16, för Get och Kille tolf öre, för större 
SwinCreatur tolf öre, för smärre och grisar åtta 
öre. 

Walljöns försummelse 1: 16 ./. försummas 1/8 
tima sedan budkaflan blir utsänd utgifwe 16 ./. 

Enär sammanarbete förrättas och försummelse 
sker eller ock med klen hielp, fylle med 1: 16 ./. 
Skulle någon, sedan Råd slutat är om betet wid 

Heden, utan sammanRåd beta frammantil 1 Dr 16 
./. 

3° Försumar ÅlderMan eller wårdslöst sin be-
trodde Sysla förrättar var öfwerbewisas kan, utta-
ges 6 Dr kopmt. 

Norrsiukarby den 4 Junii 1769 

Matts Persson, Johan Persson, Anders Mattsson, 
Per Olofsson, Gl. Anders Ersson, Unge Anders 
Ersson, Johan Ersson, Eric Ersson, Johan 
Michelsson, Johan Andersson, Carl Persson. 
Bomärken. 
Ålderman för detta år blef Anders Mattsson. 

4" Hwad Wallgång för Getter angår, så hålles 
för 4 getter en dag och så i proportion af den som 
mindre eger och Höst och Wår en dag för hwar 
Giet, som nu i Höst kommer at samlas, klockan 9 
förmiddagen uti Matts Perssons Ladugård, samt 
sedan till nästa Ladugård eller Åbo, alt intill Södra 
Hemmanet hållas bör, försumas, utgifwe 16 öre 
Sluteligen förena wi oss om en wiss Kohlordning, 
så at Hemanet om 8 2/7  dels öreland kohlar fyra-
tioåtta stigar om året, samt Hemmanen om 6 1/3 
dels, hwarthera 36, skulle något öfwerstiga, bör 
afräknas till nästa år, wårt wite fem Dr Smt samt 
Kohlens mistande; för detta år 1771 är Johan 
Erichsson B yaMan. 

Hwilken Byordning Härads Rätten pröfwade skä-
ligit uppå begäran at gilla och fastställa, med den 
tillägning, enligit nu giord anhållan, at en af Gran-
name alltid blifwer utsedd at wara ÅlderMannen 
til hielp då han är bårtrest eller eljest förhindrad 
och hwilken the sielfwe efter warf måge utse. 

Byordning för Rocknö 1814 

ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII: 1. 

Samteliga underskrefne Rockne Byamän hafva så-
ledes öfverenskommit om En Wiss byordning och 
byaålderman som skall Noga Efterse alt hvad Som 
här Nedanföre antecknat finnes, och Skall Ålder-
mannen ej längre vara, än ifrån den 18de Maji, till 
och med den 18de Maji året därEfter, då han 
Syslan till nästa åbo lämnar, och till Biträde eller 
Så kallade dreng Skall åldermannen hafva den åbo 
Som kommer at tillträda Syslan det näst därpå 
följande året, ägandes den frihet at om den eller de 
Befinnes hafva felat första gången tillkännagifva 
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och förvara, men skulle detta den Träskom intet 
till hörsamhet Rättas, då uttages promt af honom 
något tjänligt Värde och Sättes i förvar till des han 
det penningar Efter nedansatte puncter igenlöser 
som skall ske innom årets slut Sker det ej försäljes 
varan och penningarne tillfaller Byens samfålta 
Cassa. 

Banco 
Rdr sk rst 

1 mo alla gärdesgårdar och ängs-
hag skola till den 18de Maji, alla år 
vara i laga Stånd satte och förenämde 
dato af Samteliga byamän besigtigas 
Träskar någon utgifve 

2do Uprifver någon och insläpper 
något kreatur Sedan det besigtigat är, 
vare Sig antingen Gärdesgård, led, 
hag eller dyligt Sådant och öfverbevi-
sas kan, utgifve Skärskilt för uprif- 
vande 	 . . 16 . . 

3tio för En häst Som insläpt är 
Sedan det besigtigat är 
	 8. 

4do befinnes någon vanartig och 
flöjin häst Som gör ohängn vare Lag 
Samma 
	 8 

5° För En ko 
	 7 

6" En Get 
	 2 

7° För et får 
	 2 

8° För En kille 
	 1 

för Ett Lamb 
	 1 

för Ett Svin 
	 6 

För En Gris 
	 2 

För En Gås 
	 2 

För En höna 
	 1 

Äfwenledes Skall åldermannen 
noga Efter Se om Svinens Ringande i 
Laglig tid, Sker ohörsamhet därvid 
utgifve 
	 8. 

[14 b] Alla utanvedsfolk skola så 
wäl som Bönderne hafwa Sina kreatur 
på den Vestra skogen, men förbryter 
de sig häruti plickte första gången för 
hvar ko 
	 12 

och händer det oftare plickte du-
belt. [Paragraf 14 b inskriven med 
annan hand] 

Walljons försummelse första- 
gången 
	 8 

men Sedan fördubblas för Hvarje 
gång. 

Sker försummelse enär Sam- 

fält byaarbete skall förrättas eller och 
med klen hjelp utgive 	 . . 12 . . 

kommer alt arbete Som Förrät-
tas samfält at Ske efter högsta votum, 
och om Så Ske Skulle, att grannarne 
äro Lika i votum, ware den parten 
Rådande Som har ålderman å Sin 
Sida 

Alla Samfålta vägar från Byen 
Skall underhållas, försummar någon 
utgifve 	 . . 12 . . 

Enär Sammankomst skall för-
rättas och Rådkaflan ifrån ålderman-
nen är utsend och Sedan förSummar 
1/2 timma utgifve 

försummar åldermannen eller 
vårdslöst Sin ombetrodda Sysla för-
rättar och öfverbevisas kan, uttages 
af honom 	 . . 16 . . 

Borttager någor af annars 
mans Gersslill [!] vare Det klufvet el-
ler trint och det bevisas kan, utgive 
för hvarje stång 

För ett par Stör 
i åker och äng får intet Som-

martid Gräs Rifvas eller knyas eller 
beta med något kreatur gjör det någor 
utgifve 	 . . 12 . . 

ock den Som i en sådan vanartig 
uptecker undfår 

uti ärter och Rofland, den som 
befinnes där, utan byns samfålta Lof 
därtill, utgifve för hvarje pärson. 

Fördristar Sig någon att börja 
Slå för än Samteliga byamän därtill 
Råd gifvit hafver och viss dag utsät-
tes gör det någon utgifve 

Fördristar sig någon at upsläp-
pa något samfålt bete vare sig anting-
en gärde eller äng, Förr än efter 4ra 
dagars förlopp Sedan Samteliga by- 
amän därtill Råd gifvit hafver utgifve 	. . 12 . 	. 

Bete i Trädesgärde förblifver 
Samfålt, och insläpper någon utan 
byns vettskap derå, Böte för hvart 
kreatur Som förmält är. 

En månad och ej däröfver 
Skall Hästarna gå på bete uti Skogs-
ängen bryter någon häremot utgifve 
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8 ta dagar Efter upsläpt är med 
hästarne uti berörde äng Får Fäbo-
skapen gå därpå bete uti 3 vickor men 
ej däröfver bryter någon deremot ut- 
gifve 	 6 . . 

Jngen må hafva något ungnöt 
på hemskogen under den tid boska-
pen är vid fäbodarna, utan allenast 
En ko på hvarje ett åttondels mantal, 
bryter någon här Emot utgifve för 
hvarje kreatur första gången 	 6 . . 

men Sedan fördubblas för hvarje 
gång. 	 6 . . 

Rider eller Leder någon öfver 
ängarna till eller ifrån fäbodarna un-
der den tid ängen är oslagen och oin-
bergad utgifve för hvarje Kreatur 

på varje kreatur Skall hornen 
afsågas Träskar någon häremot ut- 
gifve för varje kreatur 	 8 . . 

Timmar Skada genom den 
Träskandes kreatur gälde skadan 
särskilt. 
Alla ofvanStående Böter ärlägges i 
Banco. 

Med Föregående Byaordning förklara vi oss Sam-
telige underskrefne byamän att till alla delar Efter 
nedanskrefne Datum fullgöra, och kommer den 
Treskande Som häremot bryter Efter utsatta pri-
set för hvarje punct, at genast utpantas, och till 
mera Säkerhet af föregående byaordnings värk-
ställande sättje vi våra namn och Egenhändiga 
bomärken under 
Som skedde i Rockne den 20de augustii 1814. 

12 m Lars Jansson b, u Per Persson b, Anders 
Ersson b, Olof Olofsson b, Lars Persson b, Eric 
Persson b, Jacob Jansson b, gl Per Persson b, 12 m 
Lars Hansson b, Lars Carlsson b, Jan Jansson b, 
Per Persson b, Olof Olsson b, gl Eric Ersson b, 
Eric Jonsson b, Anders Carlsson b, Anders 
Persson b, u Eric Ersson b, Eric Olofsson b, 
Anders Ersson b, Jakob Larsson b. 

Att Samteliga Byamän underskrifvit Sine Egen-
händige Bomärken intygar Joh. Wadlund, klock-
are i Tolfta, Eric Ström b i Rockne, Per Ersson b 
Lind i Fäklinge Tierp Socken. 

Vallgångsordning (vallhjonsordning) för 
Strömsbergs bruksfolk 1778 

ULA. Västlands tingslag A 1:2. 1 juni 1778. 

Inlemnades en så lydande wallgångsordning [skri-
varen har först skrivit By ordning sedan wallhjons-
ordning och slutligen wallgångsordnind 

Til ordnings winnande emellan samtelige Bruks-
folck wid Strömsberg som walla sine kreatur på 
östra sidan om begäres Lofl. HäradsRättens Stad-
fästelse öfwer följande puncter, som af oss emel-
lan blifwit öfwerenskommit at then eller the som 
bryta häremot skola wara til utsatter plickt förfall-
ne, samt rättegångskostnader betala, då någon 
stridighet härutinnan träffas neml. 

1" om någon ej går wall då warfwet på honom 
kommer, utan uteblifwer then dagen borta plickte 
sexton skillingar, likaledes för hwarje ko om nå-
gon will undandraga sig at gå för den som är gall 
althenstund hon burit en kalf: och om någon innan 
Michaelisdag är förbi tager thess Creatur ut ur 
hwarfwet, skall then likafult gå för them lika som 
the woro med, tå den samme om wåhren begifwit 
sig uti samfält wallgång eller betala sexton skil. för 
at slippa. 

2° Släpper någre Creatur owallade at the kom-
ma at blandas med the andre och ej wil begifwa sig 
med them uti warf plickte trettiotwå skillingar. 

3° Skjer ohägnd af gjetter eller andre små Crea-
tur uti ängar eller wretar plickte för hwarje Crea-
tur twenne skillingar och betale sedan thessutom 
då laglig hägnad är. 

Strömsberg den 27 Maji 1778. 

På så wäl wåra egna som the öfrigas wägnar 
Hans Hillerström, Gabriel Hemming, Anders 
Dahlström, Anders Persson, Jacob Gilljam Eric 
Bröms, Nils Carenius, Eric Forström, Johan 
Dahlsson, Marten Douhan 
Hwilken träffade wallhjonsordning HäradsRätten 
skjäligit pröfwade, at med dom gilla och fastställa. 

Vallgångsordning för Strömsbergs bruksfolk 1778 

ULA. Västlands tingslag A 1:2. 1 juni 1778. 

Til fastställande upwistes en så lydande wallgångs-
ordning [först har wallhjonsordning skrivits]: 

1" 6 man skickar ut råkaflan man ifrån man och 
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at then måtte gå obehindrad. then som försummar 
plickte 24 öre. 

2' twenne eller flera dagar bör kone wänas ihop 
om wåhren. 

3° intet något slinckwarf. then som häremot 
bryter plickte 1 Dr 16 ./. [= öre]. 

ingen släpper någon Ko ensammen, utan nå-
got wallhjon. gjör någon thet plickte 1 Dr 16 ./. 

om någon Ko blifwer bort° skal thensamma 
af samtelige efterletas och om någon härtil nekar 
plickte 1 Dr 16 ./. 

är Kon förbruten eller skadader tu l lemmar at 
hon intet kan gå skall hon bäras hem tu l sin ägare 
med all möijelighet, then som försummar och intet 
lyder plickte 1 Dr och 16 ./. 

ingen försummar fäwägen en gång om året, 
den som häremot bryter plickte 1 Dr 16 .1. 

inga gossar tillåtes på fäwägen under 18 år 
then som häremot bryter plickte 1 Dr 8 ./. 

Then som hafwer en Ko som intet följer fä 
skall hålla wallhwarf lika fult, bryter han plickte 1 
Dr 16 .1.. 

inga 2 hwaljon utur en gård om dagen får gå 
med, utan allenast et, bryter hon plickte 1 Rr 16 ./. 

ingen flicka får gå wall under 18 år, then 
som häremot bryter och icke lyder plickte 1 Dr 8 
./. 

intet mera än som 2ne hjon kommer at gå 
uti wall hela Sommaren bryter någon plickte 1 Dr 
16 ./. 

intet Creatur får beta ut Ersbo om wåren 
intils alt är inbärgat, bryter han så plickte 2 Dr 16 
.1. 

ingen måge understå sig som först bärgar 
sin slåta at låta ledet stå öppet utan sätta igen 
eljest plickte 6 Dr. 

Kreaturen betes i Ersbo fil Michelsmässo- 
dagen then som icke lyder plickte 6 Dr. 

En wallkulla blir för oss högst nödig at haf- 
wa, som ständigt går i wall med halfwa bruksfä, 
och hålla henne så längen hon tjenar och icke 
ömsa, den som icke lyder plickte 3 Dr. 

then som brukar owet emot 6 man eller 
öfwerfaller honom tå han fordrar ut plickten böte 3 
Dr. 

Att underskrefne godwilligt träffadt thenne 
öfwerenskommelse warder med namns 
undersättjande bekräftadt Anders Blanck 6 man, 
Per Mineur, Åkerström, Nils Persson, 
Masmästaren Löfström, Jacob Hofgren, Jan 

Ström, Olofsson, Petter Ström, Anders 
Andersson, Matts Mattsson, Anders Jansson, 
Abraham Björck, Anders Mårtensson, Pehr 
Mårtensson, Jan Douhan, Jan Larsson, Anders 
Jacobsson, Matts Bengtsson, Pehr Bengtsson, Jan 
hammare, Petter Väst, Jan Staf, Eric Pehrsson, 
Eric Säf, Jan Pehrsson, Eric Spit, Räckaren Jan, 
Jan Olofsson, Wästland, Klockaren. 

VENDELS SOCKEN 
Ändringar i och tillägg till »Byordning i Upsala 
län 1820» 1832 
Vid sockenstämma 25 jan 1832 antog sockenmän-
nen »Byordningen i Upsala län 1820» att gälla 
inom socknens byalag med de ändringar som åter-
ges härnedan. Vid samma tillfälle indelades sock-
nen i 29 byalag. 

ULA. Vendels kyrkoarkiv P 1:2. No 25. 

Öfverenskomne Ändringar och Tillägg 
1" Ordningsmannen är icke förpligtad att inne-

hafva sin befattning längre än ett år i sänder. 
2° 9 § af 2 Cap. antages med det uttryckeliga 

förbehåll, att icke läget ovillkorligen fordrar öf-
verkörning. 

3" Svinkreaturen böra om våren, så länge de 
öfver snödrifvor vid Gärdesgårdarne kunna in-
komma i Sädesgärde och der göra skada, af Äga-
ren hållas inne, vid enahanda vite, som i Byordn. 2 
Cap. 11 och 12 §.§. stadgadt är; — så bör ock ena 
vingen klippas på utegående Gäss vid skördetiden, 
att de icke må flyga in i Sädesgärden. 

4° Fårens betning i Skogsmark tillåtes, där in-
gen annan utväg till bete för dem finnes. 

Ingen traktering med Brännvin får gifvas åt 
dem, som gå omkring att hålla Brandsyn. 

Det i 7 Cap. 2. §. stadgade vite för dem, som 
Kalas traktera med Punsch, vin, CaM eller Tod-
dy, utgår. 

För öfrigt gäller Byordningen till noggrann efter-
lefnad . 

Stadfästelse av byordning för Skarp-Ekeby 1799 

Byordningen för Skarp-Ekeby skall enligt dom-
bokstexten vara tryckt. Det torde vara ett exemp-
lar av byordningsförslaget 1742 = MBO. 

33-782454 Ehn 
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ULA. Vendels tingslag A I: 12. 7 okt 1799. No 6. 

Till Härads Rätten inlämnades en så lydande an-
sökning — 
I anseende till mångfaldige förträtligheter som i 
detta och förflutna åren yppats uti wår By Skarp 
Ekeby, besynnerligen med ohägn som härrördt af 
bofålliga Gärdesgårdar och grindar, Hwilket äga-
ren åsidosatt att förbättra, så wida ingen Byord-
ning, blifwit widtagen som want driffiädern til det-
ta, med flera sådanna i Byen förekommande ange-
lägenheter. Ty äro wii föranlåtne Hos Högädle 
Herr Härads Höfdingen och WälLofl. Härads Rät-
ten I ödmjukhet anhålla, att medföljande Byord-
ning till all dess åsyftade Kraft och Wärkan må 
blifwa faststäld, på ded wii hedanefter må kunna 
undwika flera sådanne ledsamheter, och däremot 
warss och ens nytto och förmån blifwa befrämjad. 

Jöns Andersson b, Olof Jansson b, Anders 
Andersson b, Mats Jansson b, Anders Gustafsson 
b, Mats Andersson b 
upsatt af Eric Ersson ibidem 

Skarp Ekeby den 28 Sept. 1799. 

Den häruti nämnde Byordning företeddes äfven 
uti ett Tryckt Exemplar; Och fant Härads Rätten 
för godt att den samma till framdeles efterrättelse 
fastställa. 

VÄSTLANDS SOCKEN 

Stadfästelse av byordning för Finnerånger 1779 
ULA. Västlands tingslag A 1:2. 31 maj 1779. 

Til fastställande inlemnades then samtelige By-
amän emellan uti Finnerånger träffade Byaord-
ning; hwilken Härads Rätten, uppå therom gjord 
anhållan, pröfwade, at med wanlig påskrift gilla 
och fastställa. 

Byordning för Gällbo 1792 

ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII: 1. 

Utdrag af Domboken, hållen å laga Höste Tinget 
med Wesslands Tingslag den 8 October 1792. 
S.D. Till fastställande upwistes den Byordning 

skrifteligen författad, hwilken Nemdemannen 
Matts Persson och Bönderne Olof Persson, Erich 
Olofsson, Erich Larsson, Eric Ericsson, Eric An-
dersson och Oehr Ericsson i Jällbo By, i Wess-
lands Sockn sig emellan afhandladt, med deruti 
utsatte böter för den, som brister uti sine skyldig-
heter; Hwaröfwer Resolverades 

Häradsrätten pröfwar skjäligit, at denne Byaord-
ning gilla och fastställa till efterrättelse i framtiden 
för Jällbo Byamän År och dag som förr skrifwit 
står. På Härads Rättens wägnar Joh. Pfeiff 

För Giällbo byamän, har underteknade blifwit för-
anlåten at anholla om en wiss byordning och Bya 
Ålderman, som skall noga i ackt taga alla de pung-
ter som här nedan före antecknad finnes, ock skall 
ålldermannen eij längre wara än ifrån den första 
maii till ock med den första maij året der efter då 
han syslan till nästa Åbo lämnar, och äger ållder-
mannen den frihet at om någon befinnes hafwa 
felat första gången till känna gifwa och för wara, 
men skulle detta den träskom intet till hörsamhet 
rättas, utan andra gången därmed beträdes, då 
uttages af honom promt något tiänligit wärde som 
sättes i förwar, till thess han det med penningar 
efter nedanskrifne pungter igenlöser. 

Alla giärdesgårdar och ängshag skola till den 
30 maij i Laga stånd försatte wara ock sedan af 
Samteliga byamän besigtigas. Träskar någon ut-
gifwe —7 — 8: Sch. 

Skier sedan ohängn, antingen någor insläp-
per några Chreatur eller befinnes nogra okynnes 
Häst som giör ohängn utgifwe för en häst — 8 sch. 
ock för en ko — 4 sch. do för et får eller giet — 2 
sch. för et Swin 3 sch. Specie. 

3° Enär Samfålt byaråd skall hollas ock thet 
försummas en 8de dels timma sedan Rådkaflan är 
ifrån åldermannen utsänd utgifwe — 1 sch. 4 r:. 

Enär något samfåldt arbete skall förrättas 
ock försummelse skier eller och med klen hielp 
utgifwe för hwart dagswerke 6 sch. ock bör dags-
wärcken utgiöras efter hemmanets storlek. 

Upsläpper någon något samfåldt bete ware 
sig antingen äng eller gierde för än samteliga by-
amän där till råd gifwit hafwer utgifwe för wart 
Chreatur som för sagt är. 

Wahlhions försummelse 4 sch. för hwar dag. 
försummelse för SwinChreaturs ringande 

enär därom förut af byaåldermannen tillsagt är för 
wart Chreatur 4 sch. 

försummar byaåldermannen eller wårdslös 
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sin ombetrodda syssla förrättar ock öfwer bewisas 
kan utgifwe — 16 sch. 

9" de penningar som efter denna byordning kan 
utfalla skall byaåldermannen i förwar hafwa ock 
till samfåldt nytta anwända. 

10° för den som igenom en grin går och honom 
icke igen letter efter sig 1 schiling 

Giälbo, Matts Pehrsson b, Olof Pehrsson b, Eric 
Olofsson b, Eric Larsson b, Eric Ericsson b, Eric 
Andersson b, Pehr Ersson b, Olof Olsson b. 

År 1792 den 5 October å laga Höste tinget med 
Wesslands Tingslag upwist; och Resolwerad. 
HäradsRätten pröfwar skjäligit, at gilla och fast-
ställa denna Byordning till efterrättelse i framtiden 
för Jällbo Byamän. 
Betygar På HäradsRättens wägnar Joh Pfeiff 

Byordning för Kårbo 1814 
ULA. Västlands tingslag A I: 3. 25 maj 1814. §20. 

Med anhållan om inprotocollering upwistes följ- 
ande Byordning. 

1° Wid hwarje År tillsättes en Byeman. 
2do Den som icke på kallelse går på Råd böte 

8s 
3° Den som icke går på samfålt arbete 8 

Dagswerket utfordras med 12 
När Ängar och Gärden om Våren äro hägna-

de och skada sker af Vanartige Kreatur bör Krea-
turet fasttagas och Ägaren böte 8 s 

2dra ggn dubbelt och Kreaturet fängslas. 
Då Wallgång blifvit anstäld och af någon för- 

summas 8 s 
8° Om Skadedjur betalas fullt för fullo. 
9no Utan samfält råd må inga främmande 

Kreatur till bete emottaga wid böter. 
Utad Wedsfolk må icke emottaga främman- 

de Kreatur wid böter 1 Rd 
Samfålta Sysslor må Byemän påbjuda och 

skäligt vite utsätta 16 
12° UtanWeds folk må ej utan tillstånd insläppa 

sina Kreatur i gärden eller Ängar 24 
13" Den som icke vill utgifva de här utsatte 

Böter må Byaman i 2ne grannars närwaro panna- 

ga. 
14 De böter, som efter denna Byordning kan 

falla anwändes till samfällt be hof och nytta. 

15: Ingen må enskildt utan råd tillåta andre in-
släppa i Gärden eller Ängar några Kreatur vid bot 
16 s 

16° Den som hafwer förlorade stängslor och ef-
ter tillsägelse icke förbättrar böte 16 s 

17° Ingen må i samfålta ägor något Gräs knyd-
jande anställa utan råd derom blifvit anstält den 
som det gör böte 16 s 

18° Ingen må gå öfwer andras sådda Åkrar eller 
Ängstegar oslagne 8 s 

19° Alla Kreatur som skada gör må Vaktkarlen 
taga och Byamännen tillställa. 

29° BrandSyn på alla eldstäder skall höst och 
wår förrättas och hwarest finnes betydligt fel och 
misstänkt om skada och eldens löskomst göres 
efter delationer obrukbart. 

21" Ingen må uti samfälta Ärt eller Rofkeydja 
eller uti annars enskilta do keydja utan i sin egen 
wid böter 8 sk 

22° Alla Kryddgårdar böra för all slags Åwer-
kan wara fredade den som bryter böte 16 s 

23° Alla aflopsdiken skall samfällt updikas efter 
Hemmantal böte den som tredskar 12 s 

24° De alla diken, som för en annan göra däm-
ning som ofwanföre ligger bör till sin djuphet up-
ränsas. 

25° I rådskillnader, der diken fordras skall de af 
de sammanstötande updikas den som tredskar bö-
te 12 s 

26° Alla arbeten, som för Byens gemensamma 
nytta skall genom de flestas röster på Råd afslutas. 

27. Den som tredskas wid arbeten betale den 
lejde hwad han begärer och dubbla böter för 2dra 
gången. 

28 Råd bör med de flestas röster afslutas, 
29 Då Råd skall hållas skall sammankallelsen 

ske med Bykaflan som bäres Gård från Gård, den 
som honom nedlägges böte 8 s 

30 Den som af fri vilja insläpper Kreatur böte 
12 s 

Kårbo den 23 Maij 1814. 

Pehr Pehrsson, Eric Andersson, Jan Larsson B, 
Eric Jansson B, a.g.h.dit., Jacob Mattsson 
Såsom tillkallade Wittnen Eric Mattsson i Walla 
Nämdeman, Olof Larsson i Sätra. 

Och blef denna Byordning till framtida säkerhet 
och den Kraft och werkan Lag förmår ordagrant i 
Domboken intagen. 
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Byordning för Sandby 1745 

Denna byordning utgöres av ett tryckt exemplar 
av byordningsförslaget 1742 = MBO med däri in-
förda bötesbelopp och en på rättens vägnar införd 
stadfästelse 1745, vars text är defekt och ej kan 
återges. Den renoverade dombokens text av mot-
svarande stadfästelse återges separat. Bötesbe-
loppen, som införts i den tryckta byordningen an-
ges här i förekommande fall. 

ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII: 1 

§ 1 gången 8 öre., giör 4 öre., böte 1 Daler.. §2 
försummar 4 öre., § 3 böte 4 öre.. § 4 plikte 2 öre.. 
§5 plikte 16 öre.. §7 jemte 1 öre.. §9 wid 1 
Daler., ersättiande 4 öre.. § 10 gång 8 öre.. § 11 
kreatur 16 öre.. § 12 plikte 4 öre.. § 13 böte 4 öre.. 
§ 14 plikte 12 öre., utan 1 Daler.. § 16 wid 1 Da-
ler.. § 17 böte 1 Daler.. § 19 plikte 8 öre.. §20 
gång 1 Daler. § 21 gång 3 öre.. § 26 giort 1 Daler.. 
§30 plikte 3 daler.. §31 hwart Swin 3 	Smt. . 
§ 32 förfar 4 J. Smt Silfwermynt. 

Stadfästelse av byordning för Sandby 1745 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol 153. Västlands tingslag. 5 juni 1745 s. 371 

Upsteg utur Rätten Tolfmannen Pehr Pehrsson i 
Sandby, och på samtelige Jordägarnes och åboer-
nes thersammastädes wägnar angaf, att the till 
efterrättelse utj Byalaget sig emellan, antagit then 
af Trycket utkomne Byordningen, och till then 
ändan förenat sig, om the till hwarje mål lämpelige 
och utj puncterne utsatte böter, Begiärandes at 
Rätten thensamma confirmera wille. I anledning 
så wäl häraf, som then sista § uti sielfwa Byord-
ningen, then berörde Sandy boer med sina bomär-
kens underritande ärkiänt, Fant HäradzRätten 
skiäligt at then samma till så mycken bättre och 
kraftigare efterlefnad härmed gilla och stadfästa. 
Och detta till bewis deröfwer å sielfwa exemplaret 
meddelt. 

Byordning för Snatra 1751 

Denna byordning utgöres av ett tryckt exemplar 
av byordningsförslaget 1742 = MBO med däri in-
förda bötesbelopp och en på rättens vägnar införd 

stadfästelse 27 maj 1751. Texten defekt. Bötesbe-
loppen, som införts i den tryckta byordningen an-
ges här i förekommande fall. 

Efter exemplar i bykistan. 

§ 1. gången 8 öre., giör 16 öre., böte 2 Daler.. §2. 
försummar 8 öre.. §3 böte 8 öre.. §4 plikte 8 
öre.. § 6. plikte 16 öre.. § 7 jemte 6 öre.. § 9 wid 1 
Daler., ersättiande, 16 öre.. § 10 gång 8 öre.. §11 
Kreatur 16 öre.. § 12 plikte 8 öre.. § 13 böte 16 
öre.. § 15 plikte 12 öre., utan 2 daler.. § 16 wid 1 
daler.. § 17 böte 1 dal Smt.. § 18 Kreatur 16 öre.. 
§ 19 plikte 24 öre.. §20 gång 1 dal.. §21 hwarje 
gång 24 öre Smt. § 23 som grannarne åsämjas 16 
öre. § 26 giort 1 daler.. § 30 plikte 1 dal. § Swin 8 
öre.. § 32 förfar 16 öre.. §33 wid 1 daler 

Åhr 1751 den 27. Maii, tå laga Sommar Ting hölts 
med menige man och allmoge af Wässlands Tings-
lag; Blef thenna Byordning til Rättens stadfästelse 
ingifwen, och uti Snattra jordägares och åboers 
närwaru upläst, samt till så mycken bättre och 
kraftigare efterlefnad them emellan och på thet all 
god ordning i theras bylag må bibehållas af härads 
rätten gillat och stadfäst. Actum ut supra. På Här-
ads Rättens wägnar L. Braunerskiöld 

Efter något stort Bylag antages Byaman till 
Hielp twenne bisittiare Anders Olofsson och Pehr 
Larsson 

Att denna Byordning för Snatra By med allas sam-
tycke och bifall efter dess Innehåll skall efterlef-
was Samtycker wi med wåra namn och Bomer-
kens underskrifwande som skiedde Snatra den 16 
J.. 1787 

Carl Anderson b, Mats Andersson b, Pehr 
Larsson b, Frans Pärsson b, Jan Matsson b, Jacob 
Jacobsson b, Anders Ersson b, Pehr Rafvelsson b, 
Eric Ersson b, Anders Olofsson b, Ersson Unge 

Åhr d. 14 November 1804 är föregående Byord-
ning Oppläst och samtyckt som med wåra namn 
och bomerkens försäkrat I Snatra d. 14 November 
1804 

Carl Carlsson b, Pehr Larsson b, Mats Andersson 
b, Frans Persson b, Jan Mattsson b, Eric 
Andersson b, Eric Carlsson!), Eric Ersson b, Olof 
Olofsson, Anders Olofsson b, .. Carlsson [`.1 
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Stadfästelse av byordning för Väla 1745 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Uppsala 
län vol 153. Västlands tingslag 27 sept 1745 s. 423 

Såsom samtelige Wähla boerne angofwo thet the 
förenat sig om then af Trycket utkomne Byord-
ningens antagande i Byelaget sig emellan, och till 
then ändan utj hwade punct utsatt the böter, som 
lämpelige funnitz, med begiäran, att HäradzRät-
ten wille then samma till theras efterrättelse gilla 
och stadfästa, Altså och i anledning så theraf, som 
hwad i den sista puncten af sielfwa Byordningen 
omförmäles, fant HäradsRätten skiäligt, att then 
samma till så mycken bättre och kraftigare efter-
lefnad, thesse Wähla Byamän emellan, härmed gil-
la och stadfästa, som på sielfwa Exemplaret vardt 
skrifwit. 

Byordning för Väla 1800 
I Väla bykista förvaras både ett handskrivet och 
ett tryckt exemplar av byordningen. Byordnings-
texten återges här efter det tryckta exemplaret. 
Senare med bläck införda böter har satts inom 
parentes. Byordningstexten trycktes efter ett lång-
draget mål i häradsrätten. Detta fördes upp i Svea 
hovrätt som åter visade målet till byrätten 

En sålunda öfwerenskommen och faststäld, By-
Ordning, emellan Oss undertecknade Jordegare, i 
Wäla by, som följer nemligen: 

sk (Banco) 

1:o När Åldermannen utskickar 
Bud-Kaflan och någon träskar och sig 
icke infinner på Samlings-Platsen bö-
ter han 

2:o Alla Gärdes-Gårdar i godt 
stånd sättas til utsatt dag, om någon 
det försummar betalar för hwar famn 

3:o Sker sedan ohägn derpå utgif-
wer för Häst 

För En Ko dito för Et Swin och 
andra okyns Kreatur 

4:o Förefaller något samfålt arbete 
och någon det försummar betalar han 
för dagen med 

5:o Uppsläpper någon något sam-
fält bete, ware äng eller Gärde, för än 
samteliga Byamän därom Råd gjort 
hafwa, böter han som förr sagt är 

6:o Om Wallgång försummas då  

Wallwarfet påkommer, betalar för 
hwar dag 	 3 (4) 

7:o Försummar någon at ringa sina 
Swin-Kreatur, Sedan de äro af Ål-
dermannen tilsagde böter för hwart 
Kreatur 	 2 (4) 

8:o Om någon är så wårdslös och 
lämnar Gårds eller Ängs Grindar 
öppna efter böter han 	 4 (8) 

9:o Den som icke håller lock öfwer 
sina Watten-Brunnar böter 	 2 (4) 

10:o Om någon hugger eller bryter 
sönder annars Gärdes Gård eller led 
böter 	 4 (8) 

11:0 Den som går i andras Ert eller 
Rof-Åkrar eller Kryddtäppor och 
Kåhlhagar böter 	 2 (4) 

12:o Den som bortrifwer i andras 
Hummelgård, stör eller annan åwär- 
kan gör böter 	 2 (4) 

13:o Den som slår eller kniar gräs 
på andras tegar och hwad det wara 
må böter 	 4 (8) 

14:o Om någon försummar at laga 
sina i Gärdet tildelta Wägstycken, 
Sedan de tillsagde äro böter 	 8 (18) 

15:o Om någon försummar hålla 
sina Skorstenar och Eldstäder i godt 
och förswarligt stånd när de af ål- 
derman tilsagde äro, böte 	 4 (8) 

16:o Den som kör öfwer andras 
Slåtter Teg eller Höbredor och icke 
slår eller räfsar Wäg böte 	 2 (4) 

17:o Försummar åldermannen sin 
ombetrodda Sysla, och icke sielf föl-
jer efter förenämde punkter, böter 
åldermannen för sin försummelse 	8 

18:o Skulle någon öfwerfalla ål-
dermannen och Bisittarena när de sin 
Sysla förrätta, böte 	 16 

19:o Den som ej gowilligt utgifwer 
sina Böter, som han kan falla uti, Så 
eger åldermannen magt uttaga Pant 
efter wärde; Skulle den icke godwil-
ligt igenlösas när han där om tilsagd 
är, äger ålderman och Bisittarena 
magt den försälja. Och vi med wåra 
Namn och Bomärken ritat. 
Kong!. Maj:ts Befallningshafwandes häruppå gor-
da Fastställelse, som följer nemligen: 
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Då Wäla Bya-Män angående de Föreskrifter före-
gående By-Ordning innehåller, icke stridige äro, 
och hwad emot den samma blifwit anfört, icke är 
af den beskaffenhet, at det kan anses lägga hinder i 
wägen för ofwan berörde Föreskrifter, hwilka äro 
ledande tu l befrämjande av den Ordning och Sä-
kerhet, som erfordras tu l en rättskaffens Hushåll-
ning innom Byn, finner jag skäligt denna By-Ord-
ning til efterrättelse för samtliga Bya-Männen 
härmed gilla och fastställa. Til följe hwaraf, de äga 
den samma, där de dermed sig bättre belåtna fin-
na, at tu l Trycket befordra, men böra i alla fall låta 
sig angeläget wara, at berörde By-Ordning blifwer 
i By, kunna årligen upläsas, för at så mycket mera 
i minne blifwa bibehållen. Den missnögda äger 
innom en månad ifrån häraf erhållen bewislig del, 
hos Hans Kongl. Maj:t sig i underdånighet beswä-
ra. Uppsala Lands Cancellie den 17 April 1800. 
Eric af Wetterstedt / And. Crälius. 

Byordning för Västervad 1804 och 1817 

På byordningens första sida står antecknat: anta-
ges av hela Tolfta Socken 

ULA. Uppsala länsstyrelses kansli E XVII: 1. 

Undertecknade Wester Wads Bya män hafwe där-
om öfwerenskommit, att uprätta en os emelan 
gagnande ByOrdning till undwikande af de olä-
genheter som genom hwarjehanda ofredanden sig 
gemenligen tilldrager; och hwarigenom en bätre 
ordning och skick i Bylaget kan erhållas: ty hafwe 
wi os förenat om efterföljande Puncter. 

1 mo Till winnande af detta ändamål, skall en 
Ålderman tillsättas som genom Votering kommer 
att werckställas, och den som blifwer öfwerröstad 
skall emottaga syslan uti medjo Maij månad, då 
den af honom handhafwes och wårdas det Året 
igenom till samma Dato han hänne emottog, sedan 
han iagttagit och fullgiordt de skyldigheter som 
nedanföre förmäles. Åldermannen eger magt, när 
han antingen sielf pröfwar nödigt, eller utaf någon 
annan blifwit påmint och tillSagd, att sammankalla 
Granname till att med hwarannan Gemensamt öf-
werlägga om det Arbete som bör företagas eller 
hwad hälst det wara må som till Gemensam nytta 
lända kan; Detta Sammankallande skier genom en 
Budkafle hwilken hos Åldermannen förwaras och 
af honom utskickas kring Bylaget; då han Gran- 

name emelan utan ringaste uppe håll fortskaffas, 
försummar någon detta, eller wisar här wid någon 
mot wilja böte för första gång 2 skr och Andra 
Gången dubbelt. 
Den som på den utsatte Samlingsplatsen sig icke 
genast eller inom 1/8 timma infinner at afhöra 
hwad som af Åldermannen kan blifwa förestält 
eller blifwer någon utan laga förfall därifrån, böte 
första g: 2 skr. skier det andra g: eller flera, för-
dublas Böterna med 4 skr. Äfwen skall en Bisittare 
af Åldermannen tillsättas, hwilken äger att afgiöra 
de förefallande Disputer, samt utexeqvera böterna 
Hwartill de tröge och motwillige efter denna By-
Ordning Giordt sig förfallne. Skulle någon af By-
amännen wara så obetänckt at wid sammankomst-
en med oanständiga ord öfwerfalla Åldermannen 
eller någon annan af Granname, eller utbrister i 
Eder och Swordom böte 16 skr. 

2do Alla GiärdesGårdar och Hag, det ware sig 
kring Åker eller Ängar skola hålla i fulkomligt laga 
stånd till hwilken Ända de hwarje wår eller för än 
Åldermans ombyte skier, GiärdesGårds- och Hag-
syn af samt: Grannarne förrättas då Alla fehlack-
tigheter bör noga efterses, och det som då finnes 
ogildt, skall sedan sättas i fulkomligt stånd innom 
en wiss förelagd tid, eller plickte den sådant för-
summar 4 skr för hwar famn och Gälde dessutom 
skadan dubbelt som där af timat. 

3tio Befinnes någon GiärdesGård eller Hag 
kring samfälte Giärdar, Ängar eller betesmarck 
oduglig, bör den utan dröjsmål för Svarsgod upsät-
tes; ett Hag bör vara 9 qvarters höjd — och tätt 
och fast — med 3 Par stör under hvar stång: för-
summar någon det sedan Han därom blifwit till-
sagd. Böte 4 skr för hwart kreatur som där in-
kommit och fylle skadan efter bylagets bepröf-
wande. 

4de Likaledes böra Alla Grindar hwarest de 
behöfwas, Hållas i Godt stånd, så att inga kreatur 
därigenom inkomma; Warder det försummat böte 
4 skr och ersätte skadan åter — Wid samma böter 
böra alla led och öpningar på winterwägar straxt 
om wåren innan några kreatur utsläpas, wara up-
fredade. 

5te Om någon i Byen hafwer okynes kreatur 
som ingen laglig stängsell wårda utan bryta sig in, 
eller flöjjar och skada Giöra; och Egaren dem ej 
fängslar sedan Han därom blifwit Kunnig böte 4 
skr för hwarje Hästkreatur och 1 sk för et får utom 
skadans ersättning. 

6te Skulle någon uti Bylaget så wahnartig mä- 
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niska finnas, hwilken till att komma någon af 
Grannarne i förträt, och på böter, nederbryter 
Hans Lag Gilda Hag och GiärdesGård Hwarige- 
nom ohägn sedan lätteligen slöe kan; skall en så-
dan om han är öfwermage sitta en Söndag i stock- 
en ock skiämmas, om Han har fylt femtom /15/ År 
bör Han plickta 32 skr. och blifwa sedan ute-
stängd ifrån alla Gästabud och samqwäm som i 
Byen hållne blifwa. 

7de När Sånningstiden om Hösten infaller och 
Grannarne warda af Åldermannen tillsagde, bör 
Giärdet inom et dyngn wid 16 skr plickt wara 
upfredad, skulle någon sedan sått är insläppa sina 
kreatur, böte för hwardera 4 skr jämte skadans 
ärsättning wid 8 skrs wite böra Byamännen om 
wåren sedan till sått är, uppå Åldermannens kal-
lelse sig inställa att emelan Åkrarne upkiöra och 
rätta forarne wid hwilket till fulle bör noga tillses 
det alla skiften blifwa rätt hållne efter upsatte rå-
mercken hvilka nödwändigt böra wara af sten, 
emedan pålar både rottna och snart genom wårds-
löshet bort kiöras. 

8de Emedan ofta stor skada förordsakas 
igenom Hästars och andra kreaturs betande i slåt-
terängarne om wåren sedan kiälen är utur jorden; 
Altså warder sådant aldeles förbudit wid 24 skrs 
plickt för hwarje kreatur [ändrat från 4 till 24]. 

9de Några dagar innan Slåttertiden om somma-
ren infaller skall Åldermannen kalla Grannarne 
tillsammans at med dem öfwerlägga när de wilja 
slå sina samfälte Ängar; Hwarefter de skola alla på 
en gång begynna slå: så att den ena icke förtram-
par och nedkiörer den andras gräs wid 16 skrs 
wite. När någon då [slår?] öfwer rätta lineen uppå 
sin Grannes Äng, betale Gräset dubelt tillbaka och 
plickte dessutom 16 skr. 

10de Sedan Ängarne äro Afbergade, böra till 
betande inga kreatur däruti insläppas innan Ål-
dermannen Sammankallat Grannarne och de sig 
derom förenadt så wäl om tiden när sådant side 
må, som och om antalet och hwad slags kreatur de 
wilja där insläppa samt om tiden, enär de bör ut 
Tagas. Likaledes bör och förhållas när Sädes-
Giärdet om Hösten blifwer ledigt och säden inber-
gad. Hwar som häremot bryter böte 32 sk [ändrat 
från 2 till 32]. 

11 te Att Ängswallen ej må för mycket uptram-
pas och skadas skall uti de Ängar, där ej Allmen 
farwäg är, ingen ware tillåtit at kiöra wår eller 
Höst när kiälen är utur jorden; ej heller må någon 
uti de Ängar där farwäg är, kiöra utom rätta wä- 

gen, Giör någon annorlunda böte för hwar Gång 8 
skr Banco. 

12te Då Åldermannen Sammankallat bylaget 
för att uträtta någon wiss syssla, och då öfwer- 
läggning är skiedd och de flästa rösterne fallit på 
hans sida, så skall han likafult ega frihet at det 
samma uträtta; och skulle den trädskande undan- 
draga sig, att Giöra honom följe, tage Åldermannen 
någon i dess ställe för Lego, och den trädskande 
för nöje honom dagswerket med 24 skr [ändrat 
från 12 till 24]. 

13de Emedan Cominister Bostället är i Byen 
beläget skal inne [!] innehafwaren eller Åboen där 
af wara förplicktad att giöra alt samfält Arbete 
med sina Grannar uti alt det som kan lända Byen 
och Hemmanen till fördel och nytta och må han på 
intet sätt sig därifrån undandraga. Sätter han sig 
däremot, Äger Åldermannen och Grannarne magt 
att leja för hans arbete och sedan af honom uttaga 
legan för Arbetet jämte Böterna efter omständig-
heterna och Byamännens bepröfwande. 

14de Skulle någon af Byamännen wara borta 
när de af Åldermannen warda sammankallade, bör 
densamma wid sin hemkomst hos Åldermannen 
sig underrätta om hwad då beslutit blifwit, eller 
eljest kan wara befalt; och ware han sedan skyldig 
det samma i alla delar att efterlefwa, lika som han 
sielf want wid sammankomsten närwarande. 

15de ingen må inhyseshion af mindre frejd, el-
ler annat folck på sina egor intaga, innan Grannar-
ne Gifwit därtill sitt bifall Giör det någon böte 2 Rd 
[ändrat från 16 skr] och ware ändock skyldig för-
klarad, slike personer straxt bortskaffa där By-
amännen sådan begära och påstå. 

16de Bar Eld må ej bäras Gårdar emellan ej 
häller i stall fähus lada eller annat uthus och skall 
jämwäl alt Tobaksrökand uti dessa rum wara för-
budit, ej må Eld lemnas osläckt eller owårdad i 
Badstufwa eller smedja: böte den anorlunda här-
med förfar 16 skr Åldermannen med Bisittaren 
böra 2ne Gångor om Året, nämligen höst och wår 
besigtiga alla Eldstäder i hela Bylaget jämte i 
Badstufwur och de som då finnes så Bofäliga, att 
eldswåda därigenom timma kan skola besigt-
ningsmännen låta nederslå och Egaren böte 16 skr 
men först tillseges innan utmätning skier. 

17de ingen af Backstugu eller inhyseshion 
hafwe frihet at i Byens Samfelte Ängar och Hagar 
insläppa deras kreatur utom Samtl: Byamännens 
loford och tillstånd, den som häremot bryter böte 
32 skr för hwart kreatur. 
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18de När Ängar eller beteshagar efter Ålder-
mannens bepröfwande blifwit lagom bette, och 
Grannarne af honom blifwit påminte om uttagan-
det: Må ej någon understå sig at sedan på dylika 
ställen hafwa sina kreatur qwar: Förbryter sig nå-
gon häremot böte för hwart kreatur 8 skr [ändrat 
från 4?] 
[Följande paragraf senare struken] 

19de Emedan den så kallade Finntorps Ängen 
Gemenligen hela Sommaren igenom blifwer för-
trampad genom öfwerfarten med hästar. Altså 
kommer en sådan farwäg däröfwer hädanefter att 
uphöra wid 4 sk wite för hwart kreatur som däröf-
wer färdas; och kommer en ny wäg att uphuggas 
på den ena sidan som hädanefter bör hållas i 
stånd; Hagets högd kring denna Äng skall bestän-
digt hållas i /9/ Nio qwarter[s] högd den som icke 
detta fullgiör böte 12 skr [möjl. ändrat fr. 2 till 12 
skr.] 

20. Med fåwägens Reparation och wid magthål-
lande skall hädanefter 3die dag Pingst, om icke 
andra förfall hindrar, wis dag utsättas som Årligen 
kommer at bestå då et mansdagswärcke för 2ne 
kor utgiöres, då den som har ojämt uti paret, skall 
antingen utgiöra dagswärcket med en Gosse eller 
Giöra et fulkomligt, hwart annat Åhr. 
[ändr: hädanefter af Åldermannen wis dag utsät-
tas] 

21ste Alla Böter som efter denna Byordning 
blifwit utsatte Äger Bisittaren efter Åldermannens 
och Byamannens Godtfinnande af den brottslige 
att uttaga; och skulle den brottslige wägra att dem 
straxt betala, hafwe de då magt att af den Gen-
sträfwige taga pant, och lägges wis tid före, innom 
hwilken han den igenlösa må: försummar han det, 
hwarde panten till de mäst biudande försåld och 
öfwerskottet sedan Böterna guldne äro, honom 
återstäld. Om han wid sådan förrättning skulle 
öfwerfafia dem som förrätta utmätningen, plickte 
därföre efter Byamännens godtfinnande, men ald-
ra minst 24 skr [ändrat till 2 Rdr]. 

22dra Blifwer Åldermannen eller Bisittaren der-
om öfwertygad, att de se genom fingren med den 
ohängn som, antingen af andra, eller af dem 
sielfwa, Barn, tienstefolck, eller kreatur hända 
torde; skola de böta hwardera sina 32 skr [senare 
ändrat: dubbelt emot] samt tillika erhålla warning 
och förwitelse af hela B ylaget. 

23die Wid hwart Års slut nedlägger Ålderman-
nen sin Sysla då hon emottages af den som genom 
Votering blifwer därtill öfwerröstad, och må Han  

sig icke undandraga eller wisa någon motwilja, då 
bötes penningarne jämte räkning däröfwer, tillika 
med sielfwa ByOrdningen lemnas till den tillträ-
dande. Till samfålt nytta skola desse penningar för 
hela Bylaget anwändas, men icke till yppighet och 
öfwerflöd. För sin hafda möda, skall Åldermannen 
hafwa i Arfwode En tredje del utaf det som infaller 
under hans Åldermansskap; då han sedan förnöj-
jer Bisittaren efter godtfinnande och förtienst. 

24de Skulle något wara som man icke kunnat 
ihogkomma framledes pröfwas nödigt till hela 
Gemensamma bästa, skall och det ibland ega lika 
kraft och myndighet med det, som här ofwan stad-
gadt Är. 

Wi Anhålle ödmiukeligen, det denna wår Antagne 
ByOrdning, och Goda öfwerenkommelse Måtte Af 
den Wäl Lofl. HäradsRätten bekräftad och stadfå-
stad blifwa. 

Wester Wad den 14. November 1804 [senare änd-
rat till 1817] 

Carl M Martinell, Comminister och 
Boställinnehafware, Olof Larsson b, Anders 
Pehrsson, Anders Johansson Waden, 
Kronolänsman, Pher Isaesson b, Johan Olsson b, 
Pehr Andersson b, Lars Jansson b, Eric Ersson b, 
Jan Larsson b. 

[Härefter följer några anteckningar:] 
Nötte önskar samma Byordning som Wad. 
Snatra Do 	Do 	Do 

Kolordning för Västervad /775 

ULA. Västlands tingslag A I: 2. 8 febr 1775. 

Företrädde nemndemannen Erich Olofson i Wäs-
terwad och å egne samt the öfrige Skatte Jordäga-
res wägnar, hwarmed äfwen för Hofmarskalken 
och Commendeuren med Storkors af Kongl Wasa, 
samt Riddaren af Kongl. Nordstjerneorden Hög-
wälborne Herr Baron Carl de Geer, thess Bokhål-
lare wid Wesslands Bruk Claes Martinell instem-
de, begjärte, sedan Wästerwads Byes i Wesslands 
Sockn skog är oskiftad följande Kohlordning: 
nemligen för Nemndemannen Erich Olofsson, 
Nittiofem, för Lars Andersson sextio trij 1/3, för 
Per Mattsson trettioen 2/3, för Jakob Olofsson 
femtiotrij 1/3, för Per Nilsson femtiotrij 1/3, för 
Bokhållaren Psilander Et hundrade sex 2/3, för 
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Erich Persson fyratio sex 2/3 och för Erich 
Erichsson fyratio sex 2/3 läster årlig Kohlning 
samt fem Dr Srmts wite för öfwer kohlning och 
wärdet sexton öre Silfwermynt tu l grannarne beta-
las; Hwilken öfwerenskommelse HäradsRätten 
skjäligit pröfwade at bifalla, och utsätta före-
nemnde wite samt ersättning til grannarne om then-
samma öfwerträdes; hwilket wederbörligen bör 
kundgjöras. 

Sågordning för Öster- och Västervads byar 1786 

ULA. Västlands tingslag A I: 3. 29 jan 1787. Ett 
exemplar förvaras i Vads bykista. 

Jnlemnades följande förening: Til winnande af 
ordning och Laglikmätig redighet wid gemensam-
ma nyttje rättigheten af Östra och Wästra Wads 
Byars Skattlagde såg hafwa wi undertecknade 
samtel. Åboer och delägare i godo och wänlighet 
förenadt på sätt som följer. 

1° At berörde såg af oss Alla med gemensam 
kåstnad skall underhållas och repareras, samt ny-
byggas så snart så omtränger, och at wi alla delta-
ga i proportion af Hemmanens storlek i alla de 
kostnader, som derwid upkomma kunna. 

2do Genast om wåhren så snart denne wår såg 
nyttjas kan, skola wi hålla oss beredda at med 6 
dagzwärks karlar reparera och i ståndsätta hwad 
felagtigt wara kan, och komma dessa dagzwärken 
at skje för tour och ordning och uttagas Et af 
hwarje halft Hemman och af the mindre Hemman 
efter samma proportion. 

3° När sågen således är uti fullkommelig gång 
satt begynnes genast med sågningen, tå hwarje 1/4 
dels Hemman nyttjar henne i tjugufyra timar; men 
den som qwarbehåller henne öfwer samme tid till 
sina Grannars förfång pligtar 1 RDr 32 sk Spc.; 
dock anmärkes at om någon felagtighet upkommer 
utan Sågandens förwållande, så skall Reparation 
the med samlad hand, då timarne som upgår till 
Reparationen, ej påföres honom som sist sågadt 
eller sågen nyttjadt, utan bör hwar och en qwar- 
behålla sågen sina timar fult ut under thet sågen 
får och kan nyttjas; deremot then som olagligen 
qwarbehåller sågen öfwer rätta tiden pligtas En 
Riks Dr 32 sk som som [!] för stadgat är. 

40 Jntet utbys timmer skall af någonthera Gran-
nen till sågning för enskilt räkning emottagas; utan 
om Utbyar skulle härstädes betarfwa någon såg- 

ning, skola the anmäla sig hos den sågare, som wi 
antaga kunna, hwilken på särskilt ställe samma 
timmar lägga låter och sedermera om utsågningen 
behörigen för hela Intressenskapets gemensamma 
räkning; dock at ingen utbyestock får sågas, så 
länge någon af delägarena sjelfwe har timmer oså-
gadt. 
Den lilla och obetydeliga fördel, som möijeligen 
kan erhållas för utByars timmers utsågning, skall 
delas efter Hemmanstalen emellan Östra och Wä-
stra Wads delägare och anwändas till sågens wid-
magthållande och förbättrande. 

50 Sågtimret eller bräderna må alldrig läggas så 
at farwägen öfwer Broen och igenom gatan theri-
genom hindras, utan bör wägen wara i det minsta 
sex allnar bred; wid böter 1 Rdr 32 sk. 

6° Det Sågtimmer, som nu kan wara eller fram-
deles kan blifwa af utbyes Grannar hitfördt och 
olagligen emottages skall genast frånskilljas och 
läggas på särskilt ställe at sidst utsågas; sedan 
delägarne slutadt med deras egna timmer såsom 
uti 4 § stadgadt blifwit. 

7° På det onödig tidspillan ej må upkomma wid 
sågbladens utagning och insättning, så komma nya 
sågblader at för gemensam räkning inhandlas som 
qwarblifwa, såsom inventarier wid sågen: Och på 
det i brist af sågblad ej sågen må stadna under 
sågningstiden, så skall altid twå eller tre brukbara 
sågblader wara i beredskap. 

8de På Broarne får aldrig läggas mera än en 
stock i bredd tätt utmed ledstängerna på thet re-
sande ej må blifwa hindrade uti öfwerfarten och 
Krono Posten och fånge skjutsen ej uppehållen 
och förhindrad. Den som häremot bryter pligtar 
äfwen 1 RDr 32 sk. Spc. 

9° när wattnet behöfwer dämmas så upbådas 
begge Byarne at derwid Syslosättas tills Arbetet 
blir full bordadt, likaledes besörjes för gemensam 
räkning at dammen i rättan tid uptages, så at ingen 
skada förwållas för ofwanföre belägne wattuwärk. 

Under anhållan om Domstohlens stadfästelse 
uppå denna wår förening warder thetta att med 
wåra namns och bomärkens undersättande bekräf-
tadt och samtyckt, som skjedde den 25 Aprill 
1786. 

För Wästra Wads By underskrifwa Johan 
Lundaeus, Lars Andersson, Erick Olsson 
Per Nilsson, Jsak Persson, Michel Jansson 
Erich Persson, Jan Olsson Bomärken 
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För Östra Wads By Å egna och Fru Hammarins 
wägnar, Jacob Yckenberg, Per Jönsson, Matths 
Österberg, Olof Jsaksson, Lars Persson, Jsak 
Olsson, Lars Larsson, Erik Johansson. Bomärken 

hwilken förening HäradsRätten fant godt at med 
dom gilla och fastställa. 

ÄLVKARLEBY SOCKEN 

Byordning för Hårsta, Näsboda, Idbäcken, 
Kullen, Rotskär, Siggeboda, Teboda och 
Västermarn 1772 
Tryck i UUB. 

På följande sätt hafwa Wi underskrefne öfwerens-
kommit till en Bya-Ordning oss emellan at hädan-
efter efterlefwa: 

1:o Såsom Wi Samteligen hafwa Wåra Åker-
Gjärden Särskilta ifrån hwarannan, dock så, at wi 
på flere ställen mötes med hägnande om bemälte 
Gjärden, så åligger en och hwar, som således mö-
tes och efter Lag har utdelta Gjärslegårdar, them i 
fullkomligt stånd hålla, så at ingen ohägn, hwar-
ken å then ena eller andra sidan må ske. Skulle 
någon therutinnan befinnas wara efterlåten i sin 
skyldighet, kommer then, utom thet, hwad Lag i 
ty mål säger, at plickta En Daler Silfwermynt. 
Med samma förbehåll och lika plickt och Böter 
anses then, som insläpper sina Kreatur till Bete uti 
ens annans Mans Gjärde eller enskilte ägor, utan 
lag och öfwerenskommelse. 

2:o Beträffande ängarne: Så hwad Söderrän-
ningarne angår, bör hwar och en efter den Indel-
ning i stängslen skjedt, the hålla i så förswarligit 
tillstånd, at ingen ohägn må skje; skulle någon 
theruti brista och ohägn therigenom förefaller, 
kommer then, utom hwad lag säger, at plickta En 
Daler Silfwermynt. Ingen, eho then wara må af 
oss, som theruti äro deltagande, får insläppa något 
kreatur om Wåren eller Hösten i bete innan alla 
som theruti äro delägare therom öfwerenskomma, 
wid En Dal. Silfwermynts plickt: Mindre någon 
annan som theruti icke är deltagande och icke fått 
tillstånd thertill, wid En Daler 16 öre Silfwermynts 
plickt. 

3:o På lika sätt och lika plickt kommer och at 
förhållas med the Wäster om Marn Belägne ängar, 
som wi ther hafwa och inom et Rishag inhägnas, at 
intet kreatur må kunna inkomma och ohägn gjöra, 

samt öfwer hwilka bägge ängars hägnande, en no-
ga syn bör hållas straxt om Wåhren, tå then för-
ordnade Bya-Fogden therom Ordres gifwandes 
warder. 

4:o När kreaturen först om Sommaren kommer 
at släppas i bete Wäster om Marn, bör en wiss dag 
thertill utsättas, tå samtelige grannarne med alla 
sina kreatur tit flyttar at ther förblifwa, til thes 
tiden infaller, at the för bärgningen skull skola 
therifrån hämtas hit hem på Betesmarcken, om 
hwilket äfwen en wiss dag skall utsättas, gjör nå-
gon häremot, pligte half Daler Silfwermynt. Men 
skulle någon åstunda at hafwa något kreatur 
hemma, så bör det ske inom enskilta ägor, och 
icke ute på then allmänna betesmarcken, wid En 
Daler Silfwermynts plickt. 

5:0 Ingen har tillstånd inom Byens Rågång at 
intaga något, utom Samtelige Bya-Männens sam-
tycke thertill, wid En Daler 16. öre Silfwermynts 
plickt, utom hwad lag säger. 

6:o Som en ganska stor olägenhet sker årligen 
af Swinkreatur, så åligger allom them af oss, som 
sådana äga, at efter lag, straxt om Wåren them 
ringa och them therwid hålla till sena Hösten, så at 
the ingen skada gjöra på et eller annat sätt; then 
som häruti brister, plickte utom lag, Sexton öre 
Silfwermynt för hwart och et kreatur. 

7:o Hafwa wi öfwerenskommit, at inom Byens 
Rågång på Wästra sidan om Hårsta och Kullens 
Wretar, Inhägna en Hästhaga till bete för them, 
när angelägenheter fordrar at bruka them i åkerar-
bete, skjuts- och dylikt, men intet widare, wid 16 
öre Silfwermynts plickt, utan bör hwarjom och 
enom af oss, utom bemälte nödwändighet, aldeles 
intet hafwa them ther inne, med mindre wi samte-
lige icke therom öfwerenskomma, hwarom Byfog-
den åligger, at therom inhemta samteligas sam-
tycke. 

När Hästarne insläppas eller uttagas therifrån, 
bör grinden eller ledet till öpningen förswarligen 
igenstängas, så at ingen ohägn therigenom tillfo-
gas; sker någon efterlåtenhet therwid, plickte then 
thet gjör, En Dal. Silfwermynt. 

8:o Till Byafogde och Bisittare förhålles såle-
des: at Idbäcken heller Myrbo, Siggebo och Hår-
sta blifwa et åhr: Näsboda, Westermarn och Erick 
Hansson på Rotsjer, Tebo och Kullen, samt en af 
them som har want thet förra året, thet tredje året; 
och således i then ordning år efter annat; Byafog-
dens skyldighet blifwer at i ordning taga, alt hwad 
wi här åfwanföre bestyrckt; Och äger mackt, at 



med sina 2:ne Män, utan någon motsäijelse, uttaga 
de böter som ther efter faller, hwilket anwändes 
till den, som någon skada lider; the öfrige, om 
något blifwer, byte Byafogde och Bisittarena sins 
emellan. 

Skulle Byafogden i något mål eftersätta eller 
försaka sin skyldighet, plickte han En Dal. Silf-
wermynt. 

Till yttermera wisso Bekräftas thetta med wåra 
namns och Bomärkens underskrift, och hwaröf-
wer wi wid nästa Härads-Ting kommer at anhålla 
om then Högtärade Härads-Rättens stadfästelse. 
Näsboda den 25. Januarii 1772. 

Hub. Classon Garneij, Lars Larsson I Idbäcken, 
Lars Andersson I Wester Marn, Anders 
Mårtensson I Tebo, Pehr Jansson I Kullen, Erick 
Jansson I Siggboda, Jon, Mattsson I Hårsta, 
Erick Hansson på Rotsjer. 

År 1772. den 5. Februarii å Laga Winter-Tinget 
med Elfkarleby Tingslag; är föregående Bya-Ord-
ning, såsom underskrefwen och af wedwerböran-
de ärkjänd, af Härads-Rätten Gillad och fastställd 
Betygar: På Härads-Rättens Wägnar. Johan Feiff. 

(Gefle, Tryckt hos Ernst Peter Sundquist 1799.) 

Byordning för Östanå by 1752 

Denna byordning utgöres av ett exemplar i av-
skrift av byordningsförslaget 1742 = MBO med 
däri införda bötesbelopp. Bötesbeloppen anges i 
förekommande fall. 
ULA. Uppsala länsstyrelses kansli XVII: 1. 

§1 gången 16 öre., giör 12 öre., böte 2 Daler .. §2 
försummar 4 öre. § 3 böte 6 öre.. § 4 plikte 8 öre.. 
§ 6 plikte 8 öre.. § 9 wid 1 Daler., ersättiande 16 
öre.. §10 gång 24 öre.. §11 kreatur 30 öre.. §12 
plikte 30 öre.. §13 böte 12 öre.. §15 plikte 21 
öre., utan 1 Daler.. § 16 wid 1 Daler.. § 17 böte 1 
daler.. § 18 Kreatur 28 öre.. § 19 plikte 30 öre.. 
§20 gång 1 Daler.. §21 gång 28 öre.. §26 gjort 1 
daler.. § 30 plikte 5 daler.. § 32 förfar 3 D [?] 

Johan Larsson Ålderman B, Olof Ericsson Bisitta-
re, Anders Olsson Bisittare. 
På samtelige halfhemmanens Åboer vägnar 
Elfkarleby d: 13 Maji 1752 P:M:U [?] 
År 1752 den 25 Maji tå Laga Sommar Ting hölts  
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med Elfkarleby Tingslag, Blef thenna Byordning 
af Östanågrannarne för HäradsRätten opwist, 
och, på begjäran, till oryggelig efterrättelse efter-
lefvad them emellan gillad och stadfäst, betygar 
Ut supra På HäradsRättens vägnar L. Brauners-
kiöld . 

Wi undertecknade grannar hafva beviljat och sam-
tyckt denna vår Byordning till alla puncter som 
där utsatte äro, som vi med våra namn och Bo-
märken stadfästa Östanån d. 3 Maji 1772 

Per Hansson b, Per Jonsson B, Jan Hansson B, 
Anders Lundberg B, Olof Ersson B, Eric Ersson 
B, Jöns Larsson B, Eric Byssa B, Olof Jansson B, 
Olof Thomsson B, Anders Andersson 
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Arboga stad 
Åkerordning för de åkermän som brukar 
ladugårdsjorden i Arboga stad 1659 

Denna åkerordning har tidigare publicerats av Si-
gurd Erixon i hans uppsats Åkerherrar och jord-
intressenter i Folk-Liv 1943-44. Han anger dock 
inte källan närmare än Arboga stadsarkiv. Här 
nedan återgivna text till åkerordningen återfinns i 
Arboga stadsarkiv med signum H:3. 
ULA. Arboga stadsarkiv H:3. 

Åker ordning hwar efter Åkerfougden och samtle 
Åkermennerna som bruka Ladugårdz Jorden, sig 
skola efterrätta. 

Skall tagas en Åkerfougde af wårt medel af 
åkermenna den där till tienligast wara kann och 
åkermenna kiänna god före. 

Desse efter skrefne Puncter skall åker Foug-
den med all som största flijt sig winnlägga om att 
drifwa uthi sitt kall och Embete som han ombe-
trodder är. Derhoos skall alla åkermennerna 
bewijsa honom hörsamheet och lydno uthi alt dett 
han biuder och befaller uthi efter följande Puncter 
som kan lända alla åkermännerna till gang och 
godo. Och där så händer, att någon af åkermen-
nerna fördrista sig att giöra Åkerfougden något 
hinder, antingen med ord eller gierningar, den tijd 
han biuder och befaller som desse efter skrefne 
Puncter innehålla och förmähla, den dett giör han 
skall böta första gången 6 mk andra gången 12 mk 
och tredie gången 18 mk. Twedehlen under åker-
mennerna, och Tredingen under åker-Fougden. 

Desslikes skall åkerwachtaren wara åkerfoug-
den plichtig hörsamheet och lydno, ehwad han 
biuder och befaller på åkermennernas wägnar, och 
där åkerwachtaren sig försummar och icke med 
flijt efter kommer dett åkerfougden honom befal-
landes warder, skall åkerwachtaren första gången 
böta 1 mk, annan gången 2 mk, tredje gången 3 mk 
och så fort an, och dett skall wara fougdens ensak. 

Om Hösten dn 1. Augusti skall åkerfougden 
låta tillsäja åkerwachtaren, at han tillsäger åker-
mennerna att de hafa sina giärdzgårdar färdiga till 
Larsmässa, och på samma dag skola åkermän- 

nerna alla tillhopa stämmas och hålla gårdsyn, och 
den som då kommer icke tillstädes han eller hans 
dräng förfallalöss och uthwiser sina gårdar, han 
skall böta första gången 3 mk, andra gången 6 mk 
och tredje gången 9 mk. Twedelar till åkermen-
nerna, och 3ding åkerfougden och den som då icke 
hafr sina gårdar färdiga på förbemält dag, den 
skall böta 6 mk och sedan skall han upfylla all den 
skada som hända kan, och där så händer att någor 
åkermans giärzgårdar blift om wintren uphuggen 
eller upprifen, skall åkerwachtaren tillsäga gårds-
äganden förrän som snön afgår om wåhren, att 
hann samma gård igien stängger, och där åker-
wachtaren sig här uthinnan försummar, skall han 
böta 3 mk, och om gårdzäganden sig försummar, 
att eij sin gård stänger, då skall han böta 6 mk 
åkermennernas ensaak. 

Der så behöfes att åkermännerna willja dijka 
watnet i från sina åkrar, skall den der näst dijka 
och så fort fram åth, att wattnet må hafa sitt frije 
uthlopp uthi hufud dijket, den dett icke giör enär 
han tilsagd warder af åkerwacktaren, skall han 
dijka äntå och böta 6 mk. 

Där så händer att någon af åkermennen eller 
deras drängiar fördrista sig att uphugga eller oprifa 
någon giärzgå'rd enär han giötzell inkiörer eller säd 
uthkiörer, den där med beslagen warder, tå skall 
han böta 12 mk. 

Skola dee som förordnade äro hålla broarna 
öfwer hufddiket wijd mackt uthi åkergiärdett den 
dett icke giör, skall böta 6 mk, och sedan swara till 
all den skada som hända kann. 

Där så wore där twenne män hade giärdzgår-
dar emellan sina ägor tillhopa, skola dee hålla 
halffa gården hwartera och den Parten dett icke 
giöra will, skall böta 3 Ink och likwähl hålla halfa 
gården wid macht. 

Där så händer att någon fördristar sig kiöra 
någon plogfohr ifrån annars åker den hann af gam-
mal ålder och häfd haftt hafr och till sin åker han 
skall böta 3 mk och äntå kiöra samma plogfåhr 
tillbakars igien, men om någon förmenar sig hafa 
rätt med att taga af den andras åker, skall han dett 
icke giöra, för än han där på laga syn hafft. 
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Och där så händer att någon uthaf åkermän-
nerne fördrista sig at insläppa eller Tiuhra sina 
hästar eller annan Creatur uthi sädesgiärdet, skall 
derföre böta 6 mk, och sedan swara till den skada 
som hända kann, och det skall wara åkerwachta-
rens ensak. 

Och där någon annan uthi staden blift besla-
gen som icke är af wårt medell med sådana giär-
ning som förbemät står, skall åkerwachtaren up-
taga sådana Creatur, och dem hafa uthi förwahr, 
till dess att skadan blift ransakat och afsagdt, och 
ändock böta till åkerwacktaren för arfvode sina 3 
mk, dett samma ware sagt om alle dem som rifwa 
gräs och säd uthi å' kergiärdet emedan säden står 
och wäxer på giärdett. 

Skall och ingen fördrista sig att insläppa 
något Creatur uthi giärdet, för än som all säden är 
af åkren införd, den där med beslagen böte 6 mk, 
härpå skall Åkerfogden och åkerwachtaren hafa 
gran acht, af förbemälte böter, skall åkerfougden 
hafa 4 mk och åkerwacktaren 2 mk, 

Skall och åkerfougden wara förplicktad att 
tillsäja åkermännerne om wåren emedan jorden är 
blöt, att hwar och en skall hålla sina wägbroningar 
wijd mackt efter som hwarjom och enom tillfö-
rende afdehlat är, hwilken icke efter kommer när 
honom tilsagt warder, skall han böta första gången 
3 mk, andra gången 6 mk och tredie gången 9 mk 
och äntå giöra sin wägabroning fördig, 

Till dett sidsta skall åkerfogden wara för-
plichtad och uthan någon försummelse, desse före 
skrefne Puncter med all som största flijt att efter-
komma och allwarligen beställa, wijder bööth 40 
mk under åkermännens egen saak. 

Blifwer alfwarligen tillsagt wijder bööth 3 
mk åkerwacktarens ensak, att ingen ehoo hann 
wara kan fördrista sig hemta några ax af åkren 
förrän all säden är först införder. Och sedan skall 
å' kergiärden uthi 4 dagar hållas igien stängd såsom 
tillförende för dee fattigas skull, att dee måge hafa 
tijd till att hämta ax sig till hielp eftter dett som är 
införd af Åkren. 

Belangande sakören som åkermännerne en-
skildt uthuhr föreskrefne Puncter tillfalla kann, 
skall Åkerfougden med en beskiedelig Man af 
åkermennerna uthi förwarnings hafa af före 
skrefne sakörspenningar skall utgifwas till dijk-
ning, eller annat hwad som bäst kan behöfwas och 
åkermännen kiänna godt och nyttigast wara. 

När åkerwachtaren tilsäger åkermennerna 
och stemmer dem till hopa på en wiss timma,  

hwilken sig där uthinnan försummar och icke sielf, 
kommer till städes eller dess dräng på försagdan 
timma, skall han böta för tresko 3 mk så ofta han 
sig där med försummar. 

Detta skall af oss samteligen obråtzeligen hållass 
och handhafwas, hafwe wij alle Åkermennerne 
thet samtyckt och bewilljadt såsom och war för sig 
med egen hand underskrifwitt. Ut supra. 

Att denne ordning är på allmenne Rådstugun sam-
telige Åkermännerne föreläsen, af dem samtyckt j 
alle sine Clasulis att efter lefa wittnar Arboga Råd-
huus dn 15 augusti Ao 1659. 
Abraham Hult. 

Byordning mellan åkermännen i Arboga stad 1760 

Ett förslag till byordning för åkermännen i Arboga 
har publicerats av Sigurd Erixon i Folk-Liv 1943-
44. Förslaget, som återfinns i Arboga stadsarkiv 
Fl:!, blev ej antaget i den publicerade formen. Vid 
sammanträde i rådhusrätten 24 mars 1760 uppläs-
tes en annan version av byordningen, som stad-
fästes vid ett sammanträde 26 mars 1760. 

ULA. Arboga stadsarkiv AI:48. s 91. 24 mars 
1760. s 91 IT. 

Anno 1760 den 24 Mars Lagtima Rådstufwudag, 
närwarande secreteraren och vice Borgmästaren 
Herr Ernst Pape. Rådmännen Herrar Nils West-
änder, Hans Crom, Johan Schaeij, Hindric for-
steen och Sven Nornander. 
S.D. Sedan Stadsens jord och åker ägare haft med 
hwarannan rådplägning, angående en ny Byord-
ning emellan dem, hwarefter de å ömse sidor wid 
hwarjehanda tilfällen, hade sig att rätta, samt at 
förwänta frid och hägn på deras ägen-dom ifrån 
alla intrång, ofog och beswär; Och bemälte jord 
och åker ägare tillika gifwit Magistraten til känna 
deras tankar, tu winnande af detta ändamål; Öf-
werwägande Magistraten nu thetta ärende, och 
fan skiäligt at derom tu l deras efterrättelse för 
framtiden stadga och förordna som följer. 

§ 1. Af alla Interessenter, som äga eller nyttia 
ägendoms åker wid Arboga bör åkerherrar wäljas i 
mått af deras innehafwande tunneland uti hwarje 
giärde, hwars skyldighet blifwer, at hafwa noga 
inseende och upmärksamhet på jordbruket wid 
staden; Hålle och frid emellan åkermännen, samt 
när behofwet så fordrar anten på giord anmälan 
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hos Borgmästaren eller i Magistraten sielfmante, 
eller efter någons skiäliga påminnelse, samman- 
kalla interessenterne tu öfwerläggning, om det, 
som kan lända til giordbrukets förmån och mera 
förbättring uti hwarjehanda mål; Befordre och se-
dan til wärkställighet, hwad som efter de flästas 
öfwerenskommelse beslutas. 

På ärhållit bud och kallelse, har hwar och 
en interessent å sattan tid och ort sig at inställa, 
eller äge ingen widare talan, på det som af de 
närwarande slutas, utan gånge det så wäl för ho-
nom, som de öfrige til wederbörlig wärckstäl-
lighet. Skier efter tal och klander af then, som 
således want ute, böte En dal. Srmt första gången, 
men andra resan ligge i tweböte. 

Hwar som icke sielfmant i rättan tid öf-
werser och förbätträr Gärdesgård, Grind och Di-
ken, blifwe derom, af Åkerherren påmint wid wiss 
förelagd kårtt tid efter bristfällighetens beskaffen-
het; Försummar sådant äntå, åligge Åkerherren at 
genast låta förbättra på ägarens bekåstnad enligit 
nårgående taxa som utan inwändning hos den 
tredskande och efterlåtne, bör utmätas, jemte tre-
die delen deröfwer uti böter. Skadan som af ty 
händer bötes efter lag. Kommer twist upp om 
skadans rätta ärsättning skilje Dommaren them 
emellan. 

Brytes gärdesgården omkull, som swarsgod 
war eller rifwes grind och led utan ägarens försum-
melse eller wårdslöshet, bättre åkerherren på 
ägarens bekostnad, och han efter undfången tilsäi-
jelse och innom förelagd tid, sådant icke fullgiort, 
men bötes eij. Med Bro som af hastig wattuflod 
rubbas ware sak samma. 

Åkerherren drage försorg om riktig skillnad 
och delning jordägarena emellan uti Gärdesgård 
och grind, at ingen twist må upkomma af okunnig-
het, hwem som hålla bör. Säljes åker til annan 
ware säljaren skyldig at kundgiöra Åkerherren så-
dant, och den derwid åtföljande Gärdesgården 
utwisa til indelning på kiöparen. Försummas detta 
sware säljaren för Gärdesgårdens widmakthåll-
ning samt den skada som deraf tienar [ = timar?], 
intil dess ordentelig delning för sig gådt. 

Då Gärdesgå'rdssyn af åkerherren kun-
giöres och pålyses, samt af åkerwacktaren kallas, 
ware samtelige åkermännen anten sielfwe eller ge-
nom beskiedelige och kunnige utskickade på Sy-
ningsdagen ther wid tilstädes, eller böte för ute-
blifwandet hwarje Gång 16 öre Smt åkerwaktarens 
ensak, som Åkerherren genast infordrar. Eij må  

någon bruka åkerwaktaren i sitt ställe dertill wid 
samma bot så wäl för dem frånwarande som Åker-
waktaren; om han sådant sig åtager, Åkerherrens 
ensak. 

Till wägarnes och Broanies lagning i gär-
dene ärlegges årligen af hwarje tunneland 8 öre 
kopmt som åkerherren genom Åkerwaktaren wid 
tourwis upbärande infordras, hwilka til förenämde 
behof anwände och för dem årlig räkning hos 
Åkermännen wises. Betales eij desse medel af 
motwilja på förberörde tid, äge Åkerherren makt 
at dem uttaga tillika med tredsko böter 8 öre Srmt. 

Eij må åkermännen giöra någon instängning 
och uptagning til Åker af odelt mark, eller linder 
innom Giärdet, utan at på gjord anmälan hos 
Åkerherren hela gärdelaget theröfwer höres och 
thess bifall dertill lemnar. Giör någon thet böte för 
tilgrepet fem dahl. Smt och falle then anwände 
kostnaden til gärdelaget. Samma lag ware med 
egne lindor, ther wanlig wäg want, eller och wara 
bör. 

Åkerherren äge frihet at föreslå til åkerwak-
tare den han finner til sysslan wara skickeligast 
och öfwerenskomma med honom om dess lön ef-
ter wanligheten, som åkermännen hafwa at betala 
i mått af deras innehafwande tunneland. Inwända 
åkermännen något emot personen eller at han sin 
tienst eij fullgiör votera då på sätt som förr sagt är 
om åkerherrwahl § 1. Äge doch åkerherren ther-
wid 10 röster mer än thess andel i gärdet utgiör. 

Till axplåkningen bör gärdet i 2 eller 3 
dagar wara stängt och hägnat ifrån betning efter 
Sädesbärgningen. Skier annorlunda böte den som 
insläpper khreatur 16 ss Srmt för hwartera. Äge 
och ålcerherrarne at med hwarandra rådgiöra och 
besluta huru giärderne med största förmån hwart 
efter annat må afbetas så at icke flere eller alla på 
en gång blifwa upgifne. Eij eller må åkerherren 
och åkerwaktaren eller någon af jordägarena tillå-
ta axplåkning innan den skurne säden aldeles blif-
wit inbärgat, med mindre sådant icke skiedt på 
åkerägarens utgifne sedel, som genast wid påford-
ran af hwem det hälst wara må bör upwisas men 
sedermera icke gälla kan. Hwar som således be-
trädes med axplåkning utan den förmälte frisedel 
som endast sträcker sig til utgifwarens egne åkrar, 
eller ock träffas på andras åkerskiften, böte utan 
all inwändning af okunnoghet om rätta stället 
hwarje gång En dahl Srmt och ware de plåkade 
axen förfallne til fattighuset. 

Af Böterne som efter denne byordning 
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falla och hwarom annorledes icke stadgat finnes 
niute gärdelaget til allmenne behof två tredje delar 
och åkerwaktaren för sin mödo En tredjedel. 

Hwar thenne ordning framdeles efter ti-
dernes omskiften skulle på ett eller annat sätt för-
bättras eller tillökt blifwa, rätte sig tå wederbö-
rande efter thet som i så måtto särskilt stadgas 
kan. 

Skulle åkerwaktaren anten icke dageligen 
hålla tilsyn öfwer gärderne at ohägnad icke före-
kommes, eller och på undfående beskickning icke 
genast föranstaltar derom, böte första gången 1 D 

Srmt andra gången dubbelt, samt tredje resan mis-
ta tiensten. 

Och på det åkerherrarne hwar för sig med 
så mycket mera drift och wärkan må kunna an-
stalta och befordra denne byordning, til wederbör- 
hg 	Ty skall hädanefter byrätt årligen 
och då behofwet så fordrar hållas Hwarest en Råd-
man förer ordet biträdd af samtelige åkerherrarne 
såsom bisittiare, hwilka under öppet protocoll äga 
at afgiöra alla emot denne ordning stridande mål 
samt rätte sig i öfrigit efter 1742 års allmänna 
byordning, uti det som lempeligt finnes. 

Norrbo härad 
FLÄCKEBO SOCKEN 

Byordning för Asplund 1816 
ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D III: 
227 1/2. 

Afskrift. 
Utdrag af Domboken hållen å Lagtima Winter 
Tinget med Norrbo Härad i Tingshuset vid Hallsta 
Gästgifvaregård d. 1. maj 1817. 

S. D. Till fastställelse inlemnades en så lydande 
Byordning: Upprättad och öfverenskommen 
emellan samtelige Asplunds Åboer uti Fläckebo 
Socken, som till skick och ordnings hållande är af 
alla Byamän öfverenskommen beviljad och un-
derskrifven, innehållande följande: 

1° Sammankallelse skall ske af Åldermannen 
genom ett Bud, som han eger magt till ett visst 
ställe och tid utsätta när han finner att Byns ange-
lägenheter det fordrar som till Hemmanens bättre 
bruk, häfd och förmon lända kan, eller då han 
derom af någon annan blifver tillsagd, som vill 
med Grannarna öfverlägga och rådgöra om arbete 
eller något annat. Blifver då rätta Husbonden utan 
förfall borta och sig icke infinner böte 8 skill. 
Banco sker det oftare af tresko och vårdslöshet 
böte dubbelt — samt måste vara nöjd med det de 
närvarande besluta. 

2° Ålderman med en Bisittare skall uttaga Bö-
terne, som sedan uti serskildt Byns Kassa förva-
rar, öfverfaller någon en annan af Byns Åboer vid  

ett dylikt sammanträde böte 8 sk. eller mera efter 
som brottet är till. 

3° Gärdesgå' rds syn skall öfver allt hållas Höst 
och Wåhr och så ofta nödigt pröfvas, samt att då 
alla Grannarne äro närvarande, hvarvid noga bör 
efterses alla felaktigheter, och det som finnas 
bristfält skall straxt af egaren i stånd sättas, eller 
inom viss föresatt tid, och plikte den, som sådant 
försummar 4 sk. och gälde skadan. 

4° Om något Kreatur, som till hoppning eller 
eljest till ohägn är fallit och ägaren af de öfrige 
Grannarne blifver tillsagd att ett sådant Kreatur 
fängsla eller innehålla, och han det försummar 
böte 4 skill. B:co och ersätte skadan. 

5° Sädesgärdet bör för Såningen vid tillsägelse 
inom ett dygn vara befredat vid 8 skill. vite. 

6° Alla skilnader och Råstakor skall på Ängar, i 
Gräset blifvit växt upprättas och i stånd sättas, 
tredskar någon häremot då han blifvit tillsagd och 
ej vid utsatt tid sig till sådant arbete infinner 
plickte 8 skill. 

7° Ängar må ej till bete uppgifvas, sedan de äro 
afbergade, ej heller Hagar eller Sädesgärden förr 
än alla derom sig förenat, samt huru många Krea-
tur de vilja insläppa; Brytes häremot böte 8 skill 
Bco. 

8° Eld må ej bäras bar Hus och Gårdar emellan 
ej heller uti Uthus och Ladugården, ej heller för 
uti dessa och dylika farliga rum något tobaksrö-
kande nytjas vid 18 skill. vite. 

9° På det Betet uti Byens Wretar utan Wallhjon 
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må kunna begagnas, skall den, som uti någon af de 
samma tänker förräta Höst eller Wåhrsäde, först 
derom uti allmän sammankomst tillsäga Byamän-
nen på det de må kunna förena sig att så uti en och 
samma Wret. Den som bryter häremot böte 12 sk. 

100  Inga okända Personer må få hysas inom 
Byn längre än en natt, men de så kallade Skojare 
ingen vid 8 skill. vite. Brunnsgäster dock härifrån 
undantagne. 

110  Äfven hafva vi öfverenskommit att hvilken 
som hälst utaf Byfolket som åstadkommer sqval-
ler eller utbrister uti Skällsord, Eder och Svordo-
mar inom Byn skall böta första gången 8 skill. 
B:co samt andra gången dubbelt och så vidare. 

12° Äfven förbinde vi oss att på de tvenne stör-
re vägar, som leda till Byn, årligen köra på våra 
Brostycken så mycket Grus, som till deras vid-
magthållande finnes nödigt. — Uraktlåter någon 
detta böte 8 skill. B:co och vore likafullt förbun-
den att inom förelagd tid påköra gruset. 

13° Då Bya-männen af Åldermannen blifvit 
sammankallande till rådgjöring äger ingen annan i 
densamma någon talan än den som som är Verklig 
Husbonde och för Hemmansdelen skatteskrifven, 
så framt han är hemma, i annor händelse, hans 
ombud. Skulle någon annan, eho det vara må, 
intränga uti deras samtal eller på minsta sätt, 
åstadkomma oreda, böte första gången 8 skill. 
B:co, men andra gången dubbelt, men sker det af 
fylleri, så skall densamma lagligen tilltalas. 

14° Denna Byordning bör minst en gång om 
året för samtelige Grannarna och dess folk upplä-
sas, så att ingen är okunnig om dess innehåll, och 
skall ingen ursäkt gälla att Barn eller Tjenstefolk 
sig mot Byordningen förgripit, utan skall Husbon-
den vara förbunden att böterne för sitt folk fullt 
erlägga, och må han derföre taga sin ersättning af 
tjenstehjonets lön. 

15° Alla tvistigheter afgöras efter Hemmansde-
larnes storlek, men om ändamålet derigenom icke 
vinnes, skall saken afgjöras genom lottkastning, 
eller en tillkallad opartisk man. 

Denna Byordning hafve vi samtelige Asplunds 
Byamän oss emellan till efterlefnad upprättat, och 
anhålla ödmjukast om den Wällofl. Norrbo Hä-
rads Rätts stadfästelse. Och till yttermera visshet 
hafva vi den med våra Namns egenhändiga under-
skrift bekräftat af Asplunds den 1 Augusti 1816. 
Daniel Olsson, Lars Jansson B, Pehr Ersson B. 
Till Wittnes Anders Nordstrand, Hindrick 
Pärsson B. 

Hvilken ord ifrån ord i Domboken således inför-
des samt, likmätigt Kongl. Resolutionen på All-
mogens besvär af den lsta September 1741, af 
Härads Rätten faststäldes att som Lag i Byaskrået 
gällande vara. År och dag som för skrifvit står. 
På Härads Rättens vägnar: P. Waller 
Med Originalet lika lydande, betygar W. Berg-
lund. 

Byordning för Gussjö 1786 

ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D III: 
227 1/2. 

Afskrift 
På nedanstående dato voro Gusjö Byamän och 
Åboerna samfält förenade att öfverenskomma, 
upprätta och fastställa emellan sig samteligen en 
Byordning för Gusjö By i Fläckebo Socken och i 
Norrbo Härad belägen att det så mycket bättre 
ordning må uti vårt Byalag Gusjö kunna hållas, 
hafva vi underskrifne om efter följande puncter 
öfverenskommit och derjemte efter de fleste rös-
ternas fallande utvalt till skick och anständig Ord-
ning oss emellan uti Gusjö By och Fläckebo Soc-
ken både när by och fjärran att efterlefva allt hä-
danefter framgent och i framtiden som följer: 

10 Om Sammankallelse. Att såsom Ålderman 
Byns angelägenheter på ett Års tid hvarifrån den-
na Byordning sin början tager bevaka ålderman-
nen, äger derföre magt när han vill antingen sjelf 
pröfver nödigt eller varder af någon annan tillsagd 
att sammankalla Byamännerne att gemensamt 
med hvarandra öfverlägga om det arbete de då 
vilja företaga heller hvad hälst det vara må som till 
Hemmanens bättre bruk, häfdande och förmon 
lända kan; detta sammankallande sker genom ett 
af Åldermannens utsändt bud att Byamännerne 
sammankalla, försummar någon detta bud eller 
visar här någon motvilja plikte första gången 2 sk 
och 2dra gången dubbelt. 

2° Hvem som komma skall. När budet således 
till grannarnas sammankallande omlupit bör 
Åboen sjelf ifrån hvarje hushåll på den här vid 
Byen och så kallade utsatte Samle Platsen sig 
straxt inställa och afhöra hvad som af Ålderman-
nen kan blifva föreställd, blifver någon utan förfall 
borta, och sig då icke infinner böta 2 sk sker det 
oftare af tresko och vårdslöshet böte hvar gång 
dubbelt. 
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3°  Om Bisittare och Svordom. Efter Byalaget 
är stort har Ålderman tillsatt 2ne Bisittare och 
hvilka äga att afgjöra de förefallande Disputer 
samt utkräfva Böterne hvartill böra ock motvilliga 
efter denna Byordning gjort sig förfallen; Skulle 
någon af Byamännerne vara så obetänkt att vid 
Sammankomsten med oanständiga ord öfverfalla 
Åldermannen heller någon annan af Grannarne, 
heller och utbrister i Eder och Svordom Böte 8 sk 
heller mera eftersom brottet är till. 

4° Om Gärdesgårds Syn. På det hvar och en må 
njuta fred och hägn böra alla Gärdesgårdar om-
kring Gärden, ängar och Hagar hållas i fullkomligt 
godt stånd, till hvilken ända nödigt är det Gärdes-
gårds Syn varder Höst och Wåhr eller och flere 
gånger om Året der så nödigt pröfvas af samteliga 
Grannarna förrättad hvarvid noga bör efterses alla 
felaktigheter och det som finnes ogilt skall sedan 
sättas i fullkomligt stånd inom en viss förelagd tid. 
eller plikte den sådant försummar 1 skills plikt för 
hvarje gång och gälde dessutom skadan, som deraf 
åter timat; Ålderman bör ock noga tillse det ingen 
sker något förnär utan att hvar håller gärdesgård 
efter hemantal. 

5° Om oduglig Gärdesgård. Enär någon 
Gärdesgård omkring Åker, Äng, Hagar heller 
Betesmark blifver nederfallen eller eljest finnes 
oduglig bör den straxt utan dröjsmål förbättras 
och i stånd upsättas, försummar någon det sedan 
han antingen sjelf fått behörig kunskap eller blifvit 
af Åldermannen herom tillsagd böte 1 sk för hvart 
Kreatur som derigenom kommer och fylle der-
jemte skadan efter Byalagets bepröfvande. 

6° Om Grindar och Led. Likaledes böra alla 
Grindar hvarest de behöfvas hållas i godt stånd så 
att härigenom inga Kreatur inkommer, varder det 
försummat, plikte 1 sk för hvarje gång och ersätte 
skadan med 4 sk vite; desslikes böra äfven alla led 
och öpningar på Wintervägar straxt om Wåren 
uppfredas och på det Byamännerne måtte så myc-
ket bättre här vidtaga deras skyldighet i akt, ty 
kunde hända efter alla Grindar deremellan så att 
fördelas, som det för hvar och en kan falla be-
qvämligast. 

7° Om Dikeshållning och Syn. På det Diken der 
Ladtmohns belägenhet sådant fordrar må desto 
större nytta anläggas och vid makt hållas är nödigt 
att Dikessyn håller åtminstone 2ne gånger om Året 
den första om Wåren när tjälen gått ur jorden, på 
det man bäst och säkrast må kunna se hvar vattnet 
på Åkren beqvämligast låter sig afleda och den 

andra om Hösten, då noga efterses bör huru hvar 
och en så till sin egen som sin grannes nytta och 
fördel fullgjöra det honom åligger. 

8° Om Floddikens förhållande. De aflopps och 
floddiken hvilka Dikessynen finner nödiga böra 
stadigt hållas vid magt, på det vatnet derutur må få 
sitt fria och obehindrade glopp, men skulle det så 
hända att några granneägor möta och dämma sam-
man vatten äro de samma förpliktade att det ige-
nom sina ägor utan dröjsmål genomgräfva och ut-
släppa, försummar eller eftersätter någon sådant i 
Byalaget sedan han derom blifvit tillsagd plikte 4 
sk Bco för hvarje famn och betale dessutom Di-
kare lön serskildt. 

9° Om Åker Bruk. På det Åkerbruket må så 
mycket bättre samt säkrare komma uti godt stånd 
är nödigt att en viss trakt av Åker årlig, till 
omansning och dikning företages hvarför Skjårdi-
ken som finnas nödiga emellan Åkrarne böra af 
Grannarne så fullkomligen uppdikas, som nödvän-
digheten fordrar, samt diken på de ställen, som 
diksynen förordnat, behörigen uppränsas och vid-
makthållas, jemväl och alla höga dikesrenar up-
gräfvas, åliggandes Ålderman att noga tillse det 
torfven af renarne såväl som dikesmullen blifver 
på Åkren utförd på de ställen der bäst behöfves, 
skulle någon derutinnan visa tresko och motvilja, 
hafva grannarne frihet att taga Dikare och sedan 
låta af den treskande utmäta Dikarelön jämte 1/4 
skills Böter för hvarje famn de för honom updikat. 

10° Om Sädesåkrars nedtrampande. Till före-
kommandet af SädesÅkrars nedtrampande af den 
skada och olägenhet som oftast deraf förorsakas, 
att den ena grannen uppå den andras sådda Åker 
förderfvar och nedtrampar hans säd, derföre böra 
samtelige Grannarne efter gjörligheten gjöda sin 
Åker på en trackt och Skifte, så att de der kunna 
utså enahanda Säd om Höst och Wåhr. 

11° Om Sädes Gärdets Hägnad. Enär Byamän- 
nerne således om Wåren kommit öfverens hvarest 
de vilja så sin WinterSäd, böra alla Gärdesgårdar i 
rättan tid upfredas, så att när Sädestiden om Hös- 
ten infaller och Grannarne af Ålderman derom 
tillsagde varda bör Sädesgärdet inom ett dyngen 
vid 8 skill. plikt vara uppfredat, skulle någon se- 
dan det sått är insläppa sine Kreatur Böte för 
hvardera kreaturet jemväl skadans ersättande 3 sk 
och vare vid samma straff förbjudit att uprifva sina 
Gärdesgårdar omkring Trädesgärden, så framt 
icke alla Grannarne derom öfverenskommit. 

12° Om Grön Rågs betande. Ej må någon om 

34-782454 Ehn 



518 Västmanlands län 

Höst eller Wårtiden och Wintertiden insläppa lösa 
Kreatur på rågen att beta innan Åldermannen in- 
kallat Grannarne, att de då pröfva att det då utan 
skada ske må, gjör det någon eljest plikte hvarje 
gång 2 sk för hvart Kreatur han således insläpt. 

13° Om Ängars Wåhrbetande. Såsom det ej 
ringa skada förorsakar att Hästar och andra Krea- 
tur varda om Wåren sedan tjälan är utur jorden 
varda insläpte uti Ängarne till Bete, altså varder 
det af högsta nöden att öfverenskommelse dervid 
att det aldeles varder förbudit, bryter någon häre-
mot plikte för hvart kreatur 2 sk och skadans 
ersättande tillika. 

14° Om Ängars Höstbete. På det Ängarne ej 
måge varda altför mycket utgnafna och nedtram-
pade hvaraf ganska stor skada och afsaknad på 
nästa år Gröda förorsakas, för den skuld är högst 
nödigt att de om Hösten, sedan de blifvit lagom 
betade, Varda på de ställen der det sig gjöra låter, 
straxt uppfredade, gjör någon häremot, sedan 
Grannarne om Ängarnes hägnad sig förenat plikte 
4 sk och varde ändå förbundne Kreaturet straxt 
uttaga vid Böter. 

15° Huru Watten af Åker utsläppas skall. Enär 
Åldermannen antingen sjelf pröfvar nödigt heller 
blifver igenom och af någon annan påmint att låta 
ifrån Åkrarne och i synnerhet Sädesgärdet ut-
släppa det öfverflödiga Vattnet bör en karl från 
hvart matlag på föresatt stund och tid sig infinna 
samma arbeten att förätta, försummar någon detta 
eller går bort innan alt blifver fullgjordt böte 4 sk 
och betala dessutom efter Byamännens bepröf-
vande dem som arbetet för honom förrättat. 

16° Om Åkrars Råmärken. Ålderman med sam-
telige Byamännernes närvaro böre noga tillse både 
Höst och Wåhr det att riktiga Råfåror bliva dem 
emellan uppkjörde, samt Råmärken af sten ned-
satta, ty Pålar både ruttna och Kullkjöras, hvilken 
som icke fullgjör det böte 2 skill. 

17° Om Ängars afbergande. Om Sommartiden 
innan Gräset blifver mycket växt böra samtelige 
Byamännerne genom Åldermans tillsägelse sig 
uppå sina samfälta Ängar inställa, att derstädes 
sina Råmärken emellan Tegarne uprätta och ned-
sättas hvilka böra vara sten vid alla ändar af Te-
garne och sedan när de vilja begynna att slå sina 
Ängar bör Ålderman sammankalla grannarna och 
derom öfverenskomma, så att alla begynna på en 
gång att slå, så att den ena icke trampar eller med 
kjörande dens andras Gräs, slår någon sedan öfver 
rätta linien in på sin grannes Äng eller teg betala  

höet eller gräset till bakas, hvilken som emot den-
na paragraf bryter böte 8 sk jemte skadans ersätt-
ning. 

18° Om Slåning i Sädes Gärden. Ingen må afslå 
sina Åkerrenar i Sädesgrädet innan samtelige bya- 
män och Grannar sig derom förent och Måhlre-
name först blifvit delta, vid 4 sk Böter, och dess-
utom skadans ersättande för det gräs han för gran-
nen nedtrampat. 

19° Om Vägstycken och Broer. Alla nödiga vä-
gar inom ägorna till och ifrån Byn bör grannarna 
emellan fördelas, sedan hålle hvar och en sitt väg-
stycke försvarligen med god upsigt vidmakthålla, 
försummar någon att förbättra den bro eller Wäg-
stycke som honom tilldelt är, sedan honom är 
vetterligit att den Bro eller vägstycke varder ogil-
lad när han af Åldermannen tillsagd blifvit Böte 2 
sk Bo, skulle han ändå vidare treskas hafver Ål-
dermannen med Bisittarne magt att för lega låta 
laga det som ogilt är och sedan af den treskande 
efter godtfinnande legan jemte Böterne uttaga. 

20° Om Kreaturs Kjödrande. Ingen skall vara 
efterlåtit att utan samtelige Grannanies öfverens-
kommelse beta eller tjödra sine Kreatur uti Äng 
eller Sädesgärden änskönt det sker på hans ägor, 
gjör det någon han plikte hvarje gång för hvart 
Kreatur 4 sk och andra gången dubbelt efter som 
Brottet är till. 

21° Om Hagars och Ängars upgifvande. Då Ha-
gen skall upgifvas till Bete samt Ängar som äro 
afbergade böra inga Kreatur deniti insläppas in-
nan Åldermannen sammankallat grannarne och de 
sig förent, så väl om tiden när sådant ske må, som 
ock om antalet och hvad slags Kreatur de där vilja 
insläppa; Likaledes förhålles när Sädesgärden om 
Hösten blifver ledigt och Säden inbergad, hvilken 
som häremot bryter böte 8 skill. 

22° Om Ängars tramp och körsel. På det Äng-
vallen ej må för mycket upptrampas och skadas 
skall uti de ängar der allena forväg är ingen skall 
vara tillåtit att köra Wåhr eller Höst när Kjälen är 
ur jorden, och så framt om icke Gärdesgårne om-
kring sådane Ängar ej bör lagas eller omstängas 
bör gärdslet dertill utkjöras medan tjälen är i jor-
den, ej heller må någon uti de ängar der forväg är 
kjöra utom rätta vägen, gjör någon annorlunda 
plikte 8 skill. Bo. 

23° Om Rofvors och Ärters plåckande. Uppå 
de ställen der Grannarne samfålt uppå en viss 
trackt eller intage sina ärter eller Rofvor plantera 
låtit bör ingen tillåtas efter sedvänjor och vanart 
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gå omkring och plocka hvarest de kunna, så väl på 
ens annors som på sin egen åker, gjör någon det 
böte 4 skill för hvar gång. 

24° Om Arbetes förrättande. Skulle sedan Ål-
derman sammankallat Grannarne och de sig för-
ena om det arbetet de då vilja begynna det vare sig 
antingen Hö eller Sädesbergning eller hvad det 
hälst vara må, skulle någon uti Byalaget deruti 
finnas med efterlåtenhet, tresko och försummelse, 
hvarigenom de öfriga uti sitt gjöromål blifva hind-
rade, vara de då icke skyldige att vänta på den 
tröga, utan hafva frihet sitt arbete fullända och han 
skylle sig sjelf för den skada han derigenom lider 
och böte dertill 2 sk. B°, men der någon för åkom-
men nöd skull och fattigdom eller någon annan 
oförmodlig händelse ej hinner med att fullborda 
sitt arbete såsom Byens nytta och angelägenhet 
fordra njute han då i Sädes och Bergningstiden 
m. m. hjelp af grannarne efter skälig betalning. el. 
ock med annat arbete efter åldermans och Bisit-
tarnes bepröfvande det ersätta, vägrar han det 
Böte då efter som Byalaget det för godt finnes. 

25° Om frånvarelse i Sammankommande. Skul-
le någon af Byamännerne vara borta när de af 
Åldermannen varda sammankallade bör den sam-
ma vid sin hemkomst hos Ålderman sig underrät-
ta, om hvad då beslutat är vare han sedan skyldig 
det samma i allo att efterlefva likasom han sjelf 
varit närvarande vid Sammankomsten. 

26° Om Elds förvarande. Bar eld må ej bäras 
Hemmanen emellan ej heller i Stall och Fähus 
Lada eller annat Uthus och skall jemväl desse 
Rum allt tobaksrökande varda förbudit, ej må Eld 
lemnas osläckt i Kjölna, Badstufva eller Smedja, 
plikte i annor händelse härmed för farligheterna 3 
sk. Ålderman med Bisittarne böra 2ne gånger om 
Året besigtiga alla Eldstäder i hela Byn och Byala-
get och Taken att de som då finnas bofälliga, att 
Eldsvåda derigenom tima kan bör straxt lagas, 
antingen plikte 4 skill. 

27° Om Barns och Tjenstehjons förbrytelse. På 
det denna Byordning som åtminstone en gång om 
året för samtelige Grannarne bör uppläsas må till 
alla delar så mycket starkare blifva efterlefvad, ty 
skall ingen till ursäkt tjena, att hans Barn och 
tjenstefolk honom ovetande sig emot Byordningen 
förgripit, utan hvar och enhvar som i gården Hus-
bonde är är pliktig till att svara för allt det som 
hans husfolk häremot bryter tillfälle hvaraf Hus-
bonden är förbunden att efter Åldermans och Bya-
männernas behöfvande pröfning Böterna straxt 

erlägga och må han derföre taga sin ersättning igen 
af tjenstehjonets lön och eller penningar af sam-
ma. 

28° Om Böternas utgifning och pantning. Alla 
Böter som i denna Byordning äro utsatte äga bisit-
tame efter Åldermans och byamännens godtfin-
nande af den brottsliga uttaga och den som till 
Böter förfallen är, skulle han vägra att dem ej 
straxt betala hafve de då makt att af den gensträf-
viga taga pant och lägga honom sedan en viss tid 
före inom hvilken han honom inlösa må, försum-
mar han detta varder panten till den mästbjudande 
försåld och öfverlemna sedan Böterna guldne äro, 
äro honom återstäld, skulle någon vara så obe-
tänkt eller försumlig att under en sådan förrättning 
med hugg och slag eller oanständig ord öfverfaller 
den som denna utmätning förrätta bör, plikte han 
då efter Åldermannens och byamännernas för-
godtfinnande. 

29° Om Get Kreatur. Får icke heller någon ut-
släppa sina Getkreatur vid Byn innan Wallhjonet 
är färdig dem med sig taga åt skogen emedan de 
eljest hemma vid Byen skada Byamännerne tillfo-
ga och när de hemkomma straxt dem uti handt-
varning taga, efterlefves det icke, böte den brotts-
lige 2 sk för hvart Getkreatur. 

30° Om Löftagande och skogs Åverkan. Såsom 
det uti hvart Byalag allmänt är att taga löf till sina 
Kreaturs uppehållande, så varder härmed aldeles 
förbjudit, att nedhugga eller kullbryta någon Löf-
skog, samt skära sjelfva tuppen af träden eller 
stryka af något löf, hvarigenom skogen mycket 
förminskas, hvilken som häremot bryter Böte 8 
skill. samma Bot vare för den som gjör åverkan på 
sin grannes skogslott, ehvad Skog det vara må 
hvilket Grannen Åldermannen och Bisittarne böra 
noga efterse, samt Böternas och skadans ersätt-
ning uttaga. 

31° Om Ärttäppris och Linier. Hvilken som i 
byalaget äskar att hafva ris på sina ärter tillåte icke 
att hugga någon ung skog eller tullor hvarmed 
skogen mycket förminskas och utödes, utom de 
som vill betjena sig med något ris på sina Ärter, så 
kan den lägga qvistarne tillsammans, då han uti 
skogen hugger sin ved eller har på sina tegar i 
Ängen röija vill, om Buskarne således tager öfver- 
handen, hvar som härutinnan treskar och bryter 
eger Åldermannen med Bisittarne makt att ef-
terse, samt 16 sk Böter af den treska promt uttaga 
utan skonsmål så framt han icke visa gitter hvarest 
han det huggit har om det är röjning eller ej, äfven 
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åligger det hvar och en så snart det blifver Ålder-
man befall att Byamännerne skola sina skogs Rår 
och linjer upphugga och utblecka, hvilket bör af 
Grannarne efterses det linierne varda vidmakt-
hållne, så att ingen hugger eller gjör sina grannar 
förnär, treskar någon eller försummar någon det 
samma, varder vid förbemälte Bot förbundne. 

32° Om Sjö-sjärande. Den som i Sjön vill skjära 
Wass det varder icke tillåtit för än en rätt och 
riktig utmätning på lotterna i verkställighet fast-
stäldt blifvit, hvilken som häremot utom grannar-
nas vilja och samteliga samtycke och biträde sig 
förbryter plikte 4 sk och ersätte skadan dedemte. 

33° Om Fiskeriets förhållande. Alla Mählar och 
Mählarverkär uti den så kallade Lillängs Bäcken 
varder aldeles förbudit emedan deraf en stor skada 
förorsakas igenom gräsets kulltrampande och en 
mäkta hop med hindrande ris, som vid Slåningen 
en stor skada sig tilldrager, likaledes varder förbu-
det gällande för dem som brukar glip eller hvad 
fiskeri det hälst vara må och den som drager ris uti 
till Måhlvärars behof han skall så snart Fiskesjön 
leken är förbi varda förbunden samma ris åter till 
lands föra och borthämta och hvilken som det 
försummar eller häremot någondera delen sig för-
bryter han böte 16 sk och skadans ersättande der-
till med tillika. 

34° Om Böternas fördelande. Huru de uti den-
na Byordning utfallna Böter måtte delas förbehålla 
sig Byamännerne för godt vara, att uti en Kista på 
ett visst rum hos Ålderman förvare dessa Böter till 
Byns nytta och gangen men icke till någon förtä-
ring och onyttig användelse. 

35° Om Byordnings förvarande hos Ålderman. 
Denna Ordning bör altid i förvar hafvas hos Ålder-
mannen, så att han icke på något sätt förfars, 
skulle han förkommas genom Åldermannens för-
vållande, så åligger honom på egen bekostnad 
ånyo en annan upprätta utan dröjsmål. 

På det denna Byordning må komma till så myc-
ket bättre och kraftigare ändamål, säker samt tryg-
gare efterlefnad täcker vi undertecknade Byamän 
denna ordning med ödmjukaste vördnad honom 
till högst ärade Härads Rätten inlemna att upplä-
sas och stadfästa låta oss undertecknade till en 
säker och pålitlig efterlefnad. 

För allom dem som denna Wår gjorda skrift och 
Ordning händer förekomma, de hafva sig densam-
ma hörsammeligen att efterrätta och vilje vi under-
tecknade Byamän med våra namns underskrif- 

vande och sjelfgjorda bomärken till ytterligare sä-
kerhet och vidare visso och trygghet stadfästa 
låta, som skedde i Gusjö By och Fläckebo Socken 
af År och Dato den 29 Maijus 1786. 

På våra Egne och efterkommandernas och 
frånvarandes vägnar. Eric Jansson B, Eric Ersson 
B, ung. Lars Andersson B, Eric Andersson B, 
Anders Eriksson B, Jan Jansson B, Hans Hansson 
B, Olof Eriksson B, Jacob Larsson B, Jacob 
Jansson B, gl Anders Andersson B, Svän 
Andersson B, Jan Olofsson B, Eric Olofsson B, 
Anders Carlsson B, ung Anders Andersson B, gl 
Lars Andersson B. 
Jan Tillström i Wefde, Anders Andersson B i 
Smessbo, Nämndeman. 

År 1786 den 25 October uppå Norrbo Härads 
laga Höste Ting är denna Byordning för Härads 
Rätten uppläst och på begäran till Gusjö Byamäns 
efterrättelse faststäld, betygar: På Härads Rättens 
vägnar C. Gyllenbååt. 

Utdrag af Domboken hållen i Laga Höste Tinget 
med Norrbo Härad uti Tingsstufvan vid Hallsta 
Gästgifvaregård den 25 October 1786. S.D. Läto 
samteliga Byamänner uti Gusjö By och Fläckebo 
Socken genom Nämndeman välförståndige An-
ders Andersson i Smedsbo inlemna en dem emel-
lan den 29 Maj innevarande År stadgad och un-
derskrifven Byordning, hvilkens riktighet Härads-
domaren Jan Tillström i Wefde och Anders An-
dersson bevittnat; anhållandes han å Bemälte 
Byamans vägnar att samma Byordning kunde af 
Rätten varda faststäld, Hvilken ansökning Hä-
radsrätten i förmågo af Kongl. Resolution uppå 
Allmogens besvär af den 1 sta September 1741 
pröfvade skäligt bifalla, vare det derföre Gusjö 
Byamäns skyldighet, att ofvannämnde Byordning 
sig vid alla deruti stadgade tillfällen till behörig 
rättelse ställa; och hvaröfver bevis genom utdrag 
af Protocollet skulle meddelas, men blef äfven 
sjelfva Byordningen åteknadt År och dag som förr 
skrifvit står. På Häradsrättens vägnar: C. Gyllen-
bååt. 

Med orginalet lika lydande betygar: W. Berg-
lund. 

Stadfästelse av byordning för Gussjö 1786 

ULA. Non-bo härad AIa:16. 25 okt 1786. s 910. 

Läto samtel. byamännen uti Gusjö by och Fläcke-
bo sokn, genom nämndemannen wälförståndige 
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Anders Andersson i Smedsbo inlemna en dem 
emellan den 29de Maij innewarande år är stadgad 
och underskrifwen byaordning Hkns ricktighet 
Häradsdomaren Jan Tillström i Wefde och Anders 
Andersson [i Smedsbo: överstruket] bewittnat: 
anhållandes han åNde byamäns wegnar att denna 
by-årdning kunde af Rn warda faststäld. Hkn an-
sökning HdsRn i förmågo af Kongl. Resu uppå 
Allmog. beswär af den 1 septbr 1741 pröfwade 
skäl[igt] bifalla ware det derföre Gusjö byamäns 
skylldighet, att ofwannde by-ordning sig wid 
alla deruti stadgade tillfällen till behörig rättelse 
ställa — 

Byordning för Hassmyra 1806 
ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D 
III:227 1/2. 

Utdrag af Domboken å Laga WinterTinget med 
Norrbo Härad uti Tingshuset vid Hallsta den 8de 
April 1806. 
S:D: Uppstod utur Rätten Nämndemannen Wäl-
förståndige Olof Persson i Sätra och uppå samte-
lige Hassmyra Byamäns vägnar, anhöll om stad-
fästelse af en Byordning, den Olof Pehrsson ingaf 
ord ifrån ord så lydande: Byordning, upprättad 
och stadgad emellan Samtelige Åboerne uti Hass-
myra by och Fläckebo socken, som till skick och 
ordnings hållande är af alla Byamännen Öfverens-
kommen beviljad och underskrifven, innehållande 
följande. 

1° Sammankallelsen skall ske af Åldermannen 
genom ett bud som han äger magt till ett vist ställe 
och tid utsätta, när han finner att Byens angelä-
genheter det fordra som till Hemmanens bättre 
bruk, häfd och förmon lända kan, eller då han 
derom af någon annan blifvit tillsagd som vill med 
grannarne öfverlägga och rådgöra om arbete eller 
något annat. Blifver då rätta husbonden utan för-
fall borta och sig icke infinner böte två skilling 
banko, sker det oftare af tredsko och vårdslöshet 
böte hvar gång dubbelt. 

2° Ålderman med 2 bisittare skola afgöra de 
förefallande dispiiter samt uttaga Böterna och det 
med pantning enär den brottslige ej godvilligt dem 
utgifver, skulle någon av Byamännen vid Sam-
mankomsten öfverfalla Åldermannen eller någon 
annan med oanständigt ord eller utbrista i Eder 
och Svordom Böte Åtta skilling eller mera efter 
som brottet är till. 

3° Gärdesgårds Syn skall öfveralt hållas höst 
och Vår eller så ofta nödigt pröfvas af alla gran-
name förrättad, hvarvid noga bör efterses alla fel-
aktigheter och det som finnes ogilt skall straxt 
sättas i fullkomligt stånd eller inom viss föresatt 
tid, och plikte den sådant försummar två skillig för 
hvarje gång och gälde dessutom skadan, som deraf 
timat och bör tillses att hvar och en håller gärdes 
gård efter hemmantal och böte den som äger odug-
lig gärdesgård tillika en skilling för hvart kreatur 
som inkommer och dessutom betale skadan efter 
Byamännens bepröfvande. 

4° Grindar och Led, hvarest de behöfvas hållas 
i godt stånd så att intet kreatur inkommer och alla 
led och öppningar på Vintervägen straxt om våren 
uppfredas vid Fyra skillings vite och skadans er-
sättning som derigenom sker bör och alla grindar 
så fördelas som det för hvar och en kan falla 
beqvämligast. 

5° Dikes Syn bör hållas 2ne gånger om året den 
första om våren när kiälen gådt ur jorden, då man 
bäst kan se hvarest vattnet beqvämligast låter sig 
afleda, och den andra om hösten då noga bör 
efterses huru hvar och en så till sin egen som sin 
grannes nytta fullgör det honom åligger, och att 
aflops och flodiken ständigt hållas väl öppna, för-
summar någon sådan dikning böte fyra skilling och 
betale dessutom dikarelön. 

6° Till förekommande af Sädes Åkrarnes ned-
trampande böra samtelige grannarne efter görlig-
heten göda sine åkrar på en tract och skifte, så att 
de der kunna utså enahanda Säd höst och vår. 

7° Sädes gärdet bör för såningen vid Ålderman-
nens tillsägelse inom ett dygn vara hägnat och 
upfredat vid åtta skäl vite, skulle någon sedan sått 
är, insläppa kreatur böte för hvart ett kreatur tre 
skilling och ersätte skadan vid samma bot förbju-
das uppgifva sina Gärdesgårdar omkring trädes 
gärdet utom grannarnes öfverenskommelse. 

8° Grön rågs betande af Lösa kreaturs insläp-
pande Höst, Vinter eller Vårtiden, må ej ske förr 
än Ålderman sammankallat grannarne och pröfvat 
om det utan skada ske kan, gör det någon eljest 
böte 2 skiling för hvart kreatur han insläpt. 

9° Ängars betande om våren sedan kjälen är 
utur jorden varder aldeles förbudit, gör det någon 
böte två skilling för hvart kreatur. 

10° Likaledes måga ej ängarne för länge betas 
och utgnafvas och trampas om hösten, gör någon 
häremot, sedan grannarne om ängens hägnad sig 
förenat, böte fyra skilling. 
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110  Vattnet bör utsläppas af Åkrarrie i synner-
het sädesgärdet när det är öfverflödande och ej för 
snö framlöpa kan, då skall en karl ifrån Matlaget 
på föresatt stund sig infinna samma arbete att för-
rätta, försummar någon det eller går bort före det 
blifver fullgjordt böte fyra skilling och betala dess-
utom den som arbetet för honom gör. 

12° Råmärken mellan Tegarne på Ängarne böra 
innan gräset blifver mycket växt med stakar riktigt 
upprättas, hvilka på ändarne bör vara af Sten och 
när de vill börja slå bör åldermannen sammankalla 
grannarne och derom öfverenskomma så att alla 
begynna slå på en gång, och så att den ena icke 
trampar eller nedkör den andras gräs, slår någon 
öfver Rålinien gifve tillbaka gräset eller höet och 
böte så för det som för det öfriga i denna §. åtta 
skillingar. 

13° Slåningen i Sädesgärdet bör af alla begyn-
nas på en gång och den som slår förr än grannarne 
samfält derom öfverenskomit, så att andras gräs 
blir nedtrampat böte fyra skill. 

14° Broar och tilldelte vägstycken till och från 
byen, åkrar och ängar bör hållas i godt stånd och 
den som befinnes °glid böte ägaren fyra skilling. 
Ålderman bör och för lega låta laga och uttaga 
legan af ägaren. 

15° Kreaturs tjöd[r]ande och betande på ängar 
och sädesgärden, anskönt det sker på egna renar 
eller tegar förbjudes vid fyra skillingars vite för 
hvart kreatur. 

16° Ängar må ej till bete uppgifvas sedan de äro 
afbergade ej eller hagar förr än ålderman samman-
kallat Grannarne och de sig förenat så väl om tiden 
som ock om antalet, och hvad slags kreatur de der 
vilja insläppa och det efter hemmans delarnas 
storlek, likaledes då Sädesgärdet om hösten blir 
ledigt och Säden inbergad, brytes häremot böte 
Åtta skillingar. 

17° All körning på ängsvall, sedan kjälen är 
utur jorden, med giärdsell eller annat förbjudes vid 
fyra skillingars vite. 

18° Ärter och rofvor bör om möjeligt är, på ett 
ställe af grannarne sås och förbjudes dess ploc-
kande i synnerhet om det sker på en annans åker 
vid Åtta skillingars böter. 

19° Till arbetets förrättande bör ålderman sam-
mankalla grannarne att sig förena, när de vilja 
begynna det, vara antingen hö eller Sädesbergning 
eller annat, skulle någon i Byn finnas som med 
efterlåtenhet, treska eller försummelse hindra de 
öfriga i sitt göromål, äro de då intet skyldige vänta  

på den tröge, utan skylle han sig sjelf för den 
skada han derigenom lider, men der någon för 
åkommen nöd sjukdom eller annan olycklig hän-
delse eller fattigdom ej hinner fullborda sitt arbete 
som de andra, njute han då i bergnings tiderna 
eller andra tillfällen hjelp af grannarne, emot skä-
lig lindrig betalning efter Byamäns bepröfvande. 

20° Skogsskilnor emellan lotterna uprättas och 
rensas så ofta Ålderman eller någon annan finner 
det behöfvas vid 8 sk. vite. 

21° Skulle någon af Byamännerna vara borta 
under någon sammankomst, bör den vid sin hem-
komst göra sig hos Ålderman underrättad om hvad 
som beslutit är, och vare han sedan skyldig det 
samma i allo så efterlefva likasom han sjelf varit 
närvarande vid sammankomsten och det beviljat. 

22° Eld må ej bäras bar hus och Gårdar emel-
lan, ej eller i Stall, fähus Lada eller annat uthus 
och skall i dessa hus alt tobaksrökande vara förbu-
dit, ej må eld lemnas osläkt i Badstufva, kölna 
eller Smedja, sker detta böte åtta skill, Ålderman 
med bisittare böra tvänne gånger om året besiktiga 
alla eldstäder i Byn och taken och de som finnas 
bofällige att fara derför eldsvåda är, böta straxt 
lagas vid samma bot. 

23° Denna byordning bör minst en gång om året 
för samtelige grannarne och dess folk uppläsas, så 
att ingen är okunnig om dess innehåll och skall 
ingen ursäkt gälla, att Barn eller Tjenstefolk sig 
mot Byordningen förgripit utan skall då Husbon-
den vara förbunden att Böterne för sitt folk fullt 
erägga och må han derför taga sin ersättning af 
tjenstehjonets Lön. 

24° Denna Byordning skall tillika med Böterne 
uti en kista förvaras hos Åldermannen som derför 
skall vara ansvarig, der förvaras äfven panter som 
för böter uttagas tills den igenlöses eller till den 
mästbjudande förföljas om den ej inom viss före-
satt tid igenlöses af ägarne. 

Denna Byordning hafva vi alla Samteliga Hass-
myra Byamän oss emellan till efterlefnad uprättat 
och anhålla ödmjukast om den Wällofl. Norrbo 
Härads Rätts Stadfästelse och till yttermera viss-
het hafva vi den med våra namns och egenhändiga 
bomärkens underskrifvande bekräftat, af Hass-
myra by i Fläckebo Socken den 26 Martii 1806. 

Pehr Larsson B, Olof Jansson B, Eric Ersson B, 
Anders Matsson B, Mats Larsson B, Lars Olsson 
B. 
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Byordning Upprättad och stadgad emellan samte-
lige åboerne uti Näs by och Fläckebo Socken som 
till skick och ordnings'hållande är af alla Byamän 
öfwerenskommen bewiljad och underskrifwen, in-
nehållande följande: 

10 Sammankallelsen skall ske af åldermannen 
genom ett bud som han äger magt till ett wist ställe 
och tid utsätta, enär han finner att Byns angelä-
genheter det fordra som till Hemmanens bruk häfd 
och förmohn lända kan, eller då han derom af 
någon annan blifwer tillsagd som vill med gran-
name öfwerlägga och rådslå om arbete eller något 
annat. Blifwer då rätta Husbonden utan förfall 
borta och sig icke infinner, böte Twå skilling; sker 
det oftare af tredsko och vårdslöshet böte hwar 
gång dubbelt. 

2° Ålderman med 2 Bisittare skola afgöra de 
förefallande Disputer samt uttaga Böterna, och 
det med pantning när den Brotslige ej godwilligt 
den utgifwer. Skulle någon af Byamännerne wid 
sammankomsten öfwerfalla Ålderman eller någon 
annan med oanständig ord eller utbrista i Eder och 
Swordom Böte åtta skilling eller mera eftersom 
brottet är till. 

3° Gjärdesgårds Syn skall öfweralt hållas Höst 
och wåhr eller så ofta nödigt pröfwas af alla gran- 
narna förrättad, hwarwid noga böra efterses alla 
felaktigheter, och det som finnes ogilt skall straxt 
sättas, fullkomligt stånd, eller innom wiss föresatt 
tid, och plikte den sådant försummar 2 skilling för 
hwarje gång och gälde dessutom skadan som deraf 
timat, och bör tillses att hwar och en håller gjärdes 

gård efter Hemmantal; och böte den som äger 
oduglig g,järdesgård tillika En skilling för hwart 
kreatur som inkommer och dessutom betala ska-
dan, efter Byamärinens bepröfwande. 

4° Grindar och led hwarest de behöfwas hållas i 
godt stånd så att intet reatur inkommer och alla led 
och öppningar på winterwägen straxt om »ren 
upfredas wid 4 sk (sk) wite och Skadans ersättning 
som derigenom sker. Bör och alla grinder så förde-
las som det för hwar och en kan falla beqwämli-
gast. 

5 Dikes Syn bör hållas twänne gångor om året 
den första om wåren när Kälen gådt utur gjorden 
då man bäst kan se hvarest wattnet beqwämligast 
låter sig afleda, och den andra om hösten, då noga 
bör efterses huru hwar och en då till sin egen som 
sin grannes nytta fullgör det honom åligger, och 
att aflopps och floddiken ständigt hållas wäl öpp-
na; försummar någon sådan dikning böte 4 sk och 
betala dessutom dikare Lön. 

6 Till förekommande af Sädesåkrars nedtram-
pande böra samtelige grannarna efter gjörligheten 
gjöda sin Åkrar på en trakt och skifte, så att de der 
kunna utså enahanda Säd, Höst och Wå'hr. 

7° Sädesgjärdet bör för Såningen wid Ålder-
mans tillsägelse innom ett dygn wara hägnat och 
upfredat, wid åtta skillings vite. Skulle någon se-
dan sådt är insläppa keatur böte för hwart ett 
kreatur Tre skilling och ärsätte skadan. Wid sam-
ma bot förbjudes uprifwa sina Gjärdesgårdar om-
kring trädesgjärdet utom alla grannars öfwerens-
kommelse. 

8° Grön rågs betande och lösa kreaturs insläp-
pande Höst Vinter eller Vårtiden, må ej ske förr 
än Ålderman sammankallat grannarne, och pröf-
wat om det utan skada ske kan; gör det någon 
eljest böte 2 sk för hwart kreatur han insläppt. 

9° Ängars betande om Våren sedan kjälen är 
utur jorden warder aldeles förbudit; Gjör det nå-
gon böte twå sk för hwart kreatur. 

100  Likaledes måga ej ängarna för länge betas 
utgnafwas och trampas om hösten gjör någon här-
emot sedan grannarna om ängarnes hägnad sig 
förenat böte 4 sk. 

11. Vattnet bör utsläppas af åkrarna i synnerhet 
sädes gjärdet när det är öfwerflödande ock ej för 
snö framlöpats då skall en karl ifrån matlaget på 
föresatt stund sig infinna, samma Arbete att för-
rätta; försummar någon det eller går bort förr än 
det blir fullgjordt, böte 4 sk och betala dessutom 
den som arbetet för honom gjordt. 

Till Wittnes Olof Persson i Sätra, Anders Persson 
B i Wester Wrenninge. 

Denna Byordning blef nu offenteligen uppläst och 
pröfvade Härads Rätten, i förmågo af 13de Mo-
mentet uti Kong!. Resolutionen på Allmogens be-
svär den 1 September 1741 skäligt den samma till 
vederbörandes efterrättelse att Stadfästa. År och 
Dag som förr skrifvit står. 

På Härads Rättens vägnar P. Waller. Vidimeras 

Byordning för Näs 1795 
ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D 111:227 
1/2. 
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Råmärken emellan åkrar dem ej gamla sta-
diga diken äro, böra med stenar fasta nedsättas, 
och riktiga Rå fårar upköras wid 2 sk wite. 

Råmärken emellan tegarne på ängarna böra 
innan gräset blifwer mycket växt med stakar rik-
tigt uprättas, hwilka på ändarne böra wara af sten: 
och när de will börja slå bör Ålderman samman-
kalla Grannarna och derom öfwerenskomma, så 
att alla begynna på en gång, och så att den ena icke 
trampar eller nedkör den andras gräs. Slår någon 
öfwer rålinien gifwe tilbaka gräset eller Höet, och 
böte så för det som för det öfriga fel i denna § åtta 
skilling. 

Slåningen i Sädes gjärdet bör af alla begyn-
nas på en gång , och den slår för är grannarne 
samfält derom öfwerenskommit, så att andras gräs 
blir nedtrampat; böte fyra skilling. 

Broar och tilldelta Vägstycken till ock ifrån 
Byen[s] åkrar och ängar bör hålls i godt stånd och 
dens som befinnes ogild böte ägaren 2 skilling 
Åldermannen bör ock för lego låta laga och uttaga 
legan af ägaren och dubbla böter. 

Kreaturs tjödrande och betande på ängar 
och Sädesgjärden, änskjönt det skjer på egna 
renar eller tegar förbjudes wid 4 sk wite för hwart 
Kreatur, och andra gången dubbelt. 

Ängar må ej till bete uppgifwas sedan de äro 
albärgade förr än Åldermannen sammankallat 
grannarna och de sig förenat så wäl om tiden som 
ock om antalet, ock hwad slags Kreatur de der 
willja insläppa. Likaledes då Sädesgjärdet om hös-
ten blir ledigt och Säden inbärgad. Brytes häremot 
böte åtta sk. 

All kjörning på ängeswall sedan kälen är 
utur jorden med gärdsel eller annat förbjudes wid 
4 sk wite. 

Ärter ock rofwor bör om möjeligit är på ett 
ställe af alla grannarna Sås, och förbjudes dess 
plåckande, och i synnerhet om det sker på annans 
Åker wid åtta skillingars böter. 

Till arbetets förrättande bör Ålderman sam-
mankalla grannarna att sig förena när de wilja 
begynna Det ware anten Hö eller Sädesbärgning 
eller annat. Skulle någon i byn finnas som med 
efterlåtenhet tredsko eller försummelse hindra de 
öfriga i sitt gjöromål, äro de då intet skyldiga 
wänta på den tröga, utan skylle hwar sig sjelf för 
den skada han derigenom lider. Med der någon för 
åkommor nöd sjukdom eller annan olyckshändel-
se, eller fattigdom ej hinner fullborda sitt arbete 
som de andra, njute han då i bergningstiderna eller  

andra tillfällen hjelp af grannarne emot skjälig 
lindrig betalning efter Byamäns bepröfwande. 

Skulle någon af byamän wara borta under 
någon sammankallelse, bör den wid sin Hem-
komst gjöra sig hos Ålderman underrättad om 
hwad som beslutit är och ware han sedan skyldig 
det samma i allo så efterlefwa lika som han sjelf 
want närwarande wid sammankomsten och det 
bewiljat. 

Eld må ej bäras bar hus och gårdar emellan 
ej heller i stall fähus lada eller annat uthus, ock 
skall i dessa rum alt tobaksrökande wara förbudet. 
Ej må eld lemnas osläckt i badstufwa Kjölna eller 
smedja; skjer det bötes 8 sk. Åldermannen med 
Bisittare böra 2ne gångor om året besigta alla Eld-
städer i byn och Taken, ock de som finnas bofäl-
lige att fara derför Eldswåda, är, böre straxt lagas 
wid samma bot. 

Denna Byordning bör minst en gång om året 
för samtelige grannarne ock dess folk uppläsas så 
att ingen är okunnig om dess innehåll. Och skall 
ingen ursägt gälla att barn eller tjenstefolk sig mot 
Byordningen förgripit, utan skall då Husbonden 
wara förbunden att böterna för sitt folk fullt er-
lägga och må han derföre taga sin ärsättning igen 
af Tjenstehjonets lön. 

Denna Byordning skall tillika med Böterna 
uti en kista förwaras hos åldermannen som derföre 
skal wara answarig. Der förwaras äfwen panter 
som för böter uttages tills den igenlöses eller till 
den mästbjudande försäljes om den ej innom wiss 
föresatt tid igenlöses af ägaren. 

Vid Löftagning må ingen underhugga eller 
kullbryta någon Löfskog eller skära tjäppar af 
trän, hwaraf löfskogen förminskas med 4 sk wite. 

Denna Byordning hafwa wi alla samtelige 
Näs Byamän oss emellan till efterlefnad uprättadt, 
och anhålla Ödmjukast om den wällofiige härads 
Rätts Stadfästelse i och till yttermera wisshet 
hafwa wi den med wåra namns ock egenhändiga 
bomärkens underskriwande bekräftat af Näs by 
den 28de December 1795. 

Matts Göransson, Anders Andersson B, Jån 
Jånsson B, Pehr Larsson B, Lars Jönsson B, 
Anders Pehrsson B, Jan Olsson 
Till Wittnes Olof Pehrsson i Sätra, Anders An-
dersson i Smedsbo. 

År 1796 den 7 April då Norrbo Härads Laga Vin-
ter Ting blef ofwanskrefne By ordning till Rätten 
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ingifwen ock upläst samt till framtida efterrättelse 
gillad och faststäld betygar. 
På Härads Rättens wägnar C. Gyllenbååt 

Afskrift. 
Utdrag af Domboken, hållen å Laga Wintertinget 
med Norrbo Härad på Hallsta Gästgifwaregård 
den 7de April 1796. 
S:D. Genom Nämndemannen Välförståndige Olof 
Pehrsson i Sätra Läto Näs byamän i Fläckebo 
Socken, Mats Göransson, Anders Andersson, Jån 
Jånsson, Pehr Larsson, Lars Jånsson, Anders 
Pehrsson och Jån Olofsson, till Rätten inlemna en 
den 28 December förledit År dem emellan förfat-
tad och undertecknad Byordning med anhållan, 
att den må warda faststäld; för mätandes nämnde-
mannen, det han på deras begäran den samma 
författadt, samt såsom Wittne jemte Nämndeman-
nen Anders Andersson i Smedsbo underskrifwit. 

Och som denna Byordning fans i likstämmighet 
med det för Byordningar År 1742 utgifne project 
författad, samt onekeligen bidragande till ordning, 
ock skick ock Byamännens gemensamma förmån. 
Fördenskull och i förmågo af Kongl. Brefwet af 
den 20 Febr. 1742 pröwfade Rätten skjäligt denne 
Byordning på sätt den i Bokstafwen lyder till be- 
hörig efterrättelse gilla och fastställa, hwaröfwer 
bevis skulle meddelas. 
År och dag ofwanskrefne På Häradsrättens wäg-
nar C. Gyllenbååt 

Med Originalerne likalydande styrka Joh. Borg-
ström, D Carlström, J Hommingsborg. 

Byordning för Sätra 1813 
ULA. Norrbo härad Ala: 26. 30 april 1813. 

Framlämnades til HRn en så lydande Handling: 
Byordning Uprättad och stadgatt emellan Samte-
liga Sätra åboer, uti Fläckebo Sockn som till skick 
och ordningshållande, är af alla byamän öfwerens-
kommen Bewiljad och underskrifwen, Innehållan-
de följande: 

1° Sammankallelse skall ske af åldermannen, 
genom att bud som han äger Magt, til att wist 
ställe och tid utsätta. När han finner at byns ange-
lägenheter det fordra, som till hemmanens bättre 
bruk häfd och förmon lända kan, eller då han  

derom af någon annan blifwer tillsagd, som will 
med grannarna öfwerlägga och rådgjöra om arbete 
eller något annat, Blifwer då rätta husbonden utan 
förfall borta, och sig icke infinner, Böte 2 sk 
Banco, sker det oftare af träsko ock wårslöshet, 
böte hwar gång dubbelt, samt nöjt med hwad de 
närwarande beslutar. 

2° Ålderman med en Bisittare skall uttaga Bö-
terna, som sedan uti en särskild byens Cassa skola 
förwaras, öfwerfaller någon en annan af byen 
åboer wid ett dylikt Sammanträde, böte 8 sk, eller 
mera efter som brottet är till. 

3° Gjärdesgårdssyn skall öfweralt hållas Höst 
och wå'r, eller så ofta nödigt pröfwas samt at då 
alla grannarna äro Närwarande; hwarwid noga bör 
efterses alla felaktigheter ock det som finnes brist-
fällt, skall straxt af äganden i stånd sättas, eller 
innom wiss föresatt tid, ock plickte den som så-
dant försummar 2 sk ock gälde skadan. 

4° Om något kreatur som till hoppning eller el-
jest till ohägn är fallit, och äganden af de öfriga 
grannarna blifwer tillsagd at ett sådant kreatur 
fängsla eller innehålla, och han det försummar 
Böte 4 sk Banco ock ersätte skadan. 

5° SädesGärdet bör för Såningen vid tillsägelse 
innom ett dygn wara befredat wid 8 sk wite. 

6° Alla Skilnader och Råstabar skall på ängen 
innan gräset blifwit wäxt, upprättas och i stånd 
sättas, treskar någon häremot då han blifwit till-
sagd, och ej wid utsatt tid sig till sådant arbete 
infinner plikte 8 sk. 

7° Wid bergningstiden bör ingen af grannarna 
gå till ängen förrän alla efter förut tillsagd tid, på 
en gång följas åt, wid 4 sk wite, gör någon för-
hinder af tresko, ware Lag samma, ty det myckna 
hoparbete det fordrar. 

8° Till arbets förrättande, bör ålderman sam-
mankalla grannarne att sig förena, när de wilja 
begynna det ware anten Höv eller Sädes Bärgning 
eller annat. Men där någon för åkommen nöd, 
sjukdom eller annan olycklig händelse, eller fattig-
dom, ej hinner fullborda sitt arbete som de andra, 
njuter han då i bärgningstiderna eller andra tillfäl-
len hjelp af grannarna mot skälig lindrig betalning, 
efter byamans bepröfwande. 

9° Ängar må ej till bete upgifwas, sedan de äro 
afbärgade, ej heller hagar eller SädesGärden förr-
än alla Sig derom förenatt Samt huru många krea-
tur de wilja insläppa brytes häremot böter 8 sk. 

10° Eld må ej bäras bar, hus och gårdar emel-
lan, ej heller uti uthus och Ladugården, ej heller 
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får i dessa och dylika farliga Rum något Tobaks 
rökande nyttjas wid 8 sk. wite. 

110  Efter som wi nu tillika hafwa öfwerenskom-
mit, at så länge någondera af oss lefwer, Ej någon 
Landtmätare eller storskiftesdelning må äga rum 
alldenstund förut äro nog stora skiften på så olika 
Jordmån, ock de efter den förut nog wäl gjorda 
granskning, utan warandras skada kan efter god-
tycke odlas; Ty anhålle wi ödmiukast at wällofliga 
HäradsRätten täckes denna Förening stadfästa. 

12° Denna byårdning bör minst en gång om året 
för samteliga grannarna och dess folk uppläsas, så 
att ingen är okunnig om dess innehåll och skall 
ingen ursekt gälla, at barn eller Tjenstefolk sig mot 
Byordningen förgripitt utan skall då husbonden 
wara förbunden att Böterna för sitt folk fullt er-
lägga, och må han derföre taga sin ersättning af 
Tjenste Jonets lön. 

Denna Byordning hafwa wi samtelige Sätra bya-
män oss emellan till efterlefnad uprättat ock anhål-
la ödmiukast om den Wälloflige Norrbo Härads-
Rätts stadfästelse och till yttermera wisshet, 
hafwa vi den med wåra namns egenhändiga under-
skrift Bekräftadt af Sättra By d 13 Mars 1813. 
Per Ersson, Lars Ersson, Per Olofsson, Per 
Mattsson, Till wittnes Mats Andersson i Sinesbo 
Nämndeman Erics Johan Andersson B i rensbo 
och Hedemora. 
Och blef efter upläsandet denne Byordning i för-
mågo af Kungl. Resolutionen på Almgrens Beswär 
af den 1 sept 1741 til wederbörandes efterrättelse 
faststält. 

HARAKERS SOCKEN 

Byordning för Hagby 1828 

ULA. Norrbo härad Ma: 33. 1 1 juni 1829. § 13. 

Med begäran om fastställelse inlemmades till Rät-
ten följande Byordning: 
Byordning uprättad och stadgad emellan samteliga 
Jordegare uti Hagby, Harakers Socken som till 
skick och ordnings hållande är af oss alla under-
tecknade Grannar öfwerenskommen och bewiljad, 
innehållande följande: 

1° Äldre Anders Andersson, yngre Anders An-
dersson och Anders Jansson blifwa för det när-
warande Åldermän och Bisittare, Lottar sins  

emellan om Åldermanskapet; derefter skall all 
sammankallelse ske af den blifwande Ålderman-
nen, genom ett bud, hwilken sammankallelse han 
eger på wiss tid och ställe utsätta, när han finner 
att Byns angelägenheter det fordrar, eller om nå-
gon af Grannarne om sammankomst tillsäger, och 
det till Byns gemensamma nytta och ordning lända 
kan. Blifwer då rätta Husbonde, utan laga förfall, 
borto, och sig icke på utsatt tid och ställe infinner 
ej eller någon utur hans gård i dess ställe, Böte 4 
ss. Bancco, efwen som att alla härefter upräknade 
Böter beräknas i Banco mynt; skulle någon oftare 
af Tresko sig icke infinna till nämde sammankoms-
ter, böte sedan dubbelt för hwarje gång. 

2° Ålderman med de twenne Bisittare skola in-
nom Byn afgöra förefallande disputer, samt uttaga 
Böterne, och det med pantning, när den brottslige 
dem ej godwilligt utgifwer. Skulle någon af Bya-
mennerne wid sammankomsterne öfwerfalla Ål-
dermannen eller någon med swordom eller oan-
ständige utlätelser, böte Tolf 12 skilling; wid myc-
ken oanständighet dubbla böter. 

30 Gärdesgårdar och hägn, så kring Åker och 
äng som Byns andre gemensamme hägnader, ware 
hwar och en skyldig i godt stånd hålla, så att wid 
skeende Syn, efter sammankallande, ej något der-
wid är att påminna; de deremot bryter plickte förs-
ta gången 8 ss, andra gången dubbelt. Skulle twist 
upstå Grannarnes enskilte Hagar eller egor emel-
lan, skall Åldermannen efwen sådan twist bjuda 
till att rättwist bilägga, och förena dem om sådan 
gärdesgård. 

40 Om grindar och leds hållande samt Broars 
iståndsättande ware samma Lag som i föregående 
punct. 

50 Olofliga wägars inrättande öfwer hwarand-
ras åkerskiften ware förbudet wid 8 ss Bot. 

6° Ej må någon, Höst eller Wåhr, insläppa sina 
kreatur på Råggräset, att beta, förr än Byamännen 
derom ense äro; den deremot bryter, plickte 2 ss 
för hwarje kreatur. 

7° Ej må några kreatur, på Ängarne, innan slot-
tern för sig gått betas ej eller under Höbärgningen 
insläppas, och sedan den för sig gått, ej längre 
derstädes beta, än till dess samtliga Grannarne 
detta Bete inhiberar, eller till hägn fridlyser; den 
sedermera sina kreatur på Ängarne insläpper, 
plikte för hwart kreatur 2 ss. Åldermannen tillika 
med Grannarne stipulerar huru många kreatur på 
hwarje hemmansdel i hägnad må betas. 

8" Kreaturens ködrande och betande på Ängar 
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och Sädesgärden, änskönt det sker på egna renar 
eller Tegar, warder alldeles förbjudit, wid 4 ss. 
plikt för hwart kreatur. 

9n0  Wid slåningen, skall den som först börjar, 
wara skyldig, då han Grannens teg will öfwergå 
eller öfwerfara, undanslå så bredt, att icke det 
minsta gräs blifwer kulltrampat, gräset undan-
räfsa, att det icke på något sätt bortkommer, eller 
något deraf förfares wid Bot af 6 sk. 

100  Då Slåningen sker i Sädesgärdet, bör noga 
tillses, att icke Grannens gräs på dess renar 
blifwer nedtrampat, ej eller bör nywälle, eller and-
ra gången på renarne slås, då gärdet skall uppgif-
was wid bot af 12 ss. 

110  Om i Sädesgärdet, Täppor, eller Kålgårdar, 
Höns eller Gäss inkomma sedan giltig gärdesgård 
är uppsatt, plikte för hwart kreatur 1 sk. första 
gången, och yttermera dubbelt. 

12° Skulle någon utaf Byns kreatur hafwa det 
okynnet att sig inbryta, eller öfwerhoppa Laglig 
gärdesgård, ware dess egore förpliktad det samma 
fängsla, eller ock Böta för hwart kreatur 8 ss. 
Skadan ersättes desslikes hwarje gång. 

13° Kreaturens förande och motande öfwer 
Sädesgärdet, eller andra i hägn stående egor för-
bjudes. Der sådan framfart är nödwändig bör 
hwad kreatur som hälst klafwas eller ledas, wid 
plikt af 4 sk. för hwarje. 

14° Att körning på Ängsmark, sedan kälan gått 
utur marken, med Gärdsel eller dylikt, förbjudes 
wid 4 sk. vite; dock må Åldermannen med Gran-
name inse nödwändigheten deraf. 

15° Skogsskilnaderne emellan Lotterna up-
qwistas och ränsas så ofta Åldermännen, eller nå-
gon annan, finner det behöfwas wid Åtta skillings 
vite. 

16° Då någon af Grannarne tillsäger Ålderman-
nen om Dikessyn skall sådan genast hållas; det 
stycket som dämmer, ofördröjeligen uptagas, wid 
Bot af 16 sk. — och eger Åldermannen rättighet, 
då tresko wises, att sådant dike för Lega uptaga, 
och betalningen af den treskande utmäta. 

17° Då wattufloder inträffa, böra Grannarne 
dem gemensamt afhjelpa; den deremot treskar 
böte 8 ss. och ledjer Åldermannen i dess ställe 
karl, samt uttager betalningen. 

18° Sädesgärdet bör, wid Åldermannens tillsä-
gelse, genast wid Rågsåningen i hägn hållas och 
eger den witsord som först börjar så; Den deremot 
treskar böte 16 ss. Wintertid får ingen köra öfwer 
den andras med Råg besådde Åkrar wid lika bot. 

19° Stora bron öfwer bäcken underhålles efter 
före skedd indelning med Wirke och Lestänger, 
samt, då den tarfwar Nybyggnad, med gemensam 
hand förbättras; den deremot Tresko wisar, då 
han derom tillsagd blifwer, böte 16 ss. Likaledes 
böra alla för Byn nödwändiga kjörwägar, efter 
indelning, förbättras och underhållas wid Wite af 1 
Rdr; och äger Åldermannen, om ej annorlunda ske 
kan, att efwen låta den för Lego byggas; till ge-
mensamt arbets förrättande bör Åldermannen 
sammankalla Grannarne, att arbetet må ske på en 
gång. 

20° Eld må ej bäras bar; Hus och gårdar emel-
lan, ej eller i Stall, Fähus, Lada eller annat Uthus, 
och skall i dessa hus allt Tobaksrökande wara 
förbudet. Åldermannen med Bisittare böra 2ne 
gånger om Året, besigtiga alla Murar i Byn samt 
Taken och de som finnes bristfälliga, att fara der-
för Eldswåda är, böra straxt lagas wid böter af 12 
skr. 

21° Denna Byordning bör minst en gång om 
året för samtelige Grannarne och dess Husfolk 
upläsas, så att ingen är okunnig om dess innehåll, 
och skall ingen ursägt gälla, att Barn eller Tjenste-
folk sig deremot förbryter, Utan skall då Hus-
bonde wara förbunden att böterne för sitt folk fullt 
erlägga och återtaga denna ärsättning det besta 
han gitter. 

22° Byordningen skall tillika med Byns sam-
fälte Handlingar hos Åldermannen noga förwaras, 
som derföre är answarig jemte Böter eller Panter, 
till dess de blifwa till den mästbjudande försålde 
eller igenlöste. 

Uti alla föreskrifne Puncter äro Wi samtelige 
Jordägare med hwarannan öfwerens, som uti till-
kallade Wittnens närwaro, med wåra Namns och 
Bomärkens undertecknande bekräftas och försäk-
ras. Dock anhålle Wi ödmjukeligen om stadfäs-
telse och granskning härå af Lofl. Norrbo Härads-
Rätt, till wår framtida säkerhet. 
Hagby d. 16 Desember 1828. 

J.E. Forsström. Anders Andersson, Anders 
Andersson, Per Mattsson, Jan Olsson, Anders 
Jansson, Jan Andersson, Jan Hansson B, 
Egenhändiga underskrifterne bewittnas J.P. Öhr-
man, Lars Jansson i Bengsbo Nemndeman. 
Efter upläsandet häraf Resolverades 
Det HäradsRätten pröfwar skäligt att förestående 
Byordning till wederbörandes efterrättelse att 
fastställa. 
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Överenskommelse för Hagby och Gräna 1803 

ULA. Non-bo härad Ala: 21.5 dec 1803. § 85. 

Ingafs och uplästes en så lydande öfwerenskom-
melse: 
Emellan underteknade Gräna och Hagby åboer är 
följande förening och öfwerenskommelse träffad, 
och hwaröfwer om Norrbo Wällofl. HäradsRätts 
stadfästelse anhålles. 

1° Skall alt betande af Hästar, Oxar, Kor och 
Ungnöt på trädesgärdet wara wid En 2/3 RDrs 
wite förbudit. 

2° Inga Swin på Sädesgärdet insläppes då käle 
ur jorden är, eller töwäder infaller, den häremot 
bryter plikte fyra skillingar första gången, och se-
dermera dubbelt. 

3° Gärdesgårdar Led och Grindar hålles i Laga 
hägn, så at wid skeende besigtning ej något blifwer 
at påminna, den en sådan skyldighet åsidosätter 
böte åtta skillingar och upprätte allan skada. 

4° Inga större eller mindre kreatur insläppes i 
Gärdesgärdet, förr än all säd är inbergad och 
Grannarne om en wiss dag öfwerenskomma, då 
Gärdet skall upgifwas, den häremot bryter plikte 
sexton skillingar och ersätte den skada som den-
genom timas. samma bot ware om någon 2ne g. 
slår sine åkerrenar. 

Gräna den 25 Nowember 1803. 
J. E. Öhrman, Anders Jansson, b, Per Persson b, 
Olof Andersson b, Jan Andersson b, Anders 
Andersson b, Abraham Jansson b, Anders Ersson 
b. Alla i Hagby boende. 

At ofwanstående öfwerenskommelse för samtelige 
Byamännen upläst, samt deras underskrift er-
känd, intygas af nedanstående Wittnen And. 
Qweck. Lars Jansson i Bengsbo. 

Häröfwer Resol:s at denna lagligen bewitnade öf-
werenskommelse til den kraft och wärkan lag för-
mår i Domboken införes och til wederbörandes 
efterrättelse stadfästes; Hwarom bewis genom ut-
drag af Domboken meddelas skall. 

Byordning för Skråmsta 

ULA Norrbo härad Ala: 21. 3 dec 1803. §56 

Ingafs och uplästes följande: » Kort utkast till en 
By Ordning, träffad och öfwerens Kommen emel- 

lan Skråmmsta Byamän på sätt följer hwad ålder-
mans wid Bisittarens tillsättande, åligganden, 
gjöromål, och rättigheter angår, följer och efter-
lefwes, hwad i den trykte Byordningen finnes ut-
stakat i 1 §. samt plikt for den treskande. 4 Sr. 

Gärdesgårdar och hägn, så Kring åker, 
äng, beteshagar och gårdar ware hwar och en skyl-
dig i godt stånd sätta, så at wid skeende Syn ej 
något derwid är at påminna. Den deremot bryter 
plikte första åtta Sr och andra gången dubbelt. 

Om Grindar och leds hållande, samt broars 
i stånd sättande ware Lag samma. 

Olofiige wägars inrättande öfver hwarand-
ras åker skiften ware förbudit wid 8 Sr bot. 

Ej må någon höst eller wår insläppa kreatur 
på Råggärdet at beta, forr änd Byamännen derom 
ense äro, den deremot bryter plikte 8 Sr. 

Ej måge någon Kreatur på ängarne innan 
Slåttern för sig gått, betas ej eller under höberg-
ningen insläppas och sedan den för sig gått, ej 
längre derstädes betas, än tills gärdet blifwer up-
gifwit, den sedermera sine Kreatur på ängarne 
insläpper, plikte för hwart Kreatur 4 Sr. 

Wid såningen upgå'r hwar och en sine till-
hörige wad, och öfwerensKomma 8 dagar förut, 
när den skall börjas, samt huru många Kreatur 
från hwarje gård skall anskaffas. Om sådant åsido-
sättes, eller om någor under höbergningen öfwer 
den andras oslagna teg framfar utan at gräset ne-
danslå och hopräfsa- böte 8 Sr. 

Alt betande å Gärdesbackar ware forbudit 
äfwen på alla skiljerenar, men på enskilte skiften 
ware tillåtit, enär någon person Kreaturen åtföljer, 
dock skall ingen Gärdes renarne 2ne gånger 
omslå, bryter någon emot föregående plikte 8 Sr. 

Fäwägar underhålles af de Byamän gemen-
samt, som dem nyttjar, Broar likaledes sedan de 
indelte blifwit, och den sådant försummar äge 
magt, at för lego låta det förbättra och af den 
tre skande betalning uttaga. 

Kyrkospången öfwer ån underhålles efter 
förr skedd indelning i godt stånd med broräke och 
ledstänger, samt då den tarfwar nybyggnad med 
gemensam Köstnad förrättas, den derwid tresko 
wisar, så han derom tillsagd blifwer plikte 16 Sr. 

Om i sädesgärdet, täppor eller Kålgårdar 
Höns eller Gäss inkomma plikte för hwart Kreatur 
1 Sr första gången, och yttermera dubbelt. 

I skogen böra inga skilje trän eller blekade 
borthuggas, den sådant gjör och dermed beträdes 
plikte 8 Sr. 
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Till så mycket säkrare och obrotsligare efterföljd 
af före skrifne punkter anhålla wi om Norrbo Wäl-
lofl härads Rätts stadfästelse härå och bekräfte det 
med wåre egenhändige namns undersättande som 
skedde Skråmsta den 21 Now: 1803. Erik Olofs-
son, Johan Qvarnström, Lars Andersson, Jan An-
dersson, B Olof Jansson, Nils Ersson, Per 
Schaltz. til witne I:E Öhrman. 

Resols Att denna Byordning i domboken införas 
skall, men innan stadfästelse derå kan meddelas, 
bör genom ännu ett witne styrkas, at den samma 
af byamännen blifwit godkänd — 

ROMFARTUNA SOCKEN 

Byordning för Hallsta 1838 

Efter bymännens exemplar av byordningen, nu i 
Länsmuseet, Västerås. 

Utdrag af Domboken, hållen å Lagtima Wåhr-
tinget med Norrbo Härad uti Tingshuset vid Hall-
sta Gästgifvaregård den 30de Junii 1838. 
S. D. Läto Hallsta Byamän, under anhållan om 
HäradsRättens stadfästelse, inlemna en ord för 
ord så lydande: 

»Byordning för Hallsta i Romfartuna Socken. 
På det så mycket bättre ordning må uti Byn 

kunna hållas, skall en ålderman tillsättas tillika 
med en bisittare på ett år och sedan efter tour man 
från man. Åldermannen äger magt när han pröf-
war nödigt eller varder af någon annan tillsagd 
sammankalla grannarne att samrådas om de ange-
lägenheter, som finnas nödiga, hvilket samman-
kallande bör skje utaf ålderman eller dess ombud. 
Den granne som försummar och icke efter bud är 
tillstädes på det ställe, som utsatt blifver när den 
sist budade kommer hvilken bör följa budet efter 
på sammankomsten, pligtar 2 skillingar, skjer det 
af tredsko böter hvarje gång dubbelt, som af ålder-
men och bisittarne bör straxt uttagas. Skulle nå-
gon af byamännen vara så obetänkt, att vid sam-
mankomsten med oanständiga ord öfverhopa ål-
dermannen eller någon annan af grannarne, eller 
ock utbrister i eder och svordom böter 4 skilling 
eller mera efter omständigheterne. 

Gärdesgårdssyn bör hållas hvarje år eller  

när det nödigt pröfvas af samtelige grannarne 
hvarvid bör noga efterses alla felaktigheter, och 
det som då finnes ogildt skall sättas i fullkomligt 
stånd innanför första Synen derefter hålles. Men 
pligte den som sådant försummar för första gången 
4 skilling och andra gången med 8 skilling. Skulle 
någon så tredskande vara, att han kommer att 
pligta för tredje gången må ännu det ökas med 16 
skilling för hvarje Gärdesgård, innan han blifver 
iståndsatt men icke deröfver gällde dessutom för 
skadan. Skulle någon Gärdesgård sedan synt blif-
vit, kullblåsas, bör den sedan Egaren derom kun-
skap fått genast förbättras eller gällde samma 
pligt. 

Alla grindar och led hålles i godt stånd, 
hvilken det försummar plikte 4 skilling och på det 
Byamännen måtte så mycket bättre härvid kunna 
taga denna skyldighet jakt, ty kommer hädanefter 
alla grindar och led så att fördelas, som de för 
hvarje hemmansdel kan vara lägligt. 

Dikessyn bör hållas om Våren så snart 
Vårbruket för sig gått. De aflopps och flodiken 
som då pröfvas nödiga, att med samlad hand böra 
vidmakthållas skall hvar och en granne efter viss 
förelagd tid efter sitt öretal uppdika. Den som det 
försummer plickte 4 skilling. Inga andra diken i 
denna paragraf inbegripne än som löpa ens efter 
och snedd öfver grannars skiften tvärtöfver skiftet 
ware hvar och en skyldig för sin Lott att vidmagt-
hålla vid samma bot. 

Ingen af grannarne vare tillåtligt, att utom 
dess anlagde vägar i Gärdena anlägga väg öfver 
annans åkerskifte utom Egarens lof eller med Åer-
redskap framköra sedan skiftet sådt blifvit, hvil-
ken som dermed beträdes böte första gången 4 
skilling och sedan dubbelt. 

Höst och vår när såningstid infaller bör 
Ålderman så snart han af någon granne derom 
tillsagd blifver eller sig sjelf derom påminner, låta 
sammankalla grannarne, att inom ett dygn upp-
freda gärdet vid 4 skillings pligt. 

När slåttertiden infaller skall ålderman kal-
la grannarne tillsammans, att med dem öfverlägga 
om en wiss dag till att börja, samt hvarest och 
huru stor trakt bör företagas och derförinnan alla 
Råmärken uppsätta. Försummas det af någon 
plikte 8 sk. Skulle alla grannar ej blifva eniga om 
tiden när de skola börja slå, förblifve vid de flestes 
röster. Samma pligt ware för den, som börjar slå 
uti någon annan äng förr än den utsatte blifvit 
inbergad, och samtelige grannar hopkallade och 
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sig derom förenat. Vid samma vite vare förbudet 
att med dragare köra upp uti annars hö eller gräs 
och det nedtrampa. Den som dermed beträdes 
ersätte skadan dubbelt utom böterna, som af Ål-
derman straxt bör wärderas och uttagas. Skulle 
någon med vett och vilja slå öfver skillnaden på 
sin grannes teg pligte 4 skilling och ersätte skadan 
dubbelt, som jemväl af Ålderman genast bör utta-
gas. Ingen vare ej eller tillåtet att köra ens efter 
annans teglott. Den sig deremot bryter ware sam-
ma bot undantagande på de ställen hvarest ingen 
annan utväg finnes; och den vanliga sommarvägen 
på Storängen från Ängsgrinden till Rönningen får 
ingen igenstänga och likaledes vid Skogsängen, 
skall inkörningen vara vid det förelagde ledet för 
att hvar och en må hafva väg till sin teglott utan 
hinder inpå ängen och hvad mark det vara må bör 
intet den ena stänga väg för den andra. 

När äng är afbergad och Säd uti gården 
inbergad bör åldermannen straxt låta sammankalla 
grannarne om betes uppgifvande. Insläpper någon 
sine kreatur för än sålunda skedt är pligte 8 skill-
ing. 

Alla nödiga vägar inom ägorna i hvad namn 
de vara må böra grannar emellan fördelas. Sedan 
hålle hvar sitt vägstycke vid makt; Försummar 
någon att förbättra den bro eller vägstycke, som 
honom tilldeladt är, sedan han af ålderman derom 
tillsagd blifvit, böte 8 skilling. 

Allt samfåldt bete uti hagar, Ängar och 
gärden, hvilka efter öretal lika begagnas; må ingen 
uppgifva för än grannarne efter åldermans sam-
mankallande derom ense blifvit vid 8 Skillings 
böter för den som dermed beträdes. Ej eller må 
någon insläppa sine kreatur uti ängarne om våren 
vid samma bot, undantagande när högsta nöd 
fordrar och alla grannarne derom ense blifvit, ej 
eller lösa kreatur sädesgården drifva vid samma 
vite. 

Skulle sedan åldermannen sammankallat 
grannarne och de sig förenat om det arbete de då 
vilja begynna. Det vare sig antingen slåtter, sädes- 
bergning eller hvar helst det vara må, någon uti 
Byalaget deruti finnas efterlåten, trög och försum- 
lig, hvarigenom de öfriga uti sitt göromål blifva 
förhindrade varer de då icke skyldige att vänta på 
den tröge utan hafva frihet sitt arbete fullända och 
han skylle sig sjelf för den skada han derigenom 
lider, men der någon för åkommor, nöd eller an-
nan oförmögenhet ej hunnit med att fullborda sitt 
arbete njute han då i sädesbärgningen och hötag- 

ningen med mera hjelp af grannarne hvaremot han 
antingen med annat arbete eller skälig betalning 
efter åldermans bepröfvande bör den deras besvär 
ersätta, vägrar han det, böte då efter grannarnes 
godtfinnande. 

Skulle någon av Byamännen vara borta 
när de af åldermannen varda sammankallade bör 
densamma vid hemkomst hos åldermannen sig un-
derrätta, om det som beslutet blifvit, vare han 
sedan skyldig detsamma i alla delar att efterlefva. 

Ingen må Inhysesjohn på sine ägor intaga 
eller annat oförpassadt folk, hysa innan grannarne 
dertill gifvit sitt bifall. Gör någon det plickte 8 
skilling och vare förbunden slika Personer genast 
bortskaffa. Bar eld eller ljus må ej bäras på gator, 
gårdar eller i hvad uthus det vara må samt tobaks-
rökning med låcklösa pipor vid vite af En 1 Riks-
daler Banco. 

På det denne Byordning, som åtminstone 
en gång om året för grannarne bör upläsas, må till 
alla delar blifva efterlefd; ty skall ingen till ursäkt 
tjena, att hans barn, legofolk, torpare eller daga-
karlar honom ovetandes emot Byordningen sig 
förgripit, utan vare han som i gården husbonde är, 
pligtig att svara till allt det som hans hushåll dere-
mot bryta vid pligt som förr anmäldt är i trettonde 
paragraphen. 

Åldermannen tillika med bisittaren och en 
annan granne i byn äger makt att af den brottsliga 
uttaga de böter hvartill den brottsliga gjort sig 
förfallen och i brist af böter pant uttaga. Löser den 
brottsliga ej panten innom förelagd tid af ålder-
man, äge då ålderman magt till den högstbjudande 
panten försälja och uti Documentskrinet förvara 
Penningarne. 

Skulle ålderman försumma sin skyldighet 
när han af någon granne blifvit påkallad och ej 
honom biträder, pligte första gången 16 Skilling 
och andra gången dubbelt. Skulle ålderman och 
bisittare underlåta deras skyldighet, att uttaga de 
böter, som Byamännen efter denna byordning, 
kunna blifva för sin efterlåtenhet och tredska skyl-
dige, så bör åldermannen och bisittaren samma 
böter af sine egne medel erlägga; på det sätt att 
åldermannen deraf betalar 2/3 delar och bisittaren 
1/3 del; alla uti denna Byordning utsatte Böter äro 
i Bancomynt. 

Denna Byordning tager sin början med och ifrån 
den lsta Julii detta år, försäkras af Hallsta den 
30de Junii 1838. 
Jan Andersson, Gustaf Andersson, Pehr 



Norrbo härad 531 

Abrahamsson, Carl Persson, Johan Ersson, 
Margaretha Ersdotter genom S. Myrberg såsom 
Förmyndare i Fredr. Myrbergs Sterbhus. 
Att alla desse Byamän förklarat sig härmed full-
komligen nöjde och med sine egenhändiga Namn 
undertecknat intygar på en gång närvarande Vitt-
nen Pehr Ersson i Båhlstad, Nämndeman, E. 
Lindholm i Hallsta » 

Efter upläsandet häraf Resolfverades det varder 
denne Byordning med stöd av Kongl. Resolutio-
nerne på Allmogens Besvär den 1 September 1741 
och 10 September 1743 § 12, till vederbörandes 
efterrättelse, gillad och fastställd, hvarom bevis 
såväl genom Utdrag af Domboken som anteckning 
å sjelfve Originalhandlingen meddelas skulle. 
Hvilket Afsades Som ofvan På HäradsRättens 
vägnar Aug. Revel. 

Byordning för Äs 1794 
Denna byordning stadfästes vid Norrbo härads 
vinterting 8 april' 1794 varvid endast stadfästelsen 
inskrevs i domboken. Byordningen var underteck-
nad av åtta namngivna akademihemmansåbor och 
en skattebonde. Inför häradsrätten uppgavs att 
akademifogden Barck författat byordningen och 
att denne uppmanat byborna att söka häradsrät-
tens stadfästelse på byordningen. ULA. Norrbo 
härad G: 10. 

Efter handskrift i Nordiska museets arkiv. 

By-Ordning För Samtelige Uti Ääs 
Afskrift 
Byordning För Ähs By i Romfartuna Socken 
Inrättad och Lämpad efter Den af Kongl. Majts år 
1742, den 20 Februarij utfärdade allmenna by ord-
ning 

1. En Ålderman för byalaget tillsättas warje åhr 
efter fleste Rösterne; 

Åldermannen äger magt, när han sielf pröfwar 
nödigt, eller av nogon annan warder påmint at 
sammankalla byamännen till at gemensamt öfwer-
läga om det, som till Hemmanets förmån och bätt-
re brukande lända kan. 

Sammankallandet skier giennom en kluba som 
hos ålldermannen förwaras, men af honnom 
skickas omkring byalaget när byemännen skolla 
komma tillsammans. Den som denne klubba efter 
Ordningen Emottaga bör, är för-Plicktad fort- 

skaffa densamma till sin granne, och det utan 
Ringaste uppehåll; försummar nogon detta elr wi-
sar motwillja plickte första gången En skilling, och 
Andra g. dubbelt. När klubban sålledes omlupit, 
bör Åboen sielf ifrån hwarje Hushåll på den utsate 
sammellplatsen sig straxt Inställa och afhöra hwad 
af Åldermannen blifwer förestäldt. Blifwer nogon 
borta utan laga förfall böte 2ne skill. Skier det 
oftare, af tredsko elr wårdslöshet böte warie gång 
dubbelt. 

Byamännen tillsätter sielfwe efter rösterne 2ne 
bisittare, hwilka äga at afgiöra förefallande twister 
samt at utmäta böterne efter denna ByOrdning. 
Skulle nogon af byamennen wara så Obetänckt at 
wid sammankomsten med oanständiga ord öfwer-
falla Åldermannen elr nogon annan af grannarne 
böt 8 skill. 

Alla gierdes gårdar skolla om första wå'rdag, 
då marken blifwit bar af samtelige grannanie be- 
sicktigas Och det som då finnes ogilt, skall förr än 
kreaturen på bete utsläppas, sätas i fullkomligt 
stånd, elr plickte den sådant för summar 8 skil. 
Åtta dagar efter sedan en sådan fellacktighet på 
giärdesgård först blifwit angifwen, skall den ånyo 
synas; finnes den då icke wara fullkomligen lagadt 
pligte den försummelige dubbelt och giälde des-
utom skadan som der af händt. 

Finnes nogodt kreatur så okunnigt at det 
flöjer öfwer en uprättstånde giärdesgård som har 
den högd Lag föreskrifwer (2 air) så skall det af 
ägaren, sedan han en gång blifwit der om tillsagd 
fängslas wid 4 skillingars wite giör et sådant krea-
tur Andra gången skada, så förhöjes plikten till 6 
skill. 

Enär det händer at nogon gärdesgård, som 
om wåren blifwit i stånd sat elr då Ricktig befun- 
nen sedermera af blåswäder elr andra tillfällig- 
heter faller omkull elr eljest blir oduglig, så bör 
den straxt utan drögs måll, sätas i gådt stånd, 
försummar nogon deta sedan han derom blifwit 
tillsagd, böte En skill. för wart kreatur som derj-
genom Inkommer, och fyle der Jemte skadan efter 
mätismanna ordom. 

Efter den fördellning af grindar och led som 
oss Emellan redan skjedt, elr framdels giöras kan, 
skolla äfwen desa hålas i godt stånd, så at Jnga 
kreatur derjgenom Inkomma. Warder sådant af 
nogon försummadt böte första gången 8 skill. och 
sedermera för warje gång dubbelt och ersätte Altid 
skadan. 

När En granne tillsäger den Andra at willja 
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updicka aflops- eler Skilliedjcken, är den andra 
grannen skyldig at gennast följa och Hjelpa hon-
nom J Arbete wid 4 ss bot. 

Då såningstiden om Hösten Infaller och 
grannarna warda af Åldermannen der om till- 
sagde; bör sädes giärdet Innom 2ne dygn, wid 8 ss 
plickt wara upfredat, skulle nogon sedan såningen 
är börjad, Insläpa sinna kreatur böte för wartdera 
En ss och Ärsätte skadan. Wid 8 ssrs böter för 
bjudes äfwen war och En at till större elr mindre 
dell uprifwa sin giärdesgård omkring trädesgiärde 
så framt icke alla grannarne där om sig förEnnat. 

Ej må nogon om Höst elr Winter Insläppa 
lösa Kreatur på rågen at beta Innan Åldermannen 
sammankallat grannarne och de då pröfwat at det 
utan skada skie må; *giör det nogon eljest plickte 
warje gång 2 ss för wart kreatur Han således Jn-
släpt. 

Utan före gången öfwerens Komelse må 
Jngen om wåren då Kiällen är Jorden, på Engarne 
Jnsläppa Hästar och Andra Kreatur at beta den 
Häremot bryter plickte för wart Kreatur 8 sk. 

Alt betande på Engerne skall skie Efter bya-
männens förEnnande så at allas deras kreatur be-
tas och wallas tillsammans på et ställe skier annor-
ledes, böte den brotsliga 2 ss för wart Kreatur. 

Några dagar Innan slåtertiden om sommaren 
Infaller, skall Ålderman kalla grannarne tillsam- 
mans at med dem öfwerlägga när de willja begyn- 
na slå sinna samfäldta Engar. Men en elr flere 
dagar för ut böra skiftten och tegarne nödwändigt 
utstackas och utwadas; och den deta försumar 
plickte 2 ss första gången dubbelt andra gången. 
Det åliger Ålldermannen med de öfrige byamän- 
nen at noga tillse det Jngen här wid skier förnär, 
utan at en ricktig och Rätt utstackning blifwer 
skiften Emellan förrättadt; och der efter böra alle 
på en gång begynna at slå, så at den enne icke 
trampar och nerkjörer den andras gräs. Slår no-
gon, sedan sållunda skift är, öfwer räta skillna-
den, uppå sin grannes äng, betalle höet elr gräset 
dubbelt tillbacka, och plickte des utom 8 ss. 

Ingen må afslå sinna Åckerrennar i sädes-
giärdet förr än samtelige grannarne sig der om 
förEnnat, och byttesRennarne först blifwit del-
lade, wid 4 skillingars böter, och gälde desutom 
skadan för det gräs han för sinna grannar nedtra-
padt. 

Ingen ware efterlåtitt at, utom samtelige 
grannarnes öfwerenskommellse beta elr Tjudra 
sina kreatur utj Äng eller sädesgiärden, än skiönt  

det skjede på hans Egna Ägor; giör nogon här-
Emot, plickte hwarje gång för wart Kreatur 4 ss 
och för wart betande om nätterna dubbelt. 

Sedan ängarne äro afbärgade böra om Hös-
ten inga kreatur det uti Insläppas förr än Ålder- 
mannen sammankallat grannarne och de sig fören-
nat, så wäll om tiden när sådant skie må, som och 
om antallet och wad slags kreatur de willja der 
Insläppa. 

Lickaledes bör det förhållas när sädes- giärdet 
om hösten blifwit ledigt och säden Inbärgad Hwar 
som härEmot bryter plickte 6 skilling. 

Skulle, sedan Ålldermannen sammakallat 
grannarne, och de sig förennadt om det Arbete de 
då willja begynna, det ware sig slåtter, skjörd elr 
wad som hälst, nogon i byalaget deruti finnes ef-
terlåten, tredsk och försummelig, hwar jgennom 
de öfrige i deras giöromåll blefwo hindrade ware 
de då icke skyldige at wänta på den tröge, utan 
hafwa frihet deras Arbete fullända, och han skylle 
sig sielf för den skada han derigennom lider. Men 
om nogon för åkommen nöd och fattigdom eller 
annan oförmögenhet, Ej hunne med at fullborda 
sit arbete som byens flyta och angelägenhet ford-
rar Niute han då, i sädes- och bergningstiden med 
mera, hielp af grannarne; Hwar emot han, anting-
en med annat arbete elr skällig betallning, efter 
Ålldermannens och bisittarens bepröfwande, bör 
dem deras beswär Ersätta Wägrar han det, böte då 
efter byalagets godtfinnande. 

Skulle nogon af byamännen wara borta, när 
de af Åldermannen warda sammankallade, bör 
den samme, wid sin hemkomst Hos Ålldermannen 
sig underrätta om hwad då beslutit blifwit elr eliest 
kan wara befalt, och ware han sedan skyldig det-
samma i alla dellar at efterlefwa, lickasom han 
sielf want wid sammankomsten närwarande. 

Denna Byordning bör en gång om året för 
samtelige grannarne upläsas. Och på det den må 
till alla delar blifwa så mycket strängare efterlef-
wad, ty skall Ingen till ursäckt tjenna at Hans barn 
elr legofolck honnom owettande sig emot byord-
ningen förgripet; utan ware Han, som i gården 
Husbonde är, plicktigt at swara till alt det, som 
hans Husfolck här emot bryta. Till följe häraf är 
husbonden förbunden, at efter Åldermannens och 
byamännens bepröfwande bötterne straxt utlägga; 
och må Han derföre taga sin Ärsättning af Tienste-
hionnets lön, om han så will. 

Alla böter, som i denna Byordning äro ut-
sate, äga Bisittarena efter åldermanens och bya- 
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mennens gådtfinnande, af den brotlige at uttaga. 
Och der den, som till böter för fallen är, skulle 
wägra at dem straxt betalla, hafwe de då mckt at af 
den giensträfwige taga pant; Och läge Honom se-
dan wiss tid före Innom wilcken han den Inlösa 
må; försummar han det, warde panten till de 
mästbjudande försåld och öfwerskåttet, sedan bö-
terna gulldne äro honom återstäldt; skulle nogon 
wara så obetänckt at, under en sådan förrättning, 
med hugg och slag eller med oanständiga ord öf-
werfalla dem, som denna utmättning wärckställa, 
Plickte då han efter Ålldermannens och Bya-
mänens godtfinnande. 

19. På det åldermannen må kunna hålla så myc-
ket bätre hand och upsende öfwer denna byord-
nings noga efterlefnad i alla dellar, så skall han för 
sit omack och beswär njuta hälften af böterne då 
de ej öfwerstiga 32 skilling och den andra hälften 
dr öfrige delen skall anwändas till nogodt nytigt 
samfält arbete för hella byn. 

Och på det denna Byordning må komma till så 
mycken bätre och krafigare efterlefnad, ty skall 
den till den Högtärade Härads-Rätten Ingifwas at 
upläsas och stadfästas. 

Ähs, d: 13 Februarij 1794. 

Licka lydande mäd Ordenargi intygas af under-
tecknad Anders Andersson, Anders Svensson. 

SKERIKE SOCKEN 
Byordning för Skerike socken 1798 med 
tillägg 1812 
ULA. Skerike kyrkoarkiv 0:3. 

By-Ordning. 
Skärkes sochnemän hafva sins emellan öfverens-
kommit om en sådan By-Ordning, som här ord 
ifrån ord följer: 

Sexman uti hvarje Rote åligger, utom hvad 
Lag och Kongl. Författningar redan bjuda, at i 
samma Rote tillika hafva inseende öfver Landt-
hushållningen, vidmagthålla ordning, bilägga stri-
digheter och befordra Landtbrukets förkofran på 
sätt, som följande §§ innehålla. 

Så ofta gemensamma Angelägenheter vid 
Landtskötslen det kunna fordra, antingen någon 
innom eller utom Byalag det begär, skola Bya- 

männ på kallelse af sexman sig i Bystämma infin-
na, för at i det anmälte målet öfverlägga och beslut 
taga. Upkomma flere olika meningar, råde den, 
som för sig äger de flästa rösterna, och vare sex-
man förbunden, at öfver dess värkställande, så 
vida den laglig är, hand hafva. 

Utblifver någon utan Laga förfall ifrån By-stäm-
ma, eller under dess påstående skickar sig ohöf-
ligt, hafve för denna gången förvärkat sin öfver-
läggningsrätt. 

Förhåller man sig då tillika mot sexman otillbör-
liga, eller eljest, då han å Ämbetets vägnar har 
någodt at befalla och uträtta, böte dessutom En 
Ricksdaler Riksgälds Mynt. 

Ingen innom Byalag vare tillåtit, at anlägga 
Nybyggnad innan det blifvit anmält hos sexman, 
som med tvänne goda männ därtill äger utse plat-
sen. Härvid tillses, at den ej lägges på sumpige 
eller eljest otjänliga ställen, hvarigenom nyttan 
och en anständig ordning komma at lida: ej så, at 
grannar deraf mehn hafva, och i synnerhet, at 
Smedja, Torkhus, och Badstufva sättes på det af-
stånd från Mann- och Ladugård, at Brand-skada 
deraf ej kan befraktas. Bygger någon innan bifall 
dertill på ofvannämnde sätt blifvit lämnat, och 
grundadt åtal sedan därå göres, vara förpligtad, at 
rifva det upp igen innom viss förelag tid. Sker det 
icke då, äge sexmann, at genom andra låta det 
upprifva och legan uttaga. 

Likaledes är sexman förbunden, at med 
tvänne goda männ besigtiga alla Hus, Eldstäder, 
Skorrstenar, Brandredskap, Råmärken, Gärdsgår-
dar, Grindar, Led, Broar, Vägstycken, Diken, 
Källor i gårdar och betesmark, Vattuledningar, 
hvilka af någon blifvit anmälte såsom felaktige. 
Befinnes de sådane, vare vederbörande ålaggde, 
at innom viss tid, de samma efter anordning för-
bättra, sker det icke, äge sexman at genom andra 
låta laga det bristfälliga och legan uttaga. 

Öfverenskommelse Byamänn emellan bör 
träffas åtminstone 8 dagar för at innan samfälte 
Betesmarker, ängar och Gärden skola uppfredas 
eller uppgifvas, samt slåtter företagas. Under den 
tid öfverenskommelse utsätter vare ingen tillåtit, 
at med större eller mindre Kreatur och Åkdon gå 
eller färdas annan än rättan väg där väg finnes, 
eljest aldeles icke: ej eller, at genom tjudrande af 
ett och annat kreatur, eller lössläppande af ett 
eller flere beta sin eller andras lotter i äng. Bryter 
någon häremot, gälde skadan förrsta och andra 
gången enkelt, men sedermera dubbelt åter. 

35-782454 Ehn 
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Dröijer någon utan laga förfall längre med sin 
Bergning eller skörd, än aftalt är, stände sjelf allan 
skada. 

Förstör någon Gärdesgård, öppnar led eller 
grind, som täpper uppfredad åker och äng, och 
densamma ej tillycker, fördärfvar andras Plante-
ringar af växter, frukter och träd, gälde skadan 
tvådubbelt åter. 

Inbryter sig Boskap, eller hoppar öfver lag-
guld stängsel, vare upptaget och Ägaren återläm-
nat med tillsägelse, at vårda det såsom okynnesfä. 
Har skada derigenom uppkommit gälde den åter. 
Sker det annan gång, gälde den dubbelt. Sker det 
flere äge sexman rätt at försälja det för de lidandes 
räkning. 

Sexman tillhör ock det, at hålla noga hand 
öfver de Kongl. Författningar, som röra antagan-
det Inhyseshjon, hysande af kringstrykande oför-
passade folk och Vården af Eld och Brännbara 
ämnen. Likaledes bör han tillse, at sådane Öfver-
enskommelser träffas, hvarigenom tufviga och 
magre Ängar genom afpassad odling blifva mer 
nyttige Planteringar af Lin, Hampa, Jordfrukter, 
Medicinal-Växter, Fruckt och Löfträn, samt an-
läggningar af Humlegårdar befordras: at skog ge-
nom plantering och försigtigt hyggster blir bibehål-
len: at saltpetterjorden och Gödslen genom tjän-
liga anstalter och ämnen förmeras: at Farsoter 
bland människor och kreatur tidigt angifvas, Och 
de Författningar, som till deras hämmande kunna 
vidtagas, blifva värkstälde: at hjelp den blir läm-
nad, som för vanföre, eller eljest iråkade olycke-
lige händelser ej förmår hjelpa sig sjelf, samt, at 
för öfrigt alla de förbättringar, hvilka i en eller 
annan måtto kunna röra Hushållningen och som 
kunna komma till dess kunskap blifva Byamänn 
meddelade. 

Alla Tvister, som i ofvan anförde mål kunna 
uppkomma, bjude sexman till, at med tvänne gode 
männ efter en noga pröfning af målets beskaffen-
het bilägga. Åtnöjes ej de Tvistande med denna 
Bemedling, vare Bystämma sammankallad, och 
därest då ej. Förlikning träffas kan, afdömmes 
saken efter denna Byordning. Vägrar den sak-
fälde, at skada gälda och Bot erlägga vare sig i 
Penningar, varor eller dagsvärken, uttage sexman 
pant, som Käranden får behålla, och i händelse 
den innom förelagd tid ej igenlöses, i laga ordning 
försälja. 

Förbryter någon sig oftare emot denna 
ByOrdning och derpå grundade öfverenskom- 

melser af il vilja, tredsko eller vårdslöshet åsido-
sätter, blifve utom ådömde omkostnader och 
böter, såsom ofredlig granne i Sochnestämman om 
hösten anmäld. 

Vid samma tillfälle anmälas äfven de som 
genom nyttiga förbättringar vid sit landtbruk, eller 
eljest genom några synnerliga bevis af hug och 
omtanka, at gagna, gort sig utmärkte; på det at 
deras namn, goda afsigter och bemödande dem till 
förtjänt heder och androm till uppmuntran må 
blifva intagne i protocollet. 

Böterne mottagas af sexman, som för dem 
bör visa redo och räkning, samt sedan skada och 
omkostnader gulden är, utdela det öfriga uti By-
stämman emellan Rotens fattigaste Jnvånare. 

Uppfyller ej sexman sin pligt, då han 
derom anmodad blifver, eller ock sjelf mot denna 
Byordning, och de i följe deraf ingångne öfverens-
kommelser, felar, undersökes derom i sochne-
stämma, och i händelse han då befinnes felaktig, 
blifve såsom ovärdig Byamäns förtroende afsatt 
och den följande i ordningen intagen då dess rum, 
som tillika äger, at af sin företrädare dubble böter 
uttaga. 

I allmänna sochnestämman vid Michatlis 
tid skall denna Byordning årligen uppläsas, och i 
händelse någre tillägg eller förändringar härutin-
nan emellertid skulle pröfvas nödige, böra de då 
föredragas till allmän öfverläggning och om de 
vinna bifall, gälla sedermera såsom ofvanstående 
Byordning. 

Att vi denna Byordning samfält gilla och antage, 
intyge vi med våra Namns och Bomärkens under-
sättande, som skedde i Skärkes sochnestufva den 
18 Nov. 1798. 
Gustaf Ribbing, Carl Törneblad, Johan Schön ge-
nom J. Hand, J. F. Hutberg, Per Elof Strang ge-
nom Joh. Bergström, Joh. Åkerblom comminister. 
För Fastberga Roten. Hans Ersson i Fastberga, 
Anders Pärsson i Snetomta, Erick Andersson b i 
Gäckby, Nils Nilsson i Bäckby, Mats Jansson b. 
Råstberga Roten. Lars Andersson b i Finsta, 
Anders Larsson b i Finsta, Jan Andersson b i 
Råstberga. 
Kjäfsta Roten. Lars Ersson b i Kjälfsta, Unge Eric 
Jansson b i Kjäfsta, Pehr Pehrsson Kjäfsta, Olof 
Olsson b i Pinkbo, Olof Olsson b i Heljebo, 
Anders Jansson b i Skärkeby. 

År 1798 den 28 november uppå Norrbo Härads 
laga Höste-Ting är denna byordning till Rätten 
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inlemnad och uppläst, samt som domboken vidare 
örmäler till wederbörandes framtida efterlefnad 
astäld; betygar 
å HäradsRättens wägnar H. Gyllenbåt. 
Tilläggning, i anledning af föregående § 14. och 

till underdånig åtlydnad af Kong!. Mjts nådiga 
Skrifwelse, gifwen d. 4 Dec. 1811, enligt Sockne-
stämmoBeslut d. 5 April År 1812. 

Inom Skerikes Församling är ingen Bränvins-
ninutering tillåtlig: Benägenhet för dryckenskap, 
5fverlastande af starka drycker eller däraf följande 
aordningar äro lastbare och åtal underkastade: 
Församlingens sexmän böra häröfver hafva en 
noga tillsyn och brott häremot hos Pastor anmäle; 
Eho, som härmed beträdes, bör inför Kyrko-rådet 
till ansvar ställas och, efter omständigheterne, 
med plikt till Socknens fattige anses. 

Stadfästelse av byordning för Skerike socken 1798 

ULA. Skerikes kyrkoarkiv 0:3. 

Utdrag af Domboken hållen å laga HösteTinget 

med Norrbo Härad på Hallsta Gästgifwaregård 
den 28de November 1798. 
S. D. Uppstod Nämdemannen wälförstå'ndige Eric 
Andersson i Bäckeby och till stadfästelse inlämna-
de en Skjerkes Sokns Byamännen emellan, uti 
allmän Soknestämma antagen och den 18de i den-
ne månad Rotewis underskrifwen Byordning som 
upplästes. Och alldenstund denne Byordning fants 
innehålla hwarjehanda til allmänt och enskilt wäl 
ledande författningar, samt Socknemännen den 
samma icke allenast på sätt berört är underteknat, 
utan ock enligt företedt utdrag af Socknestämmo-
Protocollet hållit i Skjerkes församling den 18de af 
innewarande månad enhälligt antagit, och uppdra-
git Eric Andersson, att stadfästelse therå söka; 
Förthenskull och i förmågo af Kong!. Resolu-
tionen på allmogens Beswär den lsta Sept. 1741 
§ 13. pröfwade Rätten skäligt ofwanberörde 
Byordning sådan den i Bokstafwen lyder till 
Skjerkes Sockneboers framtida och ofelbara efter-
lefnad fastställa; Hwilket sjelfwa Byordningen äf-
wen åteknades. År och dag som förr slcrifwit står 
På HäradsRättens wägnar H. Gyllenbåt. 

Siende härad 
BADELUNDA SOCKEN 

Byordning för Hamre 1823 
ULA Västmanlands länsstyrelses kansli D 111: 227 
1/2. 
Afskrift No 14. Utdrag af Domboken hållen å laga 
WinterTinget med Siende härad i Tibble Bade-
lunda Socken den 26 Febr. 1823. § 60. 

Inlemnades af Hamn Byamän i Badelunda Soc-
ken till Härads Rättens pröfning och fastställelse 
en Byordning af följande ordalydelse: 

» Emillan samtelige Byagrannar och Hemmans-
egare i Hamre by och Badelunda Socken är till 
skicks och ordningshållande innom By följande 
Byordning såsom Lag antagen, bewittnad och un-
derskrifven, nämnligen: 

1° Hvarje år skall en Ålderman af Byagran-
name utses som ombytes årligen i början af Oc-
tober månad hvilken eger att af öfrige grannarne 
kalla en till sitt biträde som vid alla förefallande  

händelser Åldermannen tillhandagår, som äfven 
vid förstnämnde tid bör ombytas, Enär Ålderman-
nen finner angeläget eller han dertill af grannarne 
blifver tillsagd eger han genom bud eller en dertill 
inrättad klubba som fortskaffas gård ifrån gård och 
åldermannen vid samlingen återställes grannarne 
sammankalla å det ställe innom byen han för godt 
finner för att öfverenskomma om hvad som är att 
iakttaga; är husbonde borta skall någon af dess 
folk vara närvarande vid sammankomsten, urakt-
låtes det utan förfall, böte för lsta gången 2 skr 
Banco, sker det genom försummelse eller tredske 
böte dubbelt för hvarje gång han dermed beträdes; 
sak samma om dem som dröjer att komma på 
sammankomsten öfver en halftimme sedan bud 
utgått från Åldermannen; är Åldermannen till 
böter fallen, skola de utgå dubbelt emot hvad för 
de öfrige grannarne stadgat är. 

2° Årligen om våren när barmark blifver samt 
om hösten innan Rågsädet förrättas, skall Gärdes- 
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gårdssyn hållas hvarvid på Åldermannens kallelse 
alla grannarne äro närvarande då noga tillses såväl 
alla led och grindar som Gärdesgårdar innom 
Byens egor äro i fullkomligt stånd, befinnas då 
några bristfällige skola sådant genast eller vid 
förelagd tid förbättras och iståndsättas, sker det ej 
böte den tredskande åtta skillingar Bco och ersätte 
allan den skada som derigenom timar. 

30 Är något kreatur okynnigt medelst hoppande 
eller annan odygd och egaren af Ålderman blifvit 
tillsagd att ett sådant kreatur fängsla eller innehål-
la och han sådant icke gitter, böte första gången 
fyra skillingar banco och sedan dubbelt för hvarje 
gång samt gälde skadan. — 

40 Wid Såningstiderne böra Gärden och vretar 
innom ett dygn efter tillsägelsen vara hägnade och 
fredade vid åtta skillingars vite. — 

50 Alla skilljepålar eller råskillnader å ängarne 
skola uppsättas innan gräset blifver växt, tredskas 
någon, sedan han derom blifvit tillsagd och viss tid 
förelagd böte fyra skillingar banco och ersätte ska-
dan. — 

6° Wid Ängs- och skördbergningen må inga 
tramp eller körvägar begagnas öfver grannarnes 
ängstegar och åkrar, sker sådant utan lof eller 
medgifvande, böte för sådant fyra skillingar och 
gälde den derigenom skeende skada, samma bot 
vare för dem som tjudra kreatur å ängar eller gär-
desrenar innan de blifvit bergade och samfäldt 
uppgifne. 

7° Skulle så olyckligt vara att någon af gran-
name och dess folk genom sjukdom eller annan 
iråkad nöd ej är i stånd att i rättan tid inberga sin 
gröda eller beså sin åker är det vår gemensamma 
vilja som en kristelig pligt och kärlek fordrar så-
dant arbete af grannarne troget och väl förrätta 
emot lindrig betalning. 

8° Ängar, gärden och betesmarker må man ej 
uppgifva förr än Ålderman gjort sammankomst 
och grannarne derom ense äro samt huru många 
kreatur efter hvars och ens lott skola insläppas, 
sker det annorlunda böte den tredskande första 
gången åtta skillingar Banco och sedan fördubblas 
böter för hvarje gång jemte skadans ersättande. 

9° Elden bör med all sorgfällighet vårdas, ej får 
bar eld bäras i uthus eller gårdar emellan vid åtta 
skillingars Banco vite, till lika böter är den förfal-
len som beträdes med tobaksrökande uti eller 
emellan uthus. 

10° Äfven hafva vi grannar härigenom öfver-
enskommit att så länge någon af oss underteck- 

nade lefva ej någon ny storskiftesdelning eller 
Landmäteriförrättning må ega rum, helst nyligen 
delning till endel å egorne skedt, likväl med un 
dantag af allmänningar tillhörande byen som gran 
name emellan med lindrig kostnad kan delas och 
genom odling fördelaktigt kunna förbättras. 

11° Alla nödige afloppsdiken och Skiljnadsdi-
ken skola till förelagd tid upptagas, i annor händel-
se bötes för hvarje famn en skilling banco, sker det 
ändå icke låter ålderman arbetet för lego verkstäl-
la då arbetslegan jämte böterne af den tredskande 
genast uttagas. 

12° De till och ifrån byen indelte vägar böra 
innan den lste October hvarje år genom diken pÅ 
sidorne der sådane äro af nöden samt grus förbätt 
ras, tredskas någon deremot, då han derom blifvi 
tillsagd böte åtta skillingar och arbetet för leg 
verkställas då kostnaden genast uttages. 

13° Ålderman tillsätts efter tur innom byen med 
bisittare som eger fullkomlig magt att alla böter 
uttaga och i en dertill utsedd kista förvara äfven-
som denna byordning och andra byens gemensam-
ma papper der böra vara att tillgå då någon af 
grannarne upplysning deruti åstundar, Öfverfaller 
någon Ålderman eller dess biträde då de sin tjenst 
förrätta böte 16 Sr eller mera efter som brottet är 
till. 

14° Alla och för denna byordning utfallande 
böter skall Ålderman om händerhafva och icke på 
annat sätt använda än sådane utgifter som äro till 
hela byens gemensamma nytta, Och skall denna 
Byordning minst en gång om året genom Ålder-
mans försorg uppläsas på det ingen okunnighet må 
förebära, äfven må ingen ursäkt gälla om barn 
eller tjenstefolk emot Byordningen förbryter utan 
skall husbonden vara förbunden att böterne för 
sitt folk erlägga och af deras Lön sig betald göra. 

Denna Byordning hafva vi samtelige Hamre Bye-
män oss emellan till efterlefnad upprättat och an-
hålle vi ödmjukast om Siende Lofl. Härads Rätts 
fastställelse. Till yttermera visso hafve vi detta i 
tillkallade vittnens närvaro med våra namns un-
derskrift bekräftat. Hamre den Ilie Februari 1823. 
Carl Fredricesson, 

Anders Nilsson, Pehr Jansson, Pehr Olson, J. P. 
Söderberg, Jan Andersson, B, Eric Hansson, B. » 

Efter uppläsandet häraf pröfvade Härads Rätten 
skäligt att denna Byordning i hvad det icke emot 
någons lagliga rättighet strider till framtida efter- 
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i "ttelse gilla och fastställa som afsades; Tid och 
rt som ofvan. 
å Härads Rättens vägnar. A. W. Ahlberg. 

y  ordning för Hälla 1820 
LA. Siende härad AIa:38. 17 nov 1821. § 64. 
öreträdde Carl Fredricsson ifrån Hella och an-
öll å egne och öfrige Byagrannars wägnar om 
äradsRättens fastställelse å en emellan dem 
prättad Byordning, som uplästes så lydande: 

» Protocoll hållet i Hella By, Badelunda Socken 
den 4 Augusti 1820. 

S.D. Samträdde Samtelige Byamännen der-
städes Skattemännen Carl Fredricsson, Jan Ers-
son, Eric Jansson, Jan Jansson och Anders An-
dersson att jcinlikt öfverenskommelse uprätta en 
dem emellan så kallad ByOrdning med följande 
förbindelser: 

19  Skall en så kallad Ållderman årligen tillsättas 
den lsta Mars hvilken äger att när något till samte-
lige Byamännens Gagn och Nytta är att anföra 
dem på en viss dag och timme sammankalla, och 
då öfverenskomma, hvad som företagas skall, 
samt deröfver föra ett ordenteligt Protocoll, hvil-
ket af Åldermannen underskrifves och för alle 
Byamännen uppläses; Åligger det honom at hwid 
eget answar fullgöra hvad här anfört blifver. 

2° Bör alla Byens Gemensamma Hägnader och 
Gärdesgårdar wara i Laga stånd till den lsta Junii 

varje år, hvaröfver Syn hålles på en utsatt dag, f  
vilken Syneförrättning verkställes af den för året 
arande Ållderman med närvaro af minst 2ne 
yens Grannar. För öfrigt åligger det hvarje Jord-

"gare at tillse att deras Gärdesgårdar äro i det 
estånd, att icke skada kan förefalla så snart Snö 
gått eller marken är bar. 
3°All olaglig Betning å Byens gemensamma 

ägor förbjudes helt och hållit, Skolandes icke nå-
gon äga rätt att uppgifwa någorstädes förr än Åll-
dermannen sammankallat Byamännen och derom 
beramat, såväl dagen, som ock hur månge kreatur 
af hwarje sort hvar och en Jordägare får sig i detta 
hänseende till nytto beräkna då äfwen fördelning 
skall skje af kreaturens större och mindre beskaf-
fenhet. 

40 Ingen Slåtter å Byens gemensamma ägor får 
vidtagas förr än dag dertill är beramad och Ålder- 
mannen sammankallat Byamännen; Börandes ett 
sådant sammanträde utsättas minst 3ne dagar förr 
än Slotter vidtages. 

50 Alla wägar innom Byen skola hädanefter un- 

derhållas efter den delning, som förr är verkstäld! 
Hvilken väghållning bör sidst vara förrättad till 
den 24 Sept. hvarje år! Vid ansvar att bristfällighe-
tenie göres för Lego som på vederbörligt sätt ut-
tages; Äfvensom kommer väghållning inom Byen 
Vintertiden hädenefter, att förrättas på det sätt, 
att när Åldermannen finner vägens uptagande vara 
af nöden då utfärda kallelse till sine Grannar, som 
efter deras hemmandelars storlek anskaffar arbe-
tare, hvilka under Åldermannens tillsyn förrättar 
arbetet; Skulle någon emot förmodan i detta fall 
visa tredsko och ej infinna sig på utsatte tiden, 
gjöres arbetet för Lego som uptages på Laga sätt. 

6° Skall hädanefter Vestra Mellangården 
aflemna väg vid deras hustomter till samfälte Gär-
det mot Åsen, eller det så kallade Åsgärdet! Bö-
randes denna väg underhållas, och innan den lste 
November detta år hållas Byamännen till begagn-
ande. 

7° Som flerfaldige gångor händt at vårdslöse 
Personer träffats med påtände Rökpipor, hvilka ej • 
varit försedde med låck, hafva Byamännen sådant 
velat förbjuda, och åligger det hvarje Husbonde 
att varna sine tjänstedrängar och öfrige sådane 
Personer eho det vara må, att de vid ansvar hädan-
efter icke öfverträda sådant. 

8° De Källor hvilka är upptagne till ägarens 
nytto, skall ränsas på den dag Ållderman utsät-
ter, hvarom han likväl är skyldig att underrätta 
sine Grannar en dag förr än arbetet vidtages. 

9° Sluteligen hafva samtelige Byamännen öf-
verenskommit att ett vite af En Riksd. 32 sk 
Banco skulle utsättas för den eller de, som desse 
föreskrefne puncter öfverträder och dessutom er-
sätta all skada efter Lag; Skolandes denne för-
ening vid Lofl. -Siende Härads nästa Ting företas 
och anhållas om dess fastställande: 

Hella som ofvan 
Johan Ericsson, Carl Fredricsson, Eric Jansson B, 
Johan Jansson, Anders Andersson B. 

Att samtelige Byamännen underskrifvit denne öf-
verenskommelse, » Betygar närvarande Vittnen. 
Hella ut supra Eric Ytterberg KronoLänsman. 
Lars Larsson B »; 
Och pröfvade H. R. i anledning härav samt i för-
mågo af Kongl. Resolution på Allmogens Beswär 
den 1 september 1741 skäligt att ofvan intagne 
Byordning till efterrättelse inom Hella Byalag gilla 
och fastställa; hwaröfwer bevis å det ingifne Pro-
tocollet tecknades. 
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Simtuna härad 
ALTUNA, FRÖSTHULTS OCH SIMTUNA 
SOCKNAR 

Stadfästelse av byordning för Altuna, 
Frösthults och Simtuna socknar 1751 

ULA. Simtuna härad Ma: 18.12 okt 1751. 

Läto the i Simtuna Altuna och Frösthults Soknar, 
enit Kongl. Maijts Nådige bref til samtel. Herrar 
Landshöfdingarne af d. 20. febr 1742 om Lands-
culturens uphielpande och förbättrande, tilförord-
nade åldermän, inlemna ett tryckt Exemplar af 
Kongl. Maijts i Nåder föreslagne Byordning, efter 
hwilken samtel. soknemännerne kommit öfwer-
ens, at tu l förekommande, af hwarjehanda oord-
ningar i byarne hade the utsatt then plikt, som i 
hwarje paragraph, med bläck fandts infört. 

Och ner brde byordning, för Simtuna Sokn un-
derskrifwen af Olof Ersson i Härfsta, Erik An-
dersson i Gribby, Anders Andersson i Siggesta, 
Johan Andersson i Tibble, Erik Andersson i Finn-
sta, Pehr Andersson i Österwad, Erik Johansson i 
Heby, Olof Ersson i Karleby, Anders Pehrsson i 
Läby, Erik Eriksson i Ulleråker, och Pehr Eriks-
son i Hiältberga. 

För altuna Sokn, af gle Pehr Ersson i Dräfie, 
Anders Andersson i Billerstena, Olof Andersson i 
Fröslunda och Pehr Olofsson i Altuna by. 

För Frösthult Sokn, af Mats Matsson i Brunby, 
Casseuren Olof Östman i Giästred, Lars Pehrsson 
i Mätteby och Pehr Johansson i Skiensta. 

Anhållandes samtel. Åldermännen om Härads 
Rättens stadfästelse therå. Hwilken Byordning 
Rätten således gillade; och åligger thet wederbö-
rande Cronobetjente, at draga therom försorg, at 
tilräckelige lika lydande Exemplar warda byarne 
tilställte. 

FRÖSTHULTS SOCKEN 

Byordning för Mälby 1818 

ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D 
111:227 1/2. 

Byordning för Mälby i Frösthults Socken 
Sedan en betydelig oordning och oräda inom byn 

börjar blifva gängse, medelst ohängn och betande, 
os ej till ringa skada, ty har vi till förkommand 
där af och till Byns gemensamma förmohn, föl 
jande puncter för hvar och en Jordägare inom By 
till efterrättelse faststella och efterlefva velat. 

1 §. Skall en ålderman årligen tillsättas, jemt 
en bysittare för hvarf inom Byn, Samt då klubba 
från Åldermannen utskickas vara Kos Ålderman-
nen församlade inom 1/4 timma vid 2 rdr Banco 
vite. Skulle ej jordägaren eller åboen tillstädes bör 
någon af dess husfålk sig infinna vid äfventyr af 
samma vite. 

2 §. Så snart marken börjar blifva bar och Snön 
afgår, skall det åligga en var, att hafva sina Grin-
dar och Gärdesgården i det stånd att ej ohägn må 
förspörjas vid 16 rdr pligt- samt om det ändå för 
summas, bota dubbelt. 

3 §. På det var och en må njuta fräd och häng-
en, skall alla Gärdesgårdarna hållas i Lagligt stånd 
till vilken ända. Gärdesgårds syn bör efter utsatt 
tid värkställas, och den som till den utsatte dagen 
ej har sina Grindar och Gärdesgå'rdar i godt stånd 
böte för varje famn 4ra öre Banco samt för ett hål 
2 öre, och en Grind 4 Rdr Banco. 

4 §. Sedan Gärdesgårdar och Grindar på före 
skrefvne sätt blifvit i stånd satte, skall så fort 
ohegn i gärdet förspörjes genast uptagas, då 
dess ägare bötes för en Häst eller boskaps kräatu 
Åtta ss Banco samt för et får 2 sk och för ett svin 
kräatur 2 sk. stycket eller mera efter omständighe-
terna, samt för Gäss och höns då ägaren där 
blifvit tilsagd att af hålla dem därifrån ej hörsam-
mar, lemnas tilstånd att dem dem döda, samma 
vite vare efven gällande för engen inom Byn, men 
utom byn af nestgränsande byar för en Häst Eller 
fä kräatur En Rdr Banco 32 sk. Banco vite. 

5 §. hvad ängsslåttern beträffar, skall efter någ-
ra dagars utsatt tid omhuru långt slås bör, icke 
öfver skridas att den ena för den andra må ned-
trampa vid 16 sk. vite, dock bör icke någon slag 
vägras så fort de fläste Rösterna till öretalet gifvit 
sett bifall. Gärdesgårdarnas Reparationer Om-
kring ängen och vadpålars nedsettning skall värk-
ställas efter utsatt tid af åldermannen vid ofvan-
stående vite. 

6 §. Sedan ängen är afbergad, får ingen där in 
något kräatur insläppa, förr en grannarne sig där 
om för enat, samt under slåtter tiden hästarna på 
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Engen ej öfver nätterna vid 16 sk. vite samt om 
någon sedan han är uppgifven beter öfver tour och 
ordning, vare för fallen till samma vite. 

7 §. färdas någon öfver sin grannes kohage till 
eller i från Ängen pligte derföre för att han kör 
med åkdon En Rdr 32 sk., Rider eller motar fedrift 
En Rdr. Banco samt går däröfver och ej grindarna 
tillsluter eller Broarna uprifver 18 sk. Banco och 
skörflarnas i full stånd settande från kohagen till-
Byn, Lag samme. 

8 §. Alla flod och utlops Diken i Gärdena skall 
var och En updika å sin åker då där om till säges 
inom utsatt tid vid 12 sk. vite och ärsette lägskost-
naden, Äfven åligger det grannarna att underhålla 
byvägarne och Broarne till och från Byn efter 
öretal vid En Rdr vite och äfven ärsetta lägokost-
naden. 

9 §. Ingen eho det vara må för driste sig att 
ovarsammeligen Elden hantera, eller bära utan 
lyckta emellan Gårdar- eller i Uthus eller nyttja 
Låcklösapipor å slika ställen vid En Rdr. Banco 
vite. 

10 §. Skulle vid sammankomster eller Byrå nå-
gon i fylleri eller svordomar med oanständighet 
Utbrista böte 12 sk. Banco. 

11 §. Böterna efter denna Byordning uttages af 
Åldermannen och bisittaren innan han tager af-
träde ur tjänsten. skulle då vid utmätningen ej i 
godo böterne kunna fås, utan gälldeneren med 
ovett och oqwedningsord samt hugg och slag be-
möter Executorerna pligte 1 Rdr 24 sk. samt i 
Brist på pengar få taga pant, vilken efter utsatt tid 
bör i genn lösas eller förseljas. 

Upläst och samtyckt. 
Olof Jansson, Jan Larsson B, Lars Ersson B, Lars 
Larsson och Jan Persson 
År 1818 den 3die Mars å Simtuna HäradsTing 
upvist och till efter rättelse fastställd. 
På Härads Rättens vägnar S. Björkman 
Med originalet lika Lydande betygas af Olof Jans-
son och A. Härling i Mälby. frösthults Sn. 

Byordning för Måtteby 1763 

ULA. Simtuna härad Ma: 22. 27 juni 1763. 

[Överstruket: Byamännen i Motteby By hafwa sin 
emellan följande Byaordning upsatt till widare 
Wälloflige Simtuna Lofl. HäradzRättz stadfäs-
tande d :7 Martji 1763.] 

1° Byamännen sammankallas genom en om- 

kringsänd klubba, then som tå, obehindrad, eij 
infinner sig böte 8 ./. [= öre] Smt. 

2° Brukar nogon därwid Eder elr oanständige 
utlåtelser pligte 1 D Smt. 

3° Gärdslegårdz Syn holles twänne gonger om 
åhret elr om nödigt pröfwas flere gonger, then som 
å förelagd tijd sin skyldighet eij fulgjort pligte för 
hwar famn 2 ./. Smt och ärsätje skadan. 

4° Efter åhrstidens beskaffenhet honas grindar 
och ledh stengde wid bar marck, så at Kreaturen 
intet tilfoga åker och äng nogor mehn wid 16 ./. 
Smtz pligt. 

5° flo och aflopz dicken hollas i stånd, försum-
mar thet nogon pligte for hwar gong han tilsagd 
blifwit 4 ./. Smt famnen. 

6° Then af grannarne som efter 24 timmars för-
bp eij hägnat sin dehl för gärdet, sedan enthera 
tillsagt at han sår, böte 1 D. Smt. 

7° Thens Swin som finnas i gärdet sedan sådt är 
pligtar för hwarje 1 ./. Kopmt. 

8° Then som betar sine creatur i gärdet på råg-
gräset böte för hwart creatur som på annars lott 
befinnes, twå ./. Smt. 

9° Betar nogon sine creatur på ängarna om 
wåhren, böte för hwarje 2 ./. Smt. 

10° Släpper nogon creatur in på marckängen 
innan som samtelige grannarne öfwerenskommit 
thärom, böte för hwarje Creatur 6 ./. Smt. 

11 Slår nogor samfelt äng, innan som han tilsagt 
grannarna thärom, böte skadan och pligte 1 D. 
Smt. 

12 Tjudrar elr beter nogon nogot creatur i 
Sädesgärdet böte 16 ./. Smt för hwarje. 

Ålderman och Bisitjare uttaga böterne af then 
brotzlige, warda the öfwerfalne med hårda ord, 
pligtar han 2 D. Smt. 

[Överstruket: Gl. Jan Ersson b, Jan Novelius, 
Anders Andersson b, Lars Pehrsson b, Pehr 
Larsson, Jan Ersson b, Per Pehrsson b, Staffan 
Ersson b, danil Andersson. b] 

Och emedan detta byemännens öfwerenskom-
mande erkändes och dels besannades, så blef det, 
til obrottslig efterlefnad, af Härads Rätten gilladt 
och stadfästadt. 

Byordning för Skensta 1782 
Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med MBO. Där paragraferna överensstämmer 
anges detta med motsvarande paragraf i MBO. 
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ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D 
III: 227 1/2. 

Byordning för Skensta By bifallen och underskrif-
ven år 1782. År 1783, den 1 Martii å Simtuna 
Härads Winter Ting upläst och stadfest Betygar 
På Härads Rättens Wägnar Jacob Weser. 

Till bibehållande af den ordning hwilken är intet 
mindre tjenlig att befrämja hwars och ens, än sam-
telige Byalagets förkofran och tillwäxt, hafwe wj 
underskrefne förenat oss om följande puncter, och 
anhålle ödmjukeligen om Wälloflige Simtuna Hä-
rads Rätts stadfästelse härå. 

10 Årligen wid Walborgsmässo-tiden tillsättes, 
efter tour, Ålderman jemte en bisittare, och eger 
den förra genom Budkafle sammankalla Byalaget 
till afgörande af förefallande ämnen. Försumar nå-
gor att komma efter bud, om det intet personligen 
beqwämligen sig göra låter, åtminstone genom 
Ombud, pligte twå ss. Förlägger någor Budkafle, 
pligte lika mycket. Sker antingen andra gången, 
det förra eller sednare, pligte dubbelt. 

2° Far någor ut i sammankomsten emot Ålder-
man eller Grannarne uti oanständiga ord, och ut-
brister uti Eder och swordom, pligte åtta ss. 

3° Gärdesgårdar omkring gärden, ängar och ha-
gar böra höst och wår synas af samtelige Byamän-
nen, och derest de bristfällige finnes, bör wiss tid 
till deras botande utsättas. Sker efter den dagen 
någon skada genom ohägn för bristande repara-
tion, böte wederbörande för hwar famn half ss. 
och gälde skadan, som timat, åter. 

4t0 Försummar någor, efter erhållen kundskap 
derom af Åldermannen, eller någon af Grannarne, 
det dess gärdesgård blåst neder, eller finnes odu-
gelig, att den uprätta eller reparera, böte half ss. 
för hwart kreatur som derigenom inkommer, och 
fylle derjemte skadan efter Byalagets bepröf-
vande. 

Sto Alla grindar, hwilka efter hwars och ens 
beqwämlighet böra indelas, skola hållas i förswar-
ligit stånd, så att intet ohägn genom dem sker. 
Timar ohägn derigenom, att någor grind befinnes 
bristfällig, böte wederbörande för hwart kreatur 
half ss. och gälde skadan åter; men sker ohägn 
genom resandes eller någon annans förwållande, 
som wid framfarande eller genom gående lämnar 
någon grind öppen efter sig, ware för den, grinden 
underhålla bör, ingen bot derå. 

6to Som åkerskiften nu befinnas i det läge, att 
derå ingen ändring tarfwas, och hwarje skifte med  

behörige diken äro försedde; så bör wid skeende 
dikessyner höst och wår allenast tillses, att 
aflopps och floddiken hållas ständigt wid magt, 
och derest Någrannars Egor möta, och dämma 
wattnet, äro de förpligtade, att det genom sina 
utan dröjsmål genomgräfwa och utsläppa. För-
summar någor det, sedan han derom blifwit till-
sagd, pligte för hwar famn half ss, och betale dess-
utom dikarelön särskildt. 

7mo Sker tramp, hwaraf åkern tager skada, å 
ens annans sådda åker, pligte den, der till wål-
lande är, fyra ss. 

8 vo Innom twänne dygn, räknade ifrån den ti-
den, Byamännen derom af Åldermannen blifwit 
tillsagda, böra alla gärdesgårdar omkring gärdet, 
wid förestående Rågsådd, wara upfredade wid åtta 
ss. bot. Jnsläpper någor sedan sina Kreatur, böte 
för hwarthera, jemte skadans ersättande, hlf ss., 
och ware wid åtta ss. straf förbudit, att uprifwa sin 
gärdesgård omkring trädesgärden, så framt icke 
alla grannarne therom öfwerenskommit. 

9no-12mo=MB0:10-13 dock: 9: En ss. 10: 
half ss. 11: half ss. 12: twå ss. 

13° J stället för pålar, som ännu på några ställen 
tjenar till Råmärken grannarne emellan, böra in-
nom en wiss af Byalaget utsatt tid, stenar upsättas 
wid bot fyra ss. 

14° Då å samfäld äng Wad tegarne emellan skall 
upgås, åligger alla grannarna wara tillstädes. Den, 
derom tillsagd, uteblifwer, pligte twå ss. Jngen må 
wid twå ss wite, och skadans ersättande ned-
trampa eller nedköra en annans gräs. Men för 
öfrigit eger hwar frihet, att afslå sina tegar när 
honom lägligast faller. Slår någo sedan wederbör-
ligen skift är öfwer rätta lineen, uppå sin Grannes 
äng, betala höet eller gräset dubbelt tillbaka och 
pligte dessutom åtta ss. 

15°-16°=MB0:17-18 dock: 15:åtta ss. 16: 
twå ss. 

17° Wid betande å afbergade ängar och gärdet 
eger hwar och en så många Kreatur ther insläppa, 
som han öfwer wintern framfödt, eller sedan kom-
mit i hans ego; men ingen fördriste sig, att något 
kreatur der insläppa, förrän om dag dertill af de 
genom Åldermannen sammankallade Byamännen 
är öfwerenskommit, wid bot twå ss. Torpare, som 
å samfäldt äng hafwer sin slog sig afdelt, ega ock 
rättighet ther att beta med de kreatur, de öfwer 
wintern framfödt. Likaledes i gärdet, der deras 
åker är belägen. 

18° = MBO:26 dock: åtta ss. 
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19° Uti den Byens gemensamma gagn rörande 
ämnen skall Jnnehafwaren af Kyrkoherde Bostäl-
let göra alt samfäldt arbete med sine grannar, och 
på intet sätt sig therifrå undandraga. Sätter han sig 
theremot, ege Åldermannen och grannarne magt 
att leja för hans arbete, och sedan af honom uttaga 
legan för arbetet, jemte böterna, efter omständig-
heterne, och Byamännens bepröfvande. 

20°-21°  = MBO: 29-30 
22° När säden inköres, skola swinen wara in-

stängde eller utur wägen;: hwar som häremot 
bryter, sedan derom tillsagt blifwit, pligte för 
hwart swin half ss. 

23°-27° = MBO:32-36 dock: 23: tjugufyra ss., 
åtta ss. 24: åtta ss. 

28° De böter, som för bristande skyldigheter 
komma att utgå, skola anwändas till Byens gemen-
samma behof, och waren de till dess under Ålder-
mannens wård, hwilken wid årets slut, det är, då 
åldermansskapet till en annan afträdes, åligger 
derföre redogöra. 

Att härskrefne byordning är den 28 Maii 1782 
upläst, och af oss undertecknade, efter noga öf-
werläggning, godkänt erkänne och bekräfta wi 
mäd våra namns och bomärkens undertecknande. 

Lars Adam Sepelius, Lars Jansson b, Jan 
Andersson b, Eric Johansson b, Anders Ericsson, 
Olof Jansson b, Pehr Jansson b, Bengt Johnsson 
b, Per Christophersson b, Håkan Pehrsson b, Jan 
Andersson b. 

Att å andra sidan underskrefne Skensta byamän 
med egne händer undertecknat sina bomärken, 
undantagandes Anders Ericsson sosom frånwa-
rande, intyga. 
P. Ekelöf. Adj: Past: in Frösth. 

NORRBY SOCKEN 

Byordning för Isätra 1768 
Efter avskrift i Nordiska museets arkiv. 

1797 den 9 Junji å Simtuna Härads Sommar Ting 
upwist. Till en god ordnings bibehållande uti Isät-
tra By hafwa underskrefne åboer uti berörde by 
låttit författa fölljande Byordning. 

1mo Enär Slåttertiden tillstundar skall ålder-
man igenom sine Bisittjare låta sammankalla Bya- 

männen, att rådföra om, på hwilkens äng Slåtteren 
först skall begynnas, och hwad som tå af Byamän-
nen slutes må ingen öfwerträda wid en dahlr Silf-
wermynts wite. 

2do Sedan Slåtteren efter öfwerenskommelsen 
är börjad, som altid af grannarne bör skie på en 
trakt uti ängarne, må ingen understå sig, at kiöra 
öfwer sin grannes oslagne teg, eller höbrede för än 
han slagit, och undanräfsat wäg, bryter någon ther 
emot, plikte en dahlr Silf mynt och ärsättje ska-
dan. 

3 to Ingen skall understå sig, at uti ängar eller 
giärden sedan the afbärgade blifwit i bete insläppa 
ett eller flere kreatur, för än samtel grannarne 
therom öfwerenskomit, bryter någon theremot 
plikte twå dahlr Simt. för warje Kreatur. 

4° Wid samma wite af 2 d Simt, skall Byamän-
nen wara förbudit at höst eller wår, beta, Swin-
Får- eller andre kreatur på Råggräset. 

Utan särskildt öfwerenskommelse må ingen af 
grannarne understå sig at beta andre kreatur uti 
norr- och söderängarne än hästar och kalfwar, 
samt oxar under Rågsåningstiden, then som ther 
emot bryter plikte Rwå dahlr Simt. 

6° Wid lika wite af 2 dr Simt skall grannerne 
wara förbudit, at under tider, än under giötsel- och 
Snednings kiörslen, slå några giärdes Renar, för 
än then allmänna slåtteren skier uti giärdet. 

7° Med sådane kreatur som uti 5. puncten 
finnes omnämde, betar södra byamännen uti sö-
derängen, och theremot norraåboerne uti then så 
kallade tiur[l ängen. 

8° Efter den dehlning som ossemellan är giord 
om grindar och led wid ägorne, skall hwar och en 
af Byamännen wara skyldige at behörigen wid-
makt hålla, wid 2 dr Simt wite; Skier ohägnad 
igenom någons försumelse therigenom, plikte thes 
utom äfwen 2 d Simt och ärsättie all skada efter 
Byamännens bepröfwande. 

9° Skulle någon af Byamän hafwa bofällig 
giärdesgård eller Bråtte at ther igenom kan skie 
ohägnad, och icke genast efter åldermans tilsä-
gelse thensamma förbättrar plikte för treskan En 
dahlr Smt, skier ohägnad ther igenom plikte äfwen 
therföre en dahl Smt och ärsättie all skada och 
kostnad, 

10° Aflops och andre diken emellan grannarries 
sammanstötande åkrar, skall hwar och en efter 
tilsägelse och öfwerenskommelse behörigen dika 
och upränsa; skulle någon treskas att fullgiöra sin 
skyldighet härutinnan plikte Twå dahlr Simt. 
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110  Alla wägar med ther öfwer anlagde broar 
skall hwar och en af Byamännen efter sin ägande 
andehl, efter tilsägelse af ålderman, fullkomeligen 
förbättra och widmakthålla till och ifrån ägorne, 
hwarföre ock, — hwar och en af grannarne skall 
wara förbudit, at nära in wid ägowäganie, giöra 
några lergropar til tegeller wid Twå dahlr Simt 
wite, och återfylle gropen i sitt förre stånd. 

12: Ingen af grannarne skall wara tillåtit, at utan 
öfwerenskommelse giöra någon torfskiörd till 
Sahlu, af Bysens betesmark bryter någon häremot 
plikte Twå dahlr Smt, och thesutom, ärsättje all 
skada för then bortskurne betesmarken. 

13° Skulle någon af Byamännen, blifwa sakfäld 
til the här utsatte witen och böter, som alt bör 
hemfalla til Sockens fattig Cassa, men skulle af 
then sakfälte treskas at utbetalas; Så skall ålder-
man med bisittiarna äga full mackt och myndighet, 
af then treskande at taga Pant, och låta then wid 
någon förefallande auction försälja. 

14° Skulle någon af Byamännen thet ware sig 
antingen män eller qwinnor, med hårda eller för-
smädeliga ord och utlåtelser öfwerfalla ålderman-
nen och bisittarne i och för detta theras giöromåhl, 
skall therföre efter laga bewisning wid Härads 
Rätten utom Tingskostnad böta Fem dahlr Smt. 

15° Åldermannen och bisittarne wäljas af Samtl 
byamännen, och ombytes hwart åhr nyåhrstiden, 
och kommer för instundande åhr 1769 at utwäljas 
ålderman af wästergårdshemmanet, och bisittia-
rena av the öfrige hemman i byn. 

16° Denna wår Byordning förmoda wy skall 
blifwa af then högtärade Härads Rätten oss til 
obråtslig efterlefnad gillad och faststäld. 

Isättra den 2 aug 1768 

År 1769 den 22 Maji wid Laga Sommar Tinget med 
Simtuna Härad är thenna Byordning för Härads 
Rätten upwist och öfwersedd samt til rättelse i 
framtiden gillad och stadfästad. År och dag of-
wanskrefne 

På Härads Rättens wägnar Jacob Weser 

Anders Andersson b, Anders Persson b, Eric 
Persson b, unge Eric Ericsson b, gl Eric Ericsson 
b, Eric Anders änka Brita Olofsdotter b, Johan 
Persson b, Pehr Pehrsson b, Lars Ersson b, Olof 
Mattsson b, Anders Mattsson b, Olof Andersson 
b, gl Olof Ersson b, Matts Larsson b, Pehr 
Andersson b, Eric Jansson b, Lars Ersson b, Eric 
Andersson b, unga Olof Ersson b. 

Stadfästelse av byordning för Kyllinge 1802 

ULA. Simtuna härad AIa:31. 8 juni 1802 No 37. 

Under anhållan om fastställelse inlemnade Ky-
linge Byemän i Norrby sokn en af dem antagen 
och underskrifwen tryckt Byordning, hwilken så-
som ledande till ordning innom Byelaget, blef af 
HäradsRätten till efterlefnad gillad och fastställd. 
Hwarom bewis å Byordningen antecknades. 

Stadfästelse av byordning för Norrbäck 1800 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker, Västman-
lands län vol 318. Simtuna härad. 9 juni 1800. nr 
34. 

S.D. Med anhållan om stadfästelse, upwiste Norr-
bäcks Byemän, Norrby Socknen, en av dem en-
hälligt antagen tryckt Byordning, hwilken Hds 
Rätten fann skjäligt till efterrättelse innom Norr-
bäcks by at gilla och fastställa. 

SIMTUNA SOCKEN 

Stadfästelse av byordning för Gölja 1802 

ULA. Simtuna härad AIa:31. 8 juni 1802. No 27. 

Under anhållan om fastställelse inlemnade Gölja 
Byemän i Simtuna sokn en af dem antagen och 
underskrifwen Tryckt Byordning, hwilken så är 
lydande till så mycket bättre ordning innom Byela-
get HäradsRätten fan för godt, att till efterrättelse 
gilla och fastställa. 

Byordning för Skensta se Torstuna socken och 
härad 

TÄRNA SOCKEN 

Stadfästelse av byordning för Aldersbo 1803 

ULA. Simtuna härad Ala:31. 8 juni 1803. N° 59. 

Upwiste Aldersbo Byemän i Tema Sokn en af 
dem antagen och underskrifwen Byordning, inne-
hållande 37: §§:, hwilken uppå Byemännens 
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derom gjorde anhållan, HäradsRätten fann skjäligt 
att såsom ledande till ordning och skick innom 
Byen, till deras efterrättelse gilla och fastställa. 

Vitesförbud för Norra Hovberga 1802 
ULA. Simtuna härad AIa:31. 9 juni 1802. §75. 

Under anhållan om fastställelse inlämnade Norr-
hofberga Byemän i Tema sokn en dem emellan 
träffad förening så lydande: 

Till förekommande så wäl af betande uti Sädes-
gjärden och wretar med Hästars tjudrande uti 
backar och på lindor, hwarigenom ofta skada på 
sädesåkrarne timar, som ock gräsrifwande uti 
odelte gärdesbackar och på andras åkerrenar, 
samt kreaturs motande till ängar igenom sädesgär-
det, innan å båda sidorne gångwägen behörigen af 
samtelige grannarne skjötslat blifwit samt gångwä-
gar öfwer andras ägor till Torpwreten, hafwa un-
dertecknade Byemän, som i anseende till Byens 
ringhet ännu ej hafwa någon Byordning, Uti wan-
lighet öfwerenskomit, om ett wite af Twå RDr 
utan skadans ersättande och bot efter Lag, för den 
af grannarne som ofwanskrifne puncter uti någor 
måtto bewisligen efterträder. Och skall ingen uti 
sädesgärdene eller wretarne äga rättighet något 
bete förr än samtelige i Byen de samma till betning 
upgifwit. Hwarpå ödmjukast anhålles om then 
högtärade HäradsRättens stadfästelse. 

Jan Carlsson, Lars Larsson, Anders Pehrsson, 
Anders Andersson och Eric Jansson i Norrhof-
berga alla jordägare i Hofberga; Och pröfwade 
HäradsRätten skjäligt att denna af Norrhofberga 
Byemän ingångne öfwerenskommelse, såsom le-
dande till ordning och skick inom Byen, till efter-
rättelse att gilla och fastställa. 

VÄSTERLÖVSTA SOCKEN 

Byordning för Ål 1762 
ULA. Simtuna härad Ma:22. 23 juni 1763. 

Til Rätten ingafs en af gamle Erich Andersson, 
yngre Erich Andersson och yngste Erich Anders-
son, Nils Ersson, Erich Olofsson, Erich Jansson 
och Lars Jansson alle i Ähl och Löfsta sochn den 7 

September 1762 uprättad byordning, som ord ifrån 
ord så lyder. 

Till bibehållande af grannsämja och god ord-
ning, så innom, som utom Byn hafwa Wij samte-
lige jord Egare uti Åhl, sålunda öfwer Ens kom-
mitt och slutat. 

lmo Till att förekomma det oskick, som hittils 
waritt mycket giängse innom Byn med Chreaturs 
insläppande etcr hafwa wij först och fremst nu 
tillsatt en uppsyningsman, som skall hafwa att 
tillse, att alt lagliga och Skickeliga tillgår, hwilken 
uppsyningsman skall ombytas så ofta som wij dett 
nödigt bröfwar. 

2do Skal denne uppsyningsman noga holla 
hwad theröfwer, att ingen af grannarna, inslepper 
någet Chreatur af wad nambn dett hafwa må, uti 
bysens samfälta ängiar, giärden, wretar, hagar, 
eller wad hägnad dett wara må som smält nyt-
tias, innom alla grannarna therom ense äro, och då 
efter den ordning som han utsättär, så att intet den 
ena släpper in flera Chreatur än den andra, utan alt 
efter sitt Egande öretal, bryter någoen her emot 
skall den utan någon den ringaste inwendning böta 
för hwart stort Chreatur 2 öre Silfwermynt och 1 
dito mynt för de mindre. 

3iä finnes det att Chreaturet gått in på någen 
theras ogilda giärdesgård, har dett Skiett honom 
den egär owettandes, frijas han för böterna första 
gången, dock ware förbunden den samma gienast 
laga och förbättra, så wäl som och att eho som af 
uppsyningsman blifwer tillsagde, om ogild 
giärdesgård och icke den strax upplagar Skola 
therföre plickta åtta öre Silfmt. 

4de Skall och uppsyningsman noga tillse att in-
tet Swinen om Hösten och i synnerhet om wåren 
rar för lenge gå på råggräset, utan att giärde uti god 
tid hägnas, bryter någon häremot och intet då han 
af uppsyningsman blifwer tillsagd att hägna, och 
laga sin ogilde giärdesgård opgrind och led skall 
therföre böta som i förenämde pungt är utsatt. 

Ste Skall Efwen uppsyningsmannen noga tillse 
att Swinen Höst och Wå'r blir ringade, och så ofta 
som dett nödigt pröfwas. Men i synnerhet innan 
de uti giärde släppas, bryter någen häremot och 
icke ringar böte efter lag för hwart swin 16 ./. 
[=öre] Silfmt. 

6te Skall Efwen uppsyningsmannen noga tillse 
att ängiarne i rättan tid om wåren blir hägnade, så 
att winter led som ogilda bråttar blifwa opprät-
tade, hwar som heremot bryter böte 8 ./. alt j 
Silfmt. 
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7de Skulle uppsyningsman hålla noga band 
theröfwer, att ingen wårdslösar eld, utan åligkr 
honom, med grannarne holla syn på eldstäder, 
korstenar, och badstufwuugnar, förmärkes någon 
her med wara wårslös, bör den böta utom lag, 10 
öre Silfmt. Will intet dett hielpa, bör den samma 
angifwas för wederbörande Cronobetient. 

8de Skall uppsyningsman noga tillse att med 
snö Skottning, och kiörande med snöplogar orden-
tetig tillgår, så att den ena intet mera än den andra 
hermed betungas, blifwer någon borta i från detta, 
som annat samfält arrbete, bör plickta, 16 ./. 
Silfmt. 

9de Så ofta uppsyningsman nödigt pröfwar, 
skall han sammankalla grannarne att med dem om 
alt som till hwars och ens så enskilta, som sam-
fälte nytta samråda. för försummar någon, och 
intet kommer då han af uppsyningsman är bodad, 
böte första gången 3 öre och andra gången dub-
belt, och så widare. 

10de alla thessa böter skall tillfalla uppsynings-
man, för sit beswär, om han sin syssla redeliga 
uträttar, och skall af honom, tillika med de öfrigas 
till hjelp af then tre ske uttagas. 

NB: tiggareskiuts, så wäl som Budkaflar när de 
ankomma bör gå för hwarf J byn efter klubban J 
från Sör och til Norr. 

lite Hwilken, som med owett, och olydna be-
möter oppsyningsman, och intet Efter kommer 
hwad han efter denna ordning Lagliga befaller och 
biuder, skall therföre plickta särskilt 16 öre Silfmt, 
utom wad han giordt sig förfallen till af dett han för 
summatt Eftterkomma. 

12te Skulle dett finnas att oppsyningsman, sielf 
är wärdlös, och öfwerträder någonthera af thesse 
pungter, samt af flathet Eij uttager de utsatte bö-
terna, bör han plickta dubbelt för hwad de öfriga 
denna ordning och pungt, bör böta; samt för dett 
han försummar uttaga böterna, Skola de uttagas af 
honom och lemnas till Lössta sockens fattiga. 

Till oppsyningsman ifrån d. 6te September 1762 
till den 6 september 1763 är Efter lottning Nils 
Ersson, J sörgåln antagen. 

(Att wi denna öfwerenskommelse och ordning till 
alla delar gilla, och obråttsligen holla will, dett 
undersettia wij wåra nambn och bomärken som 
skiedde J Åhl d. 7 September 1762. 

Nils Ersson B opsyningsman för 1762 til 1763. 
yngsta Erik Andersson B. Erik Olsson, Erik 
Jansson B, gle Erik Andersson B, Lars Jansson B, 
ung. Erik Andersson B, Lars Persson B, alla uti 
Åhl 

Till wittnes Gabr. Borgman) [Parentesen överstru-
ken i originalet] 

Wid upläsande erkändes denne byordning af läns-
mannen Gabriel Borgman, efter skriftelig anmo-
dan, å alle ofwannämnde byemäns wägnar, samt 
til rigtigheten besannades af de underskrifne wit-
nen Nämndemännen Olof Mårtensson i Hedeby 
och Jan Göransson i Klasbo. hwarföre den ock af 
Härads Rätten gillades och stadfästades desse 
byemän til ständig efterlefnad. 

Snevringe härad 
MUNKTORPS SOCKEN 

Byöverenskommelse för Gårdesta 1792. 

ULA. Snevringe härad Ma:43. 4 maj 1796. 

Med anhållan om fastställelse ingafs till HdsRn 
och uplästes följande öfwerenskommelse: 
Till årdnings winande granar emelan hafwa under-
tecknade gord sig och i gårdsta slutit följande före-
ing neml. 

10 Skall en war af granar och Hemansegare i  

Rättan tid om wåren så snart kiäln är ur marcken 
igänstänga sine tilldelte led och grindar att där 
igenom ingen ohängn skier. 

2° att gärdesgårdar så uprätas och istånd håles 
att den är till alla delar leglig, att där igenom ej 
förorsakas ohängen, så kring om gärden och ängar 
som anan Byns gemensamma egor som hängnas 
bör. 

3° Som acktning i gärden ofta förorsakar 
ohängen skall den hädanefter icke side. 

4° skall ingen af granarne insläppa kreaturen i 
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ängar och gärden så länge hö och säd ej af ala 
granar är inbärgad, dåck skall en hwar i rättan tid 
inbärga sin gröda, at han ej är sine granar hinder-
lig. 

5° Den som desse Punkter i någor måto öfwer-
Träder skall wara förfalen till ett wite af ett Riks-
dal: Spesie utom skadans ärsätande och hafwe wi 
dätte uti tillkalade witnes närwaro med wå'ra Na-
men och Bomärcken stadfäst som skiede af Gård-
sta och Munktorp Socken den 13 Augusti 1792. 

Anders Nilsson B, Eric Persson B, Lars Matsson 
B, Eric Ersson, Anders Larsson B, tu witnes 
Anders Ersson i Salsäter nämdeman Lars Persson 
B i Tränsta. och Resolwerades Det finner HdsRn 
skjäligt at föregående til ordnings winnande inom 
Gårdesta By träffade öfwerenskommelse alla 
them som densamma ingått och under skrifwit till 
behörig efterrättelse gilla och fastställa. 

RYTTERNE SOCKEN 

Byordning för Rytterne församling 1819 

Enligt uppgift i sockenstämmoprotokollet med 
Rytterne församling 18 okt 1818 (ULA. Rytterne 
kyrkoarkiv K I:2b) skall en byordning för Kulla, 
Fittja och Holms socknar tjänat som förlaga för 
byordningen för denna församling. 

Tryck i ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli 
D III: 227 1/2. 

Rytternes Församlings By-Ordning, 

Upprättad år 1819, till följe af Kongl. Maj:ts Skrif-
welse till samtelige Herrar Landshöfdingarne den 
20 februari 1742. Anhållande Församlingen, enligt 
samma skrifwelse bifogade Project, om Sn.äfringe 
Loft. Härads-Rätts stadfästelse till obrot tslig ef-
terlefnad, med förbehåll: att med de omständighe-
ter, som denna By-Ordning innehåller ocla derefter 
af Byamän afgjorde warda, Krono-Betj,  ente ej må 
hafwa den minsta befattning och sig de ruti inblan-
da, widare, än whad de, såsom Bye män kunna 
hafwa att skaffa. 

§.1. Församlingen fördelas i följ: ande Byalag, 
med särskildte Ordningsmän och Bitsitfiare, neml.: 
Lagersberg, Giresta, Gruffert 	11 Byalag. 
Kyrkoherde-gården, Lundby, W 
Thorsta, Tible 	 1 Dito. 

Stora Ekeby, 1-torn, Åsby 
Fiholm, Swånö, Sorby, Åbäcke 
Wallby, Stenby, Hesselby, 
Mässlinge, Hellby, 
Grindbo, Kohlsta 
Stensjö, Ramsjö, Backa, Flinta 
Tidö, Ternö, Björnö, Löth 
Sylta, Råby 
Wicklius med underliggande 

I hwatje omförmälte Byalag skall wara en 
Ordningsman med 2 eller flere Bisittare, efter Bya-
lagets storlek; och där Byalaget består af flera 
Byar, bör en Bisittare i hwarje By förordnas, som 
tillser att By-Ordningen efterlefwes. Och äro alla, 
som i Socknen bo, ware sig hemmans Åboer, Tor-
pare, Inhyses- eller andre slags Arbets-hjon, yngre 
och äldre, skyldige att denna By-Ordning efter-
lefwa, och efter den answara. 

Skyldigheten, att wara Ordningsman, ålig-
ger hwarje Hemmans Åbo, inom Byalaget tour-
wis, efter FIemmantal eller Matlag, allt efter som 
Byalaget sins emellan öfwerenskommer, och 
räcker wanligen ett år. — Dock kunna äfwen, där 
flere Åboer bebo ett Hemman, dessa dela året sig 
imellan med Ordningsmans-tjensten. — Den som 
befinnes därtill oskickelig, får, enär touren kom-
mer till honom, lega någon annan skicklig för sig. 
Men nu för första året tillsättas Ordningsmän-
nema genom omröstning, och den walde äge ej 
rätt, att afsäga sig detta förtroende, så wida han 
dertill enhälligt pröfwas skicklig. Omröstning sker 
af Hemmans-Ägare eller Brukare, inom Byalaget, 
efter oförmedladt Hemmantal. 

Ordningsmannen må Byalaget sammankal-
la, när Han finner det nödigt, eller någon af Byala-
get det begär. Om någon af oförstånd, utan skäl, 
eller onödigtwis begär sammankomst, bör Ord-
ningsmannen afslå hans begäran. Men om den Sö- 
kande dermed ej åtnöjes, äge Han rätt att anmäla 
målet hos Kyrkoherden, som, i samråd med 2 
Ordningsmän och flere Bisittare, granska och be-
sluta om målet skall i Bystämma upptagas eller 
icke. 

Sammankallelse till Bystämma sker, ge-
nom en dertill gjord Trädtafla, hwarå alla Byamän-
nens namn äro inskrefne eller påskurne, hwilken 
tafla förwaras hos Ordningsmannen, och när taf-
lan till sammankallelse utsändes, bör den genast 
förskaffas från granne till granne, och tiden och 
stället till sammanträdet, bestämdt med budet 
stadgas, äfwensom Taflan af den sidsta till Ord- 

1 Dito. 
1 Dito. 

1 Dito. 
1 Dito. 
1 Dito. 
1 Dito. 
1 Dito. 
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ningsmannen återställas. Den som försummar, 
utan högst lagliga förfall, fortskaffandet af Taflan, 
böte 24 sk. Banco. 

När Åboen sjelf är frånwarande wid Ta-
flans omlopp, må någon skicklig i hans ställe wid 
Bystämma infinna sig. Blir någon förfallolöst bor- 
ta på den utsatta tiden, böte 8 sk. B:co; sker det af 
tredska eller wå'rdslöshet, böte dubbelt och ware 
skyldig att efterlefwa och fullgöra hwad de när-
warande beslutit. Öfwerfalles någon wid samman-
trädet med oanständiga ord eller åthäfwor, eller 
utbrister någon i eder och swordomar, böte 8 sk. 
eller mer, efter Ordningsmans och Byamäns skä-
liga ompröfwande; dock må ej härföre högre böter 
åläggas än 1 R:dr B:co. Kommer någon drucken 
till Bystämma, plikte enligt Kongl. Förordningen 
emot fylleri och dryckenskap; hwilken plikt Ord-
ningsmannen uttager. Ordningsmannen bortwise 
genast den druckne och oredige, som ändå skall 
åtlyda de beslut, som de närwarande taga. 

Wid sammankomsten framställer Ord-
ningsmannen, och i Hans frånwaro, den Bisit-
taren, som närmast Ordningsmannen skickligast 
wara kan och äger dess förtroende, ämnet, hwar-
före Byalaget är sammankalladt och derom med 
de närwarande öfwerlägger och fastställer. Angår 
målet enskild By, sammankallas endast Bisittar-
ena till Ordningsmannen och de Byamän, som må-
let rörer. Skulle Bisittarena finnas jäfwiga i det 
förewarande målet; tillkallas Bisittare från annat 
Byalag. Ordningsmannen bör i thy fall uppgifwa 
Ärendet och orsaken hwarföre andra Byars Bisit-
tare måtte tillkallas, hwilka då icke äga rätt att 
neka det begärta biträdet. 

Straxt om Wåren, så snart Bar-mark är, 
eller så ofta nödigt pröfwas, bör Gärdesgårds-syn 
hållas, af samtelige Grannarne i Ordningsmans el-
ler Bisittarens närwaro öfwer alla Gärdesgårdar 
kring gården, ängar, betesmarker, tomter, täppor 
och wretar, hwarwid alla felaktigheter böra noga 
efterses, och det som ogildt finnes, sättas i full-
komligt stånd, inom wiss förelagd tid. Försummas 
denna förbättring, böte 4 sk. för hwarje famn. 
Timar deraf skada, böte dubbelt, och ersätte ska-
dan. Den, hwars gärdesgård, honom owetande, 
kullblåst eller eljest blifwit oduglig, ware skyldig, 
på derom gjord tillsägelse, att densamma genast i 
stånd sätta, wid bot 6 sk. för hwar famn och gälde 
skadan efter Ordningsmans och Byamäns ompröf-
wande. — Gärdesgårdsdelning bör, där den ej är 
skedd, genast hållas. Kongl. Förordningen om 

Stängsel-skyldighet af den 9 Febr. 1802 bör 
obrottsligen efterlefwas. — Den, som underlåter, 
att lagligen underhålla grind, böte första gången 8 
sk. och andra gången 24 sk., samt ersätte dessut-
om skadan; och den som icke fullkomligen igen- 
låter grinden efter sig, så att han är stängd, böte 2 
R:dr utom skade-ersättning. Böterna tillfalla angif-
waren, som bewisligen styrker sin angifwelse, och 
äge Ordningsman eller Bisittare, med en till Ho- 
nom, häruti witsord. Husbonde answare för alla 
tjenstehjonets fel i thy fall. Till lagligen underhål- 
len grind hörer, att stolparne böra wara så lutande, 
och hakarne så inslagne, att grinden af sig sjelf 
igenfaller, och med klinkan stänges. Till förekom- 
mande af willrådighet, om en öppnad grind bör af 
den passerande igenlåtas eller icke, böra de bya-
män, som icke wilja hafwa deras Äng eller Gärde 
hägnade med grind, lyfta densamma af hakarna, 
sätta henne wid gärdesgården och stänga henne 
derwid med en nedslagen påle. 

Alla Flod- och Aflopps-diken böra hållas i 
lagligt och godt stånd, så att ingens Egor må ska-
das, hwarföre Dikes-syn skall hållas höst och wår. 
Försummar någon sin diknings-skyldighet sedan 
Ordningsmannen 14 dagar förut tillsagt, att Dik-
nings-syn skall hållas, böte den försumlige 16 sk. 
och Ordningsmannen eller den, som hans ställe 
företräder, foge genast anstalt, att dikningen för 
lego werkställes. Denna lega, likasom böterna ut-
krätjas af den tredskande genom Ordningsman-
nen. Samma lag ware för bristfälligheter å Broar, 
om de hindra wattnets aflopp. 

Alla nödiga wägar till och ifrån Egorna, 
skola grannarne emellan fördelas efter den andel 
de i By äga eller bruka. Lag samma ware om 
Broar. — Försummar någon underhålla Wäg eller 
Bro, böte 24 sk. B:co och ersätte all skada, samt 
iståndsätte det felaktiga. Sker det ej, äge Ord-
ningsman det för lega ofördröjeligen werkställa 
och kostnaden af den försumlige genast uttaga. 

För att undwika alla otillåtliga körningar öfwer 
andras Egor, böra de Byalag, som ej hafwa or-
derntliga wägar till den allmänna wägen, sådane, i 
stöd af 4 Cap. 1 §. Byggninga-Balken genast anläg-
ga där det med minsta kostnad och till Byalagets 
gemensamma nytta ske kan. Wägen bör så anläg-
gas, att han går ifrån By till By, och sedan, på 
närmaste håll, till den nästbelägne allmänna wäg. 
Den fördelas Byalaget emellan efter förmedladt 
Hemmantal. Angränsande Byar, som i denna 
wäghållning ej wilja taga del, äga ej rätt att denna 
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wäg begagna, och den som häremot bryter, plikte 
för hwar gång 1 R:dr 32 sk. B:co. Ingen ware 
tillåtet att wäg öfwer andras Äng eller Betesmark 
taga, utom wid egen Höbergning, wid bot 5 R:dr 
B:co. Då särskildte vitesförbud på Egor finnas, 
förblifwer och beräknas plikt efter dem. 

Där tillåtna allmänna körwägar eller gång-
stigar löpa genom Trädes- Sädesgården och Äng-
ar, böra de noga nyttjas, och ingen hwarken 
åkande eller gående tage sig någon ny wäg, wid 
vite af 2 R:dr Banco för hwarje gång. 

Om Wåren bör wattnet utsläppas af åk-
rarne, och där snödrifwor så lagt sig wid gärdes-
gårdarne, att swin eller andra kreatur öfwerstiga 
dem, böra de genast bortskåtas. Detta arbete för-
rättas gemensamt af alla grannar i den By, som 
gärdet tillhör, efter Hemmans eller Örtal. — Den, 
som efter kallelse försummar att inställa sig, eller 
går bort förr än arbetet är slutadt, böte 8 sk. B:co, 
och betale dessutom för arbetet till den, som det i 
hans ställe förrättar, hwilken plikt af Ordnings-
mannen uttages. 

§.13.Till Ängarnes wård för skadligt betande 
och upptrampande, åligger det Ordningsmannen 
att tillse: det inga Kreatur om wåren där insläppas, 
åtminstone ej utan högsta nöd, och sedan alla 
grannarne derom enhälligt öfwerenskommit, eller 
om hösten, sedan de blifwit lagom betade. Hem-
mansbrukare äga dock icke rätt härtill, hwarken 
om de ensamt eller samfällt bruka jorden, innan de 
härom fått löfte af Jordägaren eller Dess Ombud. 
Gör någon häremot, sedan om hägn öfwerenskom-
mit är, böte för hwart Kreatur 12 sk., och tage det 
straxt ut. 

När såningstiden tillstundar, bör Gärdet, 
på Ordningsmans tillsägelse, uppfredas och häg- 
nas, wid 8 sk. bot, och Gärdesgårdarne inom wiss 
förelagd tid i stånd sättas. Ingen må där sedan 
insläppa Kreatur wid 12 sk. vite för hwarje, och 
ersätte skadan. Betning på Råggräset förr än alla 
Grannarne pröfwat det wara nödigt, förbjudes. 
Bryter någon häremot, böte 8 sk. för hwart Krea-
tur, och tage dem straxt ut. 

När Höbergningen tillstundar, böra alla 
Grannar, som hafwa gemensamma Ängar, öfwer- 
enskomma om Slotterns början, och, i allas när- 
waro, uppgå wad emellan tegarna. Söker någon 
utan wigtiga skäl, att utdraga tiden emot de fiestes 
wilja, äge ej röst. Den, som ej har tillfälle att på 
samma tid, som Grannarne, börja slottern, må ej 
intrång lida, utan bör den, som wäg öfwer hans teg 

behöfwer göra, först undanslå och räfsa gräset till 
sida, enligt 5 Cap. 7 §. Byggninga-Balken, wid 16 
sk. vite för brott emot hela denna Paragraf. 

I alla gemensamma Ägor, ware sig Hage, 
Äng eller Gärde, må ingen insläppa något Kreatur 
i bete förr, än alla Grannar enhälligt, i Ordnings-
mannens eller Bisittarens närwaro, öfwerenskom-
mit om tiden dertill, huru många, och hwad slags 
Kreatur insläppas må, wid vite af 8 sk. för hwarje 
Kreatur, och tage det genast ut igen. Ingen må 
akta eller fängslade beta sina Kreatur i den Ängs-
eller Gärdesbacke, som ligger i andras skifte; men 
sedan Ängarne äro till betning uppgifne, ware all 
aktning förbjuden wid 6 sk. vite för hwart Kreatur. 

Den som äger okynnes fä, som Laggild 
gärdesgård eller grind bryter eller öfwerflöjer, 
skall det så fängsla, att det icke skada göra kan; 
sker det ej straxt, när Egaren om Kreaturets 
okynne kunskap fått, plikte, när det inom hägnad 
finnes, såsom i nästa §. stadgadt är och ersätte 
skadan efter Byamäns ompröfwande. Skulle nå-
gon wara så wanartig, att han i äng, sädesgärde 
eller annan hägnad, sjelf insläpper sina Kreatur, 
medan grödan där gwar finnes och de böra i hägn 
hållas, och dertill hjelper medelst åwerkan på 
gärdesgård och grind; såsom ock, enär Ägaren till 
Kreaturen får se dem inne, eller af andra derom 
får kunskap, och dem ej straxt utföser; skall i 
dessa fall plikta för hwart Kreatur 32 sk., samt 
dessutom för wåldswerkan å gärdesgård eller grid 
3 R:dr 16 sk. B:co. 

Jemte åberopande af hwad allmänna La-
gen i 9 Cap. Byggninga-Balken stadgar, neml.: att 
den som finner annor mans Fä å sine Egor, skall 
det samma i sin wård upptaga, gifwa Egaren det 
tillkänna, eller, om han ej wet, wilken thet fä äger, 
lysa det upp för sin granne, eller eljest för Sockne- 
männen nästa Kyrkodag, samt låta wederbörligen 
syna den skada som främmande så gjordt; stadgas 
nu härmedelst, tillika ett vite af 12 sk. för hwarje 
sådant Swin- Häst- eller gammalt Nöt-Kreatur, 
och 6 sk. för hwarje Ungnöt, Får eller dylikt, som 
på andras egor upptages. Och såsom hwarje or- 
dentlig Hushållare, wäl inom dygnet wet, om nå-
got af hans Kreatur saknas, stadgas, tillika med 
plikten, en lika summa af 12 a 6 sk. uti ersättning 
för hwarje dygn utöfwer ett, som det upptagna 
Kreaturet blifwit wårdadt och underhållit hos den, 
som det upptagit. Plikten och ersättningen er-
lägges till den Åbo, på hwars jord Kreaturet blif-
wit upptagit och har Kreaturets Egare icke rättig- 
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het att detsamma afhämta förr, än han denna plikt 
och ersättning erlagt. — I alla fall ersättes tillika 
den af Kreaturet gjorda skadan så, som Lag 
bjuder. Befinnes Kreaturet hafwa inkommit ge-
nom ogild Gärdesgård eller eljest wanwård, bindes 
den wid plikten och ersättningen, som ohägnaden 
wållat, hwarom Kreaturets Egare må med honom 
twista, emedan i alla fall icke Kreaturet behöfwer 
återlemnas förr, än fullgjordt är, hwad ofwanskrif-
wit står, om ej Jordägaren godwilligt dertill bi-
faller. 

Ingen Hemmans Åbo må, på sina Egor 
intaga Torpare eller Inhysesfolk från andra Bya-
lag, utan att Ordningsmännen för bägge Byalagen 
derom underrättas, som uti detta ämne böra sam-
mankalla och höra hwardera Byalagen. Hwad åter 
sådane Hjonelag eller enskildta Personer angår, 
hwilka troget tjent i flere år på ett ställe, eller inom 
ett och samma Bylag, men sedan blifwa orklösa 
eller fattiga, böra de då hysas af samma Bylag, där 
de sin raska ålder och arbetsförmåga förnött, och 
få icke derifrån på andra Bylag förflyttas intill dess 
de i Församlingens Fattighus kunna inrymmas. — 
Backstugu-folk må ej intaga något Inhyses-hjon, 
förr än Jordägaren och Ordningsmannen, i Byta-
gets närwaro, därtill samtyckt, wid bot 1 R:dr. — 
Gör det någon, ware skyldig att sådane Personer 
genast bortskaffa, om Byamän sådant äska. Icke 
eller må Frälse-Bönder och Frälse-Torpare inrym-
ma något Inhyses-hjon, utan sin Herres tillstånd; 
och ware ingen, under hwad förevändning som 
hälst, tillåtet, att intaga Inhysesfolk från andra 
Socknar förr, än Församlingen, i Allmän Socken-
stämma sig deröfwer utlåtit. 

Bar eld eller ljus må ej bäras öfwer gårdar 
och hus emellan, ej eller i stall, fähus, lador och 
andra uthus, och warde, i dessa rum, allt tobaks-
rökande förbudit. Ej eller må eld lemnas osläckt 
eller owårdad i Kölna, Badstuga, Brygghus eller 
Smedja. Den annorlunda härmed förfar, och owar-
samt eldar med tort ris, eller sådant som starkt 
gnistrar, böte 1 R:dr, och sedan dubbelt, så ofta 
häremot brytes. Om man tröskar Otta wid ljus, 
bör ljuset sättas i ett wanligen därtill inrättadt skåp 
och med ljussax ansas. Befinnes icke ljussax der-
wid, då ljuset brinner, plikte Husbonden 16 sk., 
som han af den brottslige tjenaren uttager. — I 
sammanhang med åfwanstående, åligger äfwen Bi-
sittaren i hwarje By, att tillse det sokning förrät-
tas, så ofta nödwändigheten det fordrar. 

Ordningsmännen skola hwar och en i sina  

Byalag tillse, att den af Härads-Rätten faststäldte 
Brandstods-förening till alla delar efterlefwes. 

Andra Socknars Byar, som gränsa tillsam-
mans med denna Socken, antingen de mötas i 
öppen mark, eller hafwa åker och tegskifte med 
hwarandra, eller äro med Gärdesgårdar och stäng-
sel skilde; böra i alla delar wara förpliktade, att 
hålla den ordning och fred med sine grannar, som 
By-Ordningen utstakar, och det wid ofwanberörde 
böter. Skulle ock i det ena Bylaget något förefalla, 
som ej utan nästgränsande Bylag kan företagas, 
åligger det Ordningsmännen, derom med hwaran-
dra rådgöra, och, om de så nödigt finna, samman-
kalla bägge Bylagen, som målet rörer, och ärendet 
afgöra. 

När Säden på Åkrarne är uppmäjad och 
ännu står under bar himmel, förbjudes all ax-
plockning wid 8 sk. plikt, så wida icke Byamännen 
derom i samråd med Ordningsmannen eller Bisit-
taren öfwerenskomma. 

Allt ifrån det kälen går ur jorden, till dess 
den åter kälad warder, böra swin wara ringade och 
skola de ändock, när säden införes, warda instäng-
de och utur wägen bragte. — Den, som härimot 
bryter, plikte för hwart swin 4 sk. B:co. 

Alla Brunnar och Källor, som samfäldt 
brukas till Kreaturens wattnande, böra ständigt 
hållas wid magt; och när nödigt är, att de böra 
ränsas eller uppgräfwas, rar ingen sig derifrån un-
dandraga wid 8 sk. plikt; gör det någon, hafwa 
Ordningsmannen och Byamännen magt, att låta 
lega för den motsträfwiges arbete och sedan ar-
betslönen jemte böterna af honom uttaga. 

Ingen må ofreda Rätter Egares Fiskwatten 
med hwad Fisk-redskap det wara må, wid bot 24 
sk. hwarje gång, eller mera, då Härads-Rätten så-
dant genom Förbud stadgat. — Stjäl någon wid 
Sjön, hänskjutes målet under Domaren. För åwer-
kan å Sjöfoder på hwad sätt som hälst, pliktas 
efter som felet är till, ifrån 24 sk. till 1 R:dr 32 sk. 
och ersätte dessutom skadan. 

Den, som utan Egarens låf tager Båt eller 
Häst, att dermed fortkomma, Byar eller Grannar 
emellan (utan wid lifsfara eller eldswåda) böte 1 
R:dr, och ersätte Egaren det hinder han deraf 
hafwa kan. Tager man utan låf Grannes Redskap, 
det ware sig stort eller smått af hwad namn och 
beskaffenhet det wara må, för att sig deraf begag-
na, böte 24 sk. B:co och ersätte hwad Granne 
derigenom lidit. Fördärfwas Redskapen af den, 
som på ett eller annat sätt den tillgripit, ersätte 
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med ny i stället, inom 14 dagar, utan afseende på i 
hwad skick den förra want. 

Hwarje Ordningsman och Bisittare låte sig 
i synnerhet angeläget wara, att i allt hwad Han 
förmår förebygga det Kong!. Maj:ts Nådiga För-
ordning om Fylleri-brott icke öfwerträdes, samt, 
ther han finner någon deremot bryta, deröfwer 
taga wittne, och befordra den brottsliga till answar 
inför Bystämma, som eger, att ompröfwa och be-
stämma om han skall plikta, eller om det i särdeles 
fall, för första gången, med alfwarsam föreställ-
ning må aflöpa. Plikten för första gången är 24 sk., 
och för andra 1 R:dr 16 sk., antingen han derföre 
fått warning eller icke, men för 3:dje gången 3 R;dr 
16 sk. 

Äfwenledes böra så wäl Bisittarena som 
Ordningsmannen hwar i sina District tillse, det all-
männa Lagens föreskrift i 6 Cap. Bygninga-Balck-
en efterlefwes, så att Åker och Äng af alla 
Jordbrukare wäl häfdas, att skog och buskar i 
Gärden eller Gärdesbackar och Ängar afrödjas, 
äfwensom att, hwar hälst Lägenhet är, och skog 
eller betesmark ej skadas, årligen eller efter hand 
upptages och rödjes till Åker eller Äng så mycket, 
som wäl häfdas, och brukas kan. — Den häruti 
försumlige, bör af Ordningsman eller Bisittarena 
påminnas om denna sin skyldighet, och där det ej 
hjelper, kallas Han inför Bystämma, där hans ur-
säkter granskas, och då inga fullt gällande skäl 
anföras, bör den försumlige beläggas med böter 
ifrån 16 sk. till 3 R:dr 16 sk. allt efter som försum-
melsen är till. Hwilka böter kunna äfwen förökas, 
om så pröfwas nödigt. — För Den, som en gång 
pliktat härföre, men ändå icke låter rätta sig, böra 
böterna för 2:dra gången ansenligen ökas. 

Alla i denna By-Ordning utsatte Böter utgå 
i Bancomynt, och äga Ordningsman och Bisittare 
att af dem, som till böter blifwit förfallne, genast 
uttaga böterna, så wida icke annorlunda härom är 
uti denna By-Ordning stadgadt. Skulle tillgång i 
penningar brista, åligger dem, att derföre pant taga 
af sådane persedlar, som hafwa wärde och bäst 
umbäras kunna, samt wiss dag förelägga, inom 
hwilken panten skall inlösas. Sker det ej, låte de 
densamma då genom offentlig Auction försäljas 
emot contant betalning och tage derföre utrops-
lön; och återställe sedan öfwerskottet, då böterna 
guldne äro. Den som motsäger Ordningsman eller 
Bisittare wid böters och panters uttagande, böte 
derföre 1 R:dr. Sker det med oanständiga ord eller 
åthäfwor, böte dubbelt. Sker slagsmål derwid, 

hänskjutes målet under Domaren. — De böter, 
som af Ordningsman eller Bisittare uttagas, förde-
las så, att 2/3:delar tillfalla en deraf samlad Cassa, 
som till hela Bylagets gagn skall anwändas, under 
namn af By-Cassa och hwars Statuter framdeles af 
hela Bylaget uppsättes, samt 1/3djedel till Försam-
lingens Fattiga. Ordningsmannen författar en för-
teckning häröfwer, hwilken wid årets slut i Allmän 
Bystämma uppläses, och med Byamännens under-
skrift bekräftas. Förteckningen inlemnas sedan till 
Kyrkoherden tillika med de Fattigas andel i bö-
terna. 

Det skall wara Ordningsmannens skyldig-
het, att ej allenast sjelf noga efterlefwa denna By-
Ordning och fullgöra allt hwad derutinnan stad-
gadt finnes, eller i annat fall wara förfallen till 
dubbla böter; utan ock tillhålla hwar och en i Byla-
get, att fullgöra sitt åliggande, samt i brist deraf, 
befordra de försumliga till böter: såsom ock föran-
stalta, att hwad den owillige eftersatt, må, utan 
Byens hinder och skada, för lega blifwa uträttadt 
och werkstäldt, och det utan mannamon tillstånd 
och wilkor, slägtskap, skyldskap eller wänskap. 
Ser ordningsmannen genom fingren med någon, 
eller af hat, afund och illwilja någon oskäligt an-
griper och beswärar, plikte första gången 1 R:dr 
och ersätte den oskyldiges plikt dubbelt och fort-
fare med Ordningsmans-syslan sitt år ut. — Be-
trädes han dermed flere gångor, plikte hwarje gång 
dubbelt. Missfirmar någon Åldermannen och Bi-
sittaren för deras Syslor, böte första gången 32 
sk., andra dubbelt. — Bylaget ware skyldigt att 
wisa Ordningsman lydnad i allt det han till nytta 
och förmon påbjuder och anstaltar. Bisittarne 
ware ock skyldige att gå Ordningsman tillhanda, 
uti allt det han dem anförtror, äfwensom, jemte 
Ordningsmannen, hafwa noga tillsyn öfwer Egor- 
nas hägn och fred; och om de finna något wara 
stridande emot By-Ordningen, eller det, som eljest 
i sammankomster kan wara afslutadt, sådant hos 
Ordningsmannen, straxt tillkännagifwa. Försum- 
ma de det, plikte 12 sk., och fullgöre lika fullt sin 
skyldighet som Bisittare sitt år ut. Skulle Ord- 
ningsman af sjukdom eller annat laga förfall wara 
hindrad uti sin sysla, åtage den äldste af Bisittar-
ena sig Ordningsmans-syslan emedlertid och 
hafwe hos sig Bylagets Tafla. Wägrar han detta, 
böte 16 sk. och sware till skadan som derigenom 
händer. 

Sidst och på det denne By-Ordning må så 
mycket nogare efterlefwas, bör den ej allenast en 

36-782454 Ehn 
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gång om året, för samteliga Byfolket och alla de 
som bo på Byens Egor, uppläsas; utan ock bör 
hwar och en Hushållare, som till Socknen flyttar, 
göra sig om dess innehåll straxt underrättad och 
sitt medhafwande folk derom besked lemna. Och 
skall det ingen till ursäkt tjena, att hans Barn, 
legofolk, eller Inhyseshjon, honom owetande, sig 
emot By-Ordningen förgripit, utan ware han, som 
i Gården Husbonde är, pliktig att swara till allt 
det, som hans folk sig häremot förbryta samt wara 
förbunden, efter ordningsmans och Byamäns be-
pröfwande, straxt betala böterne och må han der-
före söka sin ersättning af tjenstehjonets lön och 
arbete, eller penningar af sine Inhyseshjon. 

Rytterns Sockenstufwa den 24 januari 1819. 
C. Ridderstolpe. 
Den 6 Februari 1819. 
J.A.v. Gerdten, Fr. Munktell för Tidö, Joh. Ludv. 
Mossberg, Kyrkoherde. J.O. Fryklöf, 
Comminister. Eric Lindberg i Stenby. Carl Joh. 
Hagman i Wallby. Pehr Danielsson i Horn. Lars 
Andersson i Swånö. Anders Andersson i Sylta. 
Gustaf Hansson i Sylta. Gust. Ersson i Ramsjö. 
Anders Persson i Wallby. Per P. Persson i Wallby. 
Pehr Andersson i Hällby. Joh. Wretman i 
Grindbo. 

§.81. År 1819 den 10:de Februari å Snefringe 
Härads Laga Winter-Ting blef denna By-ordning 
till Härads-Rätten ingifwen, uppläst och uti Dom-
Boken odagrant införd, samt till Wederbörandes 
framtida efterrättelse gillad och faststäld i hwad 
den emot Lag och Kongl. Förordningar icke 
finnes stridande. 

Betygar På Härads-Rättens wägnar J. Waller. 

(Westerås, tryckt hos T.R. Björkbom, 1819.) 

SÄBY SOCKEN 

Byordning för Hällby 1829 

Efter original i länsmuseet i Västerås. 

År 1829 voro vi Samteliga Hellby byamen I Säby 
sokn till hoppa och öfver Ens kommo om En Lit-
ten by för ordning som fram delles kunde gjöra 
hvar och En up märksam På Sitt Eget bästa. 

1 sta Tjänst kreatur för ko skall af byamen årlit 
hållas På det sätt at Et år På hvart fjerdills hem 
hålles det och det sama med följer kona I kohagen 
om det Tjänst bart och dugligt är och om bytte 

sker Nyåret hvarje år, och början sker På östra 
ändan af byn och går til väster LickaLedes för So 
skall äfven Tjänst Kreatur hållas Licka som för 
men om bytte sker Midsommars tiden och om han 
ej sådant kreatur af sitt afvel få kan till säge då sin 
grane som året efter hålla at han det På Läger och 
för honnom håller men hålle då året efter för 
hånom som för honom hullit alt detta hvare vid 
Två Daller Sillver mynts vitte men skulle olycks 
händelse På dett komma vare då från ansvar fri-
kjänd. 

2dra Otte Trösk vid blås väder eller annat ut-
gående med bart jus På vad sätt som hälst som det 
vara må hvare den af os förfallen till Tio 
D:S:m:vitte som På något sätt dett öfvär Träder. 

3die Skall öskop vid kjällan Et år På flerndil 
hållas vid Två Daller S:M:vitte och början sker 
väster I byn och går tu öster Lika vite vare På den 
som hädan Efter någon häst insläper eller better I 
kohagen och up gifningen sker i Iunnii hvart år. 

4de ut buskningen På stora Lands vägen ut gö-
res af En half gord hvart år början sker väster I 
byn går öster. 

5te By vägen från östra gårdens Grind til vester-
ängs grind skal j stånd sättas och för bättras vid 2 
D:S:vite när fiortton Dagar för ut af byamän till 
sagt bliver Tredske den fellande Ege då byamän 
magt at för Läga det samma I ståndsätta, och den 
fellande Tolf Silling Banko för hvart Las bettalar 
äfven vägars upkjörande och för nära dickande 
der allmän far väg vana skall samt vägars bort 
tagande på der utväg vara skall o Emotsäglit väg 
göra och Ledt uptaga om nöditt pr[ö]fvas vid sam-
ma vite som för är är sagt samt genast dicken gen 
Läga och vägar der så dant bort tagit är. 

6te alla de Broar som byn till höra äro På detta 
indelta bron Inanför grind I Nora gärdet ansvarar 
And Janson 1/4 Per Person 1/4 lordbron Eric 
And:son 3/8 Carl Olsson 1/8, kohagsbron Carl 
And:son bron på ängs skogen Olof Olsson 3/8 Pehr 
Pehr son 1/8. broarne nedan för byn ansvarar väs-
ter And:Iandson 1/4 00S 1/4 Eric Andersson och 
Carl Olsson äro från dessa små broar frikjända I 
det af sende at lordbron är drygare at hålla och 
dessa broar skola far bara vara vid 2 D:S:vitte när 
8 dagar för ut tillsagt blifver. 

7de Skal I Den så kallade Pellgrind 2 Las grus 
eller Knapper På hvart fjerdils hem Lickaledes at 
Las hem kjöres I grind mellan Dyarne På hvar 
fjerdills hem til nästa mickelsmäso tid vid Tre 
Daller S:m:vite. 
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8de Grindar och Ledd som byn till höra äro 
sålunda dellta Eric Andersson ansvarer tillhopa 
med bruna för stora Lands vägs grindarne och för 
Ledet vid sin kalftomt I Myra samt grind vid 
Törners för 3/8 dellar Carl Olsson Östra gärdes 
grind samt för 1/8 del Törners Grind Carl Anders-
son dyvägs grind kohags grind for 1 1/2 öres Land 
Ledet I ändan På dyn samt grind och Ledd emel-
lan kohagen och ängskogen samt Leddet vid sin 
dy täppa På främsta dyn alla grindar skolla far 
barra varra och flocken [?] På Väster äng vid 1 
D:S:m:vite när där om till sagt åt af byaman. 

9de alla gärdes gårdar som händelse vis af blås 
väder eller annat kullsjällpande skall genast vid tul 
sägelse hvem som hälst uprättas vid En 
D:S:m:vite och korna det skada åstad när han till 
sagd blifver gälde då skadan. 

8de Pungtten Pehr Pehrson västra gärde grind 
väster ängs grind Ledet vid Lindan och halfva 
Dahlgrind 1/4 I godt grinden Olof Olsson Norra 
gärdes grind och Pillgrind samt för 3/8 dellar I godt 
grind Anders Ianson Grind mellan dyarne samt 
flacken vid väster ängen och Ledet mellan vallby 
äng och väster äng samt för 1/4 I Dahl grind. 

10de Skall En klad görras der alla byssens sam-
fälta göromål skall jnföras samt skiirningar mate-
rialer tillsläppande Kjörningar eller alt vad byn till 
hörrer och den som dena klad för är håller 24 s 
Riksgälds hvart år men alla som något gör skal  

honom genast till säga eljest får den samma det 
omgjöra. 

lite Alla bötter som om tallas skall af byamän 
ut tagas o hvilkorligen af den fellande och dessa 
bötter skola för byssens samfällighetter utgifvas 
och de valda byamän äro fri kjända för vall nästa 
gång. 

12te Skall Hädan efter horrnen På alla kreatur af 
sågas så snart dem äro tre år Eller den som der 
Emot strider gälde då skadan och der till bötte Tre 
Daller Sillver myntt och genast det göras skall. 

13de Skall Carl Anders son som hädan Efter 
Ensam ansvarar för dike ut åt dy vägen så Långt 
hans skifte räcker men ej för närra väggen dicka 
och hvar och En slår och bettar som för och alla 
dicken skall genom ängen och kalftomten uptagas 
at vattnet får sitt fria ut Låp och äfven Ledes får 
Ej någon hugga öfver På annans skogs Låttar vid 
Fyra Daller S:v:samt genast ut släppa vatten der 
nöditt är för andra skiften och samfält up taga 
diket på östra dyn. 

Sålunda hafver Vi öfver Ens kommit som skjedde 
I Hellby Säby Den 1 Iunnij 1829. 
Pehr Pehrsson Olof Olsson Carl Anders son 
Anders Jans son Eric Anders son Carl Olsson b. 
Såsom Till kallade Wittnen Carl Ekendahl A. T. 
Ekendahl 

T or stuna härad 
HÄRNEVI SOCKEN 

Stadfästelse av byordning för Lilla Härnevi 1749 

ULA. Simtuna härad AIa:17. 19 sept 1749. s 210f. 

Uppå Comministerns i Härnewij Wyrdige och 
Wähllärde H. Pehr Forssners anhållan blef en af 
Byamännen i Lilla Härnewij Författad öfwerens-
kommelse i HäradsRättens Protocoll, för mehra 
eftertrycks skuld intagen lydandes wid uppläsan-
det sålunda. 

Ehuru wij samtelige byamän i lilla Härnewij, 
månde endräckteligen förledit Åhr oss förena, om 
en lydachtig, efterlefnad af 1742: Åhrs byeord-
ning, hwarutinnan höga öfwerheten ibland alla  

andra nödiga och nyttiga angelägenheter til Landt-
brukares wälfärd och froma ländande; samt olä-
genheters och farligheters afböjande, biuder at Ål-
dermännen med bjsittjarne böra 2ne gr om Åhret, 
Höst och Wår, besicktiga alla Eldstäder i bylaget, 
och the Bofällige nederslå etc.; Har dock utöfning-
en och wärckställigheten deraf till Datum utebli-
fwit; Hwarföre Wij å nyo härmed i allmän Sockne-
stugu Oss förbjuda enhälligt om en oemotsäijelig 
ock fullkomlig wärckställighet utan allan enskyl-
lan och undflyckt, som med Wåre Namns och 
Bomärkens underskrift bestyrkes. 

Hernewi Socknestugu d. 23 Apr. 1749. 

Petrus Forssner. Åldermannen Lars Andersson b, 
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Anders Andersson b Nämdeman, Mats Andersson 
b, Erik Hansson b, Jan Jansson b. 

Witne Sachris Ersson b i kyrkiobyen Sexman, 
Lars Staffansson b i Ähs Sexman, Hans Hansson 
b i Bogården Sexman och thetta till bewijs 
theröfwer utur Rättens Protocoll meddelt. 

Överenskommelse om betet på Sundet 1795 som 
tillägg till byordning för Lilla Härnevi 1786 
Efter handling i bykistan 

År 1795 d 20 Aug. Blef emellan Lilla Härnewi 
Byamen till framdeles efterlefnad afgiordt och bi-
fallit, at Betningen på Sundet skall ske på följande 
sätt och willkor. 

lmo Får der insläppas 3ne Kreatur på hwart 
öresland. 

2do Den som eger flera än efter detta beräk-
ningssätt, får insläppas, bör framför utbyaman ega 
rättighet at accordera in, och det för ett pris, af 
fyra överstruket och ändrat till 8 skil. för watt 
kreatur. 

3tio om ingen skulle hafwa at aflemna något 
Betesrum, utan alla hafwa fylnad efter förr utsatt 
antal; så biföls at den som då har något kreatur 
öfwer; så skall han få accordera in dem på hela 
byens räkning och det mot förr utsatt pris. 

På samtel. Byamennens wägnar Jacob Alt6t, 
Bengt Ersson b, And. Jansson b eftersom wi sam-
telige byamens öfwerrens komelse den 3die feb-
rari 1794 med ät witte af 16 skillingar at ingen får 
bruka äll i spis i starck blest och at ingen får ella 
backung eller bastu ung sen ded blir mört och at 
ingen brassa får på legas sedan klåckan är nige om 
kwullen och att ded bör genast af åldermanen utt-
pantass. 

BySitjare är 1799 unga Erick Ersson, Jan Benson 
By Sitjare 1800. 

Stadfästelse av byordning för Stora Härnevi 1764 

ULA. Torstuna härad Ma: 32. 7 juni 1764. s 67. 

Jordägarne och åboerne i Stora Härnewi by 
Härnewi sockn, neml. Fouriern Friedrich Gustaf 
Schiultze och bönderne Matts Jansson, Carl 
Olofsson, Johan Andersson, Unga Anders An-
dersson, Carl Eriksson, Zackris Eriksson och 

Gamla Anders Andersson tillika med Klockaren 
Erik Bengtsson läto för HäradsRätten upwisa en 
af them samtelige wedertagen, ärkänd och un-
derskrefwen Byaordning, Hwilken anseende ther-
til af HäradsRätten till efterlefnad och behörig rät-
telse gillad och stadfäst blid; Kommandes således 
then samma att genomdragas och under Häradets 
insegel bekräftas. 

TORSTUNA SOCKEN 

Byordning för Grinda 1765 

Denna byordning utgörs av ett tryckt exemplar av 
det kungliga brevet 20 febr 1742 och den bifogade 
MBO med däri insatta bötesbelopp jämte några 
tillägg skrivna på interfolierade sidor. Dessa anges 
i den ordning de förekommer. 

Efter exemplar i bykistan 

Byförordning För Grinda Byamän Torstuna 
§ 1. 8 öre, 8 öre, 1 Daler § 2. 8 öre § 3. 16 öre 

§ 4. 8 öre § 6. 2 öre § 7. 2 öre § 9. 1 Daler, 8 öre 
§ 10. 8 öre 

Till nästföregående 10de Punct bör äfwen mär-
kas, att grannarne hwar och en skall wara an-
swarig för sine egne Swin hela winteren igienom at 
the icke uppå then sådde winttersäden kunna ska-
da giöra, när alla grindar och wintter Led icke 
kunna igienhägnade warda, utan böra the så wår-
das eller innehållas, att the ut på gierdet icke slip-
pa, wid samma bot för hwart Creatur, som förr 
utsat är. 

§ 11. 8 öre § 12. 24 öre § 13. 8 öre § 15. 12 öre, 
1 Daler § 16. 1 Daler § 17. — § 18. 24 öre § 19. 16 
öre § 20. 1 Daler § 21. 24 öre § 26. 2 daler § 30. 2 
daler § 31. 16 öre Smt § 32. 1 Dr § 33 1 daler. 

[följande tilllägg inskrivet utan att fogas till nå-
gon angiven paragraf] 

följande Punct till Bysens nytta upföres an-
gående Betande och insläppande uti samfältte By-
sens kohagar nemln: så snart bar mark blifwer bör 
hagen hägnas och icke Betas för än beten så till-
räckelig blifwer wuxen, at hon sedan kan föda en 
16 eller 20 Boskapsrum på hwarje hemman i Byen, 
tå icke mera än högot 4ra hästar uppå hwart hem-
man i stället för 8ta Boskapsrum får insläppas, hw 
ar jemte hwar hemmans åbo bör wara answarig för 
sine Soldater och torppare, at the ingen uti betes- 
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hagen insläpper mera än the ther till Lof få kunna, 
hwar och en som heremot Bryter, anthingen med 
mera insläppande eller dyligt, som kan wara skad-
ligare för Beten, än utsat ähr, skall wara förfallen 
till En Dr Smts böter för hwart Creatur, och dub-
belt för hwarje häst, samt thet samma gienast sielf 
uttaga. 

Föregående Byordning hafwa samtelige Byamän 
till alla delar, som här frammanföre upfördt finnes, 
med ödmiuk anhållan om Wällofle HäradsRättens 
stadfästelse härå af Grinda dn 20 octobr 1765. 

Olof Persson b, Per Larsson b, Per Eriksson b, — 
Olofsson b Jan Jansson b, Lars Persson b, Enkan 
Sara Olofsdotter Grinda. 
Wittnes Erik Olofson och Olof Olofson i Skiensta. 

[Häradsrättens stadfästelse och gillande av denna 
byordning är skriven på tryckets titelsida, men är 
knappt läsbar.] 

Byordning för Högstena, Jädra och Kävlinge 1812 
ULA. Torstuna härad Ma:44. 19 nov 1812. §58. 

Under anhållan om fastställelse, inlemnades en så 
lydande förening: "I anledning af upkommit tvist 
emellan Jädra, Högstena och nästgränsande Bya-
män i Kjeflinge och Danskebo är följande förening 
fastställd till vinnande af ömse sidor säkerhet från 
ohägn. 

lmo Enär gärdesgård kring Åker och Äng 
finnes ogilld af någondera Byamännen tillhörig, 
skall för hvarje famn ägaren deraf böta Två skil-
lingar famnen och enär någon af desse byars Ål-
dermän blifvit tillsagde, skall de innom åtta dagar i 
fullgodt stånd sättas. 

2do för grindar, som ej befinnes vara i lagligt 
stånd böte hvar och en, som dem underhålla bör 
En Rd Banko sedermera fördubblat för hvarje 
gång. 

3o Sädesgärden böra vara hägnade så höst som 
Wåhr, när de af någon Ålderman i desse Byalag 
tillsagd varder och det innom Tvänne dagar der-
efter försummar någon det, böte 1 Rd Bco. 

4o Skulle någon sedan sådt är, insläppa sine 
kreatur, böte för hvarje kreatur åtta ss Bco. 

50 All tjudring i Åker och ängar vare aldeles 
förbjuden. om  det och skedde på egne ägor, så 
vida vi samteliga delägare derom öfverenskommit,  

bryter någondera emot pligte för hvart kreatur 
Sexton ss Bco. 

6o Skulle någon af Byamännen vara borta när 
de af Ålderman varda sammankallade, bör den-
samma vid sin hemkomst hos Åldermannen sig 
underrätta om hvad då beslutit blifvit, eller eljest 
kan vara befallt, och vare han sedan skylldig det-
samma i alla delar at efterlefva, likasom han sjelf 
varit vid sammankomsten närvarande. 

Med föregående förening förklara vi oss till alla 
delar nöjde at obrottsligen efterlefva. 

Carleby den 19de November 1812. 

för Jädra Byamän underskrifva Carl Ersson B, 
Lars Jansson B och Anders Olofsson B. För 
Högstena Gl. Olof Ohlsson B, Erik Ersson B och 
Anders Andersson B. För Kjeflinge Gl. Olof 
Jansson i Kjäflinge. 
Å föreskrefnes underskrifter vittnar Olof Jansson i 
Thorslunda, Carl Sagström i Torstunaby. 

Efter upläsandet häraf beslöt HRn at denna för-
ening till efterrättelse innom Jädra, Högstena, 
Käflinge byar gilla och fastställa. 

Byordning för Kylsta och Hyvlinge 1810 

ULA. Torstuna härad Ala: 43. 1 okt 1810. N° 39. 

Under anhållan om fastställelse inlämnades föl-
jande. 
Hos wälborne Herr Lagmannen samt den vällofl. 
Rätten anhåller undertecknad att till vinnande af 
ordning innom byen få anhålla om en viss ordning 
innom Kylsta by nemln. 

lmo Att så snart som åldermannen uti byen 
utsänder by eller åldermansklubban skall byamän-
nen på det ställe han utsätter samlas, men skulle 
någon med tredsko uteblifwa öfwer en half timma 
öfwer den utsatta tiden plikte därför uti Banko — 2 
sk. 

2do Att som det befinnes att så wäl i Hyflinge 
samt Wånsiö är delägare uti Kyhlsta och Hernewi 
qwarnar skall de sig till snöskottning infinna, när 
så omtränges utan åldermannens tillsägelse wid ett 
wite af — 6 Sr 

3tio När åldermannen utsätter dag till förrät-
tande af gärdesgårdssyner, skall de sig infinna till 
nämde syners förrättande wid wite af 8 S för 
hwarje famn gärdesgård sedan nämde syn är till- 
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sagd plichte för hwarje famn som ej hinder till 
laglig högd som bör innehålla 2 alnars högd 8 Sr 
för hwarje hål å gärdesgården 6 Sr. 

4to Till Brandsyns förrättande när åldermannen 
utsätter dag därtill infinner sig alla Hemmans och 
jordbrukare wid utsatt tid wid wite af 6 Sr den som 
sedan ej lagar de fel, som då befinnes, utsätter 
åldermannen dag därtill efter åtta dagar, om det då 
icke är förrättat äger åldermannen att det förrätta 
emot lego och pligte dessutom 8 Sr. 

Sto Uti ängen bör betas efter hwar och ens 
örestal, med så många Kreatur å hwarje öretal, 
som Byamännen utsätter, men den som däremot 
sig förbryter pligte för hwarje dag för hwarje Bo-
skapsKreatur 6 S. 

6to Öfwerenskommes om betandet uti Gärdes-
backarne då de utsättes betes af den närwarande 
till wiss tid som af ålldermannen utsättes, om den-
na betningstid öfwerskjutes af någon granne plig-
tas därföre för hwarje timma 6 S. för betande uti 
gärdesbackarne som hitills skedt om nätterne då 
det ej af Byamännen är samtyckt pligte densamma 
därföre 2 Sr. 

7mo Att ingen må Ega rättighet att få med torfs 
afhämtande sig begagna af de odelte gärdesbac-
karna utan grannarnes bifall, därtill den som det 
öfwerskrider pligte därföre 8 Sr. 

Med föregående Byordning förklara wi oss under-
tecknade till alla delar nöjde att obrottsligen efter-
lefva och upfylla som med wåra nams underskrift 
bestyrkas. Anhållandes det Herr Lagmannen och 
Rätten täcktes detta wårt beg,järande stadfästa. 

Kylsta den 27 October 1810. Eric Andersson 

Anders Andersson, Pehr Kijlström, Per Pehrsson i 
Hyflinge ägare. Carl Ericsson i Hyflinge 
Jordbrukare 

Efter upläsandet häraf Beslöt HRn att denna 
Byordning till wederbörandes efterrättelse gilla 
och stadfästa. 

Byordning för Myrsjö 1797 

ULA. Torstuna härad Ma: 37. 2 febr 1797. No 21. 

Med anhållan om stadfästelse inlämnades en emel-
lan samtelige Myrsiö Byemän öfwerenskommen 
Byordning så lydande: 
Myrsiö Byordning hwarefter Myrsjö Byemän 
hafwa sig at rätta. 

På det at wid allmänne Hushållningen uti 
Myrsjö By så mycket skickeligare måtte tillgå, 
skall en Ålderman tilsättas, hwilken äger magt, at 
när nödigt pröfwas sammankalla Grannarne till 
gemensam öfwerläggning uti de mål, som angå 
Byens gemensamma bästa, wid sådant tillfälle 
böra en från hwarje Hushåll sig infinna wid den tid 
om dagen Åldermannen utsätter, blifwer någor 
utan Laga förfall bortta böte 8 ssr, sker det oftare 
och af tredsko och wårdslöshet böte dubbelt. 

At alla Gärdesgårdar måge omkring Byens 
gemensamma ägor efter den af Ålderman utsatte 
tiden iståndsättas, försummar någor det böte för 
hwarje famns ogild Gjärdesgård 6 rst. sker skada 
deraf gällde det åter. 

Enär någon Gjärdesgård blåser omkull om-
kring Åker, Äng och beteshagar eller eljest finnes 
odugelig böra [de] den straxt förswarligt upsättas, 
försummar någor det då han derom tillsagd blifwit 
böte 1 ss för hwart kreatur som inkommer och 
fylle derjemte skadan [efter] Byelagets bepröf-
wande. 

Likaledes böra alla Grindar Led och öp-
ningar för winterwägar, så snart kjäle är ur jord i-
ståndsättas wid 8 ssrs böter. 

Alla afloppsdiken böra widmagthållas så at 
wattnet må obehindradt aflöpa så att endrom deraf 
ej skadas, sker det böte för hwarje famnen 4 rst. 
och betale dessutom Dikarelön om ej dikas. 

När Sädestiden om Hösten infaller och af 
Åldermannen tillsäges, böre Gjärdet efter utsatt 
tid wara hägnadt wid bot af 8 ssr. 

Om wåren bör inga kreatur i samfälte Äng-
arne insläppas wid 1 skil. plikt för hwarje kreatur. 
Alt betande uti Gjärdet förbjudes tu l dess att alla 
Grannarne derom öfwerenskomma wid bot af 8 ss. 

Och på det ängarne om Höstetiden icke må 
blifwa för mycket rotgnagne och ingen annan 
oberättig må dit insläppa wid 8 ss för hwarje krea-
tur. 

Beträdes några som insläppa flere kreatur i 
Byens samfälte Ängar mer än efter sit Öretal i 
Byen, som Grannarne öfwerenskommit, plikte för 
hwarje kreatur 4 ssr. 

Några dagar för slåttertiden bör af Ållder-
mannen Grannarne sammankallas at samrådas 
enär de böra börja slå och at ingen får börja förr än 
den utsatte dagen wid 16 ssrs bot. 

Ängarne får icke upgifwas förr än sam-
fälte Grannarne derom samrådas wid 16 ss. 

12° Den af Grannarne som beträdes hafwa sine 
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Gäss i äng eller Gärde enär wäxttiden är förhan-
den samt Hagar skall plikta 8 ssr för hwarje Gås. 

13° Alla Eldstäder bör af samfälte Grannarne 
synas 2ne gånger om Året Höst och Wåhr och 
Plikte Åldermannen 8 ss om han icke sammankal-
lar Grannarne. 

14° Skulle någon af Byemännen want bortta 
enär Byeråd har want, så får han wid hemkomsten 
af sin närmaste Granne göra sig underrättad hwad 
som af Grannarne afgjordes. 

15° Alla böter som efter denna Byordning äro 
satte äger Åldermannen med Bisittaren at uttaga 
och Byamännens samråd, af den brottslige uttagas 
och honom wiss tid förelägga at panten igenlösa, 
eller warder denna pant till den mästbjudande för-
såld, fäller någon Oqwädinsord eller swär i Byens 
samråd eller när panter utmätas skall pligta 16 ss. 

16° Böterne efter denna Byordning böra an-
wändas till Byens gemensamma tytta [!= nytta] 

Om någon genom wårdslöshet denna 
Byordning fördarfwar skall således pligta 1 RDr. 

§.17[b]. Den af Grannarne som icke lagar eller 
underhåller sina tildelta wäglåtter wid Byen samt 
norra och södra Gärden bör plikta för hwarje famn 
1 ss och för bro eller som bro behöfwer 16 ss. 

Kjellan bör af samfält Grannarne förbätt-
ras enär ålderman derom tillsäger. Den som denna 
sin skyldighet eftersätter är förfallen till 8 ss samt 
materialerna efter Grannarnes wärdi. 

§.19 Den som har okynnes kreatur [som] hop-
par öfwer förswarlige Gjärdesgårdar wid bot af 
Åtta ssr. 

§.19.[b] På det at ingen okunnighet om denna 
Byordning må förebäras bör then af Åldermannen 
en gång om året för Grannarne upläsas. Detta är 
en ordning, till hwilken obrottsliga efterlefnad wi 
nedanskrefne oss på på det kraftigaste förbinder. 

Myrsjö den 2. febr. 1797. 

Carl Ericsson, Eric Persson, Eric Ersson B, Lars 
Olsson, Anders Larsson B, Jan Jansson B. 

Efter upläsandet hwaraf Resolwerades Thet 
warder ofwan intagne af Myrsiö Byemän uprät-
tade och antagne ByOrdning, såsom ledande till 
ordning och skick innom Byen till berörde Bye-
mäns gemensamma efterrättelse och säkerhet i 
framtiden fastställd, Hwaröfwer Utdrag af Proto-
collet på begäran till bewis meddelas skulle. 

Byordning för Skensta i Torstuna och Simtuna 
socknar 1765 och för Forsby i Simtuna socken 
1771 
Denna byordning utgörs av ett tryckt exemplar av 
MBO utan tryckort med däri insatta bötesbelopp 
jämte några tillägg. Dessa anges härnedan i den 
ordning de förekommer. 

Genom beslut vid tinget med Simtuna härad 5 
nov 1771 stadfästes byordningen för Skensta att 
gälla även för Forsby, vilket sker med hänvisning 
till MBO: 35 om byar som gränsa tillsammans i 
åker och äng. Vid ett annat tillfälle, troligen 3 nov 
1772, krävs även att den del av Skensta by, som 
ligger i Simtuna härad skall följa denna byordning. 
Exemplaret i bykistan är trasigt. 

Efter exemplar i bykistan 

Skensta Byordning 
§ 1. 8 öre, 8 öre, 1 Daler § 2. 8 öre § 3. 16 öre 

§ 4. 8 öre § 6. 1 öre § 7. 1 öre § 9. 1 daler, 8 öre 
§ 10. 6 öre 

Till näst föregående 10de Punct, bör äfwen mär-
kas, att Grannarne hwar och en skall wara answa-
rige för sine Swin, att the icke inkomma uti thet 
sådde råggiärdet, om winteren, tå alla grindar och 
Led öpne äro, hwarföre en och hwar bör så ackta 
eller sine swin innehålla at the icke uppå rågsädet 
slippa kunna wid samma Bot som förr utsatt är. 

följande Punct, upföres till Bysens nytta, an-
gående Betande och insläppande uti samfälte By-
sens beteshaga nemln: 
Så snart bar mark blifwer, Bör hagen hägnas, och 
icke betas för än betten så wäxt är, at högst 3ne 
BoskapsCreatur uppå hwarje öretall insläppas 
kan, thå en häst i stället för 2ne nöt kan insläppas, 
hwarjemte, hwar och en Åbo uti Byen bör wara 
answarig för sin Soldat, eller Torppare, at the icke 
mera insläppa än the enit öfwerenskommelse ther-
till Lof hafwa; Hwar som heremot bryter, med 
mera insläppande än utsat ähr, eller med samteli-
gas öfwerenskommande thertill Lof bekommit, 
skall wara förfallen till En Dr Smts böter för hwart 
Creatur, samt twå Dr för hwatje häst, som egen-
willigt insläpes. 

[med annan handstil] thed bör och undwikas at 
jngen må understå sig at gå och plåka acks upå de 
andras åkrar de som här emot bryter skal warda 
förfallen till två dr Smts bötter för war pärson. 

§ 11. 4 öre § 12. 16 öre § 13. 8 öre § 18. 24 öre 
§ 19. 16 öre § 20. 1 Dal § 21. 24 öre § 37. 
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Föregående Byordning hafwa samteliga Byamän 
till alla delar, som här frammanföre upfördt finnes, 
med ödmjuk anhållan om Wällofl HäradsRättens 
Stadfästelse härå af Skiensta d. 24 octobr 1765. 
Lars Olofsson b, Olof Andersson b, Jan Olofsson 
b gl Olof Olofsson b, Anders Jansson [?] b, Jan 
Jansson b, ung. Olof Olofsson b i torstuna 
Skiensta, Erik Olofsson, Erick Matsson b och 
Lars Hansson b uti Simtuna Skiensta. 
Till Wittnes Erik oförgod b, Olof Larsson i 
Grinda, Jan Jansson b ibm, Per Andersson b, lars 
andersson, Erik Ericksson b, Jan Andersson b. 

Stadfästelse av byordning för Tibble 1768 

ULA. Torstuna härad Ma: 32. 9 febr 1768. 

Uplästes then af samtelige Jordägarne i Tibble By 
Torgstuna Sochn ingångne, öfwerenskomne och 
underskrefne Byordning, then the ock nu, närwa-
rande, erkände; Hwarföre ock den samma tul 
deras efterrättelse nu och i framtiden gillad och 
stadfäst blef. 

VITTINGE SOCKEN 

Byordning för Gillberga 1819 

ULA, Västmanlands länsstyrelses kansli D 
III: 227 1/2. 

Avskrift. 
By Ordning för Gillberga Hemmans Ägare och 
Åboer, gillad och antagen uti ordentelig By Stäm-
ma af underskrefne. den 8 de Februari 1819. 
By Ordning. 
Till befrämjande af den ordning och skick som i 
den almänna Hushållningen bör vara Grannar 
emellan hafva undertechnade öfverenskommit om 
följande By För Ordning hvarpå ödmjukast an-
hålles om Torgstuna Wällofl. Härads Rätts stad-
fästelse. 

Wallborgsmässan eller den 1 sta Maji 
hvarje år tillsättes Ålderman och En Bisittare efter 
Tour och icke efter mantal, så att den som äger 1/2 
1/4 dr mindre hemman, swarar lika fult för sitt År 
— Där Enka innehafver hemman blifver Son, måg 
eller Dreng answarig för Ålderman, el Bisittare 
Tiensten på sin tid. 

Ålderman sammankallar Byamannen uppå  

äget godtfinnande, eller å någon af Grannarnes 
begeran och framstelle ärendet till afgörande Och 
Besluten Wärkställes utan försummelse wid vite a 
12 skn Banko för Åldermanen 8 skil för Bisittaren. 
Sammankallelsen sker med en klubba som fort-
skaffas man från man. Samlingen sker på utsatt tid 
och ställe hwarifrån ingen får wara borta utan laga 
förfall wid 8 skr Banko vite för för hwade gång. 

Ingen af Byamänen må understå sig att öf-
verfalla hwarannan, Ålderman eller Bisittare, med 
Svordom, Slagsmål, owett smedelser eller förackt 
vid deras Sammankomst Wid 16 sr Bco Böter för 
förbrytelsen, utom de hwad Lag Stadgar. 

Ägorna skola behörigen Hägnas och straxt 
om Våren Gärdesgårds-Syn hållas af samteliga 
Grannarne omkring ängar Beteshagar Vretar 
Tomter och Täppor hvarefter de befundne bristfäl-
ligheter skola lagas inom förelagd tid och så i stånd 
sättas att ingen ohägn skjer, Blifva Gärdes Gårdar, 
Läd eller Grind af okynnes nederbrutne eller af 
Stormväder kullblåste och derom tillsäges eller 
kundskap fas skall det bofälliga straxt Lagas vid 8 
skr wite och skadans ersättande dess utom Ålder-
man eller Bisittare ware skyldig hwar sin gang 
minst 14 Dagar emelan att efterse bristfallighe-
tema å anförde hägnader och om deras förbettring 
genast wid enahanda wite tilsega och Låta före-
lagd tid för Lägo wärkställa den träskandes skyl-
dighet äfvensom och ställa derpå Utmätning efter 
Lägans ock pligtens belopp. 

Flod- och aflopps diken samt Broar böra 
vara i det stånd att hwarken åkrar ängar eller 
andre Lägenheter derigenom taga skada, härpå 
skola äfven Ålderman och Byamännen taga Syn 
om Våren och var och en efter sin fördelning det 
bofälliga iståndsätta wid 8 skis pligt. 

Ålderman håller sammankomst då Såning-
tiden tillstundar och åligger alla Grannarne att up-
Freda Gärdet, hägna Gärdes Gårdar Grindar och 
läd m:m: samt noga efterse, att ej nogot kreatur 
Uti Sädes Gärdet in kommer eller insläppes. Råg-
gräset betas ej såframt icke alla granarne pröfwa 
det nodigt Sker anorlunda plicktes. utom Skade 
ersattningen 4 skr för hvart Kreatur der inkommer 
hwarje gång; Skulle dock något eller några Krea-
tur genom Laggild grind eller Led genom Wägfa-
randes försumlighet inkomma, böra de af gran-
name gemensamt eller och af den som först blifver 
detta ohägn varse genast utdrifwas gör man det ej 
belägges den försumlige med förr i denna §§. stad-
gade eller 4 skir pligt. 
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§ 7 Om wåren bör wattnet utsläppas af Åk-
rarne, och där Snödrifwor så Lagdt sig att de 
Kunna skada Åkerändarne böra af Grannarne ge-
mensamt bortskåtas wid 8 skls wite, då Ålderman 
derom tilsagt för den som detta försummar Leges 
och Alderman uttager pligten tillika med legan af 
den träskande. 

§ 8 Om icke i högsta nödfall får ingen äng om 
Wåren betas- Hwad ängsbetett om Hösten angår 
skola Byamännen i Sammankomst om Tiden of-
werenskomma när och huru Länge hvar och en 
efter sitt hemman får inslappa, Öfwerträdes detta 
pligtas 4 skr för hwart kreatur och tages det genast 
ut om någon på ägorne olofligt inslapper något 
Kreatur pligtar 8 skr. En sådan skall antingen 
hafva sitt kreatur inbereknat med Bondens eller 
ägarens eller efter Byamennens pröfning, betal-
ning till By-Casan ärlägga- Samma Lag är äfven 
gällande i anseende till gemensamt Bete uti ha- 
game. 

Skulle Byamännen anse nödigt skall stäng- 
sel elle skorsling upföras efter hwars och ens andel 
till Källan i Nårra Gärdet afwensom att alt betande 
eller tjudrande å renar ock Lindar i Gärdena är 
med 8 skr Boter för hwarje hast hwarje gång för- 
bjudit. 

Okynneskreatur af hwad slag som hälst, 
som Gärdesgård Grind eller Läd nedbryter eller 
överfiöyer eller sådant som Follk och kreatur ska-
dar skall wid 8 skr wite för ägaren fängslas och det 
så snart okynnet märkes och är bekant. Bot hälf-
ten mindre eller 4 skr Bco Ware den förfaller för 
hwarje Gås eller höns som finnes i annors besådda 
eller Oskurna Åker I alment Böte får ej någon 
insleppa skodda Hingstfålar wid Wite af 8 skr 

Skulle någon wara så warnartig att han i 
äng Sädesgärde eller andre Lägenheter medan 
Grödan där qwarfinnes insleppa något kreatur el- 
ler med åwärkan tillhjelper eller därtill ger Barn 
och tjenstehjon Befallning pligte 8 skr och ärsätte 
dubbelt skada efter Byamennens beprövande. 

Ej må någon bära bar eld eller tändt Ljus 
emelan Gårdarne, ej eller i stall fähus Lador och 
andra uthus. samt Å Dylika ställen rok Tobak; för 
owarsamhet härutinan pligtas 12 skr. Banco hwil-
ken plickt sedermera Ökas utom Böter efter 
Lag. 

BrandsSyn skall af Äldermannen och Bi- 
sittaren i Bylaget och hos folcket på Ägorna hål-
las; Wå'hr och Höst eller I April och September 
månader sedan Derom tillsagt blifvit 14 Dagar för- 

ut Hwalf Kallmurar, Skorstenar och Eldstäder 
skola då noga besigtigas och der bristfällighet 
spörjes, skall wiss tid till Lagning föreläggas; den 
sådant sedan försummar pligtar 12 skr Banco. 

§.14. Alla nödiga Wägar öfver ägorna samt Ga-
tor och Broar böra Grannarne emeLan fördelas, 
så att hwar ock en sine Wissa Brostycken bekom- 
mer, sedan hålle hwar sin Bro och Wäglott för-
swarligen wid magt wid 4 skr wite och på det att 
Wägarne så mycket bettre måtte Wara Reglerade 
må ingen något af Wägarne till sine ägor eller 
åkerskiften intaga och tillägga wid 16 skr BanKo 
Wite, Ock bör på alla ställen tjena till Grund att 
Wägarne äga den bredd som de på Chartan inne- 
hålla Skulle detta på någodt ställe Redan skjedt 
skall ägaren sådant åter till sitt förra lage genast 
försätta när han derom af Åldermannen blifvit till- 
sagd och underrättad Wid förut stadgadt Wite. 

§ 15 Källor och Brunnar får ingen täppa eller 
onyttiga göra vid 8 skr Wite och upränsning ingen 
dessutom. De Grannar som nyttja Brunn eller Käl-
la Gemensamt, Lage och Bygge Dem äfven ge-
mensamt, eljest ware den försumlige skyldig till 
förut stadgade Witet och arbetet sker för Lega 

§.16. Ålderman eller Bisittaren, hwilken enthe-
ra eller begge pligten utmäta. Och upbära, skola så 
snart pant tages, och ej inom förelagd tid igenlöses 
Den samma försälja och öfverskottet sedan bö-
terna gulne äro återställa. Böterna samlas i en 
Cassa och användas efter pröfning till Byens ge-
mensamma Nytta. 

§. 17. Om Ålderman eller Bisittaren är sjuk El-
ler på resa stadd och Grannarnes Sammankomst 
till öfwerläggning under tiden är nödig sker sam-
manKallet ändå med Klubban, och Förer Äldsta 
Byamannen ordet och ärendet afgöres. De närwa-
randes Beslut blir altid pilande så snart något 
angelägit och för Byamännen förmånligt skall af-
göras En gång hwart År skall Byordningen upläsas 
på sammankomsten samt hwar och En af Byamen-
nen underrätta sitt folk om dess innehall. Ålder-
man eller Bisittaren gifver jemwäl folket på 
Ägorne del af Byförordningen så att ej någon må 
föräbära okunnighet den om, af detta Folk utages 
äfwen pligt efter förbrytelsens beskaffenhet; äfven 
som af Tjenstehjon Om de fela samt af Föräldrar 
för Barn En afskrift eller Exemplair af denna 
Byordning bör finnas och Wara tillhands i hwarje 
hushåll I Byn. 

§ 18 Hwad samtelige Byamen kunna i Framti-
den hafwa wid sine sammankomster att tillägga 
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denne Byordning blifver af samma Kraft och Vär-
kan som föregående puncter innehålla. 
Föreskrefne Byordning är för oss upläst och so-
som billig och rättvis till framtida efterlefnad uti all 
motta antagen. Intyga och Bekräfta 

Gillberga Utsupra 

Per Andersson B, Jan Jansson b, äldre Anders 
Andersson b, Jan Anderson b, Isack Janson b, 
Lars Ersson, Olof Olsson, Lars Person b, Jan 
Gusstafson, Anders Pehrsson, Eric Ersson, Pehr 
Ersson 

År 1819 den 10 februari å Torstuna Härads Ting 
och fastställd På HärradsRettens Wägnar L, 
Björkman 

År 1823 den lsta Maji kommer denna By ordning 
att efterlefwas: och komma Ållermanskapet att 
börjas hos U.Anders Anderson, som sedan efter 
Thur Grannare emelan försättas- de till Ållder-
mans bitrede eller de så kallade Bisittare skola 
äfwen efter Thur tillsättas på det satt, att den 
afgående Ållermannen och de blifvande härföre 
answarar. 

Intygar Ut supra G. Sagström 

Likheten med originalet betyga G. Sagström, 
Fredric 011son i Ösby. 

Byordning för Nässelsta 1817 med tillägg 1824 

Nässelsta byordning består av två delar. Den ena 
utgörs av en byordning antagen för byarna i Edebo 
församling 1775 och överensstämmer i stort med 
MBO. Denna del är tryckt i Gävle hos E. P. Sund-
qvist 1776. De ursprungliga bötesbeloppen är 
strukna och nya införda. 

Den andra delen är ett handskrivet tillägg - 
kallat tillökning - vari hänvisning sker till den 
tryckta delen. Texten återges efter det exemplar 
av byordningen som tillhört bonden Pehr Jansson i 
Nässelsta och som nu finns i avskrift i Dialekt- och 
folkminnesarkivets samlingar. Ett andra exemplar 
återfinns i ULA Västmanlands länsstyrelses kans-
li D III: 2271/2. Det är i detta exemplar av byord-
ningen som Edebo församlings byordning förelig-
ger. Olikheter mellan de båda handskrivna tex-
terna förekommer. Bötesbeloppen i den tryckta 
delen återges i den ordning de förekommer, jämte 
de anteckningar som finns i denna. Ett avslutande  

parti av byordningen med uppgifter om ägornas 
fördelning efter öretal utgör troligen Pehr Jans-
sons privata anteckningar. 

Byordning för Nässelsta by uti Hvittinge socken. 
Gillad och antagen den 18 Februari år 1817 samt af 
Thorstuna Lofl. Härads Rätt till allmän efterlefnad 
för underskrefne Åboer faststäld den 22 Februari 
samma År. 

1. 1. 8 ssr Bco, 8 ssr. 16 ssr. 2. §. 6 rst. 3. §. 4 
ssr. 4. §. 8 ssr. 6. §. 4 ssr. 9. 1. 8 ssr, 16 ssr. 10. 1.8 
ssr. 11. 1. 32 ssr. 12. 1. 16 ssr. 131. 4 ssr. 14. 1. 
uteslutes och gås nu aldeles förbi. 15. 1. 8 ssr, 16 
ssr [senare struken] föregående § är tillagd och 
något förändrad vid slutet af Byordningen infördt 
den 26te Julii 1824, hvilket iagttages och observe-
ras. 18. 1. 32 ss, 16 ssr. 19. 1. 32 ssr. 20. 1. 16 ssr. 
23. 1. 32 ss. 24. 1. 16 ssr. 27. §. 16 ssr. 29. 1. 8 ssr, 
4 ssr. 30. 1. 16 ssr. 31. 1. 8 ssr. 34. 1. En riksdaler 
Banco. 

Denna Tryckta Byordning, hafva nedanskrefne 
Byamän gillat och antagit, med de å hvarje ställe 
inskrifne böter för hvarje bristfällighet och förbry-
telser som uti Banco mynt tydeligen är insatt, 
samt med några Nya Paragrafer tilökt, hvilket se-
dan med våra namn och underskrifter blifvit be-
kräftadt. 

Nesselsta Utsupra[underskrifter saknas.] 
Underskrefne Nesselsta åboer uti Hvittinge 

Församling, Thorstuna Härads Wäsby Fögderi, 
och Westerås Lähn, hafver denna föregående 
tryckta By-Ordning som härvid är fasthäftad af 
oss gillad och antagen; dock hafva vi byamän här 
låtit införa någon tillökning efter omständigheter-
na som finnes nödvändiga och äro följande. 

1.1 Uti Hästhagen Bolandet kallad, insläppes 
2ne Hästar för hvarje 1/4 Mantal, och den som ej 
hafver fullt med hästar får i dess ställe insläppa 
2ne kor för hvarje häst; men en Oxe är räknad för 
vara en häst: Fölungar räknas intet i Första och 
Andra året, men då de äro 3 år eller uti 3dje 
Sommaren, räknas de uti alt betande som en Häst. 

Blef ändrat ock beslutit på sammankomsten 23 
Juni 1824, det icke mera än En Ko hädanefter får 
insläppas i stället för En Häst. 

Kalfvar som äro födda på samma år, fastän den 
ene hafver flera än den andra, räknas de intet i 
samfält bete, men då de äro Årsgamla räknas de 
såsom Ungnöt; Får räknas heller intet, ej heller 
Svin: men om ock när Svin skola ringas, bör Ål-
dermannen med byamännen sig förena. 
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2.§ Den som finner sig hafva okynnes Svin, 
hälst der kjörvägar äro igenom sädesgärden och då 
de ligga vid Grindarna hälst nattetid, då någon 
framkör inkomna store skockar, som vi hittils fun-
nit och ser dem ej i mörkrett utmota, och uti 
Nattetid gjör en märkelig stor skada, så skall dess 
ägare tillsägas att hvarje qväll inom hus dem in-
taga; förgäter han det och Svinen befinnes i Sä-
desgjärden om mornarne, eller annorstädes der de 
kunna göra någon skada, böte för hvart Svin 6 Skr 
och gälde skadan. 

3.§ Då allmän införning eller inladning är med 
Säden, skall Ålderman tillsäga att hvar ock en 
instänger sina Svin; gitter de ej detta göra, böte de 
då 2 Skr men införer man några Lass enskilt, 
hafve det sig ej så. 

4.§ Gjärdes vägarna innan gödseltiden, samt 
ock innan säd skall införas, bör Ålderman sam-
mankalla grannarne för att vägarne uti fullt stånd 
sätta ock gjöres broar för hvart dike der ej vattnet 
annorlunda ledas kan ock så anstäldt att ej vattnet 
löper på vägen, samt ock den väg som löper fram 
om vårt soldattorp och öfver stubbängen skall 
med samfält arbete förbättras och med nödiga 
broar anläggas, och när sådant hoparbete göres, 
får ingen derifrå' n uteblifva en karl för hvarje 1/4 
del som utgör Åtta man på hela byn. Desse gärdes- 
vägar böra aldraminst vara 3 alnar breda utom 
dikena som äro på sidorna oberäknade. 

5.§ Vid Hästhagen Bolandet göres grind med 
grindstolpar och Gångjärn, samt med kasthaka el- 
ler klinka, utaf Byamännen samfäldt; Samt ock 
Kalfhagsvrets Grinden af Byamännen samfält vid 
magt hållas. De andra Grindarne som vi förr inne- 
hafvde som vidmagthållas skall, hålles enskildt för 
hvar ock en: de äro Åtta; Jan Ersson en Grind på 
andra sidan om Nygården in uti Norra Gärdet, den 
andra ner uti Ringgatan in uti Myran, Unga An- 
ders Persson den på andra sidan om Myrbron in 
uti Myran. Gamla Anders Pehrsson hafver sin 
Grind vid vårt Soldat Torp in uti Stubbängen. 
Mellangården äger dess Grind midt emot Mellan 
gatan in uti Myran. Olof Ahlström sin Grind på 
andra sidan om Stubbängen åt skogen. Anders 
Andersson sin Grind vid Spismyran ut åt skogen 
på Norra Gärdet. Och Anders Ersson i Nygården 
hafver sin Grind i gatan nedanför källan in uti 
Myran. Gärdes Grinden på stora Landsvägen 
hålles af Byamänne samfält. Alla Grindar böra 
vara försedda med träklinkor som lätt påfalla när 
Man kjör eller rider derigenom; finnes nödigt att 

vid somliga Grindar ditsätta kasthakor på desse 
som gå inåt Myran den tiden medan Gräset växer 
tills Myran flås, kan ock vara nyttigt, men då man 
skall derigenom köra bör vara klinkor som för sagt 
är och Grindstolparne litet luta att Grindarne 
sjelfve igenfalla och Låsa sig sjelfve med klinkan 
så att Svin inte inkomma medan Hökjörningen 
påstår så som tilförene skiedt blifvit; kommer Svin 
in medan Hökjörningen påstår skall de af byamän-
nen samteligen straxt utmotas, och Ålderman med 
flere noga efterser att intet något Svin uti Sädes 
Gärdet eller ängar får gå, vid de böter som förr 
utsatt finnes. 

6.§ Vid 12 Skr Böter, får ingen uti byen i sine 
stufvor der eld skall vara, Bråka eller klyfta något 
Lin, häckla kan göras om dagarne då all eld är 
utslägt, men intet qvällar eller Mornar vid någon 
eld eller Ljus, vid det här föresatta böter. Vid 
stora stormväder och då tak äro bare, skall Ålder-
man med flere noga efterse om några gnistror ut-
komma utur någon skorsten, och befalla dem att 
elden straxt utsläcka, gitter de det ej göra, utsläc-
ka grannarna elden och den vårdslöse böte som 
förut nämt är. Lin får icke ligga inne uti de hus 
man brukar eld. 

7.§ När man kjör, eller rider, eller Leder Krea-
tur gärdesvägar till våra ägor, får intet färdas bre-
devid vägen då Åkern nedtrampas och sporr gö- 
res, på andras åkerskiften, ehuruväl det är uti 
träde, vid 4 Skr böter, men vid trånge gärdesvägar 
der man mötes, skall den som tom kjärra hafver 
eller lättare Lass, begifva sig der tjenligast be-
finnes uppå en åkerända och hålla stilla tils den 
andra är framfaren och straxt begiva sig på vägen 
igen. 

8.§ Vid Ängar och hagar samt på de ställen der 
man dageligen utsläpper och insläpper Kreatur, 
får intet brukas skjorslar som tillförene, ty Svin 
tränga sig derigenom; utan på desse ställen skall 
göras Grindar eller beqvämliga Lyft af dem ge-
mensamt som hägnaderna äga. 

9.§ Uti Kohagarne må ej någon häst insläppas i 
stället för någon Ko, för än derom samrådt är vid 6 
Skr böter. Uti skogsängar der flere grannar äro 
ägare och en eller annan Granne hafver af sin skog 
intagit ett stycke mark och insläpt i samma äng, 
må han detta sitt stycke jord som han intagit ifrån-
stänga, eller och af Åldermannen bepröfvas huru 
många Kreatur han för detta stycke får beta mera 
än som de andra grannarne, och intet göra sig 



560 Västmanlands län 

sjelfrätt, och utföra ohöfviska ord som förr 
händt vid 6 Skr Böter. 

10.§ Der flera grannar äro tilhopa om en B 
stuga får ingen henne utlåna förr än alla eg 
dertill gifvit sitt bifall. Lånar någon ut Badstufv 
åt någon de andre egarena ovetande, böte derfö 
4 Skr. De som altid för hela året jämt Låna Ba 
stuga, skall med egarena ingå uti någon viss bet 
ning derföre, uti annor händelse får den ej utlåna 

11.§ Der Lyft Ledd äro, till skogsängarne o 
Hagar, böra alla de grannar som därigenom i 
släppa sina kreatur, deltaga i Leddens Lagni 
gemensamt: der Vinter Ledd är omkring skog 
ängarne och Hagar, dele grannar sig dem emell 
eller upstänge den gemensamt, alla de som s 
värke eller ris kjört hafver. 

12.§ När som Lin och hampa om höstarne ska 
utbredas på röte, och då man intet hafver enskil 
inhägnader dertill, skall med Åldermannen och d 
andre grannarne rådföras hvarest de skola breda 
händelse att den Ängen ej kommer att få betas d 
året för Linets skull; breder någon ut sitt Lin 
~fält Äng, eller eljest der samfällt mark är, uta 
att derom med grannarne sig rådfört, bör han ige 
nom Åldermannens tillsägelse det straxt upräfssa 

13.§ På Ängen Myran som nedanföre byn ligge 
får ingen med hjuldon, eller med kärra kjöra seda 
kjälan är ur jorden, dock allenast med det stäng 
fång man skall hafva till sine gjärdesgårdar, oc 
hvar ock en åligger att der Ängsmark är, vä 
upräfssa alla stickor, så att man obehindrat kan si 
och det vid 6 Skr Böter. 

14.§ Och förbjudes att på Norra Myran ing 
gångvägar får nyttjas förr än den är afslagen vid 
Skr böter för den som dermed befinnes gå och 
nedtrampa gräset; så är och förbudit att på andra 
tegar utlägga sine Vefvar på bleke; icke eller gå 
och bortrifva gräs, vid lika vite som förut stadgat 
är. 

15.§ Af Jan Erssons påstående, vill han att Ring 
gatan nedanför Accademie Hemmanets hustomte 
skall uprättas, i anseende dertill att gle. Ander 
Persson den uti sin Hustomt instängt, men Jan 
Ersson och U. Anders Persson låte sig väl nöja 
om den blifver bytt dem emellan, så att alle får lika 
efter andel; som och nu begäres af Jan Ersson och 
U. Anders Persson, med påstående att Nämnde-
mannen Pehr Jansson i Mälby, får denne omtvis-
tade gata dem emellan byta efter örestal. 

16.§ Om någon bortreser om mornarne med sine 
Hästar och igenkomme om qvällen samma dag, då 

är 	får intet Kreatur i Hästarnes ställe i betet insläp- 
pas, men blir den längre borta än en dag då må 

ad- 	vara tillåtet att få hafva kor för en häst: Till Exem- 
are 	pel — Man reser bort den ena middagen och igen- 
an 	kommer den andra dagen på qvällen, hafve den då 
re rättighet att en dag insläppa 2ne kor för Hästen, 
d- dock att han derom bör underrätta sine grannar 
al- 	mot 8 Skr vite. 
s. 	17.§ Att när budkafle af Åldermannen utskickas 
ch 	och i händelse att någon då af Grannarne äro bor- 
n- 	ta, skall dess Hustru då vid utsatte stället i sin 
ng 	Mans ställe sig inställa, eller talar vid någon annan 
s- 	som svarar för sig; i den mening är detta gjordt, ty 

an 	det kunde hända att felet kunde vara och inträffa 
itt 	på den bortovarande och ej tåla fördrag tills man- 

nen kom hem, derföre är nödigt att en skall alltid 
11 	vara ifrån hvarje Gård, vid ansvar af de böter, 
ta 	först stå utsatte. 

18.§ De Böter som i den föregående Tryckta 
, i 	Byordningen eller der er utsatt och mellan skrifvit, 
et 	kommer att tjena till grund och efterrättelse, hvil- 

i 	ket här antecknas. 
Holms och Klinta, samt Hemmanbo byamän 

- 	skall af oss underskrefne tillsägas, att då vi tänka 
. 	upgifva Gjärde eller Äng, som desse Byar i samfält 

r, 	bete med oss tillhopa är, med hvarandra utsätta en 
viss tid eller dag då upgifning sker till bete, och 

- 	huru många Kreatur på hvade Hemman skall in- 
h 	släppas, bryter någon häremot böte som om bete 
I 	uti 18 § af den Tryckta By Ordningen utsatt är; 
å 	Insläpper någon sine Kreatur der samfällt mark är 

utan att derom tillsäga sine Grannar, så att alla 
a 	hafver det bifallit, vare Lag samma; näml. Vite af 
2 	32 Skr Banco som sist åberopade § utfäster. 

Sluteligen förbehålla vi oss, att om något häruti 
s 	skulle vara förglömt som kunde tjena till Byens 

nytta, må framdeles få införas, samt blifva till all 
t 	kraft och värkan lika gällande med hvad föregåen- 

de Punckter innehålla. 
Så äro vi underskrefne, med denne By-Ordning 

r 	nöjde och funnit oss för godt och rättvist att den 
s 	efterlefva som Intygas af, Nässelsta och Hvittinge 

Socken den 18 de Februarii 1817. 
, 	Jan Ersson B, U. Anders Persson B, G. C. Anders 

Perssons Enka Brita Lars Dot B. Olof Ahlström. 
Anders Andersson B, Anders Ersson B. 

År 1817 den 22 Februari å Torstuna Härads 
Vinter Ting är denna By-Ordning upvist och af 
Härads Rätten gillad och faststäld, Betygar På 
HäradsRättens vägnar S. Björkman. 
Uti Nässelsta äro 2ne Mantal eller Hemman och vi 
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hafva öfverenskommit att vara Åldermän efter 
Hemmantal, så att när det är Ålderman på det ena 
Hemmanet skall bisittaren vara på det andra. När 
Jan Ersson är Ålderman första året, år uti Mellan-
gården bisittare Jan Ersson derefter andra året 
Ålderman Ahlström bisittare. U. Anders Persson 
3dje året, Anders Andersson bisittare. Nygården 
Anders Ersson Ålderman gl. Anders Pehrsson bi-
sittare: sedan bytes om. — 1817 den 1 sta Maj blef 
igenom Lottkastning, Klockaren Ahlström Ålder-
man och Jan Ersson bisittare. 
1818 Maj d. lcrca Anders Andersson Ålderman U. 
Anders Persson bisittare. 
1819 Maj d. lom Anders Ersson i Nygården Ål-
derman gl. Anders Pehrsson bisittare. 
1820 Maj den lom Jan Ersson Ålderman Mellan-
gården bisittare. 
1821 Maj den lura Åter Jan Ersson Ålderman 
Ahlström bisittare. 
1822 Maj den loTa Unga Anders Pehrsson Ålder-
man, Anders Andersson bisittare. 
1823 Maj den lom gl. Anders Persson Ålderman 
Nygården Anders Ersson bisittare. 
1824 Maj lom Mellangården Peter Jansson Ålder-
man Jan Ersson bisittare. 

Sedan blifver nytt varf som det första hafver 
gått och bytes om hvart efter annat. 

Att föregående afskrift af denna By-Ordning är till 
dess innehåll lika lydande med originalet Betyga 
[Underskrifter saknas] 

Tillägg och ändringar 
Vid almänna sammankomsten som hölls den 23dje 
Juni 1824, då fråga om och när, Byens gemensam-
ma Hagar skulle till bete upgivas; blef allmänneli-
gen beslutit, » att icke mera än En ko hedanefter 
får i samfälta beteshagar för En Häst insläppas, 
emot lika böter som för öfrigt är utsatt.'> 

» Vid allmänna sammankomsten den 2a Juli 
1824 blef 15de § af denna By-Ordning ändrad och 
bör hedanefter lyda sålunda. 

Några dagar innan slåttertiden om Sommaren 
infaller, skall Ålderman kalla grannarne tillsam-
mans, att med dem öfverlägga, när de vilja begyn-
na att slå sine Ängar som äro samfälte; går någon 
åstad och börjar sin slåning förr än så öfverlagt är, 
pligte första gången 8 Skr och sedan dubbelt. Men 
då slåttern på hemängen Myran skall företagas, 
öfverlägges derom som förr sagt är, och då så väl 
förslogen, som ock om själfva Slåtterdagen arbe- 

tet skall begynnas, tillåtes ingen gå åstad förr än 
Åldermannen utsändt Budkaflan och sammankal-
lat grannarne och samtliga arbetarena på den van-
liga sammlplatsen i byn eller ett på ängen utsett 
ställe emot 8 Skr vite, och då arbetet begynnes 
och fortsättes, skall ingen vara tillåtit att gå ifrån 
dess slutade teg och börja en annan, förr än Ålder-
mannen och de fläste grannar slutat sine förra 
tegar, sker det och gräset nedtrampas, böter den 
som häremot bryter 32 Skr, dock skall altid Ålder-
mannen hvarefter alla sig skall rätta, vara förbun-
den att halva en jämn och försvarlig Förkarl, då 
ingen sedan kan förebära det Slåttern ramsigt eller 
cvåligt sker. 

» Alla råmärken böra förut vara i ordning stälda 
och vaden upgådda, efter derom förut skedd öf-
verenskommelse vid 4 Skr pligt. Ingen må under 
Höbärgningen köra med Häst och Kärra öfver 
andras tegar hvarest icke vanlig väg är, medan 
gräs,  eller hö där är qvarliggande, med mindre den 
som så färdas först räfsat undan höet, emot 4 Skr 
vite. 

N 66 Utdrag af Domboken hållen å Laga Vinter 
Tinget med Torstuna Härad i Carleby den 22dra 
Februarii 1817. S:D Upvistes en af Nesselsta 
Hemmansägare i Hvittinge Socken uprättad 
Byordning under anhållan om Härads Rättens 
fastställelse derå; Och som Härads Rätten fann 
densamma leda till nödig ordning inom Byelaget: 
Altså blef berörde Byordning till efterrättelse såle-
des faststäld, att den som deremot bryter, skall 
jemte de i Byordningen utsatta Böter, vara förfal-
len till det å hvarje förbrytelse i Lag stadgade 
ansvar och skade ersättning. 

Ut supra På HäradsRättens vägnar S. Björk-
man. 

Enligt öfverenskommelse och faststäld ordning, 
kommer 1/4 dels Mantal att svara till vedhållning-
en vid Soldate Torpet öfver hela vintern, på efter-
följande år, som sedan fortfar uti samma tour, 
hvart år efter annat. 
1822 öfver vintern håller Pehr Jansson, 1823 öfver 
vintern håller Jan Ersson för en fjärdedel, 1824 
öfver vintern håller Anders Ersson, 1825 öfver 
vintern håller accad. Bn gl. Anders Persson, 1826 
öfver vintern håller Anders Andersson, 1827 öfver 
vintern håller Jan Ersson för en fjärdedel, 1828 
öfver vintern håller Klockaren Ahlströms gård, 
1829 öfver vintern håller accad. Bn U. Anders 
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Perssson, 1830 öfver hela vintern håller åter Peter 
Jansson samt sedan går det efter föreskrefne ord-
ning. 

Uti ägornas fördelning desse Hemman emellan, 
efter Öretal, kan denna proportion iagttagas: Till 
Exempel. Om längden som skiftas, eller bredden 
på ett Tegskifte inehåller 200 Alnar. — Så belöper 

på Skatte Hemmanet för dess 101/4 Öre 101 76/ 
324 Aln, samt på Accademie Hemmanet för 10 De 
98 63/81 Aln, som nästan i likhet utgör 1011/4, 
98 2/4, summa 200 Aln. Således äger Skatte hem-
manet utaf denna bredd 2 1/2 aln mera än Accade-
mie hemmanet, gör på 1/4 dels 5/8  dels aln eller 15 
tum; samt uti proportion i alla förhållande. 

Tuhundra härad 
BARKARÖ SOCKEN 

Byordning för Barkarö församling 1827 

Tryck i KB. 

Utdrag af Domboken, hållen wid Lagtima Winter-
Tinget med Tuhundra Härad uti Westerås Stad, 
den 6:te Februari 1827. §.17. 
S.D. Inlemnades och upplästes följande "Barkarö 
Församlings By-Ordning, upprättad år 1826, till 
följe af Kongl. Maj:ts Skrifwglse till samtelige 
Herrar Landshöfdingarne den 20:de Februari 
1742. Anhållande Församlingen, enligt samma 
Skrifwelse bifogade Project, om Tuhundra Lofl. 
Härads-Rätts stadfästelse till obrottslig efterlef-
nad, med förbehåll: att med de omständigheter, 
som denna By-Ordning innehåller och derefter af 
Byamän afgjorde warda, Krono-Betjente, ej må 
hafwa den minsta befattning och sig deruti inblan-
da, widare än hwad de, såsom Byamän kunna 
hafwa att skaffa. 

Församlingen fördelas i följande Byalag, 
med särskildte Ordningsmän och Bisittare, nemli-
gen: 
N:o 1. Walnö, Asköby och Oxnö 1 Byalag. 
N:o 2. Barkaröby och Gothö 	1 Dito. 
N:o 3. Jotsberga, Almö, Fullerö och 
Holm 	 1 Dito. 
N:o 4. Ridön 	 1 Dito. 

I hwarje omförmälde Byalag skall wara en 
Ordningsman med twå eller flera Bisittare, efter 
Byalagets storlek; och der Byalaget består af flere 
Byar, bör en Bisittare i hwarje By förordnas, som 
tillser att By-Ordningen efterlefwes. Och äro alla 
som i Socknen bo, ware sig Hemmansåboer, Tor-
pare, Inhyses eller andre slags Arbetshjon, yngre 

och äldre, skyldige att denna By-Ordning efter-
lefwa och efter den answara. 

Skyldigheten, att wara Ordningsman, ålig-
ger hwarje Hemmans Åbo inom Byalaget tourwis, 
efter Hemmantal eller Matlag, allt efter som Bya-
laget sins emellan öfwerenskommer, och räcker 
wanligen ett år. Dock kunna äfwen, der flere 
Åboer bebo ett Hemman, dessa dela året sig emel-
lan med Ordningsmanstjensten. Den som befinnes 
dertill oskicklig, får, enär touren kommer till ho-
nom, lega någon annan skicklig för sig. Men nu för 
första året tillsättas Ordningsmännerna genom 
omröstning, och den walde äge ej rätt, att afsäga 
sig detta förtroende, så wida han dertill enhälligt 
pröfwas skicklig. Omröstning sker af Hemmans-
ägare eller Brukare inom Byalaget, efter oförmed-
ladt Hemmantal. 

Ordningsmannen må Byalaget sammankal-
la, enär han finner det nödigt, eller någon af Byala-
get det begär. Om någon af oförstånd, utan skäl, 
eller onödigtwis begär Sammankomst, bör Ord-
ningsmannen afslå hans begäran. Men om den Sö-
kande dermed ej åtnöjes, äge han rätt att anmäla 
målet hos Kyrkoherden, som, i samråd med 
twenne Ordningsmän och flere Bisittare, granska 
och besluta om målet skall i Bystämma upptagas 
eller icke. 

Sammankallelse till Bystämma sker genom 
en dertill gjord Trädtafla, hwarå alla Byamännens 
namn äro inskrifne eller påskurne, hwilken Tåla 
förwaras hos Ordningsmannen, och när Taflan till 
sammankallelse utsändes, bör den genast förskaf- 
fas från Granne till Granne, och tiden och stället 
till sammanträdet bestämdt med budet stadgas, 
äfwensom Taflan af den sista till Ordningsmannen 
återställas. Den som försummar, utan högst lag- 
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liga förfall, fortskaffandet af Tafian, böte 24 sk. 
Banco. 

När Åboen sjelf är frånwarande wid Taf-
lans omlopp, må någon skicklig i hans ställe wid 
Bystämma infinna sig. Blir någon förfallolöst bor- 
ta på den utsatta tiden, böte 8 sk. Banco; sker det 
af tredska eller wårdslöshet, böte dubbelt och 
ware skyldig att efterlefwa och fullgöra hwad de 
närwarande beslutit. Öfwerfalles någon wid sam-
manträdet med oanständiga ord eller åthäfwor, 
eller utbrister någon i eder och swordomar, böte 8 
sk. eller mer, efter Ordningsmans och Byamäns 
skäliga ompröfwande; dock må ej härföre högre 
böter åläggas, än En R:dr Banco. Kommer någon 
drucken till Bystämma, plikte enligt Kongl. För- 
ordningen emot Fylleri och Dryckenskap, hwilken 
plikt Ordningsmannen uttager. Ordningsmannen 
bortwise genast den druckne och oredige, som 
ändå skall åtlyda de beslut, som de närwarande 
taga. 

Wid sammankomsten framställer Ord-
ningsmannen, och i hans frånwaro, den Bisittaren, 
som närmast Ordningsmannen skickligast wara 
kan och äger dess förtroende, ämnet, hwarföre 
Byalaget är sammankalladt och derom med de 
närwarande öfwerlägger och fastställer. Angår 
målet enskild By, sammankallas Bisittarena till 
Ordningsmannen och de Byamän som målet rörer. 
Skulle Bisittarena finnas jäfwiga i det förewarande 
målet, tillkallas Bisittare från annat Byalag. Ord-
ningsmannen bör i thy fall uppgifwa ärendet och 
orsaken hwarföre andra Byars Bisittare måtte till-
kallas, hwilka då icke äga rätt att neka det be-
gärdta biträdet. 

Straxt om wåren, så snart bar mark är, 
eller så ofta nödigt pröfwas, bör Gärdesgårds-Syn 
hållas af samtelige Grannarne i Ordningsmans och 
Bisittarens närwaro öfwer alla Gärdesgårdar kring 
Gärden, Ängar, Betesmarker, Tomter, Täppor 
och Wretar, hwarwid alla felaktigheter böra noga 
efterses, och det som ogildt finnes, sättas i full-
komligt stånd, inom wiss förelagd tid. Försummas 
denna förbättring, böte 4 sk. för hwarje famn. 
Timar deraf skada, böte dubbelt och ersätte ska-
dan. Den hwars Gärdesgård, honom owetande, 
kullblåst eller eljest blifwit oduglig, ware skyldig, 
på derom gjord tillsägelse, att densamma genast 
iståndsätta, wid bot 6 sk. för hwarje famn och 
gälde skadan efter Ordningsmans och Byamäns 
ompröfwande. Gärdesgå'rds delning bör, der den 
ej är skedd, genast hållas. Kong!. Förordningen  

om Stängsel-skyldighet af den 9:de Februari 1802 
bör obrottsligen efterlefwas. Den som underlåter 
att lagligen hålla Grind, böte första gången 8 sk. 
och andra gången 24 sk. samt ersätte dessutom 
skadan; och den som icke fullkomligen igenlåter 
Grinden efter sig, så att hon är stängd, böte Twå 
R:dr, utom skade-ersättning. Böterna tillfalla an-
gifwaren, som bewisligen styrker sin angifwelse, 
och äge Ordningsman eller Bisittare, med en till 
honom, häruti witsord. Husbonde answare för alla 
tjenstehjonets fel i thy fall, med rättighet att af 
tjenstehjonets lön göra sig skadelös. Till lagligen 
underhållen Grind hörer att stolparne bör wara så 
lutande och hakarne så inslagne, att Grinden af sig 
sjelf igenfaller och med klinkan stänges. Till före- 
kommande af willrådighet om en öppnad Grind 
bör af den passerande igenlåtas eller icke, böra de 
Byamän, som icke wilja hafwa deras Äng eller 
Gärde hägnade med Grind, lyfta densamma af ha-
karne, sätta henne wid Gärdesgården och stänga 
henne derwid med en nedslagen påle. 

Alla Flod- och Afiopps-diken böra hållas i 
lagligt och godt stånd, så att ingens ägor må ska- 
das, hwarföre Dikes- Syn skall hållas höst och 
wår. Försummar någon sin Diknings-skyldighet, 
sedan Ordningsmannen fjorton dagar förut tillsagt 
att Diknings-Syn skall hållas, böte den försumlige 
16 sk. och Ordningsmannen, eller den som hans 
ställe företräder, foga genast anstalt att Dikningen 
för lego werkställes. Denna lega likasom böterna 
utkräfwas af den tredskande genom Ordningsman-
nen. Samma Lag Ware för bristfälligheter å Broar, 
om de hindra wattnets aflopp. 

Alla nödige Wägar till och från ägorna, 
skola Grannarne emellan fördelas efter den andel 
de i By äga eller bruka. Lag samma ware om 
Broar. Försummar någon underhålla Wäg eller 
Bro, böte 24 sk. Banco och ersätte all skada samt 
iståndsätte det felaktiga. Sker det ej, äge Ord-
ningsman det för lega ofördröjligen werkställa och 
kostnaden af den försumlige genast uttaga. 

För att undwika alla otillåtliga körningar öfwer 
andras ägor, böra de Byalag, som ej hafwa ordent-
liga wägar till den allmänna wägen, sådane i stöd 
af 4 Cap. 1 §. Byggninga-Balken genast anlägga, 
der det med minsta kostnad och till Byalagets 
gemensamma nytta ske kan. Wägen bör så anläg- 
gas, att han går ifrån By till By och sedan, på 
närmaste håll, till den nästbelägne allmänna wäg. 
Den fördelas Byalaget emellan efter förmedladt 
hemmantal. Angränsande Byar, som i denna 
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wäghållning ej wilja taga del, äga ej rätt att denna 
wäg begagna och den som häremot bryter, plikte 
för hwar gång En R:dr 32 sk. Banco. Ingen ware 
tillåtet att wäg öfwer andras äng eller betesmark 
taga, utom wid egen höbergning, wid bot Fem 
R:dr Banco. Då särskildte witesförbud på ägor 
finnas, förblifwer och beräknas plikt efter dem. 

Der tillåtna allmänna körwägar eller gång-
stigar löpa genom Trädes-Sädesgården och Ängar, 
böra de noga nyttjas, och ingen hwarken åkande 
eller gående tage sig någon ny wäg, wid wite af 
Twå R:dr Banco för hwarje gång. 

Om wåren bör wattnet utsläppas af Åk-
rarne, och der snödrifwor så lagt sig wid Gärdes- 
gårdarne, att Swin eller andre kreatur öfwerstiga 
dem, böra de genast bortskåtas. Detta arbete för-
rättas gemensamt af alla Grannar i den By, som 
gärdet tillhör, efter öretal. Den som efter kallelse 
försummar att inställa sig, eller går bort förr än 
arbetet är slutadt, böte 8 sk. Banco, och betale 
dessutom för arbetet till den, som det i hans ställe 
förrättar, hwilken plikt af Ordningsmannen ut-
tages. 

Till Ängarnes wård för skadligt betande 
och upptrampande, åligger det Ordningsmannen 
att tillse: det inga kreatur om wåren der insläppas, 
åtminstone ej utan högsta nöd, och sedan alla 
Grannarne derom enhälligt öfwerenskommit, eller 
om hösten, sedan de blifwit lagom betade. Hem- 
mansbrukare äga dock icke rätt härtill, hwarken 
om de ensamt eller samfällt bruka jorden, innan de 
härom fått löfte af Jordägaren eller dess Ombud. 
Gör någon häremot, sedan om hägn öfwerenskom-
mit är, böte för hwart kreatur 12 sk. och tage det 
straxt ut. 

När Såningstiden tillstundar, bör Gärdet, 
på Ordningsmans tillsägelse, uppfredas och häg- 
nas, wid 8 sk. bot, och Gärdesgårdarne inom wiss 
förelagd tid i stånd sättas. Ingen må der sedan 
insläppa kreatur wid 12 sk. vite för hwarje, och 
ersätte skadan. Betning å Råggräset, förr än alla 
Grannarne pröfwat det wara nödigt, förbjudes. 
Bryter någon häremot, böte 8 sk. för hwart krea-
tur och tage dem straxt ut. 

När höbergning tillstundar, böra alla 
Grannar som hafwa gemensamma Ängar, öfwer-
enskomma om Slåtterns början och, i allas när-
waro, uppgå wad emellan tegarne. Söker någon, 
utan wigtiga skäl, att utdraga tiden emot de flestas 
wilja, äge ej röst. Den som ej har tillfälle att på 
samma tid som Grannarne börja slåttern, må ej  

inträng lida, utan bör den, som wäg öfwer hans teg 
behöfwer göra, först undanslå och räfsa gräset till 
sida, enligt 5 Cap. 7 §. Byggninga-Balken wid 16 
sk. wite för brott emot hela denna Paragraf. 

I alla gemensamma Ägor, ware sig Hage, 
Äng eller Gärde, må ingen insläppa något kreatur i 
bete förr, än alla Grannar enhälligt, i Ordnings- 
mannens eller Bisittarens närwaro, öfwerenskom-
mit om tiden dertill, huru många och hwad slags 
kreatur insläppas må, wid wite af 8 sk. för hwarje 
kreatur, och tage det genast ut igen. Ingen må 
akta, eller fängslade beta sina kreatur i den Ängs- 
eller Gärdesbacke, som ligger i andras skifte; men 
sedan Ängarne äro till betning uppgifne, ware all 
aktning förbjuden wid 6 sk. wite för hwart krea-
tur. 

Den som äger okynnes Fä, som laggild 
Gärdesgård eller Grind öfwerstiger, eller bryter, 
skall det fängsla, att det icke skada göra kan; sker 
det ej straxt, enär ägaren om kreaturets okynne 
kunskap fått, plikte, när det inom hägnad finnes, 
såsom i nästa § stadgadt är och ersätte skadan 
efter Byamäns ompröfwande. Skulle någon wara 
så wanartig, att han i Äng, Sädesgärde eller annan 
hägnad sjelf insläpper sina kreatur, medan grödan 
der qwar finnes och de böra i hägn hållas, och 
dertill hjelper medelst åwerkan på Gärdesgård och 
Grind; såsom ock, enär ägaren till kreaturen får se 
dem inne, eller af andra derom får kunskap, och 
dem ej straxt utföser; skall i detta fall plikta 32 sk. 
för hwart kreatur, samt dessutom för wåldswer-
kan å Gärdesgård eller Grind Tre R:dr 16 sk. 
Banco. Lag samma gälle om Betesmark. 

Jemte åberopande af hwad allmänna La-
gen i 9 Cap. Byggninga-Balken stadgar, nemligen: 
Att den som finner annor mans Fä å sine ägor, 
skall detsamma i sin wård upptaga, gifwa ägaren 
det tillkänna, eller, om han ej wet hwilken det Fä 
äger, lysa det upp för sin Granne, eller eljest för 
Socknemännen nästa Kyrkodag, samt låta weder-
börligen syna den skada som främmande Fä gjort; 
stadgas nu härmedelst tillika ett wite af 12 sk. för 
hwarje sådant Swin, Häst eller gammalt Nötkrea-
tur, och 6 sk. för hwarje Ungnöt, Får eller dylikt, 
som på andras ägor upptages. Och som hwarje 
ordentlig Hushållare wäl inom dygnet wet om nå-
got af hans kreatur saknas, stadgas, tillika med 
plikten, en billig ersättning för hwarje dygn, 
utöfwer ett, som det upptagna kreaturet blifwit 
wårdadt och underhållit hos den, som det uppta-
git. Plikten och ersättningen erlägges till den Åbo 
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på hwars jord kreaturet blifwit upptagit, och har 
kreaturets ägare icke rättighet att detsamma af-
hämta förr, än han denna plikt och ersättning er-
lagt. I alla fall ersättes tillika den af kreaturet 
gjorda skadan så, som Lag bjuder. Befinnes krea-
turet hafwa inkommit genom ogild Gärdesgård el-
ler eljest wanwård, bindes den till plikten och er-
sättningen, som ohägnaden wållat, hwarom krea-
turets ägare må med honom twista, emedan i alla 
fall kreaturet icke behöfwer återlemnas förr, än 
fullgjordt är hwad ofwanskrifwit står, om ej Jord-
ägaren dertill godwilligt bifaller. 

Ingen Hemmans-Åbo må på sina ägor in- 
taga Torpare eller Inhysesfolk från andra Bylag, 
utan att Ordningsmännen för bägge Bylagen 
derom underrättas, som uti detta ämne böra sam- 
mankalla och höra hwardera Bylagen. Hwad åter 
sådane Hjonelag, eller enskildte Personer angår, 
hwilka troget tjent i flere år på ett ställe, eller inom 
ett och samma Bylag, men sedan blifwa orldösa 
eller fattiga, böra de då hysas af samma Bylag, der 
de sin raska ålder och arbetsförmåga förnött, och 
få icke derifrån på andra Bylag förflyttas, intill 
dess de i Församlingens Fattighus kunna inrym-
mas. Backstugufolk må ej intaga något Inhyses-
hjon, förr än Jordägaren och Ordningsmannen, i 
Bylagets närwaro, dertill samtyckt, wid bot En 
R:dr. Gör det någon ware skyldig att sådane per-
soner genast bortskaffa, om Byamän sådant äska. 
Icke eller må Frälse-Bönder och Frälse-Torpare 
inrymma något Inhyseshjon, utan sin Herres till-
stånd; och ware ingen, under hwad förewändning 
som hälst, tillåtet att intaga Inhysesfolk från andra 
Socknar förr, än Församlingen i allmän Socken-
stämma sig deröfwer utlåtit. 

Bar eld eller ljus må ej bäras öfwer Gårdar 
och Hus emellan, ej eller i Stall, Fähus, Lador och 
andra Uthus, och warde i dessa rum allt tobaksrö-
kande förbudit. Ej eller må eld lemnas osläckt 
eller owårdad i Kölna, Badstuga, Brygghus eller 
Smedja. Den annorlunda härmed förfar och owar-
samt eldar med tort ris eller sådant som starkt 
gnistrar, böte En R:dr och sedan dubbelt, så ofta 
häremot brytes. Om man tröskar Otta wid ljus, 
bör ljuset sättas i ett wanligen dertill inrättadt skåp 
och med ljussax ansas. Befinnes icke ljussax der-
wid, då ljuset brinner, plikte Husbonden 16 sk., 
som han af den brottslige tjenaren uttager. I sam-
manhang med ofwanstående, åligger äfwen Bisit-
taren i hwarje By att tillse, det sotning förrättas så 
ofta nödwändigheten det fordrar. 

Ordningsmännen skola hwar och en i sina 
Bylag tillse, att den af Härads-Rätten faststäldte 
Brandstodsförening till alla delar efterlefwes. 

När Säden på Åkrarne är uppmäjad och 
ännu står under bar himmel, förbjudes all ax-
plockning wid 8 sk. plikt, så wida icke Byamännen 
derom i samråd med Ordningsmannen eller Bisit-
taren öfwerenskomma. 

Allt ifrån det kälen går ur jorden, till dess 
den åter kälad warder, böra Swin wara ringade 
och skola de ändock, när Säden inköres, warda 
instängde och utur wägen bragte. Den som häre-
mot bryter, plikte för hwart Swin 4 sk. Banco. 

Alla Brunnar och Källor, som samfäldt 
brukas till kreaturens wattnande, böra ständigt 
hållas wid magt; och när nödigt är att de böra 
ränsas eller uppgräfwas, får ingen sig derifrån un-
dandraga wid 8 sk. plikt; gör det någon, hafwa 
Ordningsmannen och Byamännen magt att låta 
lega för den motsträfwiges arbete och sedan ar-
betslönen jemte böterne af honom uttaga. 

Ingen må ofreda rätter ägares Fiskwatten 
med hwad Fiskredskap det wara må, wid bot 24 
sk. för hwarje gång, eller mera, då Härads-Rätten 
sådant genom förbud stadgat. Stjäl någon wid 
sjön, hänskjutes målet under Domaren. För åwer-
kan å Sjöfoder på hwad sätt som hälst, pliktas 
efter som felet är till, ifrån 24 sk. till 1 R:dr 32 sk. 
och ersätte dessutom skadan. 

Den som, utan ägarens lof, tager Båt eller 
Häst att dermed fortkomma Byar eller Grannar 
emellan (utan wid lifsfara eller eldswåda) böte En 
R:dr och ersätte ägaren det hinder han deraf hafwa 
kan. Tager man utan lof Grannens redskap, det 
ware sig stort eller smått af hwad namn och be-
skaffenhet det wara må, för att sig deraf begagna, 
böte 24 sk. Banco och ersätte hwad Granne den-
genom lidit. Förderfwas redskapen af den, som på 
ett eller annat sätt den tillgripit, ersätte med ny i 
stället, inom Fjorton dagar, utan afseende på i 
hwad skick den förra warit. 

Hwarje Ordningsman och Bisittare låte 
sig i synnerhet angeläget wara, att i allt hwad han 
förmår förebygga det Kongl. Maj:ts Nådiga För-
ordning om Fylleribrott icke öfwerträdes, samt, 
der han finner någon deremot bryta, deröfwer taga 
wittne och befordra den brottslige till answar inför 
Bystämma, som äger att ompröfwa och bestämma 
om han skall plikta, eller om det i särdeles fall, för 
första gången, med alfwarsam föreställning må 
aflöpa. Plikten för första gången är 24 sk. och för 

37-782454 Ehn 



566 Västmanlands län 

andra En R:dr 16 sk., antingen han derföre fått 
warning eller icke, men för tredje gången Tre R:dr 
16 sk. 

Alla i denna By-Ordning utsatte böter 
utgå i Bancomynt, och äga Ordningsman och Bi-
sittare att af dem som till böter blifwit förfallne, 
genast uttaga böterne, så wida icke annorlunda 
härom är uti denna By-Ordning stadgadt. Skulle 
tillgång i penningar brista, åligger dem att derföre 
pant taga af sådane persedlar som hafwa wärde 
och bäst umbäras kunna, samt wiss dag förelägga, 
inom hwilken panten skall inlösas. Sker det ej, låte 
de densamma genom offentelig Auction försäljas 
emot contant betalning och tage derföre utrops-
lön; och återställe sedan öfwerskottet då böterne 
guldne äro. Den som motsäger Ordningsman eller 
Bisittare wid böters och panters uttagande, böte 
derföre En R:dr. Sker der med oanständiga ord 
eller åthäfwor, böte dubbelt. Sker slagsmål derwid 
hänskjutes målet under Domaren. De böter som af 
Ordningsman eller Bisittare uttagas, fördelas så, 
att 2/3:delar tillfalla en deraf samlad Cassa, som 
till hela Bylagets gagn skall anwändas, under 
namn af By-Cassa och hwars Statuter framdeles af 
hela Bylaget uppsättes, samt 1/3:del till Försam-
lingens Fattige. Ordningsman författar en förteck-
ning häröfwer, hwilken wid årets slut i allmän 
Bystämma uppläses och med Byamännens under-
skrift bekräftas. Förteckningen inlemnas sedan till 
Kyrkoherden tillika med de fattigas andel i bö-
terna. 

Det skall wara Ordningsmannens skyldig-
het, att ej allenast sjelf noga efterlefwa denna By- 
Ordning och fullgöra allt hwad derutinnan stad-
gadt finnes, eller i annat fall wara förfallen till 
dubbla böter, utan ock tillhålla hwar och en i Byla- 
get att fullgöra sitt åliggande, samt i brist deraf, 
befordra den försumlige till böter: såsom ock för-
anstalta att allt hwad den owillige eftersatt, må, 
utan Byens hinder och skada, för lega blifwa uträt- 
tadt och werkstäldt, och det utan mannamån till 
stånd och wilkor, slägtskap, skyldskap, eller 
wänskap. Ser Ordningsmannen genom fingren 
med någon, eller af hat, afund och illwilja någon 
oskäligt angriper och beswärar, plikte första gång- 
en En R:dr och ersätte den oskyldiges plikt dub- 
belt och fortfare med Ordningsmans-Sysslan sitt 
år ut. Beträdes han dermed flere gångor, plikte 
hwarje gång dubbelt. Missfirmar någon Ålderman-
nen och Bisittaren för deras Sysslor, böte första 
gången 32 sk., andra dubbelt. Bylaget ware skyl- 

digt att wisa Ordningsman lydnad i allt det han till 
nytta och förmån påbjuder och anstaltar. Bisit-
tame ware ock skyldige att gå Ordningsmannen 
tillhanda uti allt det han dem anförtror, äfwensom, 
jemte Ordningsmannen, hafwa noga tillsyn öfwer 
ägornes hägn och fred; och om de finner något 
wara stridande emot By-Ordningen, eller det som 
eljest i Sammankomster kan wara beslutadt, så-
dant hos Ordningsmannen straxt tillkännagifwa. 
Försumma de det, plikte 12 sk. och fullgöre lika 
fullt sin skyldighet som Bisittare sitt år ut. Skulle 
Ordningsman af sjukdom eller annat laga förfall 
wara hindrad uti sin syssla, åtage den äldste af 
Bisittarne sig Ordningsmans-Sysslan emedlertid 
och hafwe hos sig Bylagets Tafla. Wägrar han 
detta, böte 16 sk. och sware till skadan som den-
genom händer. 

Sist och på det denne By-Ordning må så 
mycket nogare efterlefwas, bör den ej allenast en 
gång om året för samtelige Byfolket och alla de 
som bo på Byens ägor uppläsas; utan ock bör 
hwar och en Hushållare, som till Socknen flyttar, 
göra sig om dess innehåll straxt underrättad och 
sitt medhafwande folk derom besked lemna. Och 
skall det ingen till ursägt tjena, att hans Barn, 
Legofolk eller Inhyseshjon, honom owetande, sig 
emot By-Ordningen förgripit, utan ware han som i 
Gården Husbonde är, pligtig att swara till allt det 
som hans folk sig häremot förbryta, samt wara 
förbunden efter Ordningsmans och Byamäns be-
pröfwande, straxt betala böterne, och må han der-
före söka sin ersättning af tjenstehjonets lön och 
arbete, eller penningar af sine Inhyseshjon. 

Barkarö Kyrka den 5:te November 1826 

Lindborg, P. P. L. 
Ridderstolpe, för 13 2/3 Mantal, G. G. Kistner, 

för 3 1/2 Mantal, A. I. Cronstedt, genom S. A. 
Hallström, för 13 Mantal, Eric Gustafsson, för 1/2 
Mantal, Eric Ersson i Gothö Bom. för 1/2 Mantal, 
Per Andersson, för 1/2 Mantal» 

Nu som tillika utaf ett förewist Protocoll, hållet 
wid allmän Socknestämma i Barkarö Kyrka den 
5:te November förlidet år och den 19:de i samma 
månad behörigen justeradt och godkändt, inhäm-
tades, att ofwanintagne By-Ordning der blifwit in-
gången och beslutad; Alltså pröfwade Härads-Rät-
ten jemwäl skäligt att densamma till framtida ef-
terlefnad gilla och fastställa uti allt, hwad den 
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emot Lag och gällande Författningar icke finnes 
stridande. År och dag, som förr skrifwit står. 
På HäradsRättens vägnar D. M. Troilius 

(Westerås, Tryckt hos T. R. Björkbom, 1827.) 

DINGTUNA SOCKEN 

Byordning för Fälvi 1799 
ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D III: 
227 1/2 

För Fählvi by i Dingtuna Socken inrättad och läm-
pad efter den af Kongl. Majt år 1742 den 20 Febru-
ari utfärdade allmänna Byordning. 

§.1. En ålderman för Byelaget tillsätts för 
hvarje år, efter fleste rösterne hvilken eger makt, 
när han sjelf pröfvar nödigt, eller af någon annan 
varpåmint, att sammankalla Byemännen till att 
gemensamt öfverlägga om det som till Hemma- 
nens förmån, och bättre brukande lända kan. Sam- 
mankallandet sker genom klubba, som hos Ålder-
mannen förvaras men af honom skickas omkring 
Byelaget när Byemännen skola komma tillsam- 
mans. Den som denna klubba efter ordningen 
emottaga bör, är förpliktad fortskaffa densamma 
till sin granne och det utan ringaste uppehåll, för-
summar någon detta eller visar motvilja plikte 
första gången En skilling och andra gången dub-
belt. När klubban således omlupit, bör Åboen sjelf 
ifrån hvarje hushåll på den utsatte sammelplatsen 
sig strax inställa och aflösa hvad af Åldermannen 
blifver föranställdt, blifver någon borta utan laga 
förfall bote Tvenne skillingar. Sker det oftare af 
tredska eller dådslöshet böte hvar gång dubbelt. 

Byemännen tillsätte sjelfva efter omröstning 
tvenne Bisittare hvilka ega att afgöra förefallande 
tvister samt att utmäta böterne efter denna 
Byordning. — Skulle någon af Byamännen vara så 
obetänkt att vid sammankomsten med oanstän-
diga ord öfverfalla Åldermannen eller någon an-
nan af grannarne, böte Åtta skillingar. 

§.2. Alla Gärdesgårdar skola om första vårdag 
då marken blifvit bar af samtelige grannarna besig-
tigas och det som då finnes ogildt, skall förr än 
kreaturen på bete utsläppas sättas fullkomligt 
stånd eller plikte den sådant försummar Åtta skil-
lingar. Åtta dagar efter sedan en sådan felaktighet 
på gärdesgård först blifvit angifven, skall ånyo  

synas finnes den då icke vara fullkomligen lagad 
plikte den försumlige dubbelt och gälde dessutom 
skadan som derigenom är kändt. 

Finnes något Kreatur så okynnigt att det 
flöjer öfver en upprättstående gärdesgård som har 
den höjd lag föreskrifver (2 alnar) så skall det af 
egaren sedan hans ingång derom blifvit tilsagd, 
fängslas vid fyra skillingar vite. Gör ett sådant 
Kreatur andra gången skada, så förhöjes plikten 
till 6 sk. 

Enär det händer att någon Gärdesgård som 
om våren blifvit iståndsatt eller då rigtig befunnen, 
sedermera af blås väder eller andra tillfälligheter 
faller omkull eller eljest blir oduglig, så bör den 
straxt utan dröjsmål sättas i gott stånd. Försum-
mar någon detta sedan derom blifvit tillsagdt böte 
En skilling för hvart Kreatur som derigenom in-
kommer och fylle derjämte skadan efter mätes-
manna ordom. 

Efter den fördelning af grinden och led som 
oss emellan redan skett eller framdeles göras kan, 
skola äfven dessa hållas i godt stånd, så att inga 
kreatur derigenom inkomma. Warder sådant af 
någom försummadt, böte första gången Åtta skil-
lingar och sedermera för hvarje gång dubbelt och 
ersätte alltid skadan. 

När en granne tillsäger den andra att vilja 
uppdika aflopps eller skiljediken, är den andra 
grannen skyldig att genast följa och hjelpa honom i 
samma arbete vid 4 skillingars bot. 

Dikar någon förnära in uppå vägarne uti 
samfäldte sädesgärden så att vägarne ej bestå af 
Sex alnars fullkomliga bredd, böte derföre Åtta 
skillingar. — Tillika böter Sakfälles äfven den som 
förnär inpå Gärdesgårdarne dikar så att de ej ega 
en alns bred fot och pröfvas efter Åldermannens 
och Byemännens godtfinnande. 

Gör någon sig olofliga vägar igenom Ängar 
och Sädesgärden så att gärdesgårdar nedrifves och 
ohägnad eller skada derigenom förorsakas, böte 
här derföre 24 skillingar och gälde skadan. 

Alla Ängar och Sädesgärden skola vara 
hägnade. Gärdesgårdar, grindar och led at godt 
stånd satte till den 10de Maj. Försummar någon 
detta och släpper således kreatur in uti berörde 
ängar och sädesgärden efter nämnde dato, böte 
derföre Tjugufyra skillingar och ersätte skadan. 

Hugger någon olofligen utan Ålderman-
nens och samtelige Byamännens tillåtelse in uppå 
den till Fählvi by hörande skog teg, böte för första 
trädet Tjugufyra skillingar och sedan dubbelt. 
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Då Såningstiden om hösten infaller och 
grannarne varda af Åldermannen derom tillsagde, 
bör Sädesgärdet innom 2ne dygn vid Åtta skilling- 
ars plikt, vara uppfredat. Skulle någon sedan så-
ningen är börjad, insläppa sina Kreatur, böte för 
hvardera en skilling och ersätte skadan. Wid åtta 
skillingars böter förbjudes äfven hvar och en att 
till större eller mindre del uppifrån sin gärdesgård 
omkring Trädesgärde, så framt icke alla grannarna 
sig derom förenat. 

Ej må någon om höst eller vinter insläppa 
lösa kreatur på Rågen att beta, innan Ålderman-
nen sammankallat grannarna och de då pöfvat att 
det utan skada ske må; gör det någon eljest, plikte 
hvarje gång Två skillingar för hvart Kreatur han 
således insläppt. 

Utan föregången öfverenskommelse må 
ingen om våren då kälen är ur jorden, på ängarne 
insläppa hästar och andra Kreatur att beta. Den 
häremot bryter plikte för hvart Kreatur Åtta skil-
lingar. 

Allt vistande på Ängarne skall ske efter 
Byemännens förenande så att allas deras kreatur 
betas och vallas tillsammans på ett ställe. Sker 
annorledes böte den brottslige 2 skillingar för 
hvart kreatur. 

Några dagar innan Slåttertiden om Som-
maren infaller, skall Åldermannen kalla grannarne 
tillsammans att med dem öfverlägga när de vilja 
begynna slå sina samfäldte ängar. Men en eller 
flera dagar förut böra skiften och tegarne nödvän-
digt utstakas och utvadas och den detta försum-
mar plikte 2 skillingar första och sedan dubbelt 
andra gången.— Det åligger Åldermannen med de 
öfrige Byamännen att noga tillse det ingen härvid 
sker något förnär, utan att en rigtig och rätt ut-
stakning blifver skiften emellan förättad och der-
efter böra alla på en gång begynna att slå, så att 
den ena icke trampar och nedkörer den andras 
gräs. Slår någon, sedan sålunda skift är, öfversätta 
skillnaden uppå sin grannes äng, betale höet eller 
gräset dubbelt tillbaka och plikte dessutom Åtta 
skillingar. 

Ingen må afslå sina Åkerrenar i Sädesgär-
det förr än samrelige grannarna sig derom förenat 
och bytes renarna först blifvit delade, vid 4 
skillingars böter, och gälde dessutom skadan för 
det gräs kan för sina grannar nedtrampat. — 

Ingen vare efterlåtit att utom samtelige 
grannarnes öfverenskommelse, beta eller tjudra 
sina kreatur uti samfäldte ängar eller Sädes gärden  

det må allenast ske på hans egen tilldele egor; gör 
någon häremot plikte hvarje gång för hvart Krea-
tur Fyra skillingar och sedan för betande om nät-
terne dubbelt. 

Sedan ängarne äro afbergade, böra om 
hösten inga Kreatur deruti insläppas förr än Ålder-
mannen sammankallat grannarne och de sig för-
enat, så väl om tiden när sådant ske må som ock 
om antalet och hvad slags Kreatur de vilja in-
släppa.— Likaledes bör det förhånas när Sädes-
gärdet om hösten blifvit ledigt och säden inber-
gad.— Hvar som häremot bryter plikte 6 skilling. 

Skulle sedan Åldermannen sammankallat 
grannarne och de sig förenat om det arbete de då 
vilja begynna det vare sig slåtter, skörd eller hvad 
son helst, någon i byalaget deruti finnes efterlåten, 
tresk och försummelig, hvarigenom de öfrige i 
deras göromål blefvo hindrade, vare de då icke 
skyldige att vänta på den tröge utan hafve friskt 
deras arbete fullända, och han skylle sig sjelf för 
den skada han derigenom lider.— Men om någon 
för åkommen nöd och fattigdom eller annan oför-
mögenhet ej hunne med att fullborda sitt arbete 
som Byens nytta och arbete fordrar, njute han då i 
Sädes och Bergningstider, med mera, hjelp af 
grannarne, hvaremot han antingen med annat ar-
bete eller skälig betalning efter Åldermannens och 
Bisittarnas bepröfvande bör dem deras besvär er-
sätta. Wägara han det, böte då efter Byelagets 
godtfinnande. 

Skulle någon af Byamännen vara borta 
när de af Åldermannen varda samman kallade, bör 
densamma vid sin hemkomst hos Åldermannen sig 
underrätta om hvad då beslutit blifvit eller eljest 
kan vara befalldt, och vare han sedan skyldig att 
detsamma i alla delar att efter lefva, lika som han 
sjelf varit vid sammankomsten närvarande. 

Denna Byordning bör en gång om året för 
samtelige grannarna uppläsas. Och på att den må 
blifva till alla delar blifva så mycket strängare 
efterlefnad, ty skall ingen ursäkt tjena att hans 
barn eller legofolk honom ovetande sig emot 
Byordningen förgripit, utan vare han som i gården 
husbonde är, pliktig att svara till allt det, som hans 
husfolk härmed bryta. Till följe häraf är husbon-
den förbunden att efter Åldermannens och Bya- 
männens bepröfvande böterna straxt utlägga ock 
må han derföre taga sin ersättning af tjenstehjo-
nets lön om han så vill. 

Alla böter som i denna Byordning äro ut-
satte, ega Bisittarena efter Åldermannens och 
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Hemman till sitt innehåll godkänd och underskrif-
ven samt valdes vid samme tillfälle till Bymän Jan 
Jansson i Östergården och till Bisittare Jan Lars-
son och Jan Ersson intygas af Fählvi som ofvan: 
Wittnar Jan Jansson B. 
Jan Andersson i Löfsta, Jan Larsson, J Ericsson, 
G. Wretling i Hörby, Lars Larsson, Lars Jansson, 
Salom Larsson. 

För år 1829 är Jan Larsson By- eller Ålderman. 
Bisittare: Salomon Larsson och Lars Jansson. 

Byemännens godtfinnade, af den brottslige att ut-
taga, Och der den som till böter förfallen är, skulle 
vägra att dem strax betala hafva de då makt att af 
den gensträfvige att uttaga pant; och lägge honom 
sedan viss tid före innom hvilken han den inlösa 
må; försummar han det varde panten till den 
mestbjudande försåld och öfverskottet, sedan bö-
terne gälldne äro, honom återställdt. Skulle någon 
vara så obetänkt att, under en sådan förrättning, 
med hugg och slag eller oanständiga ord öfverfalla 
dem som denna utmätning verkställe plikte då han 
efter Åldermannens och Byamännens godtfin-
nande. 

På det Åldermannen må kunna hålla så 
mycket bättre hand och uppseende öfver denna 
Byordning noga efterlefnad i alla delar, så skall 
han för sitt omak och besvär njuta hälften af bö-
terne; då de ej öfverstiga trettiotvå skillingar ocg 
den andra hälften eller öfriga delen, skall använ-
das till något nyttigt samfäldt arbete för hela Byen. 

Tillägga, att alla Byens Svinkreatur skola 
så snart marken blifver bar eller kälen går utur 
jorden, ringas, och skall den sådant försummar 
böte en skilling för hvart Kreatur, och tillika ersät-
ta skada af försummelsen förorsakas. Och på det 
denna Byordning må komma till så mycken bättre 
och kraftigare efterlefnad, skall den till den Högt 
ärade Härads Rätten ingifvas att uppbäras och 
stadfästas. Fählvi den 16de Maj 1799. 

Lars Ersson Sörgården, Eric Larsson B, 
Mellangården, Jan Jansson B, i Östergården, Jan 
Jacobsson B i Westergården, Jan Larsson i 
Östergården 
Med förbehåll att vi ej kallas på de här framman-
före utsatte sammanträden utom då det angår och i 
någon måtta rörer våra egna eller enskildr till 
Boda tillhörande egor såsom och, att betet i 
Nyängsvreten nyttjas efter ordning och serskildt 
öfverenskommelse, men ej såsom härtill skett, 
utan afseende på hvars och ens ther egande ande-
lar underskrifva. — 

År 1799 den 27de November blef denna Byordning 
för Härads Rätten uppvist och uti Domboken till 
den kraft och verkan Lag förmår ordagrant inty-
gar, ut in protocollo; Betygar. På Härads Rättens 
vägnar C.P. Schenström. 

År 1828 den 10 juni är denna Byordning uti 
samtelige grannarnas närvaro tydliga uppläst och 
af dem samme äro Åboar af Fählvi Academie 

Byordning för Näsby 1833 
ULA. Tuhundra härad AIa:22. 17 maj 1833. §25. 

Inlemnade Rusthållaren Gustaf Wretling i Näsby 
en så lydande: 
Byordning för Näsby by i Dingtuna socken. 

Först åligger det varje hemmansägare eller Bru-
kare, att på det Noggranaste sätt hålla sinne 
Gärdesgårdar Grindar ock led i et Laggilt stånd så 
att icke Någon ohäng skjer, eller att kreatur ge-
nom en dålig hängnad må bliva okynniga, finnes 
Någon som har okynniga kreatur, sedan hängna-
duna äro laggilda, Böte för sådant om ohäng sker 
samt ersätte skaddan. 

Andra BetesRättighet kommer att ske efter Öre-
tall inom Byn, då icke högre än Tre fäkreatur får 
bettas på varje Öresland, då Hästar Gå i beräkning 
en för Två Fäkreatur, ock då Betesmarker, Ängar 
eller Gärden till Betnings up Gives skall Byamen 
sammanträda ock öfverkomma om tiden eller Da-
gen dertill, All Betning i Ängar ock Gärden för än 
Ängen är Slagin eller innan säden är Skurin och 
inbergad förbjudes, Utom Wägrennas ock Sam-
fälla Bergbackar som vid en Nödvändig års tid får 
Bettas genom en varsam acktning, men om Någon 
af Grannarna lider ohängn der i genom, böte lika 
som för anat ohäng, men Betes Rättighet för på 
ägorna Boende krigomän och Torppare har icke 
Någon Betes Rättighet vidare än der de haver sin 
ängsslag samt på Utmarken Malmen kallas, fines 
de på ägorna Boende jöra anat intrång i Byens 
gemensamma Betesmarker vare förfallen till det 
vite Byens Förbud föreskrifver. 

Tredje Alla Utlops Diken som Ränsning tarvar 
Bör i Rätter tid ärligen upränsas så att ingen af 
Grannarna inom By der utaf mehn lider vid samma 
äfventyr som föreskrivit är. 
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Fjärde Under Slåningen af ängarna skall den 
som för är med sin slog slå väg öfver grans teg så 
att han ej skada lider af trap = tramp ock Nedkjör-
ning, men är Gran skjelv på ängen för att slå då må 
han slå väg öfver sinne tegar skielv, äfvän den som 
liger med sit Långvad emot Tvärtegarna bör det i 
Rätter tid opgå så fort slåningen på ängen börjar. 

Fämte Eke som är et Utbygdt Hemman ifrån 
Näsby men liger med Någon dell af sin åker i 
Näsby Gärden, Bör derföre icke äga full BetesRät-
tighet för det samma uti Gärderna ner de Betas. 

Om någon förbrytelse emot denna Byordning 
skulle ske på et eller anat sätt at Husbönder, eller 
des Folk, Bötte Husbonde der före enligt witesför-
budet med Sex Rd 32 ss Banco ock ersätta skadan. 

Sålunda Byamänen emellan öfverenskomit. Som 
Skedde i Näsby den 17de Maij 1833. 
Johan Mattsson, G. Wretling, Lars Larsson, 
Johan Erik Clang b, Olof Olofson b, Lars Ersson. 

Att Byamänen Egenhändigt undersatt sinne Namn 
ock Bomärken intygar Närvarande Wittnen. J. E. 
Ytterberg, Carl Persson i Nibble. 

Om bötter härförre kommer att utgå församlas de i 
en Cassa för Byens gemensamma utgifter vid 
Nödvändigt Behov. 

Till ordningsman för et År går efter tur, varföre 
Jan Mattsson nu kommer att börja med ordnings-
mans tjensten. 

Efter upläsandet hwaraf H. R på Wretlings begä-
ran, pröfwade skäligt att, änskönt Byordningen 
syntes mycket ofullständig, densamma i Dombo-
ken till säkerhet och efterrättelse intaga samt till 
efterrättelse fastställa uti alt hwad den emot Lag 
eller gällande författningar icke finnes stridande; 
dock ligger denna åtgärd ej i wägen för en ordente-
lig och mer ändamålsenlig ByOrdnings uprät-
tande. 

Vagnsbro härad 
VÄSTERFÄRNEBO SOCKEN 

Byordning för Berg 1821 

ULA Västmanlands länsstyrelses kansli D 111: 227 
1/2. 

Afskrift. 
Underskefne Bergs Bys åboer hafwa träffat nedan 
teknade öfwerensKommelse som wi anhålla få 
tagne i Loflige häradsrättens Dombock och derå 
wi stadfästelsse önske 

1° Alla gärdes gårdar tilhörige Berg hwilka äro 
emellan hemmannen förut delte skolla wara i fult 
och Laggilt stånd till nästa midsommar. 

2° Brister för någon så de andra grannarne som 
deraf Kunna hafwa skada sådan gärdesgård för 
Räkning upföra och belopet gennast uttagas hos 
den bristande. 

3° skier ohäng genom någons förwållande i 
mindre eller större afssende skal uttom bötter ef-
ter Lag den fellaktige ärläga: en Rixdaller 32 Sr 
Bancko samt ersätta skadan. 

4° Insläper någon i gemensam ägo någodt Krea-
tur til betnings innan han der til lof hafwer och  

samttelige grannarne om bettesinsläpningstiden 
ensse äro han ärläge 3:R 16 Sr banko dock må ej 
insläpningstiden onödigt utdragas på tiden eller 
förlängas genom någons grannes slösacktighet 
med sin bergning. 

5° Årligen skal brandsyn hållas i byn den 1. Maj 
och hafwa då de andre grannarne fult rätt at uttan 
skonsmål för derfa den mur för annan som de 
finna på minsta sät fellacktelig och wådelig. 

6° hwarje granne är förbunden at hafwa en stö-
re och en mindre stege samt 2 båshakar i godt 
stånd. 

7° Den insamling som kan skie genom urarklå-
tande af föreskrefne öfwerenskommelse skal an-
vändas til inkiöp af en sprutta för byn. 

Sålunda öfwerenskommit försäkras Berg den 30 
nov: 1821. 

N: hallen bostälets innehafware gl: Mats Mats-
son Mats Olsson u. Mats Matsson såsom wittnen 
til föreskrefne öfwerenskommelse underteknade 
Pär Lindström, Pär Sahlström. 

Åhr 1821. den 30de nowember upå wangsbro här-
rads räts hösteting upläst samt til efterrättelsse 
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faststäld såsom widfogade utdrag af domboken 
omförmälles betygar på härrads rättens wängnar 
P. Waller. 
Ordinare är lika lydande. 

Byordning för Hebo by 1815 

Denna byordning har tidigare publicerats i Väst-
manlands fornminnesförenings årsskrift 14. 1924. 
efter byamännens exemplar av byordningen. En 
avskrift av byordningen finns i ULA. Västman-
lands länsstyrelses kansli D 111:227 1/2. 

ULA. Vagnsbro härad A Ia:19. 26 nov 1817. § 8. 

Ingafs ffi fastställelse en så lydande Byordning: 
»Byordning uti Hebo by W. Fernebo Socken, 
uprättad emellan Jordägarne derstädes år 1815. 

Till winnande af ordning och skick, samt till 
lättnad i hemmansskiötseln. hafwa wi under-
skrefne, Hebo hemmans ägare efter öfwerläggning 
och plägat samråd, öfwerenskommit och stadgat 
att följande puncter skola tjena oss till oryggelig 
efterlefnad; Neml. 

§ 1. Hebo by består av 3 7/8 hemman om 311/2  
Öresland. För detta år 1815, hafwa wi utwalt, till 
Ållerman U. Jan. Anderson och till Bisittare Matts 
Andersson här i Byn, hwilka skola hålla hand 
öfwer efterlefnaden af denna Byordning detta år; 
Derefter skjer ombyte, och utwäljes wid hwarje 
års slut i tour och ordning ny Ållerman och Bisit-
tare. Ållermannen tillhörer, att wårda sig om alla 
Byns angelägenheter och med biträde af Bisittaren 
äger therföre mackt, at när han antingen sjelf pröf-
war nödigt, eller warder derom af någon annan af 
Byamännen tillsagd, att sammankalla alla Bya-
männen till gemensam öfwerläggning om thet ar-
bete the äro sinnade att företaga, eller hwad hälst 
thet warda må, som till hemmanens bättre bruk, 
häfdande och förmon lända kan. Detta samman-
kallande skjer genom en dertill inrättad Budkafle, 
med sådan påskrift: 

Budkafwel till Hebo Byamän, att genast sam-
manträda, rörande Byns angelägenheter. 

Denna Budkafwel förwaras hos Ållermannen 
och ikringsändes, enär Byamännen skola komma 
tillsammans, hwilken bör få fort husbonde från 
husbonde och icke af någon uppehållas, wid bot 
första gången 8 ss af hwardera, som wåller minsta 
uppehåll dermed, såwäl af wårdslöshet som någon 

motwilja. 2:dra och flere gånger dubbelt. När Bud-
kaflen således till Grannarnes sammankallande 
omlupit, bör den till Ållermannen återlemnas och 
hwarje åbo sjelf på den här wid byn utseende 
sammelplatsen sig straxt inställa och afhöra, hwad 
Ållermannen antingen sjelf eller efter hwad andre i 
Byn kunnat hos honom hafwa anmält, har att före-
ställa. Blifwer någon utan förfall borta och sig så 
icke infinner, böte han 8 ss. Skjer det annan eller 
flere gånger af tredsko och wårdslöshet, böte för 
hwarje gång dubbelt. Skulle någon af Byamännen 
wara så obetänksam, att han wid sammankomsten 
med oanständige ord öfwerfaller Ållermannen el-
ler Bisittaren, eller någon annan af grannarne eller 
ock utbrista uti Eder och swordom, eller finnes af 
starka drycker öfwerlastad, böte första gången 24 
ss för hwardera brottet och sedan för hwarje gång 
dubbelt. 

Befinnes någon av grannarne utom sammakom-
sterne antingen inom eller utom Byen begå nyss-
nämnda laster, böte derföre hälften mindre, då 
sådant warder bewisligen anmält. 

§ 2. Alla böra hafwa fred och hägn å ägendom 
sin, till hwilken ända gärdesgårdarne, led och grin-
dar omkring och emellan gärden, ängar, hagar och 
tomter, skola hållas i fullkomligt stånd; Och skall 
derföre syn therå Höst och Wår, jemwäl oftare om 
så tarfwas, af samtelige grannarne förrättas; hwar-
vid noga bör efterses alla felagtigheter, och det af 
ofwannnämnde, som finnes förfallit eller i minsta 
måtto bristfälligt, så att swin och små grisar kunna 
inkrypa, skall sedan i fullkomligt stånd sättas, 
inom en wiss förelagd tid, eller pligte, then sådant 
försummar 6 rst för hwarje famn han inom den 
utsatte tiden icke iståndsatt och gälde then lidande 
dessutom skadan dubbelt åter efter Ållermannens 
och Bisittarens bepröfwande. 

Wid fördubblade böter eller En skilling famnen, 
skall ikullblåsen eller annars nedfallen gärdesgård, 
genast efter thet ägaren therom fått kundskap, 
eller blifwit tillsagd ånyo upstängas, eller böte 4 
ssr, för hwart kreatur, som sedermera therigenom 
inkommer och minsta skada gör, och fylle skadan 
på sätt stadgat är. 

Ållermannen bör ock noga tillse, att ingen öfwer 
dess rätta andel efter Öretal med gärdesgårdar 
betungas, utan ther så skulle befinnas, sådant rät-
ta. Led och Grindar till ägorne skola genast om 
wå' ren, efter det marken blifwer bar, igenstängas, 
och sedan öfwer sommaren stängde hållas. Brister 
någon theruti och efter tillsägelse ej fullgör denna 
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skyldighet, böte 8 ss för hwarje led och grind samt 
ersätte skadan theraf tima kan, på sätt ofwanbe-
rördt är. Och på det Byamännen må så mycket 
bättre härwid kunna taga theras skyldighet i akt, 
böra alla grindar hädanefter dem emellan så förde-
las, som det för hwar och en kan falla beqvämli-
gast. 

The aflopps- och floddiken, som vid en 
hwarje wår hållen dikessyn finnas nödiga, böra 
upptagas och ständigt hållas wid makt, på det 
wattnet therutur må få sitt fria och obehindrade 
aflopp. Försummar någon sådant i Byalaget, se-
dan han therom blifwit tillsagd, plikte 4 ss för 
hwarje famn och betale thessutom dikarlön sär-
skilt. 

Till förekommande af then skada och olä-
genhet, som theraf förorsakas, at then ena gran-
nen uppå den andras sådde åker nedtrampar och 
förderfwar hans säd, böra samtelige grannarne ef-
ter möjeligheten göda sina åkrar på en trackt och 
skifte, så att the ther kunna utså enahanda säd 
höst och wår; Och emedan Rågsädet bäst och 
säkrast utöder den skadeliga Landt- eller flyghaf-
ran, ty är högst angeläget, att detta sädet mäst 
idkas på de ställen där den sig inrotat. 

Enär Byamännen om wåren kommit öfwer-
ens, hwarest the wilja utså till wintersäd, skola 
alla gärdesgårdar och grindar oppstängas och la-
gas i rättan tid, så att enär sädestiden infaller och 
grannarne warda therom af Ållermannen tillsagde, 
bör trädesgärdet innom et dygn therefter warda 
hägnat wid 24 ss wite för hwar och en, som hinder 
och uppehåll therutinnan förorsakar. Wid 16 ss 
plickt och skadans ärsättande, ware äfwen förbu-
dit, at sedan Trädesgärdet blifwit hägnat och så-
ningen påbörjad, theruti insläppa något kreatur. 

Icke må någon om höst eller winter insläppa 
lösa kreatur på Rågen att beta, innan Ållermannen 
sammankallat grannaren, och de då pröfwa at det 
utan skada ske må, gör det någon eljest, plickte 8 
ss för hwart Kreatur han således insläpt. 

Som det ej ringa skada förorsakar, at in-
släppa Hästar och andre kreatur om wåren sedan 
kiälen är utur marken uti ängarne till betning; Äf-
wensom thet på tillkommande årets Höwäxt myc-
ken skada tillskyndas, om ängarne för sent på 
hösten warda betade, hwarigenom de mycket sön-
dertrampas; Altså warder sådant härigenom al-
deles förbudit; Och skall den af grannarne, som 
sedan sådant genom någon af them blifwit hos 
Åldermannen påmint och den senare åter Bya- 

männen detta missbruk förbudit, men någon af 
dem denne nyttiga hushållsgren likafullt öfwer-
träder, böte för hwart kreatur the sedan i ängarne 
insläppa 8 ss och thessutom ersätta skadan. 

Några dagar innan slottertiden om somma-
ren infaller, skall Ållermannen kalla alla grannarne 
tillsammans och med them öfwerlägga när the 
Wilja begynna afbärga sine samfälte ängar. Bö-
randes nödwändigt en eller flere dagar förut, skif-
tena eller tegarne theruti utstakas och utwadas. — 
Försummar någon detta, plickte första gången 8 ss 
och den andra gången dubbelt. Och skall thet 
åligga Ållermannen jemte de öfrige Byamännen att 
noga tillse det ingen härwid sker förnär, utan att 
en ricktig och rätt utwadning warder skiften emel-
lan förrättad, och stenar i stället för pålar, warder 
till Råmärken uti Ängarne nedsatte. Hwarefter 
alla böra på en gång begynna slottern, så att den 
ena icke nedtrampar eller nedkörer den andras 
gräs. Slår någon innan eller sedan således skift är 
öfwer rätta skillnaden inpå sin grannes äng eller 
teg, betale höet eller gräset dubbelt tillbaka och 
böte thessutom 16 ssr. Wid sistnämnda answar 
och plickt, får ingen afslå sine eller grannarnes 
Åkerrenar i Sädesgärdet, eller them nedtrampa, 
innan samtelige grannarne sig therom förenat och 
måhlrenarne först blifwit delte. 

Ingen ware tillåtit, at utan grannarnes öf-
werenskommelse beta eller kiödra sine Kreatur uti 
oslagen äng eller sädesgärdet, änskjönt det skulle 
skje på hans egne ägor; Gjör någon thet plickte för 
hwart kreatur 8 ss och ersätte skadan, om thet på 
annans ägor skjedt. 

Sedan ängarne äro afbärgade får inga kre-
atur deruti insläppas förän the fådt stå några dagar 
och återhämtat sin wäxt, samt innan grannarne 
förut therom öfwerenskommit, så väl om tiden, 
när sådant må skje, som ock om antalet efter öre-
talet. Likaledes bör det förhållas, när sädesgärdet 
om hösten blifwer ledigt och säden är inbergad, så 
at inga flere kreatur får insläppas, än lika efter 
öretalet, undantagandes dragkreatur, Får och 
Svin, som härunder icke äro begrepne; Hwar-
öfwer Ållermannen skall hafwa inseende, och 
skall den som häremot bryter, wara till 8 ssrs böter 
för hwart kreatur han utöfwer dess rätta andel 
insläpper, förfallen; Men skulle någon med sine 
dragkreatur wara borta, då gärdet till betning 
blifwer uppgifwit, äger han i det stället ditsläppa 
lika många andre stora kreatur. 

Skulle sedan Åldermannen antingen sjelf 
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eller på någon grannes anmälan sammankallat 
grannarne, och större delen af them öfwerenskom-
mit om thet arbete de då äro sinnade begynna, 
hwad hälst det wara må, någon af Byamännen 
theruti finnas efterlåten, tresk och försummelig, 
att the öfrige deraf uti sitt arbete skulle blifwa 
hindrade; Ware the öfrige eller then idoge och 
arbetsamme då icke skyldig, at wänta på den tröga 
och w'årdslösa, utan hafwe frihet sitt arbete begyn-
na och fullända, och han skylle sig sjelf för den 
skada han deraf lider; Men ther någon för åkom-
men sjukdom, nöd, fattigdom eller, någon annan 
oförmögenhet, ej kan eller medhinner fullborda 
dess arbete, såsom byns nytta och angelägenheter 
fordrar, njute han då under bergningstiden med 
mera, hjelp af sine grannar för skälig betalning 
eller ock hälst med annat motsvarande arbete efter 
Åldermannens och Bisittarens bepröfwande them 
ersätta, om han sådant kan åstadkomma. Wägrar 
han det, böte therföre 32 ss och ersätte likafullt 
arbetet på sätt berördt är. 

Skulle någon af byamännen wara frånwa-
rande, när the af Ållermannen blifwa sammankal-
lade, bör densamma wid dess hemkomst sig hos 
Ållermannen underrättad göra, hwad då beslutit 
blifwit; Och ware han sedan skyldig till alla delar 
efterlefwa närwarande Byamännens beslut. 

Kölna, Badstufwor och Klensmedjor äro 
oftast ämnen för betydande eldswådor; Äfwen 
bakugnar som äro dåligt uppmurade; Hwarföre 
den af Byamännen, som nu kan hafwa desse hus 
för nära något annat hus i byen stående, skall wara 
förpligtad inom Fyra År härefter wid 2 Rdr plickt 
them ifrån byn minst Etthundrade alnar från när-
maste hus bortflytta. — 

Skulle något af nämnde hus efter berörde tids 
förlopp, finnas stå byn för nära inom det utsatta 
alnetalet, äga Byamännen them för Lega bort-
flytta, och arbetslönen af de tradskande uttaga. — 
Eld i desse hus får icke lemnas osläckt wid 8 ss 
plickt. Bakugnar åter bör när the upmuras noga 
tillses, at tillräckelig fylning warder lagt emellan 
bakgaflen och väggen, samt walfwet tillräckeligen 
tjockt uppmuras, så att thet icke kan sönder-
spricka. — Emedlertid och intill dess sådane för-
siktighetsmått blifwit widtagne, förbiudas gran-
name vid 16 ss plickt att therå hafwa något 
träwirke. 

Ållermannen och Bisittaren, skola 2:ne 
gånger om året, neml. om  wåren sedan snön bort-
gått och om hösten wid Michaelitiden, besigtiga  

alla Eldstäder, Skorstenar och tak, i synnerhet 
takwedstak, och de som då befinnas bristfällige, at 
eldswåda therigenom tima kan, böra Besigtnings-
männen låta nederslå och nedtaga, och böte en 
sådan wårdslös granne, som dylika murar och tak 
äger, dessutom 24 ss. 

Som det är af största angelägenhet, at 
hwar och en bör wara försedd med Brandredskap, 
för at i händelse af upkommande eldswåda, den 
Gud nådeligen afwände, densamma derwid kunna 
nyttja; Altså skall vid 16 ss plickt hwar och en af 
hemmansägarne så fort the kunna medhinna, men 
sist till 1816 års wår, wara försedde med en stor 
tjärad stege, som ständigt skall stå upprest mot 
taket på den stufwubyggning, hwarest de bo och 
eldas, en Båsshake, som skall hänga på stufwu-
väggen, och hwarsin handspruta. 

Getter såsom okynnige och skadelige för 
skogen, förbjudas at ingen av grannarne får så-
dane Kreatur sjelwe hafwa, eller af andre intag. 
Bryter någon theremot plickte för hwar get 8 ss 
och bortskaffe den genast; Men Bockar äger den, 
som sådane åstundar att sig anskaffa och har såle-
des rättighet att nyttja, likwäl skola the så wäl 
wårdas, at ingen ohägn af den sker, hwarken å 
Tomter, gärden eller oslagne ängar, wid bot af 8 
sk. för hwarje Bock, som i dylike andras ägor 
träffas. 

Gäss tillåtes den af Byamännen at hafwa, 
som det åstundar; dock förbjudes wid 8 ss böter 
för hwarje gås första och andra gången samt tredje 
gången, att the warda saklöst ihjälskjutan, at de 
icke får släppas eller inflyga uti Sädesgärden och 
oslagne ängar eller andras Tomter. 

Ingen af Byamännen eller någon annan få 
uti byn och uthus, eller på marken nära byn, bära 
bart ljus, eller annan Eld utan lyckta eller säker 
Eldbärare, wid 8 ss plickt för hwarje gång sådant 
skulle öfwerträdas. 

Skogen till byn kan ingen så noga wårda 
och akta. Derföre har händt, at den ena grannen 
genom den andras oloflige tillgrep mistat skog; 
Äfwen händer, att andre personer olofligen hugga 
och bortföra skog. Sådant att förekomma förbiuda 
grannarne gemensamt och utsätta denne plickt 
utom böter efter Lag för olofligt hyggster på 
Hebo-skogen af hvem det wara må; neml. för Såg- 
stock En Rd, för Timmerstock 24 ss, för ett lass 
stör såsom mycket skogsödande En Rd, för et lass 
gärdsel och wed 24 ss hwardera, samt olofl. Näf-
wertägt 16 sk. lisspundet och miste waran. Bö- 
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terne af Byamännen inom byn, utgå på wan 
sätt; men andre Lagligen. — Denne § bör af Pr 
rikstolen kungöras. 

§ 20. Uti Hebo äng, äger Sunnanåker af S 
gårdshemmanet på 2ne särskilte ställen, 2:ne 
kallade Rossbeckstegar. Thermed och då de är 
samfält äng, skall förhållas på sätt 8 och 10 
utstaka. Dock skall Hebo Byamän meddela Su 
nanåkers åboerne underrättelse om desse §§:s 
nehåll, hwarje Sommar, så att slottern kan ske 
en gång. 

§ 21. Då Saltpetter wanligen för flera år tillb 
kas för Kronans räkning af jorden under wåra hä 
Hebo uthus blifwit tillwerkad, och åter ditlagd, 
en följd, att äfwen nu lika beskaffad jord sk 
finnas. Derföre hafwa Byamännen öfwerensko 
mit, at till en början Sommaren 1816 af samm 
jord tillwärka Saltpetter och sedan uti en dert 
upbyggd och inrättad Saltpetter plantlada, all de 
hos oss befintelig Saltpetterjord införa, till lik 
behof och bruk så fort jorden kan blifwa tillvär 
kad, använda. — Uti denna wår föresatts får inge 
af Byamännen lägga något hinder, wid En Rdr 
plickt för hwardera, och at arbetet för den tre 
skande skall för Lego göras. Will Hedens, Skog 
byns och Tväransbäckens jordägare och inneha 
ware, deltaga uti detta arbete och kostnad, skal 
det den icke wara förment under ofwanberörd 
willkor. 

§ 22. Beträffande den ifrån Hebo by öfwer des 
och Islingby änges myror, samt Islingby så kallad 
Löth och gärde, äfwen öfwer therigenom löpand 
Wagnsåhn till Kyrkan inrättade och wid Landtmä 
tareförrättningar undantagne gångwäg, hwilke 
äfwen nyttjas af Hedens, Skogsbyns, Lindsjö oc 
Twäransbäckens nära intill Hebo gräntsande gran 
nar med annat häromkring boende folk, så skal 
alla delägarne, först detta års Sommar, någon da 
som Ållermannen wid 16 ss böter skall utsätta 
wid lika böter för hwardera sammanträda och den 
samma noga syna, uppmäta och dela, samt sedan 
öfwerenskomma om dess lagning och iståndsät 
tande samt grusåkning, emedan den är mycke 
bristfällig. — Äfwen angående gångteljorne och 
ledspängerne, samt kistorne derunder öfwer 
nämnde å, eller Smäcken kallad, underhållande, 
fatta et visst beslut, och sådant allt sedan efteråt i 
denna Byordning införa, med utsatt answar och 
böter för den sina skyldigheter therefter åsidosät-
ter. 

§ 23. Alla böter som denne Byordning utstaka, 

ligt och hwilka utgå i Bancosedlar skola Ållermannen 
ed- 	och Bisittaren då pröfwat är, at the werkeligen äro 

förfallne, genast uttaga och anteckna uti en dertill 
ör- 	inrättad liten bok, af hwilken och för hwad orsak 
så 	the utgifne blifwit. Men skulle någon till böter eller 
o i 	ärsättning förfallen neka at den genast betala, då 
§§ 	bekant är, at han kan wara försedd med så mycket 
n- 	penningar, då skola desse utmätningsmän, för bö- 

in- 	terne eller någon utgifwen lega taga pant och lägga 
på 	honom wiss korn dag före af högst 14 dagar, inom 

hwilken han densamma äger igenlösa; Äger han 
a- 	icke penningar, kan äfwen kortt dag innom nämn- 
r i 	de tid få lemnas. Försummar den brottslige, at 
är 	inom den utsatte tiden återlösa panten, då får pan- 
all 	ten till den högstbjudande inom byn försäljas och 
m- 	öfwerskottet, sedan Böterne eller legan gulden är, 
a honom som panten ägt återställas. Skulle någon 

ill 	wara så obetänkt, och under en sådan förrättning 
med hugg och slag, eller oanständige ord öfwer-

a falla them, som utmätningen förrätta, då plikte 
- 	han utom böter efter Lag, om han warder derföre 

Lagsökt, En Rd för slagsmålet och 16 ss för oqwä- 
:s 	det; Och skola alla böter, som kunna blifwa för- 
d- 	fallne och ofelbart skola utgå wid 16 ss böter för 
s- 	hwardera af Åldermannen och Bisittaren, om nå- 
f- gon den minsta efterlåtenhet hos den ena eller 

I 	andre förspörjes, till fullo uttagas, och på det sät- 
tet fördelas, at 1/3-del deraf skall hos Ållermannen 
behållas, och emellan honom och Bisittaren förde- 

s las för deras beswär; the öfrige 2/3-delar theraf 
skall till fattiga barns underwisning i Christen- 
domskunskapen och goda seder, antingen i byn, 

- 	eller deromkring efter Byamännens bepröfwande 
utdelas wid hwarje års slut. 

h 	Sluteligen förbjudes alla i byn wid 16 ss plickt 
- 	för hwardera, at icke anmäla eller påstå, at något 
1 	Böterne bör till förtäring av Öhl eller Bränvin, 

eller annat anwändas; Och skall den till lika böter 
, 	wara förfallen, som ett sådant förslag gillar. 
- 	Hebo den 12 April 1815. 

Tillägg och förändring. 
- § 24. En öfwer östra gärdet löpande smal gång- 
t 	wäg, får wäl alla tider af året nyttjas, utom den tid 

då detta gärde är besädat, och ifrån det säden går i 
ax och intill dess den warder uppskuren; Men 
under denne korna tid, warder alt nyttjande deraf, 
af eho det wara må, wid 16 ss plickt för hwar och 
en förbudit, emedan det förut ofta händt, att den 
öfwer wägen liggande säden blifvit nedtrampad. 

Kiölna, Badstufwor och Klensmedjors flyttning 
i 13:de § antecknade, anse Byamännen icke be- 
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höfwa ske länga borrt ifrån närmaste hus än Fem-
tio alnar emedan endast odlade gärden tillstöta 
Byen, och den för mycken skada genom kiörning 
och tramp i annat fall skulle tillskyndas. 

21 §:s innehåll hafwa Hebo Byamän ansedt efter 
nogare öfwerläggning böra försvinna, emedan de 
lika fullt utan et sådant twång, äro sinnade anskaf-
fa Saltpetter; Och hwad 22 § beträffar, står före-
skriften deruti fast öfwer Hebo ägor och Åhlbo 
äng till dess Islingby ägor och så kallade Kappal-
wreten widtager; Men som Islingby Byamän se-
dan, i anseende till deras odlade wretar och i Lö-
ten nyttjade Fäbete, begagna den omrörda gång-
wägen mångfaldigt mera än Hebo Byamän med de 
flere; så är det Hebo Byamäns wilja och önskan, 
at Islingby Byamän sjelfwe densamma iståndsätta, 
då Hebo Byamän med de flere, likwäl icke wilja 
undandraga sig, at med något arbete derwid bi-
springa. 

Ut supra. Anders Jansson B, Pehr Jansson B, 
U. Jan Andersson, Pehr Andersson, Matts 
Andersson B, Pehr Andersson B, Matts Jansson, 
U. Jan Jansson, gl Jan Jansson B, gl Jan 
Andersson B, Olof Larsson, Matts Göransson B, 
Lars Jansson alla i Hebo. 

Att å andra sidan antecknade namn och Bomärken 
äro alla egenhändigt underskrefne som wittnas af 
Matts Mattsson i Skogbyn, J. Behmer, Und. off. 
Och Resoldes At denna Byordning, i förmågo af 
Kgl Resolutionen, på Almogens Beswär af den 1 
Septembr, 1741, warder, tu Wederbörandes efter-
rättelse faststäld. 

Byordning för Muren 1834 
ULA. Vagnsbro härad AIa:27. 30 juni 1834. s 
106f. 

Under anhållan om fastställelse ingafs till Härads-
Rätten en så lydande handling: Byordning för 
Muren antagen den Maji 1834. 

Till ordnings vinnande Innom vår by hafva wi 
beslutit uprätta följande Byordning, som, sedan 
den vunnit stadfästelse vid HäradsRätten, skall 
wara som Lag oss emellan fullt gällande. 

§.1 Den första Maji varie år så vida den dagen 
ej infaller på Söndag skall icke allenast brandsyn 
av Byamän hållas wilka Ega att, om några skor-
stenar det må vara till vilket hus som helst Innom 
byn eller på Egorna, så nära byn, att den sednare  

kunde vid en upkommen Eldswåda, vara uti fara, 
befinnas bristfällig så att våda medelst eld den-
genom kan upkomma, den skall genast nedrifvas 
eller sättas ur stond att kunna begagnas i de till-
stond han befinnes — Alla Gamla Takveder såsom 
för eld högst vådliga skola vid samma tillfälle ned-
tagas och egaren därtill strängeligen förbjudas att 
vid Laga ansvar ej få hafva någon eld i sitt hus 
förrän de sålunda förfallna tak blifva istond satte. 
Sedan detta är skjett skola samteliga byamän hålla 
en allmen och noggran Gärdesgårdssyn på alla till 
Byn och dess Torp hörande gärdesgå'rdar, då alla 
brister icke allenast noga anteknas utan dess inne-
hafvare allvarligen tillsegas att så fort skje kan, 
och sist efter åtta dagar, hafva de felacktiga i 
stondsatt vid vite af 8 Sr för en grind och Led 
gående från eller till Åker eller Eng, och helften 
mindre för de till Hagar och annan betesmarck, 2 
Sr för varie fam gärdesgård hörande till de förra 
och Helften mindre i det sednare, ock gälda all den 
skada som Grannarna däraf kunna lida — skulle 
någon Granne vara så oförsumlig att han ej 14 
(dagar) de = efter den hollna Syn förbättrar sine 
hegnader som Grannarna kan lida men af, Ega den 
eller de af dem, som gitta, upstenga och Reparera 
hans hängnad efter Räkning, vilken kostnad ge-
nast hos den tredskande av byamen uttages, och 1 
Sr därutöfver för varie fam — Grind eller led, 
såsom böter för sin försumlighet. 

§.2 Alla Innom Byn varda skyldige att, då 
Grannar sådant påfodra, uptaga skiljodiken samt 
alla andras, som möjligen kunna förordsaka Wat-
tenupdemning på åker eller äng. Försummas det-
ta, så Eger den Lidande Grannen att åtta dagar ef. 
den, Grannen blifvit derom bevisligen tillsagd, 
samma dike uptaga, och är den treskande skyldig 
att genast ersatta kostnaden ef. Räkning samt 1/2  
Sr såsom böter för varie famn. 

§.3 Ingen af Grannarna må Insleppa sine krea-
tur till betning, det må vara i Gärden, Engar, Ha-
gar eller Skog wid vite af 8 Sr för varie större och 4 
Sr för de mindre kreatur, för än alla Grannar där-
om ense äro. 

§.4 uti de Engar där vi äro samfelt, bör Ingen 
börja med slåningen, för än alla Grannarna därom 
ense äro, ock viss dag därtill är utsatt, Öfvertreder 
någon däruti, Plickte 1 Rd. samt ärsätte Grannar-
na den skada medelst nedtrampning af Greset å 
däras tegar, som däraf dem tillfogas — till samme 
vite vare den ock förfalen som kör öfver andras 
sådda åkrar eller Engar, sedan marken blifvit bar 
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— alt Tjudrande i samfelte Gärden och Engar vare 
ock vid 16 Sr vite för varie kreatur förbudit. 

§ 5. Då någon sarnfelt betesmark skall till bet-
ning upgifvas, sammankallas Bygrannarna och öf-
verenskomma om dagen samt sättet, som altid 
kommer att utgöras efter den andel jord var och en 
Innom Byn eger. Skulle någon Insleppa något kre-
atur därutöfver, är han förfallen till 4 Sr Bo Böter 
för varje krek, dagligen, Intill det samme varder af 
Grannarne uptagit 

§.6 Utom böter ef. Lag vare varje husbonde 
eller matmor skylldig till 3 Rd 16 Sr böter som 
Seljer Bränvin, det må vara mer eller mindre åt sin 
Grannes Tjenare eller Leij folk, efvensom dät ålig-
ger varje Husbonde att hålla sin Dreng eller Tjen-
stegjon Inne nattetid, så att ej den Goda vilan 
genom hans förvållande blifver störd, och vådor 
medelst oförsigtigt Handhafvande af Tobako pipor 
upkomer, Som vi inte äro mer än 4 ro Grannar så 
bör alla af dem eller åtminstone så monga som bo i 
Byn vara tillstedes då någre beslut afgörs, då 
Pantning i brist af godvillig betalning för de utsatta 
vitena skjeef. dät Panten varit innom Byn i åtta 
dagar utbjuden säljes den till gäldande af dät för-
fallna vite af vilket 2/3 tillfalla Byn och den öfriga 
1/3 del sokens fattiga, alla Böter utgöras i Banco 

Detta alt med vad mera vi framdeles i denna veg 
kunna finna nödigt, hafva vi icke allenast under-
skrifvit utan efven oss emellan som allmen Lag 
antagit, som skedde i Muren den Maij 1834 
Jan Andersson b Jan Jansson b Pehr Larsson 
Wittnar G KarlstM » 

Byamän uprättad år 1829. I stöd af förra byord-
ningen uprättad år 1769. Och wid Wangsbro Wäl-
lofl. HäradsRätt gillad och stadfästad den 18 Mars 
1771. Som den förra Byordningen blifwit nu [i?] 
sednare tider, wid hwarjehanda tillfällen ganska 
mycket uracktlåten och öfwerträdd samt för ringa 
eller intet ansedd, Ty hafwe wi samtelige Jordä-
garne I Söder Sahlbo, med hwarandra så öfwer- 

- enskommit och beslutit, att till bättre och mera 
ordnings hållande uti wårt Byalag, med utdrag 
utur förra Byordningen följande Punkter förordna 
och stadfästa nemligen 

§§ 4-13 = MBO: 2-15 dock § 12.. när Byord-
ningsmannen antingen.. 

§ 14° Då öfwerenskommelse blifwit byemän-
nerne sins emellan afgjord och de wilja begynna 
med slåningen öfwerlägges äfwen att en eller flera 
dagar förut afslå wägar öfwer de hemre [?] te-
garne; den så kallade Storängen. Då alla efven 
böra begynna på en gång. Då den tredskande eller 
wårdslöse som sådant uracktlåter, må skylla sig 
sjelf för hwad som för honom kan blifwa nedtram-
pat. Men den som annorledes eller förrut, än efter 
Byalagets enhälliga öfwerenskommelse begynna 
med slåningen pligte En Rdr, samma böter ware 
för den som afslår sine åkerrenar i Sädesgjärdet, 
innan samtlige grannarne sig derom förenat och en 
wiss tid utsatt till wäglåtters och måhlrenars af-
slagning. Hwarföre äfwen den brottslige skall er-
sätta skadan för det gräs han derigenom för sine 
grannar nedtrampat, Men deremot den som af 
wårdslöshet uracktlåter öfwerenskommelsen och 
den utsatta tiden må skylla sig sjelf den skada han 
derigenom lider. 

§ 15° Ingen skall wara tillåtit att nyttja andra 
gång och kjörwägar öfwer åker och ängsmark än 
de som till gång och öfwerfart blifwit utsedde och 
förordnade. Gås någor annorstädes och den-
genom nedtrampar sine grannars säd eller gräs 
böte första gången 16 skill. och andra gången dub-
belt ej heller må någon nyttja gångwäg öfwer gran-
narnes Höbrea eller sträng under Höbergningen 
eller eljest, utan att undanräfsa höet der han will 
framgå, går någon annorledes deröfwer, pligte för 
hwarje brea eller sträng han således nedtrampar 4 
skill. och om någon så wårdslös och under ett slikt 
förfarande nyttjar kjördon, böte dubbelt. 

§ 16 = MBO: 17 
§ 17 = MBO: 18 
§ 18. Då Hagar skola upgifwas till bete, samt 

när ängarne äro afbergade böra inga kreatur deruti 

Efter hwars upläsande Resolverades Det warder 
förstående Byordning tu l den kraft och wärkan 
Kung. Resolution på Almogens Beswär den 1 Sep-
tember 1741 innehåller uti domboken infört, hwar-
öfwer bewis meddelas skall. 

Byordning för Södersalbo 1829 

Denna byordning överensstämmer i flera paragra-
fer med MBO, men olikheter i formuleringar, stav-
ning och interpunktion förekommer. Vid överens-
stämmelse anges detta med motsvarande paragraf 
i MBO. 

ULA. Vagnsbro härad A Ja: 25, 1 juni 1829. § 58. 

Under anhållan om fastställelse ingafs en så ly-
dande Handling: »By-ordning för Söder Sahlbo 
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insläppas, innan Byordningsmannen sammankal-
lat grannarne och de sig förenat såwäl om tiden 
när sådant ske må, som ock om antalet och hvad 
slags kreatur de der wilja insläppa. Likaledes bör 
och förhållas när sädesgärdet om Hösten blifwer 
ledigt och säden inbärgad, hwar som häremot 
bryter Pligte En Rdr. Hwar som uti Sädesgärdet 
behagar Plantera Potates, hware skylldig att straxt 
efter Sädens inkjörning de samma uphämta att 
gärdesbetet derwid icke förhindras. Uracktlåtes 
det må den tredskande och efterlåtne skylla sig 
sjelf för den skada han derigenom kan komma att 
lida. 

§§ 19-21 = MBO: 20-21, 27 
§ 22. Som å krono- och frälse-Hemmanen här i 

Byen äro merendels, antingen Hälftenbrukare el-
ler ock annat Arbetsfolk, så skola de wara förplig-
tade, att g,jöra alt samfält Arbete med sine Gran-
naar med alt det som kan lända Byen och Hem-
manet till fördel och nytta, och måge de på intet 
sätt sig derifrån undandraga och sätta de sig dere-
mot äger Byrodningsmannen och grannarne magt, 
att Leija för deras Arbete och sedan af dem uttaga 
legan för Arbetet, jemte Böterne efter omstän-
digheterne och Byamennens bepröfwande. 

§ 23 = MBO: 32 
24° Som den olägenheten tid efter annan yp-

pats, att en del fårkreatur her i Byn fått den okyn-
ninga Wanan att flöjia och inhoppa, så wäl uti 
enskildte som Byens samfällta ägor ty hafwa wi 
samtlige Bygrannar öfwerenskommit att till före-
kommande af slik olägenhet, att då alla Gärdesgår-
dar äro uti laggiltigt stånd upfredade och den som 
wet sig äga sådana wahnartiga kreatur, bör dem 
antingen med Wallhjon eller fängelse till inägorne 
utehålla. Hwar som igenom försummelse och 
uracktlåtenhet heremot bryter, böte för hwart 
rarkreatur som således inhoppar 8 skill. och ersät-
te dessutoan all skada. 

§ 25° = MBO: 34 dock ...alt efter Byordnings-
mannens och Byamännernes bepröfwande 

§ 26°  = MBO: 36 
§ 27. Wägrar någon utaf Byintressenterne den-

na, efter De fleste Byamännernes öfverenskom-
melse, ånyo upprättade Byordning underskrifwa 
och således såsom onödig anse alt til obreotslig 
efterlefnad sig att efterrätta. Densamma böra 
anses såsom brottslig och en fridsförstörare innom 
Byalaget, der man skick och ordning hålla will, 
hware fördenskull hänskjutit under Allmänna La- 

gen och utfärdade förordningar hurusom i slikt fall 
med en sådan förhållas bör. 

Huru de uti denna Byordning utsatte 
böter måga fördelas och behandlas förbehåller sig 
Byamännen efter egit godtfinnande, och åligger 
det Byordningsmannen att deröfwer hålla en Or-
dentelig Räkning så wäl öfwer Byalagets allmänna 
inkomster som ock hwad utbetalas bör hwilken 
räkning skall jemte Byens sammfällte handlingar 
till den efterträdande Byordningsmannen öfwer-
lemnas och må den warande Byordningsmannen 
för denna sin möda och beswär åtnjuta någon del 
utaf de utfallande böter. Dock ej högre än till en 
tredjedel. 

Men att anwända de infallande medlen till 
drecke och Brännwin eller wid utsatte samqwäm 
dem gemensamt förtära ware alldeles förbudit och 
bör den som sådant föreställer eller förslaget för 
godt anser, Böta hwardera 32 skill. 

Alla desse utsatte böter beräknas i Banco-
mynt och hwar öfwer Byordningsmannen som 
sgat är skall föra Ricktig Räkning, brister han å sin 
sida uti något hwad denne Byordning innehåller 
och utstakar; pligte för hwarje gång 16 skill. och 
ware äfwen förlustig det tilldelta Arfwode som i 
nästföregiende § är utsatt. 

Föröfrigt och på denna Byordning måtte 
komma till desto bättre och krafigare efterlevnad, 
anhålla wi undertecknade Sör Sahlbo Byamän 
odmjukast att denna wår Öfwerenskommelse 
blifwa inför Wällofl. HäradsRätten upläst och 
stadfästad. 

SörSahlbo den 20 Maji 1829. 

Pehr Ersson B, Anders Ersson, Olof Olofsson, gl 
Anders Andersson, Pehr Jansson, Jan Ersson, 
Anders Larsson, Eric Klinga, Pehr Pehrsson, gl 
Anders Matts Enka, Jan Jansson, Anders 
Mattsson, Lars Jansson i Brunsala, Anders 
Jansson. I de punkter som rörer mig skall mitt 
Ombud bådas M. Pettersson, ägare af 
frälsehemmanet. 
Att Byamännen detta egenhändigt underskrifwit 
intygar och Bewittnar Pehr Melin wid Sand f.d. 
Tullwaktmästare. 

Hwaröfwer Resolverades Att denne Byordning, 
uti Domboken ord ifrån Ord införd, warder i för-
mågo af Kongl Resolutionen å Allmogens Besvär 
den 1 Sept 1741 stadfäst att för Lag i Söder Sahlbo 
by gälla. 
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Byordning för Norrål 1828 

ULA. Vagnsbro härad A Ia:24. 22 nov 1828. § 33. 

Genom Commisse och Länsmannen Hallin blef 
under anhållan om stadfästelse inlämnad en 
Byordning af denna ordliga lydelse: 
Byordning 
Till winnande af ordning och skick samt till lättnad 
i Hemmanens skjötsell hafwa wi underslcrefne 
Norr Åhls Hemmansägare och Brukare, efter öf- 
werläggning och plägat samråd, öfwerenskommit 
och stadgat, att följande §§ skola tjena oss till 
orygglig efterlefnad. 

I Norr Åhls By som består af 3 Hemman, 
om 18 1/3 öresland, utwälljes årligen En Byållder- 
man och Twänne Bisittar, af jordbrukande Hus- 
bönder i Byn. Hwar och en Husbonde är skyldig 
at emottaga det således af Byamännens förtroende 
honom updragne hwärf, och får sig det i intet fall 
undandraga. Ålldermannen kan med eget sam-
tycke 2ne och flere år efter hwart annat wälljas, 
men Bisittarena skola owillkorligt ombytas hwarje 
år. Ombytet sker wid nyåret. 8ta dagar förut sam-
mankallar ålldermannen Byamännen till wahl, då 
alla Husbönder böra wara personligen närwa- 
rande, den som har Laga förfall, lämnat inskrif-
wen Wahlsedel. Den sig försummar infinna, eller 
Walsedel lämna, böter 16 sk och walet företages af 
de närwarande. Såwäl wid detta Walet som wid 
alle andre beslut fattande skall minst Fem Hus-
bönder (Ålldermannen och Bisittarene inberäk-
nade) wara närwarande. 

Ålldermannens skylldigheter och åliggan-
den äro: 
lmo At efterse det denna Byordning noga efter-
lefwes 
2do Med Bisittarenas biträde wårda sig om Byns 
enskilte angelägenheter, hwilka i de fölljande §§ 
nogare skall bestämmas 
3tio At med Budkafle sammankalla Byamännen, 
då han det för nödigt finner, eller därom af någon 
Bygranne anmodas. 
4to Waka öfwer ordning och skick i Byn, så at 
hus- och hemfrid äges af hwar och en dess Inbyg-
gare. 

Dessutom skall han sjelf på det nogaste efter-
lefwa hwad denna Byordning utsätter. Försummar 
han at beifra ett bewisligen, honom tillkännagifwit 
öfwerträdande deremot, böte 1 sta gången dubbelt 
bot, mot det förbrutne, 2dra gången fyra dubbelt, 
och 3die gången wara afsatt från Ålldermans ska- 

pet, då genom lottning en af Bisittarene Befatt-
ningen öfwertager. Då Ållderman till- eller af- 
sättes, kungöres sådant första derpå fölljande Sön- 
dag, hwarom den blifwande Ålldermannen går i 
författning. Bisittarene äga at gå Ålldermannen 
tillhanda i åfwansagde åligganden, samt dessutom 
biträda honom wid besigtningar och syner. I Åll-
dermannens frånwaro öfwertager genom lottning 
en af Bisittarene hans befattning. 

Sammankallandet till Bystämma, sker med 
Budkafle, som Husbonde från Husbonde fortskaf-
fas utan det ringaste uppehåll wid bot lsta gången 
af 8 sk och sedan dubbelt upp. När Budkaflen 
således till grannarnes sammnkallande omlupit 
återlämnas den till Ålldermannen, där hwarje 
Husbonde, som ej af laga förfall är hindrad (hwil-
ket då af någon hemmawarande tillkännagifwes) 
sig genast inställer. Blifwer någon från wanlig 
Bystämma frånwarande utan anmält Laga förfall, 
böte 8 sk., sker det flere gånger och af Tredsko, 
böte hwarje gång dubbelt. Skulle någon af Bya-
männen wara nog obetänksam, at wid samman-
komsten, med otidigheter i ord eller åthäfwor, an-
gripa, Ållderman, Bisittare, eller någon af gran-
name, eller utbrista uti grofwa eder och swordo-
mar eller finnas öfwerlastad av starka drycker, 
böte 24 sk. för hwardera brottet. Lag samma 
ware, om någon af Byamännen den andre inom 
Byn öfwerfaller, eller finnes af starka drycker så 
öfwerlastad at oljud och allmän förargelse deraf 
åstadkommes. Om någon af Husböndren, så Lag-
löst kunde förfara att andre wid Bystämma med 
hugg och slag öfwerfalla, böte derföre 1 Rd utom 
hwad allmänna Lagen för sådane förseelser utsät-
ter. 

Bystämma hålles altid hos Ålldermannen eller 
den hans tjänst förrättar. Till Bystämmor af den 
allmänna beskaffenhet, at de äfwen kunna röra 
afgjärda Swarfwarbo åboer, instämmer minst 24 
timmar förut, då timtalet för sammankomsten äf- 
wen utsättes. Budkaflan består af en så mångsidig 
Trädklubba som grannar finnes i Byn (7) med 
hwar och en Husbondes Namn inskuret, på skaf-
tet inskäres Budkafle för Norråhls By 

Husbönderne answara hwad ordningen in-
nom Byn widkommer för sitt husfolk, och för dem 
som på ägorne bo, sak samme ware med det ohägn 
deras kreatur förorsaka. Husbonde äger dock af 
den lön tjänstfolket åtnjuter godtgöra sig för de 
böter han för dem nödgas utbetala. Hus- och 
Tjenstefolkets böter ware hälften emot hwad före- 
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gående § för de här upräknade förseelser utsätter: 
Lag samme ware med de på ägorne boende. Då 
såwäl ordning som Husböndernes egen nytta ford-
rar, det deras Husfolk på arbetsdagar i ordentlig 
tid begifwa sig till hwila, för at muntre och weder-
qwickta till sitt arbete dagen derpå ej något förbud 
behöfwas, men som erfarenheten tywärr wisat, at 
okunnigt och öfwerdådigt Tjenstefolk såwäl ar-
bets- som Hellgedagsaftnar och nätter med stoj 
och skrik, ofta med öfwerwåld, öfwerfallit, eller 
stört andre i sin hwila åligger det Husbonde at 
warna sitt folk för sådant ofog, hwarföre den fel-
aktige lsta gången straffas med Böter af 8 sk. och 
sedan fördubblade 2dra och 3die gången, men fort-
far den felaktige det oaktadt med samma för-
seelser, afstraffe Husbonde honom med tjenlig 
husaga i Byamännens närwaro, är den brottslige af 
starka drycker öfwerlastad, böte dessutom der-
före. Främmande, som kunna störa ordning och 
nattro i Byn, tillsäges af Åldermannen i wittnens 
närwaro at antingen förhålla sig stilla eller lämna 
Byn, i motsatt fall stånde de honom till swaromål 
wid först pågående Laga Ting, i händelse målet ej 
är af den grofwa beskaffenhet, at extra Ting derom 
kan blifwa förordnadt. 

§5. Som öfwerlastandet af starka drycker wan-
ligast är orsaken till de flästa brott mot Samhälls-
ordningen, förwäntas af Byamännens Gransämja 
at de hwarken utan- eller mot betalning, dermed 
till öfwerflöd pläga hwarandras tjenste- eller Hus-
folk; Den det gjör böte la gången 16 sk. och för-
dubblas böterne sedan för hwarje gång. Vid sam-
ma bot må ej heller till Främmande personer som 
öfwerlastade till Byn ankomma, Brännewin läm-
nas antingen mot eller utan betalning. Lönnkrö-
geri, om sådant af någon i Byn skulle hållas, äger 
Ållderman at hos wederbörande KronoBetjente 
angifwa. 

§ 6. Om Wåren innan småkreaturen utsläppas, 
hålls Syn å grindar, led och gärdesgårdar, hwad 
felaktigt befinnes, botas innom den tid Ållderman 
utsätter, wid wite af 4 sk. för hwarje dag och 
hwarje felaktighet, som deröfwer fördröjes: böte 
dessutom 4 sk. för hwarje kreatur som genom 
försummelsen inkommer å det som hägnat wara 
skall, ersätte ock den lidande skadan dubbelt en-
ligt Nämndemanna wärdie. Kullblåst eller annars 
nedfallen gärdesgård kring ägor som hägnade hål-
las, upreses genast, så fort ägaren derom blifwit 
underrättad wid laga böter af 1 sk. per famn för 
hwad som kullfallen är, samt skadans ersättande 

på ofwannämnde sätt. Syn hålles äfwen innan 
Höstutsäde förrättas, å hägnaderne, så de äro i det 
skick at samme dag sådden begynnes, Gärdet kan 
warda hägnat. Wid desse syner efterses äfwen 
aflopsdiken och Brotrummor; befinnes de ej i än-
damålsenligt skick utsätter Ålldermannen wiss tid 
innom hwilken de iståndsättes, wid wite af 8 sk. 
för hwarje dag som deröfwer fördröjes. Den som 
med wett och willja sönderbryter andras grindar, 
led, gärdesgårdar, plank, boddörrar, bärbuskar 
och planterade träd af hwad namn som hälst, böte 
derföre innom Bylaget 1 Rd samt stånde dessutom 
ägaren till Laga answar. Den som lämnar grindar 
och led öppna efter sig böte 4 sk. för hwarje gång, 
samt ersätte den skada, han derigenom wållat. 
Gärdesgård skall wara minst 2 1/2 alnar hög med 2 
alnar mellan störparen, stängd med 3 Hanck utom 
ärttäpsgärdesgå'rdar, hwartill kan nyttjas widjor. 
Afloppsdike skall wara minst 6 qwarter up till 
Brotrumman, så at wattnet ej qwarhålles. 

I början af Mars och September Månader 
hwarje år hålles, på den dag Ållderman finner 
lämplig Brandsyn, då dag förelägges till bo-
tande af de murar som anses osäkra. Behöfwes 
någon mur aldeles ommuras, utsättes dertill en 
längre tid än till mindre reparationer. Är ommur-
ning eller reparationer ej till den utsatte tiden 
werkställde äga Byamännen i första fallet en så 
beskaffad mur nedrifwa samt böte den försumlige 
dessutom 32 sk. i senare fallet böte 16 sk. för 
hwarje dag tills reparation blir werkställd. 

Wid Brandsyn efterses äfwen om någre tak äro 
af den beskaffenhet at eldswåda af dem kan befa-
randes, då de wid samma bot, och äfwentyr, som 
för ommurning utstakat är, innom wiss tid om-
lägges. At owarligt umgås med elden såsom at gå 
med stickbloss innom Byn, bruka bart ljus i uthus 
och på windar m. m. förbjudes wid wite la gången 
16 sk. och dubblas sedermera för hwarje gång. 

Wid hwarje gård skall Brand redskaper finnas, 
bestående af en brukbar stege om minst 4 famnars 
längd, en båtshake med skaft om 3 famnar, wid 
wite af 1 Rd; och till den tid som framdeles ut- 
sättes, förses äfwen hwarje gård med 1 Hand-
spruta antingen af koppar eller bläck. Alle de i 
desse §§ omnämnde Syner förrättas af Ållderman-
nen biträdd af Besittarene på de tider då alle Hus-
bönder kunna wara närwarande. 

Sädes- och Höbergningen på de åkrar och 
ängar som ensamt tillhöra någon åbo, äfwensom 
på dem som ligga wid någon laglig wäg, kan s låt- 
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ter och bergning börjas när ägaren det för 
gått finner, men ej må någon wid bot af 16 sk. och 
skadans ersättande, utan Ålldermannens tillsä- 
gelse begynna med slåtter och bergning där åker 
och äng äro gemensamma (såsom Klefven, Byäng-
en och Myran) Ålldermannen skall dock tillsäga 
om dessas bärgande minst 4 dagar förut, på det tid 
må wara at utsätta och upgå Råmärken, afslå wä-
gar som leda till andras tegar, samt tillställa arbe-
tet. Sak samma ware äfwen och med samma bot, 
för sådden å gemensam åker. 

§9. Alt bete om wåren å samfälte ängar och i 
säde warande gärden är förbudit wid 8 sk. wite för 
hwarje kreatur. Wid samma bot och ersättande af 
andre tillfogad skada ware och förbudit at utan 
öfwerenskommelse med grannarne Tjödra sine 
kreatur å desse ställen, ehuru på egne lotter. 

Sedan de gemensamme ängarne äro afbär-
gade, får inga kreatur deruti insläppas, förr än de 
fått stå några dagar och återhämtadt wäxt, samt 
innan grannarne derom öfwerenskommit, såwäl 
om tiden när sådant må skje, som ock om antalet 
af kreatur efter Öretal. Likaledes förhålles när 
Sädesgärdet om hösten blifwer ledigt till betning. 
Kreatur till lika antal på öreslandet insläppes, un-
dantagandes Får och Swin samt gäss hwilka bland 
kreaturen ej äro inbegripne. Den kreatur öfwer det 
antal han berättigad är, insläpper, böte 8 sk. för 
hwarje. Får, Getter, Gäss och Swin må ej i de 
gemensamme ängarne till bete insläppas wid 4 sk. 
wite för de trenne första samt 8 sk. för Swinen. 
2ne Kor eller ungnöt räknas i bet, lika med 1 
Dragare då den är hela dygnet utur Betet. 

Om Hösten må ej betas i Sädesgärdet in-
nan marken tillfrusit, och det i Bystämma blifwit 
tillåtit, dock skall den som kreatur på brodden 
beta will, låta walla dem, så de ej beta på andras 
tegar, gjör någon det böte 4 sk. för hwarje kreatur, 
samt tage dem genast från brådden. 

På skogen må ej någon af Byamännen in-
taga främmande kreatur till bete, wid bot af 24 sk. 
st. Tager någon kreatur på bet, i inägor answare 
för alt det ohägn de åstadkomma som för egne 
kreatur. 

Som okynnige kreatur tilldanas genom då-
lig stängsell, är det at förmoda, i händelse 6 § 
handhafwes, ej sådane framdeles skola finnas wid 
Norråhl, Men skulle någon granne sådane äga, 
och skada af dem göras böte ägaren derföre 
dubbla böter emot hwad stadgat är, samt ersätte 
dubbelt dej skada de förorsakat. Den tiden Gås- 

ungarne blifwa fullflugne böra så på dem, som de 
äldre ena wingen klippas, den det försummar böte 
la och 2dra gången 8 sk. och 3die gången de skada 
göra, ware de saklöst ihjälskjutne. 

De kör- och gångwägar som finnes öfwer 
inägorne (körwägen öfwer båda gärden, wägen ner 
till Byängen, wägen till skogen genom bygatan, 
wägen till Roskölen samt gångwägen öfwer Lund-
backen af norra gärdet) bibehålles, och får inga 
andra uptagas utan jordägarens samtycke wid wite 
af 8 sk. Den gångwäg som SörgårdsHemmanet 
och Jan Ols tagit öfwer Boställets stenwret, må de 
fortfara at begagna tills det af jordägarne blifwer 
förbudet. At kjöra med hjuldon öfwer myrane åt 
Fors, förbjudes wid 24 sk. vite, innan myran så 
hårdt tillfrusit at hjulen ej inskära i gräswallen, wid 
lika bot må ej eller nya winter wägar tagas öfwer 
det i säde warande gärde, dock som Pehr Pehrsson 
och gamla Pehr Jansson hafwa ägor bakom Bostäl-
lets Norra gärde, må de om winterwägar deråt 
med Boställsbrukaren öfwerenskomma, när detta 
gärde är i säde och utbuska wägen straxt om hös-
ten innan snö kommer, annars ware samme stad-
gande äfwen för dem. De wägar som ej äro delta 
böra blifwa det, och bör Swarwarbo åboerne an-
modas deltaga i wäghållningen öfwer Norra Gär-
det. Wägen genom Boställets Hagar till Forss skall 
med samlad hand iståndsättas och underhållas. 
Wid 16 sk. wite skall hwar och en, innan snöfall 
blir om hösten utbuska sitt wägstycke öfwer båda 
Gärdena. Så fort Gårgen och Myrorne blifwa kör-
bara om hösten, skall wägen med samlad hand 
blifwa utbuskad såwäl åt Hellby, som från Gårgen 
öfwer Myran åt Forss. 

Roskölen widmagthålles gemensamt, så at 
Ökstock deruti kan inflyta. Hwar och en Ök-
stocksägare skall deruti nedslå en påle med märla 
uti, hwaruti Ökstockarne fastläsas. Den som fast-
läser sin Ökstock wid orätt pål eller begagnar olåf-
wandes en annans Ökstock, eller årar, böte der-
före 8 sk. hwarje gång. 

Som skogen är delt mellan Hemmanen bör 
rågångarne till undwikande af misstag upgås, samt 
uthuggas eller bleckas. Då någon af Byamännen, 
tillåter främmande hygge på skogen, bör han 
utwisa nejden der hyggstret skall göras, försum-
mas detta, och åwerkan derigenom göres på an-
nans lott böte den som hygget tillät dubbla wärdet 
af den grannen tillfogade skadan, efter Nämnde-
manna wärdie, samt ersätte dessutom kostnaden 
för Wärderingsmännen. 
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§ 17. Swarfwarbo afgärda åboer, som ej hafwa 
sig tilldet skogslott, skola enligt Skogsdelnings 
Protocollet af den 23 Junii 1716, hafwa sitt behof 
från Båhlby skog, och har 1731 års HäradsDom, 
sedermera stadfästat sättet huruledes Hemmanen 
i proportion af sitt Öretal skall repartisera deruti, 
men som dermed ej altid gått ordenteligt till, utan 
Swarfwarboerne tagit sitt behof der dem närmast 
want, utstakas härmed nu i stöd af det åberopade 
1731 års Härads-Rätts förliknings Dom: At Swarf-
warbo afgärda åboer, bekomma gärdsel, wed-
brand och annan Gårdfång, på fölljande sätt, 
neml: 
la Termin af 2 år från Sörgårds och Mellangårds 
Hemmanen. 
2a Termin af 2 år från Capitains-Bostället 
3 Termin af 2 år Lika m 1 Termin 
4 Termin af 3ne år från Capitains-Bostället 
och fortfares i samma proportion tills Swarfwarbo 
får sig tilldelt egen skogslott. 

Till redighets winnande, föres af Ålldermannen 
en särskilt upsatts, i den ordning, och hwilka år 
hwart och ett Hemman lämnat skog till ofwan-
nämnde behofwer. Såg- och Långtimmer lämnas 
till husbehof då derom särskilt anhålles, då det af 
Ålldermannen i proportion af Hemmanens Örtal 
fördelas samt antecknas af Ålldermannen i den 
särskilta upsattsen. Wid utsyningen af alla desse 
hyggen, gäller samme förhållanden till rättesnöre 
som § 16 utsätter. Innan Swarfwarboerne nu erhål-
lit något bidrag af Såg- och långtimmer, bör först 
det af desse förnödenheter som finnes inom deras 
egne hägnader tillgripas. Tillgriper Swarfwarbo 
åboer skog utan ägarens wettskap böte derföre 
hwad skogsordningen och utwerkade HäradsRät-
tens Förbud utsätter. 

Som enligt öfwerenskommelse mellan 
Byamännen och i följd deraf gemensam utwerkat 
HäradsRättens Förbud Notdrägt i den Byn tillhö-
rige andel af sjön Gårgen är förbuden, får ej sådan 
af Byamännen derstädes brukas, ej eller andre 
tillåtas, wid det wite nämnde HäradsRättens Dom 
utsätter, alt annat lagligt fiskande så i denne som 
andre på ägorne befintlige Insjöar, ware Byamän-
nen fritt och obetagit. 

Då Ålldermannen det nödigt finner utsät-
ter han i Bystämma dag då de till Byn ledande 
körwägar skola lagas, hwarpå det af alla Bygran-
name på en gång werkställes, den det uragtlåter 
böte 8 sk. för hwarje dag öfwer den utsatte tiden 
dröjes. Qwarn Bron skall owillkorligen nästa Som- 
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mar förses med nytt Tak och Ledstänger, hwar-
före denne Winter wirke dertil framköres den det 
försummar böte 1 Rd och underkaste sig att arbe-
tet för lega göres som af honom sedan skall godt-
gjöras. Wägstycket mellan Bron och Lugne Grin-
den skall med samlad hand iståndsättas. 

Sedan Ålldermannen sammankallat Gran-
name och större delen af dem öfwerenskommit, 
om det arbete de då äro sinnade företaga till all- 
män nytta utsättes dag och timma det skall begyn-
nas, då owillkorligen hwar och en med den utsatte 
hjelpen skall inställa sig, den det försummar böte 4 
sk. för hwarje timma han öfwer utsatt tid dröjer. 
Kommer någon alldeles intet, och arbetet flere 
dagar skulle fortfara, lege då Ållderman annan 
karl i hans ställe, och böte då den försumlige dub-
bel dagspenning. Ållderman eller i hans ställe nå- 
gon af Bisittarene hafwe upsigt öfwer hoparbete 
som hafwer allmän nytta till föremål. Hwad skörd, 
slåtter och sådd widkommer hafwe hwar och en 
Husbonde sin rätt at sköta arbetet, hwarom godt 
synes, endast kan sig med sitt folk på utsatt tid och 
ställe infinner, försummar han det hafwe ingen rätt 
till ersättning om hans åker eller äng genom wä-
gars tagande deröfwer nedtrampas, på det den 
idoge och arbetssamme icke må lida i sitt arbete 
för den försumlige. Skulle någon i ock för åkom- 
men sjukdom, nöd, fattigdom eller någon annan 
oförmögenhet (som dock genast bör tillkännagif- 
was) ej kunna eller medhinna det arbete som Byns 
nytta och angelägenheter fordra eller som kan 
hindra andre i sitt arbete, njut då hjelp af gran- 
name, för skälig betalning, eller och hälst med 
annat motswarande arbete efter Byrådets bepröf- 
wande, om han det åstadkomma kan, wägrar han 
af tredsko, böte Trettiotwå sk. och ersätte likafullt 
arbetet. 

Skulle någon af Byamännen wara frånwa-
rande när de till Bystämma blifwa kallade, bör 
någon annan sig från gården inställa, för at köra i 
hwad ändamål de äro sammankallade, samt till-
kännagifwa Husbondens frånwaro, men äge ej nå-
gon röst i händelse omröstning skulle fordras; 
Husbonden ware dock skylldig at wid hemkoms-
ten hos Ålldermannen genast efterhöra Bystäm-
mobeslutet. Uragtlåtes detta böte för hwardera 
försummelsen 8 sk. och ware sin rösträttighet i 
saken förlustig samt rätte sig i allo efter det fattade 
Beslutet. 

I saker som angå hela Byalaget, men ej äro af 
någon enskilt eller economisk nytta eller förut på 
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Hemmanen delte, deltager alla Husbonder lika, 
men i saker af den beskaffenhet at de tillskynda 
Egendomarne wäsentlig nytta, såsom stängning 
och dikning, deltages efter Öretal. 

I Byns allmänna angelägenheter gäller de flästa 
rösterna i twistiga saker men i economiska går 
omröstningen efter Öretal, hwarwid dock Boställs 
innehafwaren icke äger at begagna de 1 2/3 dels 
Öreland han äger mer än de andre båda Hem- 
manen, så at om den händelsen inträffar i mål af 
rent economisk beskaffenhet, at Boställs Innehaf-
waren eller Brukaren är af motsatt mening emot 
alle Innehafwarene af de båda andra Hemmanen, 
saken blifwer afgjord och kan endast Laglig Dom-
stohl lägga dem imellan. 

Den jorden brukar äger rösträttighet och talan i 
Bystämmor: I mål som röra Jordägarens rätt skall 
Arrendator eller hälftenbrukare af honom upwisa 
Fullmagt, hwarföre mål af denna beskaffenhet så 
lång tid förut böra tillkännagifwas at sådane hinna 
anskaffas. 

Skulle fråga upstå om nya hufwud- eller aflops-
dikens uptagning i gemensam myra eller äng del-
tage hwar och en som deraf hafwer bewislig nytta, 
efter Öretal, ehuru dikningen må hända ej ginge 
öfwer eller genom dess tegar. Ej må någon till 
hoparbete twingas som derutaf ej äger någon nyt-
ta. 

Ett i Bystämma fattadt Beslut gäller som Lag, 
så framt ej innom 6 veckor beswär hos Landshöf-
dinge Embetet blifwit bewisligen anfört. 

§22. Husbönderna underätta sitt Husfolk, och 
på ägorne boende, om deras skylldighet at rätta sig 
efter denna Byordning, emedan föreburen okun-
nighet ej kan befria från erläggande af de häruti 
utsatte böter. 

§ 23. Ållderman och Bisittarena åligger det at 
uttaga de böter, som för öfwerträdelser mot denna 
Byordning stadgade äro, dock skall innan böterne 
uttages den felaktige i Bystämma wara öfwertygad 
och öfwerbewist om sin förseelse. Är den Bot-
skylldige ej stadd med penningar, at genast af-
börda plickten, lämne antingen Pant, som, å utsatt 
tid inlöses, wid äfwentyr at annars på auction 
warda försåld, eller utsätte Ållderman tid, högst 
14 dagar till vitets erläggande. Förteckning på de 
böter som falla samt botgifwarens namn, och an-
teckning, emot hwilken § af denna Stadga han 
brutit föres af Ållderman. 

Alla Böter utgå i Bancomynt och redowisas wid 
årets slut af den afgående Ålldermannen då han  

lämnar klubban till den blifwande, fortfar Ällder-
manskapet hos samma person gjöres denna 
Redowisning wid 1:a Bystämma påfölljande år. 
Böterne delas i 6 delar, hwaraf Ållderman erhåller 
1, samt Bisittarene tillsammans 1 och det åter-
stående (2/3 delar) förwaras hos Ållderman till 
Byns framtida Behof. När Summan hunnit wäxa 
till 11 Rd 5 sk. 4 r. Banco utsättes den på Säker 
hand till förräntning af den som då är Ållderman. 
Utan Bymännens samtycke, må desse penningar 
ej tillgripas och ware all Tractering genom desse 
medel för altid förbuden, den förslag härom gjör 
böte 1 Rd. 

Uraktlåter Ållderman at uttaga förfallne böter, 
ersätte dem sjelf, samt böte dessutom 16 sk. för 
hwarje outtagen Plickt. 

§ 24. Denna Byordning skall altid wara för-
warad hos Ålldermannen, som är answarig för at 
den ej nedsmutsas eller sönderrifwes. Dessutom 
föres af Ålldermannen en särskild förteckning på 
ingångne Böter samt en Förteckning som utwisar 
huru Swarfwarbo åboer erhållit sitt skogsbehof. 

At denna Byordning i samdrägt och enighet af oss 
blifwit öfwerenskommen, intygas med wåra 
namns och Bomärkens undertecknande som sked-
de i Norråhl den 16 Nowember 1828. 

Pehr Jansson B för CapitainsBostället, Isac 
Ersson, Jan Ersson B för Sörgårds Hemmanen, 
gamle Pehr Jansson B, U. Pehr Jansson, Lars 
Larsson, Pehr Pehrsson B. 
Namnens och bomärkens egenhändiga tecknande 
Intygar Gregorius Adson Aminoff. Major, P. 0. 
Spångberg. 

Efter upläsandet häraf pröfwade Hdr, i förmågo af 
Kongl Resolutionen på Almogens Besvär den 1. 
September 1741, skäligt denna Byordning stad-
fästa at, såsom Lag uti Norr Åls Bye Skrå, gällan-
de vara. 
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Våla härad 
HARBO SOCKEN 

Byordning för By 1821 

ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D 
111:227 1/2 (i margen: Afskrifter) 

Byordning 
Wi underskrefne Byamän öfverenskommit i föl- 
jande ordningssätt nemln. 

1° Alla extra utlagur igenom Byn utgifvas efter 
Öre och Örtung. 

2° All åker skall efter stång mätas och efter 
bytslistan grunda och rådstenar upsätja så fort en 
rådsten synes rubba eller luta sege den ena den 
andra till och så upprätte. Äfven med dika likaså 
skall efter snöre dikas och taga räta rårr der så ske 
kan, och der som brojar äro skall diket hållas rent 
der väg finnes och den tid åkren är sådd så skall 
hvar och en si noga efter att icke körningar eller 
gångvägar olofligen anlägga motte; alla afloppsdi-
ken skall om Sommar och Höst updikas och ren-
sas. Gärdesgårdar böra om våren synas och för 
ohägn efter Lag tillses. 

3° Höns och gäss afklyppas vingarne om våren 
så at de ej göra det minsta ohengen på gärdarr och 
täporr. 

4° Ängarna skall Råne noge tillses och upstakas 
att deröfver ingen tvistighet oss emellan kunde 
komma, all samfäld Äng skall samfält betas och 
efter ordning öfverenskomma och att alla hag som 
hör till Byn skall om våren stängas och vidmagt- 
hållas. 

5° Enligt Lag bör Svinen så fort kälan är ur 
jorden om våren noga tillses af Bymann och or-
denteligen Ringas och icke insläppas på olofliga 
ställen. 

6° Ingalunda skall barn bära Eld i byn eller 
hemma hafva vanan gå och lysa med blåss — jemte 
bör ingen gå ute och Röka med oförtägt pipa vare 
Lag sama. 

7° Eldstäder, Bakugnar, Bastuugnar samt körn-
ugnar skall om våren den 1. Maji noga tillses och 
enteligen gå för hvarf och syna och bristen med ett 
snaresta godtgöra. Ingen får på annas tilldelta 
stycke utbreda hampa, Lin eller väfvar bleka. 

8° Grindar och Ledd skola efter Lag hållas och 
tillses. 

9° Om början om slåning skola vi öfverens- 

stämma så väl hemslått i Gärdarna som början i 
Bromåssen eller på något annat ställe. 

10° När Byman tillsäger så vare grannarne ly-
diga och sammanträda. 

Att ofvanskrefna öfverenskommelse skall blifva 
obrottsligen hållen, utsätter vi oss emellan ett vite 
af En Rdr Riksgällds mynt för den som öfverträder 
dessa i Bylag ovillkorliga vilkor, böra af byman 
tillses och uttagas, elgest skall föreskrefne byman 
böta till de öfriga grannarna 24 s. samma mynt, i 
alla moner som denna upretade Byförordning 
stadgade äro att efterlefva. 

By den 16 Junii 1821. 

Efter upläsandet häraf fant vi oss samteliga Bya-
männer nögde och egenhändit underskrifva med 
våra namen och bomärken bestyrka. 
Jan Persson B, Lars Olsson B, Eric Jansson B, 
Matts Ersson B, Jan Jansson B, Per Staffansson 
B. Byamän. 
Med ödmjukaste anhållan hos ädle och Högväl-
borne Herr Lagman och den Respective Domsto-
len om att täckas gifva sitt bifall och stadfästelse 
på detta vårt öfverenskomna författade beslut. 

Jan Persson B, Lars Olsson B, Eric Jansson B, 
Matts Ersson B, Jan Jansson B, Per Staffansson i 
By. 

År 1821 den 18 Junii å Wåhla Härads SommarTing 
upvist och till efterrättelse faststäld. Betygar På 
Härads Rättens vägnar S. Björkenstam. 
Att förestående Afskrifter äro med Originalerna 
lika lydande, Intyga J. A. Lindgren, Joh. Rud. 
Norelius, Th. Stud. 

NORA SOCKEN 

Byordning för Holm 1761 

ULA. Våla härad A la: 17. 16 jan 1761. 

Instälte sig samtelige åboerne i Holm Anders Pers-
son, Per Carlsson, Per Andersson, Olof Carlsson, 
Anders Ersson, Carl Carlsson, Lars Andersson 
och Anders Jansson, och upptedde en sin emellan 
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upprättad Byordning, som the anhöllo i Rättens 
Protocoll måtte intagas och stadfästas. Hwilken 
upplästes och fants sålunda lydande: 

Som wij underskrefne Skatte Jordägare i Holm, 
befunnit någon skiljacktighet uti wår By, i thet at 
intet alla af oss med samlad hand på en gång 
förrätta, thet som till Hägnad om ägorne fordras 
med mehra, dy hafwa wij kommit öfwer ens, at 
upprätta följande Byordning. 

1° Skall en af oss grannar et åhr i sänder wara 
ålderman, och det nu innewarande åhr till en Be-
gynnelse wår granne Anders Persson, hwilken 
skall äga mackt, när han antingen sielf pröfwar 
nödigt, eller warder af någon annan tillsagd och 
påmint, at sammankalla grannarne och Byamän- 
nen till at gemensamt med hwarannan öfwerläggia 
om det arbete de då wilja företaga, hwad hälst det 
wara må, som till hemmanens bättre bruk häf- 
dande och förmåhn lända kan, och skall det sam- 
mankallande så skie, at åldermannen bådar sin 
närmaste granne, och han till den der näst, och så 
wijdare den ene till sin granne i ordning, som Byen 
ligger. Försummar någor at båda ifrån sig, eller 
wijsar motwilja, plickte första gången Sexton öre 
Smt, andra gången dubbelt och så wijdare. Sam- 
landet skall skie hoos ålderman, och bör hwar åbo 
i Byen genast sig inställa, försummar någon kallel- 
sen utan laga förfall, böte äfwen första gången 
Sexton öre Smt och andra gången dubbelt, så 
wijda thet skiedt af tresko eller wårdslöshet, och 
thet hwarje gång han försummar; och wid sådane 
Sammankomster skohla twenne Bijsittjare wara 
åldermannen till hielp, nemligen de twenne som 
närmast äro, at i ordning blifwa åldermän, till at 
med ålderman afgiöra de uppkomne Disputer, 
samt utexequera böterne, hwar till de tröga och 
försummelige giordt sig förfaldne. Skulle någon af 
oss Byamän wara så obetänckt, at wid samman-
komsten med oanständige ord öfwerfalla ålderman 
eller någon annan af grannarne, eller ock utbrista i 
Eder och Swordom, plickte En Dr Smt. 

2° På thet at hwar ock en måtte niuta fred och 
hägn, skola alla gärdslegårdar och Bråttar om åker 
och äng, samt andre hägnader hållas i Fullkomme-
ligit stånd, hwarföre åldermannen skall äga mackt 
at i nästa dagar för Wallborgsmässodagen sam-
mankallaN  grannarna och hålla Syn omkring 
ägorne, och hwad då fehlaktigt finnes, föreläggia, 
at inom 8: dagar från Synen förbättra, och thet 
intet skier, plicktar then bråttliga för ogild gärdsle- 

gård Et öre Smt famnen, för grind eller led Sexton 
öre Smt; äfwen skall en sådan Syn skie om hösten 
åtta dagar för Olofsmässan om den åker, som Råg-
sås skall, och hwar som åtta dagar therefter intet 
hägnar giärdet, grind eller led, plickte för efterlå-
tenheten, som ofwan om giärdslegård, grind eller 
led utsatt finnes. Och skall enär någon ohägnad 
skier, och skada timar, den Bråtslige ersättja ska-
dan dubbelt åter. Äfwen skall enär någon giärdsle-
gård faller neder af blåswäder, den gienast af 
ägaren, när han derom får bud eller den warse 
blifwer, genast upprätta eller böta 16:./. öre Smt, 
fylle ock dubbelt skadan, som theraf Timar. Äf-
wenledes skall ock DikesSyn, när Tiälan är ur 
Jorden wårtiden hållas, då den som dijka bör, 
föreläggas tid at det fullgiöra innan midsommaren. 
Försummar han plickte 1/3 öre Smt Famnen. Och 
som angelägenheten fordrar at Swijn ringas, så 
skall alla hafwa desse kreatur ringade till den 
Första Maii och till dess Tiälan åter kommer i 
Jorden. Försummar han detta enär han af ålder-
mannen tillsagd warder, böte för hwarje oringat 
Swijn Åtta öre Smt. 

3° Skall ingen af oss Byagrannar inlåta några 
kreatur på Höst eller Wårsädet, innan det hoos 
åldermannen af samtelige öfwerenskommit är, och 
det wid bot af Et öre Smt för hwart kreatur och 
skadan dubbelt ersatt. Likaledes enär åker och 
äng afbergat är, skall intet kreatur af oss på betet 
inlåtas, innan therom hoos åldermannen öfwer-
lagdt warder; Giör thet någon plickte En Dr Smt 
första gången, och så wharje gång dubbelt. 

40 Enär Slåttertiden infaller, bör ålderman sam-
mankalla oss grannar och Rådgiöra på hwad styc- 
ke i samfälte ängiar begynnas skall; Öfwerträder 
någ någon det då bijfallit blifwer och går i något 
annat äng at begynna slå, böte En Dr Smt och 
giälde skadan dubbelt åter, som genom tramp för-
ordsakas. 

5° Ther någon af oss skulle hafwa något Häst-
kreatur, som går öfwer gild giärdslegård, och den 
intet fängslar eller Wårdar, enär han af Ålderman 
eller Byamän wardnad warder, böte En Dr Smt 
och skadan dubbelt åter. De Böter, som efter 
thenna Byordning falla kunna, wele wij skohla uti 
en Cassa hoos ålderman förwaras, och till gemen-
sam nytta för hela Byen komma, antingen till nå- 
got arbetes förrättande, eller andra utgifter, som 
komma hela Byen till. Anhållandes således ödmiu-
keligen om Wähllofle HäradsRättens Höggunstige 
Stadfästelse här öfwer, som wij ock nu den med 
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Instälte sig samtelige Högsboboerne i Nora 
Sockn, Per Olsson, Jöns Olsson, Mats Olsson, 
Erik Joensson, gl. Erik Persson, unga Erik Pers- 
son, Joen Olsson, och Olof Ersson, och upptedde 
en sin emellan upprättad Byordning, som the an- 
höll° af HäradsRätten till efterlefnad måtte stad-
fästas; Hwarföre samma Byordning upplästes, 
och fants sålunda ord ifrån ord lydande: 

Som wi underskrefne SkatteJordägare i Högsbo 
Nora Sockn befunnit någon skiljacktighet uti Wår 
by, i det at intet alla af oss med samlad hand på en 
gång förrätta det som till hägnad om ägorne ford-
ra, med mehra; Ty hafwa wij kommit öfwerens at 
upprätta följande Byordning: 

1° Skall en af oss Byagrannar, et åhr i sänder, 
wara Ålderman, och det nu innewarande åhr till en 
Begynnelse wår granne Per Olsson, hwilken skall 
äga magdt, när han antingen sielf pröfwar nödigt, 
eller warder af någon annan tillsagd och påmint, at 
sammankalla Grannarne och Byamännen till at 
gemensamt med hwar annan öfwerläggia och det 
arbete de då wilja företaga hwad hälst det wara 
må, som till hemmanens bättre bruk, häfdande 
och förmåhn lända kan. Och skall det sammankal-
lande så skie, at ålderman bådar sin närmaste 
granne, och han till den dernäst, och så wijdare 
den ene till sin granne i ordningen, som byen lig-
ger. Försummar någon at båda från sig, eller wij-
sar motwilja, plickte första gången Sexton öre 
Smt, andra gången dubbelt och så wijdare. Sam-
landet skall skie hoos åldermannen, och bör hwar 
åbo i Byen genast sig inställa. Försummar någon 
kallelsen, utan laga förfall, böte äfwen  första  gn 
Sexton öre Smt och andra gången dubbelt, så 

wijda thet skiedt af tresko eller Wårdlöshet och 
det hwarje gång han försummar. Och wid sådane 
Sammankomster skohla twenne Bysittjare wara 
ålderman till hielp, näml. de twenne som närmaste 
ähro, at i ordning blifwa åldermän, til at med ål-
derman afgiöra de upkomna disputer samt utexe-
quera böterne, hwartill de tröge och försummelige 
giordt sig förfaldne. Skulle någon af oss Byamän 
wara så obetänkt, at wid sammankomsten med 
oanständige ord öfwerfalla ålderman eller någon 
annan af grannarne, eller ock utbrista i Eder och 
Swordom, plickte En D. Smt. 

2° På thet at hwar ock en måtte njuta fred och 
hägn, skohla alla giärdesgårdar om åker och äng, 
samt andre inhägnader, hållas i fullkommeligit 
stånd, nämln till 2 1/2 ahlns högd; Hwarföre ålder-
man skall äga magt at näst för Wallborgsmässoda-
gen sammankalla grannarna och hålla Syn om-
kring ägorne, samt hwad då fehlacktigt finnes fö-
reläggia, ut inom åtta dagar ifrån Synen förbättra, 
och der det intet skier, plickte den bråtslige för 
ogild giärdesgård Et öre Smt famnen, för grind 
eller led Sexton öre Smt; äfwen skall en sådan Syn 
skie om hösten, åtta dagar för Olofsmässodag, om 
den åker, som Rågsås skall; och hwar som åtta 
dagar therefter intet hängnar Giärdet, grind eller 
led, plickte för efterlåtenhet, som ofwan om 
Giärdslegård grind eller led utsatt finnes; och 
skall, enär någon ohägnad skier och skada timar, 
den bråtslige ersättja Skadan dubbelt åter. Äfwen 
skall, enär någon Giärdesgård faller neder af blås-
wäder, den gienast af ägaren, när han derom bå-
dad warder, eller sielf warse blifwer genast upp-
rätta eller böta Sexton öre Smt; fylle ock dubbelt 
skadan, som deraf timar. Äfwen skall ock dikes-
syn, när tiälan är ur Jorden, wårtiden hållas; då 
den som bör dika förelägges tid, at dett fullgiöra 
innan Midsommaren; försummas thet, plickte Et 
Tredjedels öre famnen. Och som angelägenheten 
fordrar at Swijn skola ringas, så bör alla desse 
kreatur wara ringade till then Första Maii, och till 
des Tiälan åter kommer i Jorden. Försummar nå-
gon detta, när derom af ålderman tillsagdt blifwit, 
böte för hwarje oringat Swijn åtta öre Smt. 

3° Skall ingen af oss Byamän inlåta någre krea-
tur på höst eller wårsädet innan det hoos ålderman 
af samtelige öfwerenskommit är, och det wid bot 
af Et öre Smt för hwart kreatur och Skadan dub-
belt ersatt. Likaledes enär åker och äng afbärgad 
är, skall  intet kreatur af oss på betet inlåtas, innan 
therom hoos ålderman öfwerlagt warder: Giör det 

wåra nmans underskrift bestyrka, som skiedde i 
Holfwastbyen d: 16: Januarii 1761. 

Anders Persson B, Päder Carlsson B, Päder 
Andersson B, Olof Carlsson B, Anders Ericksson 
B, Carl Carlsson B, Lars Andersson B, Anders 
Jonsson B alla i Holm Nora Sockn. 

Hwilken Byordning the till alla dehlar erkende och 
samtyckte, hwarföre then af Rätten till behörig 
efterlefnad också stadfästad blef. 

Byordning för Högsbo 1762 
ULA. Våla härad Ma: 17. 13 okt 1762. 
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någon, plickte En Dr Smt första gången, och så 
hwarje gång dubbelt. 

40 Bör inga kreatur wårdslöst utan wallare släp-
pas, hwar af skada och åwärkan kan tima, och 
kreaturen desutan kunna få en owana at gå in i 
någre hägnader; Äfwenledes böra inga gietkreatur 
om Wårtiden få gå uti Ängiarne, emedan de den-
genom kunna sedan med swå'righet utestängias. 
Den uti detta sin skyldighet icke fullgiörer, och 
skada theraf härkommer, upprätte först allan ska-
da, och plickte för första gången Sexton öre Smt, 
andra gn dubbelt och så wijdare. 

50 När Slåttertiden infaller bör åldermannen 
sammankalla grannarne och rådgiöra på hwad 
stycke i Samfälte ängiarne Slogen begynnas skall; 
Öfwerträder någon det då bijfallet blifwer och går i 
någon annan äng at begynna slå, böte En Dr Smt 
och giälde skadan dubbelt åter, som igenom tramp 
förordsakas. 

6° Ther någon af oss skulle hafwa något häst-
kreatur, som går öfwer gild giärdesgård, och then 
intet fängslar eller wå'rdar, enär han af Ålderman 
eller Byamännen warnad warder, böte En Dr Smt 
och skadan dubbelt åter. 

70 Bör ingen oloflig löftägdt af oss på hwars 
annars tegar eller Backar skie. Den häremot sig 
förbryter, giälde skadan dubbelt åter och plickte 
första gången Sexton öre Smt andra gången dub-
belt och så wijdare. 

8° Skulle ålderman i någormåtto, hwad här of-
wanföre stadgat är, sin skylldighet eftersättja, 
skall han till dubbel plickt emot de andre gran-
name förfallen warda. 

De Böter som efter denne Byordning falla kun-
na, wela wij skohla uti en Cassa hoos ålderman 
förwaras och theröfwer Räkning hållas. 

Börandes the till Byens gemensamma nytta 
komma at brukas, antingen till något arbetes för-
rättande eller andra Byens utgifter. 

Anhållandes således ödmiukeligen om Wähllof-
le HäradsRättens höggunstige Stadfästelse här 
öfwer, som wij ock nu den med wå're namns un-
derskrift bestyrkia, som skiedde i Holfwastbyen 
d: 13de Octobr. 1762. 

Med anhållan om fastställelse upwiste Stalbo Bya-
män i Nora sochn en af dem, enhälligt antagen 
Byordning af följande ordalydelse. En påtänkt 
reda och byordning har wi underskrefne Jordägare 
i Stalbo Nora sochn med hwarandra på nedan-
stående dato ingått och på nedanstående dato in-
gått och för godt funnit, som följer nemln, 

1° När Ålderman utskickar Råstutecknet 
gifwer han då sin nämsta åbo tillkänna huru myc-
ket klockan är då alla Byamännen innom 1/4 
timma skall wara församlade om icke någon har 
Laga förfall eller är ute från byn sådant skall gif-
was tilkänna til nämsta åbor och den sidsta bar 
Råstutecknet med sig til Åldermannen dit de skall 
församlas, försummar någon bötte 4 sk för första 
gången och sedan dubbelt. 

2° Lika wite ware för den som från Råstun går 
för än den slutad är och ware ändå nöjd hwad 
slutadt blifvit om det ej är lagstridigt. 

30 Blir någon af Ålderman eller af Byamän på 
en öppen råstu tilsagd om betydande bristfällig-
heter såsom hängnader Bywägars underhållande 
broar och strömdikens förbättrande, bäckränsning 
genom ängarne samt grindars widmakthållande 
heller något dylikt skall den bristfällige wara skyl-
dig at innom Åtta dagar sedan han tilsagd warder 
förbättra sitt i likhet med grannarnes, tredskar 
någon och ej fullgjör böte 8 sk. 

40 Alt bete såwäl innom som utom hägnader får 
hwar och en beta så många Kreatur som han wid 
sin Ladugård och af sin egen hemmansdel föder. 
När ängar upgifwes för hästar efter öfwerenskom-
melse der får ej andra Kreatur betas ej heller dit 
släppa kor i stället för Hästar eller af utbys intaga 
utan hwarocken betar sina egna Kreatur hästar 
där hästar betas och kor där kor betas som alla de 
öfriga Boskapen för sig af hwart slag på de ställen 
som öfwerenskommit blifwit utan afseende til an-
tal. Skulle någon wallgång behöfwas går den efter 
matlag och ej efter hemmantal likaledes skall 
bäckränsning och fästigars upqwistande på ut-
marck samt rödjning för bete gå efter matlag. 
Röjning får ej tilgripas under andtid men annars 

Per Olsson b, Jöns Olofsson b, Mats Olsson b, 
Erik Jonsson b, gl Erik Persson b, Joen Olofsson 
b, Olof Ersson b. Alla i Nora Sockn och Högsbo. 

Hwilken Byordning Samtelige till alla dehlar er-
kände, och för ty af HäradsRätten, till obråtslig 

efterrättelse i alla tider för Högsbo Byamän fast-
stältes. 

Byordning för Stalbo 1800 

ULA. Våla härad A 1:27. 23 sept 1800. § 38. 
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när tilsagt är en dag förut, skulle någon hafwa 
något betydeligt förfall dröijes med röijning upp 
2ne dagar, med fäbroars underhållande ware ock 
på sama sätt, Bryter något emot hwad som här 
antecknadt är böte för första gången 8 sk och 
dubbelt för hwarje gång. 

50 Samma böter ware för den som på något sätt 
den andre på öppen råstu förolämpar ware sig med 
dåd eller eller [!] åtbörder. 

Till denna ingångna förenings efterrättelse ho-
pas vi skall rödja alla twistigheter ur wägen, 
hwarpå wi alla Jordägare förklara oss alla nöjda 
som försäkras med wå' ra egenhändiga namns och 
bomärckens underskrift uti tillkallade vittnens 
närwaro som skjedde: Stalbo den 4de September 
1800. 

Eric Olsson, Eric Pehrsson, Pål Pehrsson, Lars 
Larsson, Jan Ersson, Måns Ersson, Jan Nilsson, 
Jan Andersson, Anders Andersson, Jöns 
Zacrisson, bönder och jordägare. 
Til wittnes Eric Ersson i Buckarby nämdeman och 
drängen Pehr Israelsson i Stalbo. 

Och pröfwade HäradsRätten skjäligt denna öfwer-
enskommelse, såsom ledande till ordning och 
skick, till efterrättelse innom Stalbo by att gilla 
och fastställa. 

ÖSTERVÅLA SOCKEN 

Byordning för Gräsbo 1832 
ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D 
111: 227 1/2 och Våla härad A la: 1 ny serie. 31 jan 
1851. § 116. 

anatt år den lsta Marti för den ene hallbyn och 
sedan i den andra Bysittare tillsättes hvartt år den 
1 Marti en af hvardera half byn skolandes det vara 
Ålldermanens och Bisittarens Gemensamma göro-
mål och skyldighet att noga efttse huru vida denna 
ByOrdning efterlefves och om han antingen sjelf 
finner någon [!] anstalter nödiga och nytiga eller 
någon orett skedd eller och någon af Grannarne 
gifver honom ded tillkänna han då sammankallar 
Bymännen Dem der om påminer samt om verk-
stellighet och ärsättning yrkar. Hvar emot det ålig-
ger samtelige att sedan budteken från Ållderman 
till någon gådt — sjelfve ofördröjieligen båda den 
ena den andra sig samla samt förefalland omstän-
digheter öfverväga och eftter ByOrdningen i ver-
ket stena. Och ho som motvilligen och utan Laga 
Hinder sig vid sådanna tillfällen undanhåller och ej 
är tillstädes plikte Sex skillingar Rigsgds mynt och 
gånge ändå för sig hvad de öfrige beslutat. 

2° Nödige Gerdesgårdar Led och Grindar för 
och omkring Gerden, Gerden, Ängar Wretar ha-
gor och Täppor Skall var ock en efter sin andel 
hålla Laglige och försvarlige och om någon ohäng 
och skada sker på Åker Äng eller Teppa genom 
oförsvarlig eller nedfallen Gerdesgård Grind eller 
Led, plikte den som den tillkommer Tolf (12) skil-
lingar RigsGels mynt, och ärsätter Skadan För 
dem som vane kreatur äger och dem ej fängslar 
vare Lag samma. 

3° Drifver någon boskap genom gerdar eller äng 
och dymedelst skadar någon med tramp eller be-
tande på andras lang [hage 1851] eller och vid ge-
nomfarten låter led eller grind stå ostängd efter sig 
dymedelst gör skada. plikte den utan skadans är-
sätning femton (15) skillingar RigsGels-mynt. 

4° Insläpper någon af vårdslöshet och uppsåtli-
gen swin i äng gerde eller wret utan grannas vit-
skap och willja bote tolf (12) skillingar rigsgeld, 
men är ded oringat plickte tjugofyra (24) skillingar 
rigels stycket, dock om ded sker medelst oduglige 
gerdesgårdar etc plickte då den som gerdesgården 
äger såsom i andra § sagt är och var kräturets 
ägare saklöst. 

50 Ho som hällst finnes hafva oringade swin 
sedan bar mark blifwer plickte femton (15) skiling-
ar rigsgells mynt styket ändå ingen skada skedt. 

6° Skär, slår betar någon i på annars åker eller 
ängslang eller dikesren böte (12) tolf skilingar rigs-
gälld och åtterbere skadan. 

7° Nödiga diken samt aflops och skilje diken 
skola af vederbörande rensas och vidmagt hålas 

ByOrdning 
Lika Som billighets reglor och ordning uti alla-

handa samhällen är oumgängeligelig och nytig, Så 
är och uti en By, sjelfsvåld ganska skadelig ja en 
rot Till oenighet och inbördes förderf, i följden af 
den senare hafwa vi ofta gångor erfarit, hvarföre 
vi samtelige åboar och Jordegare här i Gräsbo By 
till hämmande af all Oreda och förfång, i venlighet 
gemensamt samtyckt och Öfverenskommit och 
följande Pungter och stadgande hvillkor, oss och 
våre för Byordning och lag vara skall samt till 
pricka efterlevas ock verkstellas. 

10 Skall i Byn vara en Ållderman, och tvenne 
bisittare nemeligen Ålldermanen tillsättes hvart 
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och när den ena grannen vill skära och uppgräfva 
något skilljedike skall de andra der emot gren-
sande strax sjelf eller genom någon nanan utan 
jensägelse vara följaktig begge fallen plickte den 
försumlige sex (6) skillingar rigsgells. 

8° Kjör eller trampar någon på en ans åker eller 
ängsteg innan den skuren eller slagen är plickte en 
(1) rigsdaler rigsgels, skolandes väg förut skäras 
eller slås antingen af ängar eller den der öfver 
kjöra måste. 

9° Ej må någon insläppa krejatur i ängar eller 
gerden förän samteliga derom få kundskap och 
öfverens äro, hwillken det gör skall böta sex (6) 
skillingar rigsgels för vart kreatur samt ärsetta 
skadan om någon ty medelst timmar skolandes 
kreaturen strax utkörass till dess granarne gemen-
samt ängen eller gerdet upgifva. 

10° Sedan visa stellen på byns ringgator enligt 
lag och—dom blifvit gemensamt af byamännen 
fylde och i stånd satt, som i denna höst ske skall — 
skola hvar och en för sig reparera och i fullt stånd 
hålla nödige byevägar gator och broar varande den 
som här vid träskar förfallen till tjugefyra (24) 
skilingar rigsgels plikto. 

11° Någon ej i stånd sat och försvarligen gjordä 
sina bristfäliga gerdesgårdar, led, grindar diken 
eller gator och broar etc Åta dagar efter ded han af 
Ålldermanen eller bisitarena der om blifwitt till-
sagt skall han ej allenast vara förfallen till tolf (12) 
skillingar rigsgäld böter utan och så framt den 
bristande ej strax fullgör sin skyldighet äger ållder-
mannen magt at leja andra som gör arbetet och 
förbetringen, skolandes betalningen derföre af den 
brottslige betalas godvilligt eller af ålldermanen 
och bisitaren så väll som all annor plickt och sk 
ade ärsättning och värdering utpantas och värk-
ställas. 

12° Befinnes någon gå med mart [=bart] ljus 
eller eld uti en man- eller ladugård plikte tretjosex 
(36) skiling rigsgels änskjönt jngen skada skjer. 

13° Bryter någon af illvilja eller vårdslöshet 
neder annans gerdesgård, grind eller led, plickte 
två (2) skilingar Rigsgels och sätter ded i sitt föra 
stånd. 

14° sker något emot denna Byordning af hust-
ru, barn eller tjenstjonsfolk så plickete husbonden 
sjelf derföre ärsätter skadan. 

15° Wärderi[n]gars, skadestånds och plickters 
utmätning skall som sagdt är af ålldermannen och 
bisittare värkställas utan vidare lagsökning. 

16° Den plikt och sakören som vid nämde tillfä- 

len utfalla skola af ållderman såsom en viss cassa 
förvaras och till några byns utgifter efter bymän-
nens samråd och vetskap användas, Och åligger 
det ållermannen, at wid sitt embetets nedläggande 
både penningar och rekning der till den tillträ-
dande ålldermannen lämna. 

17° Beträffande byns skog, så skall det vara 
hvars skyldighet att så mycket möjeligt är ackta 
den samma för oloflig huggande samt spara växlig 
skog och timmerämne samt ner trän huggas an-
vända toppar och grenar jemte vinfällen till ved. 
Kunnandes i öfriga byemännen nyttja skogen 
sparsamt, till hvarjehanda behof. 

Sluteligen är deta vår allvarliga och gemmen-
samma villja att denna vår författade ByOrdning 
till alla dellar efterlefvas och att den samme, vid 
nästa herads ting af den välloflige heradsrettens 
ratifixerad blifver hvillket vi med våra namn och 
bodmerken och underskrift bestyrke. 
Gräsbo den 17 marti 1832. 

Ander Andersson b, enkan Stina PersDotter b, 
Per Ersson b, yngsta Per Persson b, Jöns 
Andersson b, Jöns Larsson b, Staffan Staffansson 
b, Per Andersson b, Jan Ersson b, Eric Jansson b, 
aldra yngsta Per Persson b, Per Larsson b, unga 
Per Persson b, Lars Larsson b, Per Olsson b, 
gamla Per Persson b, Olof Larsson b, 
Såsom wittne at var och en underteknad sina 
bomerken 
Lars Persson b i Gräsbo OdlingsEgare, Per 
Persson b på Gräsbo Egor, Matts Andersson 
dräng. 

År 1832 den 18 april å Wåhla herads ting upvist 
och ock till efterrättelse faststelt Betygar på he-
radsretens vägnar G.W. Landergren. 

Stadfästelse av byordning för Skogbo 1799 

ULA. Våla härad A Ja: 26. 28 jan 1799, § 28. 

Med anhållan om fastställelse upwistes en Skogbo 
Byemän i Wåhla Sochn emellan ingången och den 
23 i denne månad af dem i wittnens Nämndeman-
nen wälförståndige Eric Olssons i Mångsbo och 
Bonden Eric Erssons i Fogelsta närvaro under-
tecknad Byordning innom berörde By; Och som 
bemälte Byemän samtelige närwarande, berörde 
Byordning nu wid Rätten äfwen erkände. Och 
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HäradsRätten efter dess upläsande, fann densam-
ma till ordning och skick grannarne emellan lända; 
Altså pröfwade och HäradsRätten skjäligt samma 
Byordning, till samtelige Skogbo Byemäns fram-
gena efterrättelse härmedelst fastställa. 

Byordning för Stärte 1793 

ULA. Våla härad Ala: 23. 19 juni 1793. §55. 

Med anhållan om Stadfästelse ingafs och uplästes 
en Sterte Byamän emellan uprättad ByOrdning, 
lydande ord ifrån ord sålunda: 

I anledning af Kongl. Brefwet till samtelige Her-
rar Landshöfdingarne, angående Land-Culturens 
upphielpande och förbättrande af den 23 februari 
1742. Hafwa Vi nedanskrefne Sterte Byamän och 
Jordägare, för nödigt funnit upprätta följande Bya-
Ordning neml.: 

1.§. På det så mycket bättre ordning uti denna 
förenämde By må hållas, så wäl som efterskrefne 
Byaordning efterlefwas, skall en ålderman tillsät-
tas på ett Ett års tid, och en annan som är i 
warfwet och därtill tjenlig, sedan utwäljes, som 
samma åldermans syssla antager och den lika lång 
tid nemligen Ett år förwalta skall. 

2.§. Åldermannen äger magt, när han antingen 
sielf pröfwar nödigt, eller warder af någon annan i 
Byn påmint, hemmankalla samtelige Sterte Bys 
och Utjords del och jordägare, till att gemensamt 
med hwarandra öfwerlägga om hwad det häst 
wara månde, som till Byns och Hemmanens bruk, 
förmån och god ordning lända kan. 

3. §. Sammankallandet sker genom en budsticka 
eller dertill inrättad klubba hwarå Åldermannens 
eller Byalagets bomärke, eller Namn antecknas 
och hwilken hos honom förwaras. 

4.§. Enär Byamännen skola komma tillsammans 
bör i förra § omrörde klubba, af Åldermannen 
skickas omkring byen, tå then som en sådan med 
Åldermannens namn eller bomärke märkt Bud-
sticka (efter ordning emottagen) är förplicktad 
straxt utan ringaste uppehåll till sin nästa granne 
fortskaffa, försummar någon detta eller wiser 
motwilja plikte första gången 2 Skill. och andra 
gången dubbelt och så widare och geller ey enskyl-
lan at barnen af orförstånd klubban nedlagt. 

5.§. När på sätt föregående §§ utsätta hwarje 
Åbo blifwit kallad skall han sielf genast till det 
utsatte samlingzstellet sig förfoga och samman  

komsten biwista, samt afhöra hwad som af Ålder-
mannen kan blifwa förestält o blifwer någon förfal-
lolöst eller utan laga förfall borta och sig icke sielf 
eller genom fullmägtig infinner, böte twå Skill. 
sker thet oftare af tredsko eller förakt, böte hwarje 
gång dubbelt. 

6.§. En eller flere ware skyldige sig på kallelse 
hos Åldermannen infinna wid fem Skil. 4 rst. bot. 

7. §. Åldermannen äger, att sig till hielp, tillsät-
ta en så kallad bisittare, hwilken i samråd med 
åldermannen äger om förefallande twister befatt-
ning hafwa, samt sedan en ojäfwaktig Nämdeman 
är tillkallad, som utom hwad denna Byaordning 
stadgar, bör njuta betalning af den brotslige enligit 
hwad Kongl. Maijst förnyade Taxa för Executorer 
utstakar, om pantningen och pantens afhämtande 
hos den sakfälte besörja, börandes böterne innom 
fiorton dagar wara indrifne och till Åldermannen 
som Cassan i wård skall hafwa inlemnade wid wite 
af fyra Skillingar. 

8.§. Försummar Ålderman och Bisittarene i nå-
gor måtto hwad dem efter denna Byaordning ålagt 
är werkställa, eller förgäter den skyldige till böter 
befordra, plikte Ålderman fyratio Skilling och Bi-
sittaren 20 Sk beträdes de därmed flere gånger 
ligga alt i tweböte. 

9.§. Skulle någon af Byamännerne eller Ut-
jordsägaren wara så obetänkte, att wid Samman-
komsterne med oanständiga ord eller gärningr öf-
werfalla Åldermannen eller någon af grannarne, 
utbrista i Eder och Swordomar, bör en sådan böta 
10 Sr 10 rst eller mera som brottet kan wara 

10.§. På dett att hwar och en må njuta frid och 
hägn böra alla Gärdesgårdar kring Åkergärden, 
Ångar och Hagar, eller hwad namn stängslorne 
äga i Lagligt stånd hållas, till hwilken ända är 
nödigt thet gärdesgårdsSyn höst och vår af samte-
lige ByaGrannarne förrättas, hwarwid bör efterses 
alla felagtigheter, och hwad som finnes ogilt, skall 
innom wiss dag uti oklanderligt och Laggiltigt 
stånd sättas; then som thet försummar kommer för 
hwart par stör gälda 1 sk. och dessutom godtgöra 
skadan. Skulle någon nedbryta annars gärdesgård, 
at therigenom för beqwämlighet framfara, eller 
insläppa kreatur, then samma skall antingen det 
sker af dess Barn eller tjenstefolk böta 16 Sr samt 
ärsätta skadan. 
11.§. Alla Grindar och Led skola efter fördelning 

wara och hållas i godt stånd, så at ther igenom inge 
kreatur inkomma, och böra wid thet Gärdesgårds-
Synen hålles, efterses åfven [el afven]. Den som 
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sitt led eller grind eij i godt stånd håller plikte Åtta 
skil. Wid samma plikt skola alla led och öpningar 
å winterwägar och sommarwägar fredas. 

12.§. Sedan Ängarne äro afbergade om Hösten, 
böra inga kreatur insläppas, innan Åldermannen 
sammankallat Byamännen och de sig förenat, så 
wäl om tiden när och i hwad ordning sådant ske 
skal, som efven om antalet, samt hwad slags krea-
tur the i samma hägnad willja insläppa, likaledes 
bör thet förhånas när sädesgärdet om hösten 
blifwer ledigt och säden är inbergad hwilken här-
emot bryter, plikte för hwart kreatur som olofligt 
insläppas 1 S. 6 rst. 

13. §. På det diken må med dess då större nytta 
anläggas och widmagthållas, är nödigt att dikessyn 
förrättas Höst och Wår: Om wå'ren utnämna de 
ställen som bör dikas, samt om Hösten efterse 
huru hwar och en fullgiordt sin skyldighet, och 
sådant så wäl till dess egen som till Grannarnes 
nytta skedt är, den som där åt brister plickte för 
hwar famn 6 öre kopparmynt. 

14.§. De Avlopps och floddiken som dikes-
synen finner nödige, böra ständigt hållas wid 
magt, på thet wattnet thärutur må få sitt fria och 
obehindrade afllopp, hwilken det försummar 
plickte twå Skil. för hwarje famn och betale dess-
utom dikarelönen särskilt. 

15.§. Ey må någon Höst eller Winter insläppa 
lösa kreatur på Rågen at beta, innan Åldermannen 
sammankallat Byamännen och the då pröfwa at 
thet utan sakda ske må, giör thet någor eljest, 
plikte hwarje gång 1 S. 4 rst. för hwart kreatur han 
således insläpte. 

16.§. Såsom thet ey ringa skada förordsakar at 
hästar och andre kreatur warda om wåren sedan 
kälen är utur jorden, insläpte uti Ängarne till bete; 
Altså warder thet, utan Högsta Nöden och öfwer-
enskommelse aldeles förbudit. Bryter någor här-
emot, plikte för hwarje kreatur 3 S. och ärsätte 
skadan som genom upptrampning skedd är. 

17.§. På det ängarne eij måge warda alt för 
mycket utgnagne och nedtrampade om hösten, 
hwaraf ganska stor skada och afsaknad på nästa 
års gröda förordsakas; fördenskull är högst nödigt, 
at the, sedan de blifwit lagom betade, warda på the 
ställen, thär thet sig giöra låter, straxt uppfredade 
Giör någor häremot, sedan Grannarne om Ängar-
nes hägn sig förenat, plikte 1 ss 6 rst. för hwart 
kreatur, och ware ändå förbunden wid dubbel 
plikt kreaturen utkjöra. 

18.§. Wid then uti nästföregående § utsatte  

plikt, böra Byamännen om wår och höst, så snart 
tillsådt är, uppå Åldermannens kallelse sig inställa 
at emellan hwar och en uppkjöra Målfå'rarne samt 
flere watufåror anlägga ther så nödigt pröfwas. 

19.§. På det Byamännen måge så mycket be-
qwämligare kunna kiöra öfwer diken, hwarest nö-
digt pröfwas, så skola Byamännen af Ålderman-
nen tilh'ållas at efter bepröfwandet och fördelning 
så många flyttjeBroar underhålla, som till Säds 
och gödsels öfwerförande tarfwas. Den som härut-
innan sin skyldighet åsidosätter och eij will taga 
del, plikte Åtte ss Specie. 

20.§. Ingen ware tillåtit att tjudra eller beta sine 
kreatur, uti ängar, sädesgärden, änskönt det wore 
på dess egna dikesrenar eller tegar, emedan säd 
och gräs stå obergade, beträdes häremot någon 
giöra, plikte för första gången 8 ss och sedan dub-
belt. 

21.§. Skulle någon af Byamännen när the af 
Åldermannen warda sammankallade ware borta, 
bör then samma wid sin hemkomst sig underrättad 
göra om hwad under hans frånwaro beslutat blif-
wit eller eljest kan wara befalt, och ware han se-
dan skyldig det samma till alla delar efterlefwa, 
likasom han wid sammankomster want närwa-
rande. 

22.§. Alt ifrån kälen går utur jorden intill dess 
den åter tillfryser skola Swinen wara ringade, un-
der hwilken tid Åldermannen en gång hwarje må-
nad skall efterse om någre oringade Swin i Byala-
get finnes, hwilka Åldermannen biträdd af Bisit-
taren och Byamännen bör låta uppfösa och in-
stänga och sedan den Swinen områdes pliktat för 
hwart och ett fyra ssr honom återlämna. Ärsätte 
och all den skada de medelst gräfning giordt efter 
bepröfwande af Åldermannan och Byamännen. 

§. Ingen må InhysesHion eller annat folk af 
mindre god frägd på sine ägor intaga, innan gran-
name gifwit sitt bifall thertill och det i allmänna 
Sochnestämmo tillsagdt är, gör thet någon pllickte 
Sexton Skil och ware äntå förbunden slika perso-
ner straxt bortskaffa, thär Byamännen eller någon 
sådant begära och påstå. 

§. Bar Eld må eij bäras hemman emellan, eij 
eller i Stall, fähus, Lada eller annat uthus och skall 
jemwäl i thesse rum alt Tobaksrökande wara för-
budit. Eij må Eld lämnas osläkt och owårdad i 
kölna, badstufwa eller Smedja; eller plikte then 
annorlunda thermed förfar Sexton Sr. Ålderman 
tillika bisittaren böra twenne gånger om året, 
nemln Höst och Wår, besigtiga alla Eldstäder i 
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hela byelaget, och the, som tå finnas så bofällige at 
Eldswåda therigenom tima kan, böra sedan det 
hos Länsman är tillkännagifwit, nederslås af dem. 

25.§. Brunnar, källor och andre samfälte Wa-
tuställen för kreaturen skola ständigt hållas wid-
magt och när nödigt är, att de böra ansas eller 
upgrafwas, får ingen sig therifrån undandraga wid 
Åtta Srs plickt: Giör thet någon hafwe Ålderman 
och Byamännen magt, at låta för then motwillige 
leija arbetare, samt sedan arbetslönen jemte bö-
term af honom uttaga. 

26.§. Eij må någon i brist af egna samla sig 
andra kreatur från andra Byar eller af inhyses folk 
för att släppa i bet på ägorne wid Åtta Srs plikt för 
hwarje kreatur. 

27.§. Någre dagar innan Slåttertiden om Som-
maren infaller, skall Åldermannen kalla grannarne 
tillsammans att med dem öfwerlägga när de wilja 
begynna att Slå sina samfälte ängar, en eller flere 
dagar förut utstakas och utwadas. Försummar nå-
gon thetta, plickte 2 ss första gången och andra 
gången dubbelt. Och skall thet åligga Ålderman-
nen med the öfriga Byamännerne, att noga tilse, 
thet ingen här wid sker förnär, utan att en riktig 
och rätt utwadning blifwer skiften emellan förrät-
tad, och then i stället för pålar till råmärken, uti 
Ängarne nedsatte; Hwarefter alla böra på en gång 
begynna slå, så att then ene icke trampar och 
nedkörer then andras gräs. Slår någor, sedan så-
lunda skift är öfwer rätta Linjen, uppå sin grannes 
äng, betala höet eller gräset dubbelt tilbaka och 
plikte thessutom så för det förra som det sednare 
16 ssr. 

28.§. Byamännen äga at sig ifrån hwarandra ge-
nom gärdesgårdar skilja i bete då sedan de andre 
icke får beta med den som sitt frånskildt, wid bot 
som framdeles kan stadgas. 

29.§. Innan de flytta sine kreatur till Fäbo-
dame, skola byamännen af Åldermannen sam-
mankallas och om wiss tid till deras ditmotande 
öfwerenskomma på hwilken hwar och en skall 
sine kreatur ditkiöra wid 8 ssrs plickt. 

30.1. Ingen tillåtes at medelst kräftmetande 
nedtrampa brickarne omkring ån, så länge gräset 
är oslagit, hwaröfwer det åligger Åldermannen 
hålla alfwarsam hand, den här emot bryter plikte 8 
ssr och miste lcräftorne han tagit hafwer. 

31.1. Ingen ware tillåtit att på den andras till-
delte skogslott något hygster föröfwa wid plickt af 
En Rds för hwarje träd, deraf angifwaren tillfaller 
hälften och resten byalaget, äfwen samme böter  

ware den underkastad som uti Westerstängslen 
utom öfwerenskommelse något hygster föröfwar. 

32.1. Den som genom fylleri, eller eljest stiftar 
oenighet eller trätor emellan grannarne, eller fol- 
ket innom huset, giör buller och owäsende som 
förstör roligheten och en stilla lefnad skall första 
gången böta 2 ss 8 rst. eller dubbelt, efter omstän-
digheterne, sker thet flere gånger, ökes plickten, 
efter bepröfwande af Åldermannen och byamän-
nen. 

33./. Huru the i denna Byordning utsatte böter 
måge fördelas lämnas till Åldermannens och Bisit-
tarens samt Byamännens egit ompröfwande, dock 
skall en del deraf tillfalla de fattige en del Ålder-
mannen och Bisittaren och Resten anwändes an-
tingen till någon gemensam utgift, eller allmän om-
kostnad wid hemmanens förbättring. 

34.1. På thet thenna Byordning, som åtminsto-
ne en gång om året för samtelige Grannarne bör 
upläsas, må till alla delar så mycket strängare 
blifwa efterlefwad. Ty skall ingen till ursäkt tjena, 
att hans Barn, Legofolck eller Torpare, honom 
owetande, sig emot Byordningen färgripit; utan 
ware han, som i gården husbonde är, plicktig att 
swara till alt thet som hans husfolck häremot bry-
ta; till följe hwaraf husbonden är förbunden, att 
efter Åldermannens och Byamännens bepröf-
wande, Böterne straxt utlägga, och må han ther-
före taga sin ärsättning igen af tjenstehjonets Lön 
och arbete eller penningar af sine husmän och 
Torpare. 

35.1. Uti Byamännens alla öfwerläggningar och 
beslut gäller hwars och ens röst efter dess innehaf- 
wande öretal och stadga, de fleste Öretalsrösterne 
Byamännens beslut som bör af Åldermannen och 
bisittaren ställas i wärcket wid plickt 32 Ssr. 

Sålunda wara öfwerenskommit och beslutat, 
betyga. Sterte den 23. Maji 1793. 
Olof Persson, Eric Ersson, Pehr Olsson, Eric 
Andersson, Johan Pehrsson, Pehr Jansson, Eric 
Nilsson, Bomärken. Lars Nilsson. Alla i Sterte. 
Jöns Andersson. Eric Andersson bomärken, i 
Åkerbyn för Utjorden. 

Att desse egenhändigt undertecknat sina bomär-
ken, betyga Alex. Forsman. 

Efter upläsandet och öfwerwägandet häraf. Resol-
verades: Som ofwanintagne Byordning om hwars 
innehåll samtelige grannarne i byen utom Lars 
Nilsson sig förenat, ostridigt åsyftat ordning och 
skick samt hela Byalagets gemensamma bästa; 
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Altså och utan afseende å Lars Nilssons motwilja 
at merennämde Byordning underskrifwa, pröfwar 
likwäl Härads Rätten skiäligt den samma till hela 
Byalagets behöriga efterlefnad at stadfästa. 

Byordning för Östra och Västra Åby 1789 

ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D 
III: 227 1/2. 

I anledning af kong!. Brefwet till samtelige Herrar 
LandsHöfdingarne angående LandsCullturens 
uphjelpande och förbättrande af den 20 Februari 
1742 hafwa jvi nedanskrefne Öster och Väster Åby 
Byamän och Jordägare, för nödigt funnit att upp- 
rätta följande Byordning neml. 

1° På det så mycket bättre Ordning uti denna 
ofwanaemnde By nu kunna hållas, så skall en 
Ålderman tillsättas på trenne År hvarefter han 
sedan utbytes och en annan som är i Warfwet [?] 
och därtill tjenlig, skall samma Åldermans Sysla 
antaga och äfwen den samma i trenne År förwalta; 
Åldermannen äger Magt när han antingen sjelf 
pröfwar nödigt eller warder af någon annan i Byn 
påmint, att sammankalla samtelige Åby del och 
Jordägare till att gemensamt med hwar andra 
öfwerlägga om hwad det hälst wara må, som till 
Byns och Hemmannens bruk förmår och god ord-
ning lända kan; Detta sammankallande skjer ge-
nom en budsticka med åldermannens Bomärke 
antecknat, hwilken hos Åldermannen förwaras, 
men enär Byemännen skola komma tillsammans, 
bör den af Åldermannen skickas omkring Byn då 
den som en sådan med Åldermannens Bomärke 
antecknadt sticka efter ordning emottaga bör, är 
förplicktad strakst utan ringaste uppehåll till sin 
nästa granne fortskaffa, försummar någon detta 
eller wisar någon motwilja, plikte första gången 2 
skilling, och andra gången dubbelt. Enär denna 
budsticka ankommer, fortskaffas den granne ifrån 
granne till den sista då åboen sjelf ifrån hwarje 
hushåll på den dertill utsatte platsen eller stället 
strakst sig inställa och afhöra hwad som af Ålder-
mannen kan blifwa förestäldt, blifwer någon utan 
Laga förfall bortta, och sig då icke infinner böte 
den 1 skilling, sker det oftare af tresko och förakt 
böte hwarje gång dubbelt, skulle åldermannen fin-
na nödigt, böra 2ne Bisittare af Åldermannen till 
sättas, hwilka äga, att afgöra de Depecher samt 
Exiguera Böterna till hwilken ända Åldermannen  

kan anlita någon Opartisk Nämndeman wara när-
warande som af den brottslige äfwen bör undfå för 
sitt beswär möjaktigt betalning; utom de här före-
skrefne och utsatte Bö-Böter [!]. Skulle någon af 
Byamännen wara så obetänkt, att wid samman-
komsterne med oanständiga Ord eller gärning 
öfwerfalla Åldermannen eller någor annan af 
Grannarna och utbrista i Eder och Svordom, en 
sådan böte 10 sk. 8 rst eller mera som bråttet och 
omständigheterna äro till. 

2° På det att hwar ock En må njuta fred och 
hängn, böra alla gjerdes gårdar kring Gården, 
Ängar och Hagar, hållna i fullko,mligt godt stånd 
till hwilken ända nödigt är det Gjerdes Gårds Syn, 
af Samtelige Grannarne warder Höst och Wår för-
rättadt, hwarwid noga bör efterses alla felaktighe-
ter, och det som då finnes ogildt skall sedan ge-
nom en wiss förelagd och utnemnd dag, sättas i 
fullkomligt och Lagligt stånd, eller plickte den så-
dant försummar 1 sk. för hwar par stör, och gälde 
dessutom skadan dubelt som däraf timat, skulle 
någon wara så obetänkt som ofta hitintils skett, 
nederbryta annars Gärdesgårds-  Lycköt—eller 
sjelfwa Gärdesgårdarne att därigenom för beq-
wämlighet skall framsläppa kreatur, den samma 
skall antingen det sker af dess Barn eller tjenste 
folk därföre pligta 16 sk. samt upprätta skadan. 

3° Likaledes böra alla Grindar och Led efter 
fördelning wara och hållas i godt stånd, så att 
därigenom inga kreatur inkommer, warder det för-
summat plickte 8 sk. samt ärsätta den skada som 
därigenom sker, wid samma plickt böra äfwen alla 
led och öppningar på winter wägar straxt om 
wåren upfredas. 

4° På det Diken må med desto större nytta an-
läggas och widmagthållas, är nödigt det Dikes Syn 
förrättas Wår och Höst, om Wåren utnämna de 
ställen som bör Dikas, äfwen wäl om Hösten, huru 
war och en fullgjordt sin skyldighet, så wäl till sin 
egen som till Grannarnes nytta skett är, annars 
plickte för war famn, 6 runstycke. 

5° De Aflopp och Flodiken som dikas, Synen 
finner nödiga böra ständigt hållas wid magt, på det 
wattnet må därigenom få sitt fria och obehindrade 
afiopp; Hwilken det försummar plickte 2 sk. för 
hwarje famn, och betala dessutom DikareLön sär-
skilt. 

6° Ej må någon Höst eller Winter insläppa Lösa 
kreatur på Rågen att beta, innan Åldermannen 
sammankalla Byamennen och de då pröfwat, att 
det utan skada ske må. 
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70 Såsom det ej ringa skada förordsakas att 
Hästar och andra kreatur warda om Wåren sedan 
kjälan är utur jorden insläpte uti ängarne till bete, 
altså warder det utan högsta nöden, och öfwerens-
kommelse alldeles förbudit, så framt icke alla del-
ägarena äro därom enniga, hwilket hos Ålderman-
nen genom sammankallande bör undersökas; sker 
det egenwillit, plickte för hwart kreatur 3 sk. samt 
ärsätta skadan som ängswallen genom upptram-
ning sker. 

8° På det ängarne om Hösten ej blifwa alt för 
mycket utbeta och afsaknad på nästa Års gröda 
förorsakas, fördenskuld är högst nödigt, att de om 
Hösten de blifwit lagom betade warda upfredade, 
gör någon häremot sedan grannarna om ängarnes 
hängande sig förenat, plickte 1 1/2 sk. för hwart 
kreatur, och Ware ändå förbunden wid dubbel 
Plickt kreaturen straxt uttaga. 

90 Så snart tillsagt är, Höst och Wår, bör på 
Åldermannens tillsägelse granname samman-
komma och upköra fåror emellan åkrarne, wid 
hwilket tillfälle åldermannen bör tillse att hwar 
och en rätt sker. 

100  Och på det Byamännen måge så mycket 
beqwämligare kunna kjöra öfwer diken hwarest 
nödigt pröfwas, så skola Byamännen af Ålderman-
nen tillhållas att efter bepröfwandet och fördelning 
underhålla så många flyttbroar som tarfwas till 
Säd och Gödsels öfwerförande, den som därutin-
nan icke will deltaga, och dylika Broar underhålla 
skall plickte 8 sk. specie. 

11° Ingen wore efterlåtit att Tjudra eller beta 
sina kreatur uti ängar Sädesgärden änskönt det 
woro på dess egna breckar och Langen emedan 
Säd och Gräs stå obärgade, beträdas någor där-
med plickte för hwart kreatur 8 skr Specie. 

12° Sedan ängarne äro afbärgade böra om Hös-
ten inga kreatur insläpas innan Åldermannen sam-
mankallat Byemännen och de sig förenat så wäl 
om tiden när sådant ske må som äfwen om antalet 
och hwad slags kreatur de i samma hängnad wilja 
insläppa likaledes bör det förehållas när Sädes-
gjerdet om hösten blifwer ledigt och Säden är in-
bärgad, hwilken här emot bryter plickte för hwart 
kreatur som olofligen insläppes 1 1/2 skr. 

13° Skulle någon af Byamännen wara borta när 
de af Åldermannen warda sammankallade, bör 
den samme wid sin hemkomst hos Åldermannen 
sig underrättad göra om hwad då under dess från-
waro beslutit blifwit eller eljest kan wara befalt, 
och ware han sedan skyldig det samma till alla  

delar efterlefwa lika som han wid sammankomsten 
want närwarande. 

14° Alt ifrån kjä1an går utur jorden till dess hon 
åter kjälad warder, böra Swinen ringade warda, 
under hwilken tid Åldermannen tillkommer en 
gång warje Månad efterfråga om några oringade 
Swin i Byn finnes, då i den händelsen Ålderman-
nen bör sammankalla Byemännen som med sam-
lad Hand böra upmota och instänga de oringade 
Swinen hwilka af ägaren bör utlösas med 4 sk. för 
wart Swin, hafwa de medelst gräfning gjordt ska-
da, ärsätta de dessutom efter Åldermannens med 
de öfriga Byamännes ompröfning och Wärdering. 

150  På det denna Byordning, som åtminstone 
en gång om året bör för samtliga wederbörande 
Byamän och Grannar upläsas må till alla delar 
blifwa efterlefwat, ty skall ingen ursäckt gälla att 
hans Barn, Legofolk, Torpare eller InhysesJon, 
Husbonden owetandes sig emot denna Byordning 
förgripit, utan ware han som i Gården Husbonde 
eller Enka som för Wärdskapet siter plicktig och 
answarig för att hwad dess Husfolk och tillydande 
Personer sig här emot förbryta, till följe hwaraf 
Husbonden är förbunden, att efter Åldermannens 
bepröfwande böterna straxt utgifwa, och må han 
därföre taga sin ärsättning af Tjenstejonets Lön 
och arbete eller pengar af sine Husmän och Tor-
pare. 

16° Huru de uti denna Byordning utsatte Böter 
måge fördelas, så kommer Åldermannen wid sitt 
afträde från ÅldermanSyslan när twänne År äro 
förbi, att göra redo före, som då efter samtelige 
delägarnes öfwerens kommelse fördelas. 

17° Ej må någon i brist af egna samla sig andra 
kreatur från andra Byar eller inhyses för att släppa 
i bet på ägorne wid 8 skr wite. 

18° Ej må Slåttern företagas utan alla warda 
samankallade, på det wäg öfwer tegar må ordente-
ligen slås, och Gräswäxt för någon ej måtte för-
därfwas, de som häremot bryter böte 16 skr. 

19° Det är Byemännen enligt Lag obetagit i 
Östra och Wästra Åby att genom gärdesgård 
skillja sig från hwarandra då sedermera de ej må 
beta å wars annars ägor wid bot som framdeles 
kan stadgas. 

20° Uti Byamännes alla öfwerläggningar och 
beslut gäller hwars och ens röst efter dess innehaf-
wande Öretal och stadga de fläste Öretals rösterne 
Byamäns beslut. 

Wåhla Prästgård den 22 Maij 1789. 
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F. F. Callerholm, S. G. Tigerhielm, Er. Sörling, Å 
Embetes wägnar Alex. Forssman, Johan Pehrsson 
B, Israel Israelsson B, Olof Persson B, Lars 
Andersson B, Lars Larsson B, Eric Ericsson B, 
Jöns Jönsson B, Pehr Persson B, i Åby År 1789 
den 20 Maij å Wåhla Härads Laga Sommar Ting, 
är denna By-Ordning upwist upläst, samt till alla 

delar gillad och stadfäst — Betygar På Härads 
Rättens Wägnar Jacob Weser 

Att förestående By Ordning är med Originalet or-
dagrant afskrifwen betygar, J. A. Boström, Joh. 
Sundelin. 

Yttertjurbo härad 
SEVALLA SOCKEN 

Byordning för Kinsta 1794 

ULA. Yttertjurbo härad AIa:6. 1 okt 1794. § 5. 

Med anhållan om stadfästelse ingåfwo Kinsta 
Byamän en ord i från ord så lydande byordning: 
Byordning för Kinsta By uti Sewalla Socken. 

På det så mycket bättre ordning må uti Byn 
kunna hållas skall en Ålderman och en Bisittare 
tilsättas på ett år och sedan efter Tour man ifrån 
man. 

Åldermannen äger magt när han pröfwar 
nödigt eller warder af någon granne påmint sam-
mankalla grannarne at samrådas om de angelägen-
heter som finnas nödiga, hwilket sammankallande 
bör skje af åldermannen eller dess ombud: Den 
granne som försummar och icke efter bud är til-
städes på det ställe, som utsatt är, pligter 2 skr; 
skjer thet af tresko, böte dubbelt hwilka böter bör 
af åldermannen och Bisittaren straxt uttagas, skul-
le någon af Byamännen wara så obetänkt och wid 
sammankomsten öfwerfalla Åldermannen eller nå-
gon annan granne eller ock utbrista i eder och 
swordomar böte 4 skr eller mera efter omständig-
heterne. 

Gerdesgårdes syn bör hållas hwarje wå'r 
eller när det nödigt pröfwas af samtelige grannarne 
förrättas, hwarwid bör noga efterses alla fel och 
det som då finnes ogilt, skall sättas i fullkomligit 
stånd inom en wiss, förelagd tid. Den som försum-
mar, pligte 8 skr och gälda dessutan för skadan; 
Skulle någon gärdesgård„ sedan synt blifwit, kull-
blåsa, bör den, sedan han derom kundskap fått 
genast förbättra, eller gälda samma pligt. 

Alla grindar och led hålles i godt stånd; 
hwilken som det försummar pligte 4 skr. 

Ingen af grannarne ware tillåtit at utom de 
wägar som anlagde äro i gärdarne, anlägga wäg 
öfwer annars åkerskiften, utan egarens lof, eller 
med åkerredskap framkjöra, sedan skiftet satt blif-
wit; Hwilken som dermed beträdes, böte första 
gången 4 sk sedan dubbelt. 

Höst och wår när såningstiden infaller, bör 
Åldermannen, så snart han af någon granne derom 
tilsagd blifwer eller sig sjelf derom påminner, låta 
sammankalla grannarne at inom ett dygn upfreda 
gärdet wid 4 sk pligt. 

Ey må Byamän höst eller winter insläppa 
kreatur på Rågen at beta innan Åldermannen sam-
mankallat Grannarne och de då pröfwat, at det 
utan skada ske må, gjör thet någon eljest, pligte 
hwar gång för hwart kreatur 4 skr. 

När Slåttertiden infaller skall Åldermannen 
kalla grannarne tilsammans at med dem öfwer-
lägga om en wiss dag til at börja, samt huru stor 
tragt bör företagas och derförinnan alla Råmärken 
upsätta, försummas det af någon, pligte 8 skr. 
Skulle alla grannarne ey blifwa öfwerens om tiden, 
när de skola börja slå, förblifwer wid de flästas 
röster. Ingen må med dragare kjöra upp i annars 
höö eller gräs och det nedtrampa, den som dermed 
beträdes, ersätte skadan dubbelt och böte 8 skr. 
Skulle någon med wett och wilja slå öfwer skildna-
den på sin grannes teg, pligte 4 skr och ersätte 
skadan dubbelt, som jemwäl af åldermannen bör 
genast uttagas. Ingen ware tillåtit at kjöra äns efter 
annars teg, den sig dermed förbryter pligte 4 skr, 
undantagande på de ställen hwarest ingen annan 
utwäg finnes. 
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§: 8. När äng är afbärgad, bör Åldermannen 
straxt låta sammankalla grannarne om betes upgif-
wande, insläpper någon sina kreatur förr än sålun-
da skjedt är pligte 8 skr. 

Alla nödiga wägar inom ägorna samt til och 
ifrån Byn böra grannarne emellan delas, sedan 
hålle hwar sitt stycke wid magt, försummar någon 
at förbättra den bro eller den wägstycke som ho-
nom tildelt är, sedan han af åldermannen tilsagd 
blifwit böte 4 skr. 

Alt samfält bete uti hagar och utmark må 
grannarne upgifwa förr än grannarne efter ålder-
mannens sammankallande derom ense blifwit wid 
8 skrs böter för den som dermed beträdes eij eller 
må någon insläppa sine kreatur i ängen om wåren, 
wid samma böter, undantagande när högsta nöd 
fordrar och alla grannarne derom ense blifwit eij 
eller lösa kreatur öfwer sädesgärden drifwa, wid 
samma 8 skrs böter, för hwart kreatur. 

Skulle, sedan Åldermannen sammankallat 
grannarne och de sig förent om det arbete de då 
wilja begynna, det ware sig antingen slåtter, 
sädesbärgning eller hwad hälst det wara må någon 
uti byalaget deruti finnes efterlåten träsk och för-
summelig hwarigenom de öfriga uti sitt gjöromål 
blifwa förhindrade ware de då icke skyldige at 
wänta på den tröga, utan hafwa frihet sitt arbete 
fullända, och han derigenom lider, men der någon 
för åkommande nöd eller annan oförmögenhet eij 
hunnit med at fullborda sitt arbete, njute han då i 
sädes och bergningstiden hjelp af grannarne, 
hwaremot han med annat arbete eller skjälig betal-
ning, efter Åldermannens pröfwande, bör deras 
beswär ersätta. 

Skulle någon af Byamännen wara borta, 
när de af åldermannen warda sammankallade, bör 
den samma wid sin hemkomst hos Åldermannen, 
sig underrätta om thet som beslutit blifwit ware 
han sedan skyldig det samma i alla delar at efter-
lefwa. 

Ingen må inhyseshjon på sina ägor intaga, 
eller annat oförpassat folk hysa, innan grannarne 
gifwa sitt bifall, gjör thet någon, pligte 8 sk. och 
ware förbunden slika personer straxt bortskaffa. 

Bar eld må ey bäras i stall, fähus eller 
andra uthus, eller at någon tillåtes at uti uthus 
såsom stall, fähus samt trösklada och andra foder-
rum röka tobak, den som dermed beträdes pligte 1 
Rdr, ändå ingen fara sker. 

På thet denna byordning, som åtminstone 
en gång om året bör för grannarne upläsas, må til  

alla delar, blifwa efterlefwad, ty skall ingen til 
ursägt tjena, at hans barn, Torpare eller legofolk 
eller dagakarlar, honom owetandes emot byord-
ningen förgripa, utan ware han, som i gården hus-
bonde är, pligtig at swara til alt thet som hans 
folck theremot bryter, med pligt som förr anmält 
är. 

Åldermannen tillika med Bisittaren och en 
annan granne i byn eger magt at af den brottsliga 
uttaga de Böter, som den brottsliga gjort sig förfal-
len til och i brist af böter pant genast uttaga; löser 
ey den brottsliga panten igen inom förelagd tid, 
eger åldermannen magt til den mästbjudande Pan-
ten försälja. 

Skulle åldermannen försumma sin skyldig-
het när han af någon granne blifwit påkallad och 
eij honom biträde gjör, pligte första gången 16 skr 
och andra gången dubbelt. 

Ingen af Grannarne ware tillåtit at intaga 
någre kreatur på betet, ware sig hästar eller fä-
kreatur, flere än hwar och en kan föda öfwer win-
tern på sin uti byn ägande andel, den som häremot 
bryter böte för hwart kreatur 16 skr så framt sam-
telige grannarne icke kommer öfwerens at emot 
betalning sådant tillåta. 
Norrgårdshemmanet Johan Johansson, Pehr 
Pehrsson, A. Jansson i Wäsby nämndeman, Jan 
Jansson. Södra Hemmanet Per Carlsson, Anders 
Jansson, Jan Jansson. 
Och som på tilfrågan om samtelige hemmans del-
ägarne uti Kinsta By ofwanintagna Byordning un-
derskrifwit, det tilkännagafs, at Bonden Eric 
Hansson therstädes sitt namn therunder icke teck-
nat: Altså warder denna grannarne emellan träffad 
Byordning utstäldt til Communication med be-
mälte Eric Hansson, hwilken äger at å nästa Ting 
inkomma med hwad han emot samma Byordning 
kan hafwa at påminna hwarefter och ehwad han 
sådant fullgjör eller icke HäradsRätten öfwer then 
ansökta stadfästelsen utlåtande meddela wil. 

Byordning för Korgesta och Nibble 1805 

ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli 
DI11:227 1/2. 

Afskrift. 
By-Ordning för Korgesta och Nibble Byar i Sä-
valla Socken å Ytter Tjurbo härad. 

§: 1 På det så mycket bättre Ordning må uti Byn 
kunna hållas; skall en Ålderman tillsättas, tillika 
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med två Bisittare på ett År, och dedan efter tur 
eller den som Byamän därtill utväljer, Ålderman 
äger magt när han pröfwar nödigt eller varder af 
nogon granne tillsagd, sammankalla grannarne, att 
sammanrådas om de Angelegenheter som finnas-
nödiga hvilket sammankallande bör skje af Ålder- 
mannen eller dess ombud; den granne som för- 
summar och icke är tillstädes efter bud, på det 
ställe som utsatt blifver, när den sist budade kom- 
mer hvilken bör följa budet efter påsammankom- 
sten pligte 2 sk skjer det af tresko böte hvarje gång 
dubbelt som af Ålderman och bisittarne bör straxt 
uttagas. Skulle någon af Byaman vara så obetänkt 
att vid sammankomsten öfverfalla Ålderman eller 
någon annan af grannarne eller och utbrista i eder 
och Svordom, böte 4 sk eller mera efter Omstän-
digheterna. 

§: 2 Gärdes gårds syn bör hållas hvarje år vårti-
den eller när det nödigt pröfvas som af Samteliga 
grannarne bör förrättas, hvarvid noga bör efterses 
alla felacktigheter, och det som då finnes nödigt 
eller Ogillt skall i fullkomligt stånd sättas, innom 
en viss förelagd tid, eller pligte den som sådant 
försummar 8 sk och gälde dess utom för skadan. 
Skulle någon gärdesgård sedan synt blifvit, kull-
blåsa, bör den sedan han derom kunskap fått ge-
nast förbättra eller gälda samma pligt. 

§: 3. Alla Grindar och Led, hållas i godt stånd, 
hvilken det försummar pligte 4sk och på det Bya- 
men måge så mycket bättre kunna taga deras skyl-
digheter i ackt ty kommer Hädan efter alla Grindar 
och Led, så fördelas som för hvarje hemman kan 
falla lägligast. 

§:4. Dikes Syn bör hållas om våren så snart 
Åkerbruket försiggått de aflops eller floddiken, 
som då pröfvas nödiga, och med samlad hand böra 
vid mackt hållas skall hvar och en Granne efter 
viss förelagd tid efter sitt Öretal updika, den som 
det försummar pligte 4 sk. inga andra diken i den-
na Paragraf äro inbegripna än de som löpa änds 
eftter och snett öfver arnars skiften, de rätt öfver 
Skiftet hafva hvar och en öfver sin lott att vid 
mackt hålla och förbättra vid samma bot. 

Ingen Granne vare tillåtit att utom den an-
lagde vägar i Gärdene anlägga väg öfver annars 
Åkerskifte, utom ägarens lof eller med Åkerred-
skap framköra sedan skiftet sått blifvit, hvilken 
som dermed betredes, böte första gången 4 sk 
sedan dubbelt. 

Höst och Vår när Såningstiden infaller bör 
Ålderman så snart han af någon Granne tillsagd  

blifver, eller sig sjelf därom påminna låter sam-
mankalla Grannarne att inom ett dygn, hägna Gär-
det vid 4 skr pligt. 

Ej må byamän Höst eller Vinter insläppa 
Kreatur på Rågen att beta, innan Ålderman sam-
mankalladt Grannarne och de då pröfvat att det 
utan skada ske må, gör det någon utan lof eljest, 
pligte var gång för hvarje Kreatur 1 skr. 

När Slåttertiden infaller, skall Ålderman 
kalla Grannarne tillsammans, att med dem öfver-
enslägga om en viss dag till att börja, samt hvarest 
och huru stor trackt bör företagas-oclkderförinnan 
alla Råmärken uppsätta, försummas det af någon 
pligte 8 skr Skulle alla Grannarne ej blifva ense om 
tiden när de skola börja slå, förblifver vid de fläs-
tas röster, samma pligt vare för dem som börja slå 
uti någon Äng, förrän den Utsatte blifvit inbärgad, 
och samteliga Grannarne blifvit hopkallade och sig 
derom förenat, vid samma vite vare förbudit, att 
med Dragare köra up i arnnars Hö eller Gräs och 
det nedtrampa, den som dermed beträdes ärsätte 
skadan dubbelt utom böterna, som af Ålderman 
straxt bör värderas och uttagas, skulle någon med 
vett och vilja slå öfver skillnaden på annars teg, 
pligte 4 skr och ärsätte skadan dubbelt, som jam-
väl af Ållderman genast bör uttagas, ingen vare 
eller tillåtit att köra änsefter annars teglått den 
som deremot bryter vare samma bot, undanta-
gandes på de ställen hvarest ingen annan utväg 
finnes. 

När äng är afbärgad, och Säd uti Gärdet 
inbärgad bör Ållderman låta samman kalla Gran- 
name straxt om betets Upgifvande, samt huru 
många kreatur i vissa Beten hvar och en efter sitt 
Öre och Hemmantal bör insläppas, — insläpper 
någon förän sålunda skedt är pligte 8 skr. 

Alla nödiga Vägar innom Ägorna samt till 
och ifrån byn bör Grannarne emellan fördelas, 
sedan hålle hvar sitt stycke vid magt, försummar 
någon att förbättra bro eller Vägstycke, som ho-
nom tilldelt är sedan han af Ållderman tillsagd 
blifvit, böte 4 skr. 

§: Il. Alt samfält bete uti Hagar och Utmark må 
ingen upgifva förän Grannarne efter Ålldermans 
sammankallande därom ense blifvit, vid 8 skr 
böter för den som deremot bryter, ej heller må 
någon insläppa sina Kreatur i Ängarne om Våren, 
vid samma bot Undantagande när högsta nöd ford-
rar, och alle Grannarne derom ense blifvit, ej hel-
ler lösa Kreatur öfver Sädes Gärdet drifva vid 
samma bot. 
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Skulle, sedan Ållderman sammankallat 
Grannarne och de sig förenat om det Arbete de då 
vilja begynna det vare sig antingen, Slåtter — 
Sädes-bärgning, eller hvad det helst vara må no-
gon uti bylaget finnes deruti efterlåten, tresk, och 
försummelig, hvarigenom de andra uti sitt göromål 
blifva förhindrade, hvarande då icke skylldiga, att 
vänta på den tröga, utan hafva frihet sitt arbete 
fullända, och han skylle sig sjelf för den skada han 
derigenom lider, men der nogon för åkommande 
Olycka eller annan Oförmögenhet ej hunit sitt Ar-
bete fullborda njute han då i Sädes och Höberg-
ningstiden med mera hjelp af Grannarne, hvare-
mot han med annat Arbete eller skälig betalning, 
efter Ålldermans bepröfvande dem deras besfvär 
ersätta, Vägrar han det, böte då efter Grannarnas 
Godtfinnande. 

Skulle någon af Byaman vara borta när de 
af Ållderman vara Sammankallade, bör den sam-
ma vid sin hemkomst hos Ållderman sig under 
rätta om det som beslutit blifvit, vare han då sedan 
skylldig, det samma i alla delar att efterlefva. 

Bar eld må ej bäras i Stall Fähus eller 
andra Uthus och skall jämväl alt TobaksRökande i 
dessa rum vara förbudit vid En Rd.r. 

På det denna Byordning som en gång om 
Året för Grannarne Upläsas bör, må till alla delar 
blifva efterlefvad, ty skall ingen till Ursägt tjena, 
att hans barn Torpare och Legofolk dagkarlar ho-
nom ovetandes emot Byordningen förgripit, utan 
Varder han som i Huset eller gården Husbonde är 
pligtig att ansvara till alt det som dess Folk dere-
mot bryter vid pligt som för anmält är. 

Ållderman tillika med bisittarne och en af 
Granarne i Byn äger magt utaf den brottsliga ut- 
taga böter hvaraf den brottsliga gort sig förfallen 
och i brist på böter pant uttaga löser den brottsliga 
ej panten inom förelagd tid af Ållderman: äge då 
Ållderman magt att till den mästbjudande panten 
försälja och uti DoucomentSkrinet Penningarna 
förvara. 

Skulle Ållderman försumma sin skyll-
dighet, när han af någon Granne tillsagd blifvit, att 
honom biträde göra pligte första gången 16 skr 
andra Gången dubbelt. 

Den som tar Löf på annars tegslått i 
Ängarne eller Utmark pligte En Rdr och ersätte 
Skadan dubbelt. 

Uppå denna Byordning anhålles hos den Högt-
ärade HäradsRätten om Stadfästelse som med 

våra namn och Bomärken intygas af Korgesta den 
14de Januari 1805. 
Johan Mattsson, Pehr Persson B, Jan Persson, 
Unga Anders Andersson B, Anders Andersson, 
Pehr Olsson, Per Ersson, Matts Andersson i 
Nibble. 

Nro 1. År 1805. den 18de Februari å Ytter Tjurbo 
Härads Laga Vinter Ting ingifven Upläst och till 
efterrättelse gillad och faststäld, Betygar på Hä-
rads Rättens vägnar S. Björkman 

Anders Andersson, Ålderman, Per Persson, 
Bisittare, Johan Persson, Ålderman, Anders 
Jansson B, Bisittare 1806. 

Under nedanstånde dato har jag ärhållit full del af 
Korgesta By Förordning, som här med till bevis 
lämnas. Lilla Korgesta den lsta Maij 1812. Otto 
Wilhelm GsAs. 

Jan Andersson, Eric Jonsson B, i Lilla Korgesta, 
Per Jansson, Olof Persson B, Lars Nilsson B. 

Likheten med Originalet Betygar 0. G. Wenner-
berg 

TORTUNA SOCKEN 
Byordning för Nortuna 1796 

Efter original i länsmuseet i Västerås. 

Utdrag af Domboken hållen vid Laga Sommar 
tinget med Ytter Tjurbo Härad å Nyquarns Gäst-
gifvaregård den 6 Juni 1796. 
Med anhållan om fastställelse inlemnades följande 
Byordning: År 1796 den 6te Maj sammanträdde 
samteliga Nortuna Byamän uti Tortuna socken 
och kommo öfverens att låta uprätta en byförord-
ning sins emellan som består uti nedanskrefne 
punckter. Till Ålderman utwaldes först gamla 
Pehr Andersson och till bisittare unga Pehr An-
dersson som skall varda uti 2ne år då nytt ombyte 
skall blifva hwarvid de kommo öfverens att bå-
dande skall ske med en Klubbas skickande gran-
name emellan och den som densamma ej straxt 
från sig skickar när hon kommer skall böta första 
gången 2 skr Komma då icke grannarne straxt 
tillstädes vid kallandet böte den uteblifvande 2 skr 
och skall iacktagas hvad uti andra paragrafen i 
byförordningen utstakar den som ej lagar sina 
gärdesgårdar sedan syn är hållen böte 8 skr äfven 

39-782454 Ehn 
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om någon hafver ogild grind eller led och kreatur 
härigenom inkommer böte för hvart kreatur 4 skr, 
hvad uti 5te punkten finnes skall dikes syn hållas 
twå gånger om året, samt uti den 6 punckten att 
alla afiopsdiken skall hållas väl öppna så att Watt-
net har sitt fria afiopp försummar någon sådant 
böte för hvar famn 1/3 sk hvad uti 9de punckten 
finnes skall alla gärdesgårdar led och grindar om 
hösten innan Rågen utsås på en viss dag varda 
lagade, då de af Ålderman blifver så tillsagde vid 
24 skr bot, skulle någon sedan sått är insläppa sina 
kreatur böte för hvart kreatur 4 skr ingen må in-
släppa sina kreatur om vintern på Råggärdet om 
icke alla grannarne derom anse gör det någon böte 
äfven för hvart kreatur 4 skr och för hvart svin 1 
sk. om hösten den 29 September skall alla kreatur 
varda uptagne utur ängarne så att de ej blifva 
nertrampade släpper någon sedan sina kreatur in 
uti grannarnas samfälte äng böte 1 sk för hvart 
kreatur skulle Ålderman finna nödigt att utsläppa 
Wattnet om våren af åker och äng och grannarne 
blev tillsagda och ej kommer straxt till[s]tädes 
böte 4 skr ingen af grannarne vara tillåtet att beta 
eller tjudra sina kreatur uti gärde eller äng den det 
gör böte första gången 4 sk andra gången 8 skr. 
Alla broar skall först och främst bytas så att alla 
grannarne få lika många och den som dem ej håller 
vid makt böte för hvarje felaktig klabb 1/2  sk. 
Ingen af grannarne får insläppa sina kreatur eller 
upgifva ängarna eller gärden innan Ålderman med 
samteliga grannarnas derom ense är, såväl om ti-
den som om antalet och det vid 16 skr böter. 
Skulle någon af byamännen vara borta när de af 
åldermannen blifva sammankallade, bör den 
straxt, när han hemkommer, göra sig underrättad 
hvad som uträttas skall och det som göras bör han 
straxt förrätta vid 8 sk. böter. Ingen af grannarna 
rar intaga några inhyses hjon eller låta några bygga 
på sina ägor innan alla derom ense äro vid 24 sk. 
böter. Enär sädesinkörningen sker bör alla svinen 
i byn samt gässen varde instängda eller på något 
ställe släpta att de ej göra skada vid Ladudörrarna 
den som deremot bryter skall plikta för hvart svin 
1 sk. och för hvar gås 92  sk. 

Ej får bar eld bäras emellan gårdarna i byn eller i 
stall och Fähus eller röker tobak på de ställen den 
skall böta 16 sk. Skulle någon vara så obetänksam 
att enär han blefve pliktfåld ej godvilligt utgifva 
böterna, skall Ålderman med bisittarne den ut-
mäta och igenom Auction föryttra varan 3 dagar 
efter utmätningen skett och skulle en sådan som  

då blifvit pantad med oquädes ord öfverfalla Ål-
derman och bisittarne skall han böta för oquä-
dingsord 12 sk. samt slagsmålet efter lag. 

Dessa böter som efter denna wår uprättade by-
förordning skall eller faller bör hos Ålderman för-
varas till året är omlupit då wi får öfverenskomma 
huru och på hvad sätt de böra användas eller bytas 
äfven erhindras att ingen får understå sig att gå på 
logen med ljus om aftnarna när det blåser och det 
vid 32 sk böter. 

Denna vår författade byordning anhålla vi un-
derskrifne om den högtärade Härads Rättens stad-
fästelse häröfver. Till yttermera säkerhet hafva Wi 
samteliga uti Vittnes närvaro underskrifvit våra 
Namn och vanliga bomärken hvilket skedde uti 
Nortuna ofvanskrefne år och dag. 

Gamla Pehr Andersson, B, unga Anders Anders-
son, gamla Anders Andersson B Jan Jansson Jan 
Andersson B Anders Jansson Pehr Andersson 
Eric Jansson B Ekeby Jordegare ingå uti allt hvad 
om gärdet uti denna byordning stadgadt är och 
underskrifva Olof Persson Olaf Andersson Anders 
Andersson, B Jan Jansson Till wittnes Olof Lind-
berg, Jan Jansson i Björkmåsen och Resolverades 

Att som ofvanintagne af Nortuna och Ekeby Bya-
män ingångne Byordning fants leda till ordning 
och skick inom samma byalag. Altså pröfvade 
Härads Rätten jemlikt Författningarna skäligt, att 
berörde Byordning till fram tida efterlefvad gilla 
och fastställa. Och skulle bevis häröfver genom 
utdrag af Protocollet meddelas År och dag som 
förr skrifvit står. 

På Härads Rättens vägnar S. Björkman 
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Åkerbo härad 
MEDÅKERS SOCKEN 

Byordning för Smedby 1804 
ULA. Åkerbo härad AIa:51. 18 mars 1806. 

Med anhållan om fastställelse läto Smeby Byamän 
i Medåkers sn till Hdsrtn ingifwa en dem emellan 
uprättad Byordning, så lydande: År 1804 den 20 de 
Februarii woro nedannämnde Smeby samtelige 
åboer sammanträdde at till undånigst följe af 
kongl. Maijts nådiga Bref till samtelige Landshöf-
dingarne angående Lands Culturens förbättrande, 
af den 20 de Febr. 1742 på det så mycket bättre 
ordning i Bylaget må hädan efter kunna hållas, 
hafwa wi förenadt om efterföljande puncter at 
obrottsligen efterlefwa. 

§: 1. Ållermans Sysslan bör ingen i Byen sig 
undandraga efter mästa Rösterne som Byamän fal-
la uppå, och äger han mackt när han antingen sjelf 
pröfwar nödigt eller warder af någon annan tilsagd 
at sammankalla grannarne at gemensamt med 
hwarannan öflägga hwad hälst det wara må till 
hemmannens bästa skjötsel och häfdande; Sam-
mankallande skjer igenom en budkafle, whilken 
hos Ålldermans förwaras, men när Byamen skola 
komma tillsammans, bör den af Ålderman ut-
skickas omkring Bylaget då den som en sådan 
budkafle emottager, bör och är förpligtad den 
samma utan ringaste uppehåll till sin granne för 
skaffa. Försummar någon eller wisar motwilja, 
plickte första gången 8 skilling, och andra gången 
dubbelt. Efter kallelsen böra alla Byamän efter en 
tima, på det stället Ållerman utsätter, war försam-
lade. Blifwer någon utan laga förfall borta, böte 4. 
Skilling. Skjer det oftare och af tredsko eller 
wårdslöshet böte Hwar gång dubbelt, och äge ej 
mackt at klandra det beslut som Byamän gjordt. 

Ållermans Syslan bör med en Bisittare innehaf-
was 2 ne År, Hwilka äga makt at afgjöra de förefal-
lande Disputer, samt ut exeqwera böterna hwartill 
de tröge och motwillige efter denna ordning sig 
göra förfallne, skulle någon af Byaman wara så 
obetänksam at wid sammankomsten med oanstän-
dige ord öfverfalla Ålderman eller någon annan af 
grannarne, eller och utbrista i Eder och swordo-
mar böte 8 skilling eller mera efter omständighe-
terna. 

§: 2. På det hwar och en må njuta fred och hägn,  

böra alla gjärdes gårdar omkring giärden Engar 
och hagar sättas i fullkomligt stånd, till hwilken 
ända nödigt är gjärdes gårds Syn hålla efter dagars 
tilsägelse som bör skje till medio Maji årligen, 
hwarwid noga bör efterses alla felagtigheter och 
det som då finnes ogildt skall sedan i fullkomligt 
stånd sättas inom wiss förelagd tid. Den sådant 
försummar pligte 4 rst. för hwarje famn och gjälde 
dessutom skadan dubbelt. 

§:3 Enär någon gjärdes gård omkring åker Eng 
och hagar blåser neder, eller eljest finnes oduglig, 
bör den strax utan dröjsmål förswars god upsättas, 
försummar någon det sedan han antingen sjelf fått 
derom bud, eller blifwit af Ållerman eller och nå-
gon af grannarne härom tilsagd böte 8 ta ricksd. 
för hwart kreatur som der genom inkommer och 
fylle derjämte skadan efter' byalagets bepröf-
wande. 

§:4. Alla grindar hwarest de behöfwas och efter
den delning som redan skjedd är hålles i godt stånd 
så at derigenom inga kreatur inkomma. Den det 
försummar böte 8ta skilling och ersätte skadan; 
wid samma plickt böra äfwen alla led och öppning- 
ar på winter wägar straxt om wåren upfredas. 

§:5 På det diken så Wäl aflops som och flodiken 
efter beskaffenhet desto bettre upodlas och wid 
magt hållas, bör årligen till Medio Maji Syn hållas, 
lägge då wiss dag före till dess i ståndsättande; 
Försummar någon sedan han derom är tilsagd, 
böte 2 rst; för hwarje famn, och betala dessutom 
dikare lön. 

§:6 När sädestiden om hösten infaller böra alla 
ijärdesgårdar i rättan tid upfredas när de af Åller-
man tilsägas och bör sädes järdet inom et dygn wid 
4ra skillingars plickt wara upfredat. Skulle någon 
sedan sådt är utsläppa sine kreatur böte för hwar-
dera 2 runst, jemte skadans ersättjande och ware 
wid samma bot förbudit at rifwa sin gjärdesgård 
omkring trädesgjärde, så framt icke alla grannarne 
derom öfwerenskommit. 

Enär någon om hösten eller winteren in-
släpper lösa kreatur på wägen at beta innan Åller-
man samman kallat grannarne och de då pröfwa at 
det utan skada skje må, gjör det någon eljest plikte 
hwarje gång för hwart kreatur En skilling han såle-
des insläpte. 

Som det ej ringaste skada förordsakar at 
hästar och andre kreatur insläppas om wåren se- 
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dan källen är utur jorden uti Engarne til bete, 
Alltså warder det utan högsta nöd och öfverens-
kommelse, aldeles förbudit, bryter någon häremot 
plicte för hwart kreatur 8 runst. 

§:9. Några dagar innan slåttren börjar om som-
mar tid skall åldermannen sammankalla gran-
namne, at med dem öfverlägga, när de wilja begyn-
na at slå, på stora Engen hwarefter alla börja på en 
gång at begynna så slå at den ena icke trampar och 
nederkör den andras gräs, gjör någon utan öfver-
enskommelse plickte för hwarje person som till 
Engen går öfver grannarnes teg 2 skr men hwad 
myrtegarne angår, må det efter hwars och ens 
tilfälle få afberga, dock så at ingen trampning på 
grannarnes tegar skjer, hwem som det gör plickte 
8 skr och gälde skadan för det gräs han för sin 
granne nedtrampadt. 

§: 10. Ingen ware tillåtit at utan samtelige gran-
narnes öfverenskommelse beta eller Tjudra sine 
kreatur ut Eng eller sädes järde änskjönt det än 
skedde på hans egna ägor; gjör någon det plickte 
hwarje gång för hwart kreatur 2 skr. 

§:11. Sedan Engarne äro afbärgade böra inga 
kreatur derutti insläppas, innan Ållermannen sam-
mankallat grannarne och de sig förent så wäl om 
tiden när sådant skje bör som ock om antalet. På 
samma sätt bör det förhållas när sädet på det om 
hösten blifvit ledigt och säden inbärgadts hwar 
som bryter böte 8 skr. 

Hafre Engen sedan den är afbärgad, nytt-
jas bettet endast för dragkreaturen, om icke annan 
öfwerenskommelse träffas. Bryter någon dere-
mot, plickte för hwart kreatur 8 runstn och ware 
ändå skyldig sine kreatur uttaga. 

Skulle sedan Ållerman sammankallat 
grannarne och de sig förent om det arbete de då 
wilja begynna, det ware sig slåtter, Sädes bärgning 
eller hwad det hälst wara må någon uti Bylaget 
deruti finnes efter låten och försummelig, då de 
öfrige uti sitt gjöromål blifwa hindrade, wara de då 
icke skyldige at wänta på den tröge utan hafwe 
frihet arbetet sitt fullända och han skylle sig sjelf 
för den olägenhet eller skada han derigenom lider, 
men derest någon genom åkommande nöd sjuk-
dom fattigdom eller annan oförmögenhet ej hunne 
med at fullborda sitt arbete njute han då sädes och 
bergningstiden med mera, hjelp af grannarne 
hwaremot han antingen med annat arbete eller 
skjalig betalning efter Ållermans och Bisittarens 
bepröfwande ersätta, Wägrar han det, böte då ef-
ter Byalagets godtfinnande. 

Skulle någon af Byamännen wara borta, 
när de af Ållermannen samman kallas, böra de 
samma wid sin hemkomst hos Ållerman sig under-
rätta, hwad då beslutit blifwit, eller eljest kan be-
falt warda, ware han skyldig det samma i alla delar 
efterfölja lika som han sjelf want med wid sam-
mankomsten. 

Ingen hafwe magt at något Torp låta up-
sätta, hwarken på in eller utägde utan Byamen-
nens goda bifall och samtycke, skjer annorledes 
Plickte 24 skilr och ware byggnaden genast af 
ägaren om intet. 

Ingen må Inhyseshjon eller annat löst folk 
af mindre frägd hos sig intaga, innan grannarne 
gifwit dertill sitt bifall, gjör det någon böte 8 slcr 
och ware äntå förbunden slika personer afskaffa, 
där Byamännen sådant begöra och påstå. 

De åboer som weta at deras Swin gå åt 
engarne och der upgräfwa gräswallen skola hafwa 
dem ringade, hwar som deremot bryter plickte för 
hwart Swinkreatur 1 skil: och nästa gång dubbelt. 

Bar Eld må ej bäras gårdar emellan ej 
eller i Stall, fähus lada eller annat uthus, eller 
lämnas osläckt eller owårdat i kölna Pörte eller 
Smedja, Plickte den med sådant beträdes 1 skillg. 
Ållerman med Bisittare böra 2ne gånger om året 
besigtiga alla Eldstäder i Byalaget och de som då 
finnas så bofälliga at Eldswåda derigenom tima 
kan, böra besigtigas, och besigtningsmännerne ne-
derslå och ägaren böte. 

Ingen må tillåta sina barn eller tjenste folk 
gå at plocka ärtor eller uprifwa rofwor på sine 
grannars åkrar, det ware sig i sädes gjärde eller af 
stängde täppor, böte för hwarje gång 16 skillr. 

Ingen må tillåtas nederbryta och sönder-
rifwa sine grannars gjärdes gård eller led, utom 
ägarens bifall, plickte för hwart par stör 1 skill, för 
hwarje hank 2 rstn för en gjärdselrå 4 rst. och 
uprätta skadan. 

På det denne Byordning som en gång om 
året för samtelige grannarne upläses, må till alla 
delar efterlefwas, ty skall ingen till ursäckt tjena at 
han barn, legofolk eller Torpare honom owetandes 
sig emot Byordningen förgripit utan ware han som 
i gården husbonde är plicktig at swara till det som 
hans husfolk häremot bryter till följe hwaraf hus-
bonden är förbunden alt efter Åldermans och Bya-
männens bepröfwande böterne genast utlägga och 
må han derföre taga sin ersättning bäst han gitter. 

Alla Böter som efter denna Byordning 
blifwa utsatte, äger Bisittaren efter Ållermans och 
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Byamäns godtfinnade af den brotslige uttaga och 
där den som till böter fallen är skulle wägra at dem 
straxt betala, hafwa de makt at af den gensträf-
wige taga pant och lägga honom wiss dag före, 
inom hwilken han den inlösa må, försummar han 
det, warder panten till den mäst bjudande försåld 
och öfwerskottet sedan böterne guldne äro honom 
återställd; skulle någon wara så obetänksam at 
under en sådan förrättning med hugg och slag eller 
oanständiga ord öfwerfalla dem som denna för-
rättning och utmätning förrätta, plickte då efter 
Ållermans och Byamäns godtfinnane. 

§ 23. Ingen må tillåtas af drifwa sina kreatur 
lösa öfver sädes gjärdet om sommartid till sine 
beteshagar, bryter någon deremot böte för fa 
gången 4 skilling för hwart kreatur och sedan för 
dubblas böterne. 

Ej må någon utaf grannarne tillåtas at in-
taga andra kreatur än de sjelfwa äro ägare af, så 
framt hwar jordägare på Egendomen kreatur äger. 

Intet fiske må tillåtas af hwad slag det 
wara må, innan höbergningen förrättad är hwar 
som bryter plickte hwarje gång 8 skilling. 

Ej må någon tillåtas om sommartiden när 
löftäckt nyttjas at lemna främmande folk tillfälle at 
släppa sine dragkreatur lösa under den tiden de 
taga löfwet utan warder jordägaren till 8ta skilling-
ar bötes förfallen. 

§:27. Ej warder någon utaf grannarna tillåtit at 
under den tid när hökjörningen i stora Engen på-
står at köra ända utför sin grannes Engar, men väl 
köra twärt öfwer wid ömse ändar, hwem häremot 
bryter, böte 8ta Skilling för hwarje gång. 

§: 28. Ållerman och Bisittare bör wid hwarje 
Års slut wisa grannarne räkning på alla böter som 
deå böra wara ut exeqve rade och faller en tredje-
del Ålderman och bisittaren till, 2ne delar till 
Byens samfälte nytta. 

På det at denna Byordning uti föreskrefne 
Puncter må dess bättre efterlefwas, hafwa wi den 
samma med wåre egenhändige namn och bomär-
ken underskrift som skedde på förenämnde År och 
dag 

Per Jansson B, Lars Nilsson B, A. Ersson Olof 
Persson B, Lars Andersson B, Anders Olsson B, 
Olof Larsson, Anders Andersson, Per Andersson, 
Lars Mårtensson B. Och fann Hdsrtn skäligt 
denna Byordning till wederbörandes Laglikmätiga 
efterrättelse gilla och fastställa hwarom bewis 

Inlämnades til Härads Rätten en öfwerenskom-
melse emellan Busta Byamän som uplästes, och 
war af följande Bokstafweliga innehåll: Som årli-
gen händt, at skada och ohägn genom wårdslöshet 
wid Busta By genom eget förwållande i synnerhet 
genom gärdesgå' rdarnes samt tildelte grindar och 
lens widmakthållande och efterseende som ock af 
tiltagande skadelig wana med betande och ködring 
i sädesgärden och ängar innan de blifwit upgifne 
med hwad mera den ena den andra af grannarne til 
allas skada öfwergått med egna, utom hwad and-
ras kreatur genom försummelse och wårds Löshet 
händt är och skedt; altså wilja wi undertecknade 
Byagrannar för wår och framtiden til winnande af 
stadga, hägn och gransämja med hwarannan ingå 
och stadfästa följande förenings puncter 

10 Skall hwar och en i byen åligga at nu i wå' hr 
så snart sig göra låter, hålla sine tildelte gärdesgår-
dar i lagligt stånd, i hwilket de sedan utan någon 
gällande orsak ständigt bör hållas, samt nu genast 
förbättra och hafwa jämn tilsyn på hwar sine grin-
dar och len, så at de ständigt hålla hägn, den som 
icke sin skyldighet härutinnan fullgör och skada 
genom försummelse sker, skall ägaren til den 
oförswarliga gärdesgården grind eller led, plikta 
för hwade gång Twå riksdaler och straxt förbättra 
hwad felaktigt är, samt ersätta den skade som 
skiedt. 

2° Ingen hädanefter skall wara tillåtit wid lika 
Twå Riksdalers wite tjudra eller akta än mindre 
släppa löst något kreatur hwarken på egen eller 
andras tegar i ängar och sädesgärden, förr än all-
mänt blifwer upgifwit ej eller wid samma wite 
wåhrtiden släppa något kreatur uti ängarne, med 
mindre då lång wå'r och swårt foder år infaller, och 
alle af grannarne äro sams derom. 

3° Innan ande tiden infaller skall grannarne 
samlas när slotter och skörd bör företagas och så 
laga at hwar och en slår och bärgar sine tegar i en 
och samma äng på alt ena dagar och lika forss så at 

densamma påteknas och särskildt genom utdrag af 
domboken meddelas skulle. 

ODENSVI SOCKEN 
Byordning för Busta 1794 
RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Västman-
lands län vol 299. Åkerbo härad. s 51. 19 mars 
1794. 
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icke den ena blir twungen göra den andra på en 
oafslagen äng med körning och trampning och at ej 
den ena för den andra insläpper eller tjudrar något 
kreatur, utan på en gång och ej mera än lika efter 
hwars och ens andel altsammans wid wite plikt, 
som förr utsatt är. 

4° Skulle hädanefter någon af grannarne eller 
annan genom dess låf och förwållande på mer eller 
mindre sätt ofreda den andras skogslott: grindar 
led eller gärdes gårdar på hwad sätt det wara må, 
skall den, utom at ersätta all skada och böter efter 
Lag, plikta 2 1/2 Riksdaler. Alt hwad ohägn, som 
genom ens barn eller tjenste folk gjör, kommer 
husbonden at wara answarig före, änskönt han 
säger sig ej wetat ellergifwitlåfdertil. Den som nu 
efter desse puncter blir skyldig til föreskrefne 
plikt, skall 2ne de andra af grannarne äga makt at 
genast uttaga och til en Cassa förwara och räkning 
derpå hålla, hwilka plikter sedermera med samteli-
gas samråd nyttjas til byens samfälte behof, och 
skulle någon treska at utlämna plikten, så at man 
nödgas anklaga honom wid laga domstol skall då 
grannarnes skäl anses för ojäfaktige och den brots- 
lige utom föregående plikt och skade ersättning, 
betala all Lagsöknings omkostnaden efter räkning. 
Föregående Byordning hwilken wi samtelige til 
winnande af hägn och redighet friwilleligen ingått 
och den samma med wåra namn och bomärken i 
wittnens närwaro stadfäste anhållandes i största 
ödmjukhet Wällofl. Åkerbo härads Rätt bewil-
jande och stadfästelse härpå til desto mera säker-
het. 

Per Larson i brde Råcklunda å den andra sidan 
hvar emot annan till sist/. Hösteting instämde, 
men derifrån på sätt domboken för d 24de nästlne 
Octbr innehåller till denna rgs [= rättegångs] dag 
af detta ting upskjutne mål, angde skadeersättning 
för verkställd åverkan, samt byordnings och 
gärdesgårdsdelnings uprättande och fastställande 
innom Råcklunda by; har Hds Rtn fastställt den 
emeln Per Larsson, Per Persson och Olof Olsson 
träffade förening at den förstnämnde såsom ska-
deersättning till de begge sednare utgifver 3 fjr 
hafre deraf Per Persson till Kommer 2ne (jr och 
Olof Olsson 1 fj. och förordnat Nm Eric Anders-
son i Huggsta med biträde af ordonarie Trompe-
taren L. Sandberg at å någon af dem utsättande 
och Prne Kundgörande dag, hvarå dessa vid et 
stadgat vite af 3 R 16ss för hwardera böra sig 
inställa, förrätta en ordentelig gärdesgårdsdelning 
i St. Råcklunda och vid samma tillfälle öfverse den 
Byordning, som här är i fråga och en sådan uprätta 
hvarmed Prne åtnöjes, samt i öfrigt förmå dessa 
tvistige grannar till wänlig förening efvensom in-
strumentet deröfver författa dermed Pne till H:s 
Rtns fastställelse ägde inkomma. Och enär dessa 
mål i följe häraf till företagande upprepades, in-
ställte sig Pne jemte Eric Anderson och Sandberg, 
hwilka sedanare ingåfvi ej mindre en af dem öfver-
sedd och af Pne undertecknat gerdesgårdsdel-
ningsinstrument lydande samma handlr sålunda 
[gärdsgårdsdelningsinstrumentet uteslutes här]: 

Byordning upprättad för stora Råcklunda By två 
hela hemman samt 1/4  int hemman Stenbo i sam- 
ma Bylag, belägit i Odensvi Socken med ett utsatt 
wite och böter för de förbrytelser grannar sig 
emellan föröfwar som härefter följer och å andra 
sidan samt widare är utförde. 

1:o Hägnad omkring besådda gärden 
och ängar, skall enligt Kongl: Majts nå-
diga Stängselförordning af den 9de Febru-
ari 1802 § 11 wara swarsgild alla tider på 
året; sker någon ohägnad skall genom till-
förordnad Byfogde och 2ne Bysittare hos 
den Brottslige derföre Pantas eller uttaga i Banco 
Böter till 	 1.32 
Sker skada genom sådan efterlåtelse skall 
den försumlige det ersätta efter Synemän-
nens bepröfwande samt till dubbla böter 
wara förfallen med — 	 3.16 

2° Kommer kreatur inn genom annans 
gärdesgård som igilldad eller hwad stäng- 

Odenswi Sockn och Busta by den 17. martii 1794. 
Anders Andersson b, Erik Ersson b, Jan Persson 
b, Jonas Hansson b alla i Busta by. Til Wittnes 
Isac Benman, And. Giberg. 

Och hwilken öfwerenskommelse blef til den kraft 
och wärkan Lag förmår i domboken intagen; 
Hwarom bewis genom Utdrag häraf på begäran 
meddelas skulle. 

Byordning för Stora Rocklunda 1818 

ULA. Åkerbo härad AIa:67. 18 mars 1819. § 220. 

Uti det emeln Bönderne Per Person i Kjeflinge 
Olof Olsson och Lars Jansson i Stora Råcklunda 
Odensvie Sken samt Lars Persson i Grinda Munk-
torps Sken å ena och Rusthållarne Per Olsson och 
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sel det wara må betale skadan som den-
genom sker samt plickte den gärdesgår- 
den äger — 	 1. 

3° Sedan den granne blifwit tillsagd att i 
stånd sätta sin felaktige gärdesgård och 
sådant af den brottslige försummas, äge 
den rätt, som för fång och men lider att 
sjelf eller för lego stängslen istånd sätta 
och kostnaden af Byfogden med Bysit-
taren genast med pantning Contant uttaga 
plikt — 	 1. 

4° Stängsel mot skog utmark och bets-
hagar skall wara i fullt stånd så snart Kä-
len gått utur jorden sker ohägn genom så- 
dan försummelse betalar den brottslige — 	1. 

50 Då snart det lider till Slottertiden 
skall Byfogden sammankalla alla Bygran-
nar och öfwerenskomma hwad dag Slott-
ren skall börjas, då en dag Blifver utsatt 
att förut uppgå skillnaden emellan Te-
garne, börjar någor i samfält äng med slot- 
ter innen utsatte dagen, betale derföre — 	— 12 

6. Ingen ware tillåtet att innsläppa sine 
kreatur i ängarne förr än Lars Mässo dag 
så wida ej samfällt öfwerenskommelse om 
annan tid utsättes, den som deremot sig 
förbryter ware skylldig sine kreatur ge- 
nast uttaga och derföre böta — 	 1. 

70 Insläpper någon sine kreatur i Sädes-
gärdet förr än michaeli dag utan samfält 
öfverenskommelse, betale all skade efter 
mätismanna wärdi samt betala för insläpp- 
ningen 	 1.24. 

I samfällt gärde och äng får ingen af 
grannarne ackta eller tjudra sine kreatur 
innan samfällt insläppning sker, ej eller får 
någon instänga några backar till betes fre-
dande i samfälta gärdet, sker sådan bet-
ning tjudring eller acktning, eger de öfrige 
grannarne rättighet att intaga desse krea-
tur och byfogden med Bysittare genast 
utpanta för Häst kreatur — 	 — 32. 
för hwarje fäkreatur — 	 — 16 
för ett får — 	 —8. 

Finnes något kreatur lösdrifwande i 
Sädesgärde, äng, beteshage, Testängda 
tomter eller täppor, plickte den som krea-
turet äger eller den som bevisligen äger 
bristfällig gärdesgård, grind eller led där 
kreaturet inkommit efter stängselförord-
ningen utom skadans ersättning — 

Inkommer i Sädesgärdena Svin, Be-
tale ägaren för hvarje 
svinkreatur- 	 — 16. 
för en Gås 	 —4. 
för hvarje höns 	 —2. 
samt ersätta all skada. 

Så tidigt någon granne will så sin 
Råg om hösten, skall all stängsel kring 
trädesgärdet wara i lagligt stånd sedan 
derom blif. tillsagt, Sker ohägnad betale 
den brottslige för hvarje kreatur efter fö-
restående 9 de och 10de punckters utsatte 
böter. — 

Om någon af grannarne äro motsträ-
fige och ej undangrafwer i gärden eller 
andra ägor, är den rättighet som ofwan för 
diket för Lego uppgrafwa och tredskandes 
dike som nedanför ligger och Byfogden 
kostnaden uttaga, samt den försumlige till 
böter betala 
	 1 

Ingen äger rättighet att grafwa sine 
diken närmare någon gärdesgård än 1 aln 
wid samma böter. 

Den granne som icke infinner sig 
wid alla tillfällen då budkafwel kommer 
till samlingsstället som är utsatt af Byfog-
den på klockslaget får åtnöjas hwad de 
närwarande afgör plickte 	 — 12. 
Och den granne som försetter Budkaflen 
böter dubbelt eller 	 — 24. 

Felar Byfogden i någodt af sine 
skyldigheter betale i alla desse utsatte 
böter dubbelt mot de utsatte grannarne. 

Hvarje År ombytes med Byfogden 
så wäl som dess biträde med Bysittare. 

Alla böter samlar Byfogden och der-
före visa redo hvarje våhr wid sitt afträde 
och som böterne för förbrutelser i denne 
Byförordning kan blifwa någon samlad 
summa så får intet deraf till förtäring af-
yttras, utan bör till Byens samfelta ut-
gifter, dessa pengar utbetalas och till 
Byens mera säkerhet anhåller vi ödmju-
kast om wällof. H. Rttns fastställelse 
häraf — 
Stora Råcklunda den 25 November 1818 

Olof Olsson, Pehr Persson B i Käfiinge Odensvie 
Socken, Lars Jonsson, Stora Råcklunda, Lars 
Persson i Grinda Munktorps Sochen, Per Olsson, 

— 32. Per Larsson, Olof Larsson. 
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TORPA SOCKEN 

Byordning för Himmelsberga 1772 

ULA. Åkerbo härad AIa:30. 21 sept 1772. * 110. 
Himmelsberga Byordning. 
S. D. Lät Härads Rätten sig föreläsas en af Nedan-
nämnde Byamän författad Byordning, lydande ord 
ifrån ord som följer: Anno 1772 den 2 Februari 
Sammanträde nedanskrefne af Himmelsberga 
Rote Torpa Sochen till at ingå och upprätta oss 
emellan följande förordning, then wi och wid näst-
instundande ordinarie Ting åstundom, som och 
härmed anhålla, att then må uti Härads Protocollet 
få inflyta och sedermera ständigt äga laga kraft 
och bestånd, såsom wi och thensama utfästom och 
som en lag hwarförsig obråttsligen att håla wid 
thet wite som wid hwar punct särskildt utsadt är. 

* 2 Giärdesgårdar af Sten eller gärdsle, bör 
hwar och en af oss omkring gärden, ängar och 
hagar hålla i fullkåmmeligit godt stånd och ther 
som felacktigHet finns ock icke af wederbörande 
efter skiedd påminnelse förbättras gjälde skadan 
sedan dubbelt och plickte för bristfälligheten wid 
Sädes gjärde ock slåtter äng Två daler Silfmt: men 
wid betes Hage En daler Silfmt. 

* 3 Ther gärdesgårdar wid sädesgjärde eller slåt-
teräng blåser om kull, ock ägarne fådt wederbörli-
git bud therom och ändå försummar sig att upprät-
ta ock bättra plickte utom skadans ärsättjande Två 
daler Silfmt Skier thet flere gånger, och ägaren 
intet lagar den efter påminnelse plickte dubbelt, 
men wid Betes Hage eller trädes gjärde första 
gången en dalr, andra gången dubbelt. NB är nå-
godt kreatur Synnerligen odygdigt så at det går 
öfver ordinaeir gärdesgård, ock thet intet efter 
gord påminnelse fängslas plickte ägaren En dahlr 
Smt första gången andra gången dubbelt, Hönsen 
böra Hindras at flyga uppå torftak ock i sädes-
åkrar medelst wingarnas afstäckande. Then thet 
försummar böte för hwart höns åta öre Smt och 
gjälde skadan. 

* 4 Samma lag ware efter 3 * för then som för-
summar hålla sin grind ock led wid winterwägen 
ther wi alla hafwa ägor uti wilja wij hjelpas åt at 
hålla änskiönt thet är på entheras gjärdes gård. 

* 5 Far någon genom annors grind, eller igen-
störadt led ock samma ej straxt förswarligen 
stänger, så at dena Byns kreatur kunna komma ut 
på annars mark och ägor, plickte Twå dalr Silfmt: 
Rifwer någon gjärdes gård omkull, antingen byar 
eller grannar emellan för någon sin beqwämlighets 

skull then ej straxt uppsätter, plickte Twå daler 
Silfmt skier thet af wanart plickte dubbelt. 

* 6 Diken böra af wederbörande efter förut 
gången syn, ej allenast för egna utan ock för ge-
mensam nytta skull, ther så nödigt finnes, anläg-
gas och uppränsas, then som sådandt eftersätter 
sedan syn är hållen och på påminnelse gordt, 
plickte En daler Silfmt andra gången dubbelt. 

* 7 Aflåpps diken böra hållas ständigt wid magt, 
ock om någor wåre grannars ägor tillstöta skole wi 
söka at förmå them att göra sin skyldighet här och 
watnet afleda, then som försummar sin skyldighett 
härutinnan plickte första gången En daler Silfmt: 
andra gången dubbelt. 

* 8 Emedan wi icke altid kunna komma att ra en 
slags Säd på en tract i gjärdet, förbjudes all owår-
dig körning öfwer Sädes Åkern, så wida man kan 
komma en annan wäg, änskönt then är längre ock 
krokot såsom och willja wi så mycket som möijeli-
git än wachta oss att trampa hwarannars åker wid 
snedning, ther som häremot egenwilligt och owå-
ligt bryter plickte sexton öre Smt, första gången 
andra gången dubbelt. 

* 9 Så snart såning börjas skall hwar å sin sida 
hålla gjärdet befredat för skada af kreatur, then 
som thet försummar plickte En daler Silfmt. släp-
per någon sina egna elr andras kreatur in i sädes-
gärde böte för häst eller boskapskreatur Twå daler 
Smt för hwart Swinkreatur och får En daler gås 
sexton öre Smt och gjälde skadan dessutom efter 
Bymännäns godtfinnande I äng elr instängd betes-
hage ware böte Hälften mindre. 

* 10 All betning af Swin kreatur på rågen om 
wintern de må göra skada eller intet ware wid Tre 
öre Smt wite för hwart Swin förbudit första gång-
en andra gången dubbelt, The som wilja utsläpa 
sina Swin om wintern, böra sielfwa hafwa ackt att 
the icke må inkomma i Sädesgärden genom grin-
dar som besynnerligen om wintertiden sällan få stå 
igen, Swinkreatur skola enligit lag ringas ej alle-
nast om wåren utan äfven wid andra tider enär så 
mycken wäxt infaller att dikesrenar och betes-
mark genom gräfvande skadas kan Eho som wid 
slika tillfällen sådant försummar plickte för hwart 
Swin som gräfwa kan, åtta öre Smt och om the 
ånyo utsläppas oringade sexton öre Dito mynt 
utom hwad lag säger. 

* 11. Sedan wi kommit öfwerens, att sätta äng-
arna i hägn om wåhren må ingen insläppa något 
kreatur wid åtta öre Smt för hwart kreatur Samma 
lag ware, efter öfwerenskommelse om höstetiden. 
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§ 12 Wid wattuflods påkommande willja wi 
samteligen hwar i sin by gå åstad efter bud, at 
utsläppa wattnet, som är öfverflödigt på åkrarna, 
then som försummar sig plickte sexton öre Silf-
wermynt. 

§ 13. När wi så pröfwar skiäligit willja wi oss 
emelan rätt ock jämka åkrar och ängstegar så att 
ingen af oss må lida then som här uti wisar sig 
tresk för sin egen nytta skull bör plickta sexton öre 
Silfwermynt. 

§ 14 När wi willja begynna at slå så willja wi 
therom komma öfwerens 4 dagar förut, och sålun- 
da begynna på en dag; sedan stakarna dagen förut 
äro uppresta Slår någon egenwilligt och bewisligen 
öfwer Linjen ock sedan intet sjelf lägger fult gräs 
tillbaka plickte En dir Smt, jemte gräsets åtterstäl-
lande dubbelt. 

§ 15 När wi wilja slå åkerrenarne så willje wi 
först therom komma öfwerens, ock börja på en 
Tract ock följas åt at wi icke trampa för hwaran-
nan, then som bewisligen slår öfwer diket plickte 
som i nast föregående § stadgat är. 

§ 16 Broar och en skilte bywägar, skola gjöras 
af samtelige byens åboer efter öfwerenskommelse 
then som nekar thertil när thet pröfwas skäligit til 
samtelige byemännens nytta plickte sexton öre 
Smt ock består ändå å sin lått arbetslönnen. 

§ 17 Ingen ware efter låtit, att utom samtelige 
grannars öfwerens kommelse, beta ek tjudra sina 
kreatur uti äng elr Sädes gärde, änskönt thet sked-
de på egna ägor, gjör någon thet plickte för hwarje 
gång ock för hwart kreatur En daler Silfmt: om 
nattetid ware förbudit att ackta elr tjudra wid 
Hwite för hwart kreatur Twå daler Silfmt. 

§ 18 Ingen må insläppa kreaturen uti af bergade 
ängar ock gjärden för än derom är af oss samteli-
gen öfwerenskommit wid en daler Smt plickte 
första gången andra gången dubbelt. Wid lika 
wite, må ingen granne i By intaga flere Kreatur i 
bete i hagar, ängar, el gärden, än emot thes ägande 
hemmans del swara kan; Eij eller någor drifwa 
sina Kreatur genom grannarnas Äng där någon 
annan wäg är at nyttja. 

§ 19 Om wåhrtiden skola nödiga walljon propor-
tionaliter til Bodskapens wård aflemnas, then som 
nekar härtill el försummar sig när orningen til 
kommer plickte Tjugefyra öre Silfmt. 

§ 20 Ingen må lägga nät Rösjor eller annan så-
dan fiskeredskap i Siön ther wärlingen kan dragas 
letar eller upprifwer någor annars fiske redskap 
plickte utom hwad lag förmår Tio daler Silfmt,  

icke heller må nogon skjära was af hwad slag thet 
wara må, för än derom är af samtelige ägarena 
öfwerens kommit plickte then som äger Sjöstrand 
ock häremot bryter Twå dallr Smt 

§ 21 Ingen må intaga inhyses folk på sina ägor 
förän hela Byens åboer hafwa gifwit sitt bifall och 
therom kommit öfwerens med närmaste grannar 
gjör någor annorlunda plickte En daler Smt ock 
ware förbunden at skaffa det bort om så af the 
flästa pröfwas skiäligt. 

§ 22 Wid Sädes inkiörande skall hwar hafwa 
sina Swin innestängde then som thet försummar 
sedan therom är påmint plickte sexton öre för 
hwart Swin. 

§ 23 At bära bar eld ek röka Tobbak, i ladugårds 
hus ek annadt uthus ware förbudit emellan oss 
wid Sex dalr Silfmt Then som befinnes fara %vård- 
löst fram med Eld elr låter then i oträngd mål ligga 
osläckt plickte fyra daler Silfmt. 

§ 24 Ther gemensam Brunn ek källa är, får ing-
en som ther hämtar watten elr watnar sina kreatur 
draga sig undan wid des ränsande wid En daler 
Smt plickt. 

§ 25 Om någon af wårt tjenste folck ek barn 
häremot bryter bör ingen ursäkt gälla för Hus bon- 
den elr föräldrarna med mindre att plickten bör 
ändå uttagas af husbonden som sedan har magt att 
af föra then af Legohjonets lön. 

§ 26 Wid böternes utmätning må ingen wisa sig 
gensträfwig eller neka ock får then bråttslige intet 
förTänka åldermannen att han jemte sin bysittare 
efter bylagets godtfinnande ock i förmågo af 
thenna ordning blifwer hemsökt skolandes then 
som på oanständigt sätt med ord eller gärningar 
dristar sig bemöta Åldermannen i thes syssla ware 
förfallen till dubbla böter 

At wi om thetta hafwa öfwerenskommit ock stad-
gat til wår gemensamma nytta thet betygom wij 
med wåre namn ock bomärken Anno & Die Ut-
supra. 

A Norberg, Fändrick wid kongl. Wesmanlans 
Regte ock Indehlningshafware af Himelsberga 
Boställe 
Såsom innhafware af Kyrkoherde Bostället Sken-
åker, Florentinus Pscharff 
Med föregående Byordnings inneholld är iag till 
alla delar nögd Olof Brander 
Högsta Olof Pehrsson b, Nils Persson b, Per 
Ericsson b, Anders Andersson b, Nils Andersson 
b, Wästra Säby Lars Larsson b, Himmelsberga 
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Gabriel Säbom, Haksta, Jonas Andersson, Anders 
Svensson b, Anders Andersson b, Sven Anders-
son b 

Hwilken i domboken intogs samt blef till hela 
thess widd med Härads Rättens dom, till samtelige 
Byamännens obrottsliga efterlefnad gillad och 
faststäld. Hwarförutom och som Herr Rådmannen 
Brander anmäldte, thet, uti 2, §. blifwit förglömt 
att utsätta något wite för wattn gårdars behörige  

widmagthållande; Och Härads Rätten fann thenne 
ärindran billig, med Byordningens afsigt och ända-
måhl enlig, samt till en wälbestäld Hushållning 
nödwändig; Altså och till förekommande af then 
skada som genom wårdslöshet och åsidosättjande 
theraf må förorsakas utsättes ett wite af Twå dallr 
Srmt hwartill utom skadans uprättande och bot 
efter lag, then förfallen wara skall, som hädanefter 
beträdes, at sin skylldighet i thenne omständighet 
eftersätta. 

Övertjurbo härad 
KUMLA SOCKEN 

Byordning för Väsby 1782 

ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D 
III: 227 1/2. 

Byordning för Wäsby By, utij Kumbla sochn. 
1 §: Emedan ordning grannar emellan eij kan 

bijbehållas derest den icke blifwer alwarsamt hand 
hafd skal förthen skul en ålderman och en bisittare 
til sättas hwilken sysla the på et år skola förestå, tå 
antingen efter Tour eller wotering någån annan för 
följande året sama sysla emottager then och i syn-
nerhet åldermannen åligger at wid alla til fällen tå 
nödigt pröfwas sammankalla granna= hwilket 
kan ske genom en Klubbas Kring sändande eller 
mänteligen med någån Person och tå åligger en 
war at genast träda til sammel Platsen och af höra 
hwad som åldermannen kan hafwa at före ställa af 
gifwa sit ytrande af bida slut och ställa sig hwar 
och en til efterrättelsse hwad tå af gort blifwit, 
then som wijssar tredsko och blir förfallolös borta, 
böte fyra sk: then som kommer för sent eller går 
för bitida bort böte twå skr och ställe sig äntå til 
efterrättelsse thet bes slut the närwarande tagit el-
ler bötte som för tredsko sagt är och är sätte thes 
utom allan skada 

2 §: Wid alla förefallande om ständigheters af 
görande som höra samtelige gemenssamt til och 
meninggarne kunde blifwa olika bör woteras, tå 
hwar och en äger röst efter ägolått sin i by så framt 
eij om ständigheten är så beskaffad at alla äga ther 
utij lika del ij hwilken händelse rösterna blifwa  

lika, Åldermannen äger och röst som nu är sagt 
sedan en om ständighet genom wotering blifwit af 
gord må ingen understå sig at före slå ändring 
therest eij starka orssaker och skiäl ther til gifwit 
anledning i hwilket fal saken ånyo bör före tagas, 
och på sät för nämt är afgöras, Bryter någon på et 
eller annat sät emot et sådant beslut ärssätte al 
bewisslig skada och böte efter åldermans och bya 
mennens ompröfwande ifrån fyra til sexton sh:ling 
Speice 

3 §: Gärdesgårds syn bör hållas twänne gångår 
om året om hösten i october månad tå en hwar blir 
underrättad om the fel han nästa år å sine gärdes-
gårdar bör för bättra at fång ther til På tienligit 
winterföre må kuna fram skaffas, och sedan om 
wåren i aprill tå wis dag utssättes til hwilken alla 
gärdesgårdar bör wara i stånd satte, för summar 
någån thet böte för hwar dag han ther öfwer dröjer 
twå skr sker ohägn gälde och skadan, gärdesgår-
darnas högd blifwa efter Byamennens bepröf-
wande, med grindar och led för hålles i al ting lika 
som om gärdesgårdar sagt är, nu kan hända at 
gärdesgård blåsser om kul eller wägfarande man af 
nöd, eller okynne underrifwer gärdesgård eller led 
eller ställer grind efter sig öpen det bör then thet 
först warsse blifwer förbättra så got han kan och 
genast säia åldermannen til, som tå samman kallar 
Byamennen at få weta hwem skadan äger som tå 
bör til hållas at straxt sätta alt i stånd igen eller 
böte twå skilling för hwar dag han ther öfwer 
dröjer, tredskar han wil eij för bättra låte Byamen-
nen förbättra och tage ful betalning af honom efter 
åldermannens bepröfwande böte äfwen för 
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tredsko fyra skiling och ersätte allan skada som 
skedt sedan han blef til sagd, 

4 §: dikes syn bör hållas hwarje wår eller så 
ofta nödigt synes, alla stora floddiken och aflopss 
diken böra hållas til den bredd och diuphet som 
åldermannen och bisittarne nödigt pröfwar, samt 
nya anläggas om nödvändigheten så födrar ther 
sådana diken gå twärs öfwer skifterna dikar och 
underhåller hwar för sin lått skulle Pröfwas nödigt 
at någåt dike med samlad hand uptaga, eller dela 
til en hwar sit stycke för hwilket han och sedan 
blir answarig må Ingen sig undandraga, för sum-
mar någån at fulgöra sin skyldig het böte fyra skil: 
wisser någor tredsko eller motwilja böte åtta skil-
ling Byamennen låte för bättra thes låt och af 
honom utaga arbeteslön efter åldermans och Bisit-
tarnes bepröfwande alla sådana diken böra wid 
ägodelningar undantagas om han thet Påstår som 
ther jämte får sin lått, synnerligen tå the ligga ända 
långs med ens skifte, men tå äger Byamennen ther 
utij deltaga, i skogen efter hwar och ens del i by 
samt dika för sitt stycke 

5 §: Alla wägar och Broar i gärden ängar och 
gator må så fördelas emelan grannarna, at hwar får 
theraf Kiänning efter thes ägo lått i By: sedan the 
så äro delte bör en hwar under hålla then Bro och-
wägstycke honom ffi delt blifwit, minst fyra eller 
fem til sex alnars bred, efter som nödigt pröfwat 
blifwer fel å någons bro eller wägbit til säges 
ägaren som genast bör bättra för summar han thet, 
och är ande tid Inne tå mästa Körslor är Böte för 
hwar dag twå skiling sker någon skada ersätte den 
stragxt, 

6 §: Sedan tilräckelige wägar å åkergärdena äro 
undantagne ware aldeles för budit att färdas öfwer 
en annans åker synnerligen tå den är wåt at den 
kan nedtrampas bryter någon här emot böte för 
hwart las sex runstycken för tom kärra tre run-
stycken är åkren sådd böte ehwad han har las å 
Kärra eller eij, första gången fyra skiling, och se-
dan hwarje gång han ther med beträdes åtta skiling 
ersättn och des utom allan skada, anlägger någon 
onödige gångwägar öfwer annars åkers gräs tomt 
eller änges teg böte hwarje gång han ther med 
beträdes fyra skiling och ersätte skadan, 

7 §: När såningstiden är inne bör åldermannen 
så snart han af någan ther om På mint blifwer låta 
sammankalla grannarna at Inom et dygn upfreda 
gärdet, är någon ther utinnan för sumlig böte fyra 
skiling, om wåren tå snön gått af rågsäden På 
åkren bör på lika sät för hållas wid sama bot, 

8 §: Sedan såningen är börjad, wår och sommar 
samt sedan rågg brådden är wuxen om hösten må 
Ingen in släppa några Kreatur, af hwad slag som 
hälst är wid en skilings böter för hwart Kreatur så 
framt icke Byamennen Pröfwar at thet om hösten, 
sedan Kiälen Kommit i åkren eller om wintren 
utan skada Kan ske, hwar som häremot Bryter 
böte som för är sagt för hwar Kreatur är han 
warnad och låter eij rätta sig böte dubelt och gälde 
skadan, före gifwer någån at thes Kreatur har 
okynne, ware skyldig at fängsla dem, eller böte 
som sagt är och erssätte skadan, 

9 §: Sedan Kiälen är ur Jorden wårtiden, må 
Ingen utom Åldermannens och Byamennens be-
pröfwande, til bete utij ängarne insläppa hästar 
eller andra Kreatur Bryter någon här emot, böte 
första gangen för hwar häst tre skiling för hwar 
oxe och Ko twå sk: för hwart ungnöt och får en 
skiling giör han thet sedan han är warnad eller 
oftare bote hwarje gång dubbelt ersätte skadan 
och tages Kreaturen genast ut, 

10 §: När slåttertiden infaller skal Ålderman-
nen sammankalla Byamennen at med them öfwer-
lägga om en wis dag tu at börja samt hwarest och 
huru stor trackt bor företagas, hwarförinnan alla 
Råmerken skola upsättas, eij må någon förr än den 
utsatte dagen börja slå, eller innan skiljelinin är 
utwakad, hwar som här emot bryter, böte hwarje 
gång sexton skiling, slår han med wilja öfwer rätta 
skilje linjen, eller börjar annorstädes å ängen än 
beslutat är och således gör skada och tramp, Plikte 
som sagt är och ersätte skadan dubelt, Tå hö af 
äng skal hem föras, må Ingen understå sig at Köra 
öfwer annars hösträng wid fyra skilings Böter 
hwarje gång, tager någån med wilja bort annars 
höö och Kan therom öfwertygas böte tiugu fyra 
skiling och ersätte skadan dubbelt, Ingen må Köra 
ändalå' ngs sin grannes teg tå hans egen ligger så til 
at han ther Kan färdas, sker det der ängen är sank, 
och Kan sönder.-trampas böte fyra skiling hwarje 
gång, Å the ställen ther ingen annan utwäg finnes, 
utan man är nödssakad at färdas öfwer grannens 
teg, må thet saklöst ske, dock ther minsta skada 
för orsakas, ware dock skyldig at räfsa undan hö 
och gräs som eljest Kan blifwa nedtrampadt, til at 
så mycket bättre Kunna Komma til wärckstäl-
lighet med denne ordning åligger enwar at så laga, 
det icke han genom försummelse för hindrar sina 
grannar under såningen, utan bör hwar och en 
wara försedd med så god hielp, at likhet efter 
öretalet altid i ackt tages, och bör altid en skilnad 
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af hwar Jord ägare utwadas, bryter någån här 
emot böte för hwart Rå han borde utwada twå 
skiling blifwer han utan laga förfal med sit arbete 
efter, hafwe tå eij at Klaga öfwer then skada och 
tramp han af sina grannar Kan lida, tå the endast 
gå twärs öfwer hans låtter, har han laga förfal 
gånge ther med som Lagen i V Cap: 5:6:7: §§ 
Byggninga Balken staggar, 

11*: Sedan ängarna äro afbärgade, må Ingen 
understå sig ther insläppa någåt Kreatur för än 
ålderman med Byamännen sig ther öfwer yttrat, 
slogs änggen blifwer efter wanligheten straxt up 
gifven och ther til låtes hwar och en at saklöst med 
hästar och boskap, så många han wärkeligen äger 
äfwen som På Byens utmarck, men stor ängen och 
the öfrige hemängar må Ingen utan Åldermans och 
Byamennens Bijfal til bete upgifwa wid åtta ski. 
böter, Ingen må Intaga andras Kreatur i bete wijd 
åtta skilingss böter och ware hwar och en förbun-
den at efter se at inttet under slef här utinnan för 
orssakas, Ressandes Perssoners hästar, må eij i 
hemängarne insläppas utan Byamennens lof och 
mine, eij heller må någån ther leda eller Tjudra 
sina egna wid åtta ski. böter hwarje gång, 

12 §: När äng är lagom betad, bör Ålderman 
samman Kalla grannarna och samrådas om at 
Kreaturren uttaga, sedan må Ingen wid twå ski-
fingars Böter för hwart Kreatur der beta, så snart 
alla ensse äro at ängen upfreda. 

13 §: Såsom en del wanartigt folk Kunde finna 
utwäg at skada sin nästa genom grässrijfning På 
äng, eller åkerrenar Innan the blifwit afslagne, alt 
så warder sådant hädan efter aldeles förbudit wid 
fyra skilings böter första gången, och sedan dub-
belt hwarje gång, utan må then som wil nyttia 
sådant gräs, med ha slå å sin egen lått der han 
Kan, utan at trampa för sin granne, giör han tramp 
eller åwärkan å sin grannes lått böte som i 10: §: 
sagt ar. 

14 §: Sedan säd och hö af gärdet är inbärgat och 
afalne ax up hämtade må thet til bete up gifwas, 
och ware then förfallen til fyra skilings böter som 
thes för innan släpper eller better hästar eller and-
ra Kreatur, å the skiften som Kunna wara afbär-
gade, beträdes någon ther med andra gången, böte 
dubbelt. 

15 §: Skulle någon af Byamennen upfinna någåt 
som eij alenast wore nyttigt, utan och nödwändigt 
til Byens och hemmannens förbättring, bör Ålder-
man med samtl. Byamennen ther om öfwerlägga 
skulle någon sätta sig ther emot sedan the fleste  

pröfwat sådant wara nyttigt, må eij arbetet för 
then tredskande skul af stanna, utan företage äntå 
the öfrige hwad the til tänckt, är thet odling ware 
äntå then tredskande skyldig at för sin lått dika 
och stänga giör han thet eij böte som i 3: och 4: §§: 
för ut sagt är. 

16 §: Ingen må inhysses hion eller annat löst 
folck af mindre frägd På sina ägor intaga, innan 
Byamennen ther om öfwer lagt, och ther til gifwit 
sit til stånd giör någor thet thes förinnan böte tiugu 
fyra skiling, och warde äntå förbunden at samma 
Personer Bort skaffa om Bya mennen det på stå. 

17 §: Bar eld må eij gårdar emelan bäras eij 
heller j fähus, Lada eller i annat uthus Kölna eller 
badstuga och smidja, i hwilka sednare rum eld eij 
bör lemnas owårdad synnerligen tå blåst eller 
stark torcka om sommaren är bryter någor här-
emot, böte äntå at ingen skada sker åtta skiling 
giör han thet oftare böte hwar gång sexton skiling. 

18 §: Åldermannen Bijsittaren och en annan 
Byaman Äger mackt at af den brotslige utaga de 
böter hwartil han efter thenne Byordning giort sig 
förfallen, eller i brist af böter Pant uttaga löser han 
eij panten innom före lagd tid äge tå Åldermannen 
mackt, at then til den mäst biudande för sälja hwar 
af böterne först afdragas sedan för tidspillan hwad 
som öfwer blifwer til stället den som blifwit Pan-
tad, alla böter för waras på det ställe der Byens 
handlingar och Doucumenter Äro, och bör wid 
hwart ombyte af Ålderman wijssas redo ther före, 
til hwilken ända en lista bör ther öfwer föras och 
penningarne på intet sät til gripas, för än samtelige 
äro ensse om hwar til the skola anwändas, dock 
bör Åldermannen hafwa 24: skiling och Bijsittaren 
16: ski :r wid des afträde från sysslan derest de 
den samma wäl och flitigt i akttagit, och så mycket 
infallit som ther til upgår. 

19 §: Ingen må öfwerfalla annor med oqwädins 
ord hwarken wid almänna samman Komster eller 
sådant arbete som förrättas af Byamennen med 
samlad hand åldermannen äger til se at eij här 
emot skier, skulle någon äntå utfalla i owettiga ord 
eller andra oanständigheter emot någon granne 
böte gennast fyra skiling sker det emot Ålderman-
nen böte dubbelt, öfwerfaller Åldermannen någon 
ohemult, ware lika bot. 

20 §: På thet thenne Byordning som wid gärdes 
gårds syneme, eller twänne gångår om året för 
Byamennen bör uplässas, må til alla delar blifwa 
efterlefwad, ty skal ingen til ursäkt lända at barn, 
tienstefolk eller Legojon honom owettandes, bru- 
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tit emot thenne Byordning utan bör husbonden för 
sit folk betala böterne, och sedermera hos then 
brotslige giöra sig skadelös om utwäg dertil finnes, 
wore någon nyttig omständighet af oss för gätten 
må then framdeles til thesse §1: läggas och lika 
kraftig ansses samt obrksligen efterlefwas, wår 
aldra ödmiukaste anhållan är thet thecktes Lof. 
Härads Rätten thenne Byordning som then i orden 
lyder, til almän efterrättelsse och ordnings bij be-
hållande oss emellan, höggunstigt Confirmera och 
stadfästa, samt utdrag utur Protocolet ther öfwer 
meddela, 

Wäsby d. 12: Marsij 1782:, 

På sörgårds hem Per Persson, Olof Ersson b, Per 
Jsrelsson b, yngste Olof Andersson b, g. Lars 
Andersson b. 
På nå' rg. g. Erik Jansson b, ung: Olof Andersson, 
Lars Ersson b, g. Anders Andersson b, Olåf 
Andersson, ug. Lars Andersson b. 
På wästergå'rds Jan Olsson b, Anders Göransson 
b, Anders Olsson b, ung. Anders Andersson, 
Anders Jansson b, Anders Issrels änka Anna Ers 
Dotter b, Erick Matsson, Jan Jansson b. 
Till wittnes Fredr. Borgman, Johan Olofsson i ran-
sta. 

År 1782 den 25 Martii å laga Wintertinget med 
Öfwer Tjurbo Härad i Sala Stad är thenna Byord-
ning till efterlefnad i framtiden gillad och stadfässt 
Betygar På Härads Rättens wägnar Jacob Weser. 

MÖKLINTA SOCKEN 
Stadfästelse av byordning för Nässelbo 1797 

RA. Svea hovrätts renov. domböcker. Västman-
lands län, Övertjurbo härad 13 maj 1800. s 818. 

Med anhållan om fastställelse upwiste Nesselbo 
byemän i Möklinta Sochn en af dem d. 16 October 
1797 antagna Trykt Byordning och pröfwade Hä-
radsRätten skäligt den samma till efterrättelse 
inNesselbo By at gilla och fastställa. 

Stadfästelse av byordning för Valsätra 1780 

ULA. Övertjurbo härad A Ta:15. 1 dec 1780. No 

37 s 366. 

S.D. Upwistes then Byordning som samtelige Jord 
och delägare i Wahlsätra By, Möklinta sokn den 

29. April sidstl. sig emellan uprättat. Och emedan 
then samma efter upläsandet fanns leda till god 
ordning uti Byen i samtelige Byamännen äfweni 
wittnes närwaro thensamma samtyckt och egen-
händigt underskrifwit; 

Ty pröfwade HäradsRätten skeligt berörde 
Byaordning till obrottslig efterlefnad i framtiden 
härmedelsti alla delar gilla och stadfästa. 

SALA LANDSFÖRSAMLING 

Stadfästelse av byordning för Norrkivsta 1813 

ULA. Övertjurbo härad AIa:25. 3 maj 1813. §16. 

Till winnande af fastställelse inlemnades en af 
Norrkifsta Byemän i Sahla Sockn uprättad 
Byordning; och som den fants leda till ordning och 
skick innom Byen; Altså pröfvade HRn för godt, 
att samma Byordning för Norrkifsta till efterlefnad 
gilla och fastställa. 

Byordning för Sörkivsta 1802 
ULA. Västmanlands länsstyrelses kansli D 111:227 
1/2. 

Afskrift. 
Byordning för Sörkifsta. 

Paragrafen den 1 sta. 
På det så mycket bättre ordning må uti Byn kunna 
hållas, skall en Ålderman tillsättas, tillika med två 
bisittare på ett år, och sedan efter tur, eller den 
som Byamen dertill utvälger, Ålderman äger 
magt, när han pröfvar nödigt, eller varder af någon 
granne tillsagd sammankalla Grannarna att samrå-
das om de Angelägenheter, som finnas nödiga! 
Hvilket sammankallande bör skie af Ålderman, 
eller des ombud! den granne som försummar och 
icke är tillstädes efter bud på det stället som utsatt 
blifvit, när den sist bådade kommer hvilken bör 
följa budet efter på sammankomsten plikte två 
skillingar, sker det af tresko böte hvarje gång dub-
belt, som af Ålderman och Bisittare bör straxt 
uttagas! Skulle någon af Byamennerna wara så 
obetänkt att vid sammankomsten öfverfalla Ålder-
man eller någon anan Granne eller och utbrista i 
eder och Svordom böte 4 Schilling eller mera efter 
Omständigheterna. 

2 dra Paragrafen 
Gärdesgå'rds syn bör hållas hvarje vår, eller när 
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det nödigt pröfvas, som af samtlige Grannarna bör 
förrättas, hvarvid bör noga efterses, alla felagtig-
heter och det som då finnes ogilt skall sättas i 
fulkomligit stånd, innom den wis förrelagda tid, 
eller plikte den som sådant försummar 8 Schill. 
och gälde dess utom för skadan, skulle någon 
gärdes gård, sedan syn varit kulblåsa, Bör den 
sedan han derom kundskap fått genast förbättra, 
eller gälde samma plikt. 

3 die Paragrafen 
Alla grindar och led hålles i godt stånd, hvilken det 
försummar plikte 4 Schilling, och på det Byamen-
nerna må'ge så mycket bättre kunna taga deras 
skyldighet i ackt, ty kommer hädanefter alla grin-
dar och ledd, så att fördelas, som det för hvarje 
hemman kan falla lägligast. 

4 de Paragrafen 
Dikessyn bör hållas om våren så snart vår bruket 
för sig gått, de aflops och flod diken som då pröf-
vas nödiga, att med samlad hand böra vid makt 
hållas, skall byar och en granne efter viss förre-
lagd tid, efter sitt öretall updika, den som försum-
mar plikte 4 Schilling. Inga andra diken i denna 
paragraf är inbegripna, än som löpa äns efter och 
snedt öfver annars skiften, de som gå rätt öfver 
skiftet svara hvar och en för sin lått att vid magt 
hålla och förbättra. 

5 te Paragrafen 
Ingen af Grannarna vare tillatit att utom de an-
lagda vägar i gärderna anlägga Väg öfver andras 
åkerskifte, utom egarens lof eller med åker red-
skap fram Köra sedan skiftet sådt blifvit, hvilken 
som der med beträdes, Böte första gången 4 Schr 
sedan dubbelt. 

6 te Paragrafen 
Höst och vår när såningstiden infaller, bör Ålder-
mannen så snart han af någon granne derom till-
sagd blifvit eller sig sielf derom påminner, låta 
sammankalla grannarna att innom ett dyngen up-
fårda gärdet vid 4 Sr plikt. 

7 de Paragrafen 
Eij må Byamennerna hvarken höst eller vår, in-
släppa kreatur på rågen att beta, innan Ålderman 
sammankalladt grannarna och de då pröfvat att 
det utan skada ske må; giör det någon eljest! plikte 
hvarje gång för hvarje kreatur 1 Schilling. 

8 de Paragrafen 
När slottertiden infaller, skall Åldermannen kalla 
grannarna tillsammans, att med dem öfverens-
lägga om en vis dag till att börja, samt hvaräst, och 
huru stor trakt, bör förretagas, och dess förinnan 

alla rå'merken upsätta, försummas det af någon 
plikte 8 skilling. Skulle alla grannarna eij blifva 
ense om tiden När de börja slå, förblifve då vid de 
flästas råd och röster, samma plikt vare för den 
som börjar slå uti någon anan äng, för än den 
utsätte blifver inbergad och samtelige grannarna 
hopkallade och sig derom förenat: Med samma 
vite vare förbudit, att med dragare köra up i anors 
hö eller gräs och det nedtrampa, den som der med 
beträdes, ärsätte skadan dubbelt utom Böterna 
som af Ålderman straxt bör värderas och uttagas. 
Skulle någon med wett och villja slå öfver Skillna-
den på sin grannes teg, plikte 4 Schilling och är-
sätte skadan dubbelt, som jämväl af Åldermannen 
genast bör uttagas; ingen vare eij tillåtit att köra 
äns efter anors teglått, den sig deremot bryter vare 
samma bot undantagandes på de ställen hvaräst 
ingen anan utväg finnes. 

9de Paragrafen 
När Äng är afbergad, och säd uti gärdet inbergad, 
Bör Ålderman straxt låta sammankalla grannarna 
om betets uppgifvande, inslepper någon för än 
sålunda skedt är plikte Åtta Schillingar. 

10de pharagrafen. 
Alla nödiga vägar innom egorna samt till och ifrån 
byn vör grannarna emellan fördelas sedan hålla 
hvarsitt stycke vid magt, försummar någon att 
förbättra broo, eller Vägstycke som honom tilldelt 
är, sedan han af ålderman tillsagd blifvit böte 4 
Schillingar 

lite Paragrafen 
Alt Samfålt bete uti Hagar och utmark må ingen 
uppgifva för än grannarna efter Åldermans sam-
mankallande derom ense blifvit vid 8 Sr böter, för 
den som dermed beträdes eij heller må någor in-
släppa sina kreatur i Ängarna Om Våren Under 
man pliktar samma böte; Undantages När högsta 
nöd fodrar och alla Grannarna derom ense blifvit; 
icke heller att lösa kreatur öfver Sädes gärderna 
drifva -Undgår samma böte. 

12 te Paragrafen 
Skulle sedan Ålderman sammankallat grannarne 
och de sig förenat om det arbete då de vilja begyn-
na det vare sig antingen slotter, sädesbergning 
eller hvad det hälst vara må, någon uti Bylaget 
däruti finnes efterlåten tresk och försummelig 
hvarigenom de andra uti sitt göromål blifva för-
hindrade. Varande då icke skyldige att vänta på 
den tröga, Utan hafva folket sitt arbete fullända, 
och han skall skylla sig sielf för den skada han 
derigenom lider; Men där någon för Åkommande 



Övertjurbo härad 611 

nöd, eller anan oförmögenhet eij hunnit sitt arbe-
te, eller skälig betalning efter Åldermannens be-
pröfvande, dem deras besvär ärsätta vägrar han 
det då böte efter grannarnas godtfinnande. 

13 de Paragrafen 
Skulle någon af Byamennema vara borta när de af 
Ålderman varda sammankallade, bör den samma 
vid sin hemkomst hos ålderman sig underrätta om 
det som besluta blifvit, Vare han då sedan skyldig 
det samma i alla delar att efterlefva. 

14 de Paragrafen 
Bar eld må eij bäras i stall, fähus eller andra uthus 
och stall jämväll i desse rum alt tobaksrökande 
Vara förbudit wid 1 RSr plikt 

15 de Paragrafen 
På det denna Byordning som en gång om året för 
grannarna uplässas bör må till alla delar blifva 
efter lefvad, ty skall ingen till ursäckt tjena, att 
hans barn Leijofolk, eller daga karlar honom ove-
tandes emot Byordningen forgripit utan varder 
han som i gården husbonde är, plicktig att svara 
till alt det som dess folk deremot bryta, vid plikt 
som för anmält är. 

16 de Paragrafien 
Ålderman tillika med bisittame och en Anan gran-
ne i byn äger magt att af den brottsliga giort sig 
förfallen och i Brist på böter pant uttaga, löser den 
Brottsliga eij panten innom forrelagd tid af Ålder-
man, äge då Ålderman magt att till den mäst biu-
dande parten försälja och uti Documenta skrinet 
penningarna förvara. 

17 de paragrafen 
Skorstenarnas rensopande skall två gånger om 
året rengiöras; nemligen till midsommar och Juhl 
den som denna nödvändighet försummar plikte 8 
Skr 

18 de Paragrafien 
Skulle ålderman försumma sin skyldigdig[ !]het när 
han af någon granne blifvit påkallad och eij honom 
biträde giöra plickte första gången 16 Skr och and-
ra gången dubbelt. 

Uppå denna Byordning anhålles hos den högtera-
de Härads rätten om stadfästelse som med våra 
namn och Bomerken Intygas af Sörkifsta den 20 
october 1802. 

Petter Hesselgren, Lars Larsson, Anders 
Larsson, Eric Olsson, Anders Andersson, Per 
Larsson med bomerke, Per Andersson, Jan 
Bengtsson, Eric Jansson med bomerke, Lars 

Ersson med bomerke, Johan pärsson med 
bomerke. 

N° 32 År 1802 den 22 October å öfver Tjurbo Hä-
rads Lagtima höste ting upvist samt till efterrät-
telse gillad och faststäld. Betygar Utsupra 
På Härads Rättens Wängnar Sven Björkman 
Lika med originalet intygar Eric Ericsson, 

Lars Larsson 
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abborrnät 101 
ackord 37 
Adelsö sn 5 
adjunctus 472 
adjutant 460 
adventsöndag 210 
afton 213 
aftonstund 372, 483 
aga 365 
agelös 116 
akademifogde 531 
akademihemman 560 
akta fä. 183 
al 480 
albuske 109 
Alby, Knutby sn 249, 250 
Alby, Ununge sn 249 
Aldersbo, Tärna sn 542 
allhelgonadag 135, 424 
allmoge 19, 340 
allmogens besvär 1741 531, 537 
allmän brandordning 332 
allmän byordning 84, 436, 481 
allmän bystämma 101, 216, 487 
allmän förtäring 159 
allmän gärdsgård 145 
allmän kassa 317 
allmän körväg 149, 303 
allmän lag 12, 43, 45, 91, 101, 108, 

305, 323, 333, 348, 446, 489, 564 
allmän lag o kunglig förordning 480 
allmän landsväg 193 
allmän mark 39 
allmänning 409 
allmän rådstuga 513 
allmän sammankomst el bystämma 

324 
allmän slåtterdag 438 
allmän sockenstuga 89, 179 
allmän sockenstämma 116, 321, 391, 

382, 396, 436, 456, 472, 481, 548 
allmänt arbete 43, 250 
allmänt bete 100 
allmänt gärde 50 
allmänt råd 49, 53 
allmänt vattenställe 469 
allmän väg 26 
allmän äng 40, 187, 452, 485 
allmän överenskommelse 246 
allöv 394 
alm 394 
Almby, Vänge sn 467 
Almquist J A 8  

Almunge sn 230 
Almö, Barkarö sn 562 
aln 562 
Alsvik, Blidö sn 99, 102 
Alsvik, Valö sn 99 
Altuna sn 538 
Alunda sn 406 
Ambjörnstorp, Kulla sn 381 
andbärgning 283 
andbärgningstid 147 
andel 144 
andel i bete 36, 43, 56, 93, 95, 100, 

102, 109, 116, 147, 162, 165, 171, 
174, 196, 248, 341, 360, 365, 366, . 
370, 384, 395, 445, 447, 474, 485, 
486, 552, 558, 580, 586, 590, 595, 
596 

andel i by 28, 29, 79 
andel i böter 434 
andel i fiske 70, 109, 296, 452 
andel i gärdsgård 21, 178, 571 
andel i skog 581 
andel i stängsel 44, 85 
andel i sågtimmer 238 
andel i ängsbete 26 
andra häraders djur 341 
andra som bo på ägorna 84 
andras åkerrenar 116 
andtid (skördetid) 88, 178, 232, 239, 

254, 327, 449, 601 
angelägenhet 76 
angivare 390 
angivares ensak 418 
angränsande sockenkyrka 444 
ankost, ankust (slöjdvirke) 82 
annandag jul 333, 340 
annans fiskeredskap 179 
annans fiskevatten 125 
annans kreatur 203 
annans vatten 112 
annans åker 44 
annans åkerren 116 
annat folk 89 
annväg 145 
annvägsslåtta 153 
annvägsträde 29, 124 
Annö, Valö sn 92 
ansa 565 
anständig o vacker klädnad 332 
anständighet 80 
ansvarig 103 
ansvar inför bystämma 549 
ansvar inför Gud o man 216  

antaga byordning på prov 217 
antaga främmande folk 106 
antal 56 
antal kreatur efter öretal 580 
anteckning 411, 531 
anten (antingen) 475 
aposteldag 372, 483 
arbetare 24 
arbete 519, 564 
arbetsfolk 577 
arbetshjon 545, 562 
arbetskarl 315 
arbetslön 24, 64, 480 
Arboga stad 2, 512, 513 
arm 134 
arrendator 242, 322, 330, 582 
arrende 294 
arrendehemman 377 
ask 394 
Asköby, Barkarö sn 562 
asp 490 
Asplund, Fläckebo sn 515 
asplöv 394 
Aspö, Börstils sn 51 
auditör 425 
auktion 35, 89, 182, 192, 237, 261, 

334, 387 
auktionssumma 173 
avbackning 470 
avbackningskant 470 
avbetning 294 
avbita 238 
avbryta 360 
avbärga 122 
avböja 116 
avdelad el enskild skog 226 
avd 341, 405 
avelstjur 550 
avfallna ax 608 
avgärdahemman 84, 293 
avgärda åboer 581 
avklippa vinge 583 
avleda 73 
avlopp 79 
avloppsdike 39, 43, 45, 50, 52, 60, 

70, 74, 92, 95, 118, 199, 252, 343, 
345, 404, 447, 457, 484, 532, 554, 
579 

avloppsdikes rensning 26 
avloppsdikes uppgrävande 164, 174, 

176 
avlopps- o annat dike 183 
avlopps- o floddike 31, 33, 66, 88, 

40-782454 Ehn 



614 Namn-, ord- och sakregister 

145, 147, 149, 159, 178, 246, 347, 
367, 391, 398, 435, 437, 475, 478, 
523, 529, 572, 590, 592, 599, 610 

avlopps- o skiljedike 468, 587 
avlopp- o skillnadsdike 536, 567 
avlopps- o utfallsdike 128 
avloppsvatten 470 
avlägga virke el ved 139 
avlöningshemman 66 
avplocka 319 
avragg (gränsmarkering) 113, 166, 

168, 170, 171, 194, 254, 274 
avröja 301 
avrösningsjord 425 
avsaknad 592 
avskaffa 29, 484 
avskedad båtsman 198 
avskrift av byordning 28, 557 
avskräckas 365 
avsluta (besluta) 271 
avslå 34, 142, 394 
avslå ren 345, 369, 386, 458, 532 
avslå väg 576 
avslå åkerren 458, 572 
avstraffa, -s 317, 386 
avstäcka (avklippa) 604 
avsåga 551 
avsäga 153 
avträdeslikvid 431 
avund 304 
ax 360, 439, 468, 493, 494, 513, 608 
axplockning 514, 548 

backdike 214 
backe 455, 468, 586, 603 
backe som ej duger till slåtter 368 
back-, flod- och avloppsdike 39 
Backgården, Tierps sn 487 
backstuga 45, 68, 97, 253, 334, 359, 

396, 507 
backstugufolk 41, 45, 61, 62, 67, 82, 

150, 224, 548 
backstugufolks skyldighet att ställa 

sig byordning till efterrättelse 69 
backstuguhjon 39, 50, 392, 482 
backstugukarl 494 
backstugusittare 145, 247 
Backängen, Estuna sn 162 
bad 445 
baddning 465 
baddvidjegärdsgård 85, 243, 244 
Badelunda sn 553 
badstuga 24, 45, 74, 80, 123, 132, 

148, 180, 237, 240, 287, 295, 316, 
365, 401, 455, 460, 465, 477, 480, 
519, 533, 552, 560, 574, 590, 608 

badstuguugn 300, 544, 583 
bagarstuga 295 
bagge 74 
bakgavel 573 
bakugn 45, 552, 573, 583 

bakved 84 
Balingsta by, Balingsta sn 351 
Balingsta sn 351, 357 
balk 393 
band (till fiskeredskap) 103 
bandstake (till laggkärl) 32, 34, 40, 

44, 152 
bandstakes huggande 44 
bandstakshyg,ge 150 
bankomynt 28, 335, 492, 530, 549, 

566, 582 
banko specie 217 
bannskap 112 
bar eld 53, 57, 74, 80, 102, 129, 137, 

157, 159, 226, 237, 277, 390, 421, 
469, 476, 480, 590 

bar eld el ljus 530, 465 
bar himmel 565 
bark 102 
Barkaröby, Barkarö sn 562 
Barkarö församling, Barkarö sn 562 
Barkarö sn 562 
barktäkt 101, 266 
bar mark 102, 149, 281 
barmhärtighet 131 
barn 24, 26,34, 35, 38, 39, 44, 49, 53, 

67, 84, 180, 216, 223, 325, 409, 
414, 447, 460, 466, 530 

barn el legofolk 247 
barn ello tjänstefolk 60, 255, 335 
barn el tjänstehjonsfolk 588 
barn o tjänstehjon 519 
barn plocka ärter 464 
barn skall böta 137 
barns odygd 258 
barn straffas i åldermans närvaro 

373 
barn straffas med ris i åldermans 

närvaro 484 
barns uppfostran 317 
barnsöl 98 
barnsöl o gravöl 332 
barnundervisning 336 
baron 508 
barr- el lövskog 133, 314 
Barrsjön, Södernånö, Estuna sn 

172, 173 
barrskog 308 
bart ljus 193, 264, 281, 550, 588 
Bartolomeitid 376 
Barva sn 6, 318 
barvinter 274 
bar åker 389 
bast 213 
bast tages av trä 240 
basttäkt 89, 179 
bastu se badstuga 
befallningshavande 72, 470 
befallningsman 307 
befordra lantbrukets förkovran 533 
befullmäktiga en ålderman 498 
befullmäktigat ombud 160 

befästa 50 
begränsning av bete 248, 435, 469, 

499, 500, 501 
begära sädeskorn 258 
behaga 176 
behållen gärdsgård 130 
behörig syn 90 
behörigt pass 90, 180, 233, 237 
bekräfta 91 
bekvämliga lyft 559 
belägga med allvarlig näpst 481 
bepröva 29 
berama 177, 187 
Berg, Biskopskulla sn 367 
Berg, Västerfärnebo sn 570 
Berga, Danmarks sn 472 
bergaktig backe 426 
Bergshamra, Länna sn 120, 121 
Bergsvik, Vätö sn 31 
Bergängen, Gillberga, Rådmansö sn 

145 
Berthåga, Bondkyrko sn 453 
besiktiga 495 
besiktiga eldstad 57, 233, 387, 440, 

460, 465, 524, 551 
besiktiga skorsten o eldstad 233 
besiktning 24, 91, 93 
besiktning av led o grind se även 

gärdsgårdssyn 184 
besiktningsdag 114 
besiktningsman se även brandsyne- 

man 57, 114, 215, 261, 401, 469, 
480 

besiktningsman låter nedslå eldstad/ 
mur 380, 390, 455, 477 

besiktningssyn 432 
besittare (bisittare) 24, 55 
beskaffenhet 25 
beskrivning på vilda kryddor o 

växter vid missväxtår 317 
beslut 28 
besluta 47 
beslutas av rådet 136 
beslut efter hemmantal 210 
besluts riktighet 108 
besvär 20,25 
besvär, allmogens 1741 531, 537 
besvär hos landshövdingeämbetet 

582 
besådd åker 468 
beså sitt skifte med korn 471 
beså sitt skifte med råg 471 
besått gärde 186,199 
beta se även bete 
beta el skära gräs i gärde 157 
beta el tjudra 23, 78, 391, 399, 438, 

459, 532, 572, 605 
betala gräs el hö dubbelt tillbaka 464 
beta svin på rågen 604 
bete 26, 27, 34, 36, 44,48, 56, 57, 88, 

100, 147, 151, 153, 164, 167, 174, 
208, 230, 236, 266, 275, 308, 395, 
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469, 471, 473, 502, 526, 541, 547, 
576, 587 

bete se även boskapsbete 
bete av andras djur 67, 68 
bete begränsas 149, 152, 248, 435, 

469, 499, 500, 501 
bete efter hemmantal 341, 344 
bete efter mantal 165 
bete efter tunnlandstal 370, 404 
bete efter votum 224 
bete efter öretal 93, 116, 186, 192, 

198, 199, 203, 251, 256, 344, 384, 
395, 407, 433, 443, 572 

bete förbjudes 142, 152, 554 
bete förbättras 408 
bete för ett korum 378 
bete för kreatur o häst 389 
bete i beteshage om våren förbjudes 

383 
bete i bärgad äng 408 
bete i gemensam åker el äng 163 
bete i hage 71, 266, 360 
bete i Härvesta beteshage, Frös- 

lunda sn 371 
bete i kohage 550 
bete i samfällda ägor 137 
bete i samfälld äng 93, 370 
bete i slåtteräng om våren 507 
bete i stångfallsäng 280 
bete i sädesgärde 313, 380, 580 
bete i trädesgärde 497 
bete i trädesgärde förblir samfällt 

499 
bete i Valsta bys äng o gärde 384 
bete i åker 572 
bete i/på äng 22, 67, 93, 115, 116, 

120,137, 161, 165, 168, 174, 186, 
192, 198, 199, 203, 212, 224, 231, 
251, 252, 256, 341, 344, 370, 383, 
389, 395, 404, 407, 443, 455, 491, 
508, 539, 572, 580, 592, 600 

bete i äng o åkergärde 136 
bete i äng om våren 137, 383, 508, 

539, 580 
bete i ängsbacke el gärdsbacke 161, 

564 
bete, lagom 398 
bete, lönligt 28 
bete med för många djur 34, 35 
bete med sex kreatur per mantal 

165 
bete om hösten 37, 449 
bete på brodd 580 
bete på egna dikesrenar 590 
bete på egna tegar el skiften 450 
bete på egna ägor i sädesgärde 380 
bete på häradsallmänning 34 
bete på råg se även grön rågs be- 

tande 22, 88, 96, 178, 235, 327, 
345, 359, 386, 404, 420, 449, 458, 
479, 568, 572, 590, 592, 594, 596, 
604, 610  

bete på rågbrodd se även brodd 221, 
468 

bete på råggräs 52, 55, 298, 352, 379, 
488, 526, 541, 547, 

bete på råggärde 528 
bete på rågåker 340 
bete på samfälld mark 109 
bete på sådd åker 78 
bete på sädesbrodd se även bete på 

råg 372, 484 
bete på utmark efter öretal 203 
bete på väg 532 
bete på äng se bete i äng 
betesbrist 377, 409 
beteshage 28, 78, 83, 88, 178, 186, 

262, 282, 376, 379, 383, 418, 455, 
457, 471, 474, 603, 604 

beteshage nyttjas 371 
beteshage om våren uppsläppa 374 
beteshage tillstänges 262 
beteshägnad 203, 275 
betesinsläppningstid 570 
beteskreatur 221, 257 
beteskreatur insläpps i proportion 

till hemmanets storlek 225 
beteslängd 469 
betesmark 21, 68, 79, 138, 281, 510, 

542, 576 
betesmark röjes 175 
bete sommartid 489 
betesordning 1 
betesrum se även boskapsrum, häst- 

rum, korum 36, 198, 371, 378, 433, 
552 

betesrättighet 36, 570 
betestid 470 
betesöverenskommelse 1, 486 
bete under höbärgning 526 
bete uppgives 595 
bete uppsläppes 68, 266 
bete utan grannars överenskom- 

melse 600 
bete över öretal 190, 374 
betjäna sig av oxe 393 
betningstid 554 
bettla 334 
bevaka byns bästa 41 
bevis 47, 48, 231 
bevisligt okynnesfä 232 
Bielke, N landshövding 7, 8, 312 
bifall 480 
bihang till byordning 317, 482 
Billinge, Bro sn 26, 27 
billkast (intrång på grannes teg) 115, 

117, 122, 126, 130, 137, 138, 166, 

billkasta 183 
billkast o tramp över målfåra 203 
billkast över målfåra 126, 130, 274 
binda o tjudra 424 
bindtak 9, 20, 316, 394  

bindtak av halm 20 
bindtak av halm efter bruket i Skåne 

410 
binäring 338 
bisittare se även besittare, biträ- 

dare, biträde, bysittare, dräng 24, 
27, 29, 30, 54, 83, 121, 134, 148, 
196, 221, 302, 322, 346, 371, 397, 
428, 431, 477, 483, 561, 571, 589, 
596, 597 

bisittares uppgift 447 
bisittare tillsättes 137 
bisittare tillsättes av ålderman 347, 

506 
bisittare väljs för vaije sexmark 344 
bisittare väljs för varje år 302 
bisittare är skyldig 465 
Biskopskulla sn 364 
Biskulla Biskopskulla) 369 
biskötsel 338 
biträdare (bisittare) 142, 151 
biträde (bisittare) 48 
bittida o sent 263 
biväg 23, 74, 85, 399, 438 
bjälke 432 
bjälkeunderlag 432 
björk 82, 394, 455 
björkfröknopp 412, 422 
Björklinge församling, Björklinge sn 

391 
Björklinge sn 391 
björklöv 394 
björkskog 277 
björktelning 396 
björkvidja 277 
Björsta, Hargs sn 75 
Blacksta, Boglösa sn 428, 429 
bleka lin o väv 583 
bleke 560 
Blidö sn 99 
Bloka, Ununge sn 250, 251 
blomning 249 
bloss 264, 583 
blyertspenna 446 
blåsa ikull 313 
blåsa ned 88, 475 
blåsning i/ur lur el horn 21, 397, 421, 

454 
blås- o stormväder 421 
blåsväder 531, 550 
bläckträd 125 
blöt el oslagen äng 488 
blötkärr 149 
Blötmyran, Röksta 28 
Blöttinsholms Udden, Blidö sn 107 
Blötängstegen, Sidö, Rådmansö sn 

152 
blöt ängsvall 252 
blöt äng tillvältas 479 
bock 36, 573 
bod 316 
Boda, Hargs sn 82 



616 Namn-, ord- och sakregister 

Bodarna, Balingsta sn 351 
boddörr 579 
boende på ägor se även inhyseshjon 

m fl 193 
bofällig 48, 83, 126, 130, 170, 184, 

278 
bofällig eldstad o skorsten 184 
bofällig gärdsgård 126, 130, 133, 

170, 175, 182, 189 
bofällig gärdsgård, grind o led 138 
bofällig spis o skorsten 233 
bofälligt stängsel 28 
Boglösa sn 428 
bokhållare 241, 245, 508 
bok hålles 172 
bokstav 343 
bokstavlig 601 
Bol, Valö sn 93 
bolby 293, 445 
bolbys äng 445 
Bolka, Börstils sn 53 
bolstada skillnad 445 
bomärke 41, 53, 54, 67, 73, 77, 87, 

114, 445, 452, 472, 598 
bomärke på påle i äng 445 
bomärke skäres 136 
bondby 64 
bonde se även frälsebonde 157, 160, 

230, 256, 287, 289, 309, 588 
bondeson 44 
bondeståndets allmänna besvär 20 
Bondkyrko sn 453 
boningsrum 30, 295 
bonot (fiskeredskap) 35, 44, 286 
Bonäs, Balingsta sn 351 
Borggårde, Hökhuvuds sn 85 
bortarrendera fiskevatten 281 
bortavaro från bystämma 57, 74, 

137, 400, 407, 415, 424 
bortbränning 215 
bortföra frälsebondes ved 396 
bortföra ökstock 221 
bortkasta 463 
bortkasta råsten 350 
bortskotta 303 
bortskrämma fisk 160 
bortskära betesmark 542 
borttaga band 103 
borttaga båt 102 
borttaga båt el farkost 103 
borttaga sten 103 
borttaga sträng 103 
borttaga åra 102, 103 
borttaga öskar 102, 103 
borttappa ring (på svin) 145 
boskap 162, 301 
boskapsbete 70, 202, 365, 455 
boskapskreatur 115, 162 
boskapsrum se även betesrum, häst- 

rum, korum 552 
boskapssjukdom 329 
boskapsskötsel 20, 337 

boskapssmitta 329, 433, 434 
boskapstramp 314 
boss 394 
boställe 24, 299, 315, 355, 359, 392, 

400, 459, 476, 480 
boställsbrukare 580 
boställshavare 322 
boställsinnehavare 79, 87, 89, 179, 

444, 570 
boställsinnehavare el brukare 582 
boställsinnehavares rösträtt 582 
boställsordning 330 
bot se även böter 32, 37, 41, 67, 262, 

405, 418, 422, 489 
bot efter lag 67 
bot i silvermynt 422 
bottenskära vass- o gräsrötter 408, 

418 
bottentorva 230, 367, 372, 470, 479 
bottering (votering) 207 
bragd (fiskeredskap) 104, 106, 108, 

127, 288 
brandfälla (fångstredskap) 76, 90, 

180 
brandgata 394 
brandordning 330, 332 
brandredskap 316, 320, 330, 533, 

573, 579 
brandskada 13, 244, 533 
brandskyddsåtgärd 13 
brandspruta 320 
brandstake 152 
brandstege 330, 450 
brandstod 421 
brandstodsförening 548, 565 
brandsyn 13, 45, 77, 95, 129, 180, 

193, 196, 215, 233, 237, 244, 268, 
295, 316, 320, 330, 331, 374, 380, 
421, 423, 428, 442, 450, 469, 480, 
486, 491, 503, 554, 557, 570, 575, 
579 

brandsyneman se även besiktnings- 
man 215, 340 

brandsyningsman 57, 193 
brandvakt 331, 421, 450 
Brauner, J 6 
Braxenbol, Hargs sn 85 
Braxenbols Storäng, Söderharg, 

Hargs sn 85 
brecka o lang 593 
breda 174, 394 
breda foder 61 
bred spjäla 302 
bricka 131, 593 
brink 591 
brinna inne 331 
brinna upp 331 
bristande gärdsgård 110 
brist av bete 377, 409 
bristfällig 118 
bristfällig eldstad 346 
bristfällig gärdsgård 128, 385 

bristfällighet 193 
brist på bete 377, 409 
Bro sn 26 (= Roslags-Bro sn) 
bro 23, 45, 66, 70, 74, 88, 89, 93, 123, 

137, 179, 232, 249, 260, 269, 276, 
319, 349, 423, 432, 459, 464, 509, 
524, 533, 550, 556, 557, 595, 596, 
610 

Bro, Tolfta sn 491 
brobyggnad 225 
brodd 29, 46, 116, 195, 252, 256, 580 
broddgärde 40, 154, 175, 192, 198, 

256, 262 
broddsäd 232, 239, 254 
broddåker 39, 191, 201, 202, 251 
bro el vägstycke 530 
bro flyttas 399 
brofogde 13 
bro hemföres 89 
bro lagas 95, 423 
brolängd 441 
Broman, C landshövding 4 
Bromossen i By 583 
broning 431 
bro o väg 49 
bro- o vägstycke 314 
bro på Ängsskogen 550 
brostock 409 
brostycke 557 
brotrumma 579 
brott 143 
brott mot byalag o ordning 149 
brott mot byordning 41, 46, 107 
brottmål 446 
brottsfällig 106 
brottslig 94 
brottslig gärdsgård 224 
brottsling 28, 35 
bro upprättas 164, 176 
brudlöv 40 
brudstugugång 258 
bruk 584 
bruka ovett 501 
bruka oxe 401 
bruksbokhållare 247 
bruksfolk 493 
bruksfä 501 
bruksinspektor 12, 13 
brukskarl 493 
brunn se även vattenbrunn 24, 57, 

97, 105, 125, 137, 187, 216, 222, 
269, 276, 298, 346, 355, 385, 401, 
405, 410, 415, 421, 428, 430, 435, 
440, 447, 449, 455, 460, 465, 469, 
480, 565, 591, 605 

Brunna, Balingsta sn 351 
Brunna byalag, Dalby sn 357 
Brunna, Fröslunda sn 372 
Brunna, Hagby sn 362 
Brunna, Kulla sn 378 
Brunna säteri, Vänge sn 467 
brunn el vattenställe 387, 442 
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brunn för folk, kreatur o eldsvåda 480 
brunn o källa 548 
brunn rensas 316, 449 
brunns beskaffenhet 455 
brunnsgäst 516 
brunnslucka 125, 132, 137, 286 
Brunnsta, Hjälsta sn 375 
Brunnstugan, Södermarjum, Sö- 

derby-Karls sn 222 
brygghus 132, 295, 465, 477, 480 
bryta 91, 480 
bryta el häva sig 130, 170 
bryta genom 122 
bryta löv 50, 113, 132, 148, 152, 157 
bryta ned gärdsgård 230 
bryta omkull gärdsgård 444 
Brytteln, Söderharg, Hargs sn 85 
bråka el klyfta lin 559 
bråte 543, 584 
bräckliga kreatur 97 
brädkavle 35 
brädstapel 292 
bränna 152 
bränna bort 215 
bränna halm o ärtris 394 
bränna tjära 233, 240 
brännbart ämne 534 
brännhus 295 
brännvin 25, 317, 332, 335, 501, 576, 

577, 579 
brännvin efstarka drycker utdelas ej 

vid stämma 211 
brännvinsförsäljning 402 
brännvinsminutering 535 
Brännårby, Vansö sn 10, 309 
bränsle 315 
brödkorn 19 
brödlag 209 
bröllop 39, 44, 332 
bröllop icke längre än två dagar 332 
bröllopsfest firas 330 
bröllopsnöt 39, 44 
bud 28, 29, 73, 98, 218, 220, 251, 462 
buda se även båda 71, 117, 144, 272, 

305, 431, 454 
budaretecken (budkavle) 297, 462,466 
bud från granne till granne 297 
budkavle se även budaretecken, 

budstav, budsticka, bydocka, by- 
kavle, byklubba, byordnings- 
tavla, bystav, bysticka, bytavla, 
klubba, pinne, rådkavle, rådstu- 
tecken, 	sammankomsttecken, 
sticka, tavla, tecken, träklubba, 

budkavle består av en mångsidig 
träklubba 578 

budkavle bäres 33 
budkavle el annat tecken 245 
budkavle kringbäres 39 
budkavle kringsändes 33 
budkavle med byalagets namn 342 
budkavle nedlägges 39, 127 
budkavle omlöper 54, 358 
budkavle utskickas 560 
budkavle åtlydes ej av utombys folk 

342 
bud med pinne 201 
bud o kallelse 514 
bud °inlöper 462, 516 
budstav 431, 432 
budsticka 592 
Burvik, Knutby sn 245 
buske 281, 306, 308, 396 
buskning 315 
buskning på stora landsvägen 550 
Busta, Odensvi sn 601 
By, Harbo sn 583 
byafogde se byfogde 
byalag/byelag/bylag se även byalag, 

sammansatta, sammansättning 
20, 24, 28, 48, 49, 52, 101, 248, 
361, 378, 391, 411, 417, 431, 440, 
455, 456, 461, 481, 545, 551, 579, 
599 

byalag el ordning (byordning) 149, 
150 

byalag, sammansatta 357, 361, 363, 
378, 381, 453, 461, 467, 545, 562 

byalags budaretecken 466 
byalags fiskevatten 109 
byalags flesta röster 108 
byalags inkomster o utgifter 304 
byalags karta med protokoll 197 
byalags kassa 304, 456 
byalags papper 196, 204 
byalags samfällta nytta 371 
byalags tavla 549, 566 
byalags ungdom 334 
byalag är vidlyftigt 367 
byaman/byman (bydelägare) 13, 

126, 129, 288, 355, 365, 552, 553, 
595, 597 

byaman/byman (byfogde) se 
huvudman, ålderman 126, 
300, 302, 304, 583 

byamans namn o bomärke 347 
byamans ombyte 161 
byamanssyssla 304 
byamanstjänst 161 
byamans val 48 
byaman äger makt 158 
byamän hopkallas med budkavle 

385 
byarbete 499 
byar gränsa tillsammans 25, 87, 89, 

380  

byar mötas i öppet fält jfr värnelag 
25 

byar som har åker o äng tillsammans 
inom en hägnad jfr värnelag 483 

byaråd se byråd 
bybro 273 
bydocka se även budkavle 248 
byelag se byalag 
by- el sockenmän 457 
byfogde se även byaman 62, 67, 70, 

99, 100, 101, 164, 173, 174, 175, 
182, 196, 199, 221, 227, 255, 257, 
264, 267, 282, 292, 293, 510, 603 

byfogdebefattning 156 
byfogde biträdes av två bisittare 221 
byfogde felar 603 
byfogde ombytes 603 
byfogde, ordinarie o extra 172 
byfogdes försummelse 173, 175, 199 
byfogdesyssla 1 1 1 
byfogde uraktlåter 176 
byfolk 45, 58, 105, 288, 466 
byfolket o alla de som bo på byns 

ägor 566 
byförening 114 
byförordning 451, 550, 552, 583, 

597, 603 
bygata 580 
bygga el bo 160 
byggnads- o stängselvirke 330 
byggnadsordning 11 
byggnadsordning för lantmannen 9 
byggnadsverk 490 
byggning 272 
byggningabalken 39, 45, 108, 303, 

325, 326, 329, 330, 331, 415, 428, 
429, 430, 435, 442, 452, 457, 460, 
546, 547, 549, 563, 564, 608 

bygranne 154, 584 
bygräns i åker 405 
bygräns i öppet fält 410 
byintressent 577 
byka o tvätta vid vattenställe 483 
bykarta 389 
bykassa 53, 63, 64, 68, 69, 109, 110, 

145, 173, 182, 196, 197, 321, 324, 
431, 434, 448, 515, 525, 557 

bykassas förvaltning 335, 450 
bykassemedel 204 
bykavle 43, 45, 46, 222, 256, 503 
bykista se även kista 1 
byklubba se även budkavle 267 
bylag se byalag 
bylefogde 290 
byman se byaman 
bymark 23 
by med boställe 315 
by- o granneordning 36 
by- o sockenförordning 15 
by- o uppsyningsman 112 
byordning se även byförordning, 

kontrakt o förening 20, 28, 31, 38, 

trämärke, 	trätavla, 	åldermans- 
klubba 21, 33, 38, 39, 40, 54, 58, 
71, 77, 92, 127, 158, 178, 183, 195, 
204, 238, 245, 248, 253, 258, 318, 
345, 351, 358, 370, 372, 385, 390, 
397, 403, 417, 467, 483, 485, 487, 
505, 540, 544, 545, 553, 560, 561, 
571, 578, 586, 589, 603 

även 
151, 



157, 185, 219, 237, 261, 375, 390, 
402, 415, 430, 440, 460, 466, 477, 
524, 526, 527, 530, 532, 566, 595, 
597, 600, 608 

byordning uppläses o stadsfästes 25 
byordning uppläses vid häradsting 

41 
byordning vilken Norrby-bönderna 

upprättat 498 
byordning åtlydes av byalag, men 

ingen mer 454, 466 
byordning ändras 49 
byordning överträdes 537 
byprotokoll 182, 197, 205 
byråd se även bystämma 33, 34, 35, 

47, 107, 126, 127, 164, 174, 175, 
182, 198, 199, 201, 202, 213, 216, 
217, 248, 257, 539, 555, 581 

byrådsprotokoll 267 
byrätt 109, 185, 231, 322, 431, 433, 

448, 467 
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40, 45, 74, 87, 115, 123, 153, 177, 
186, 381, 444, 490, 495, 502 

byordning i Upsala län 1820 1, 487, 
491, 501 

byordning efterleves 123, 152 
byordning enligt 1742 utgivet pro-

jekt 525 
byordning fastställes 183 
byordning förbättras 180 
byordning föreläses 62 
byordning författad av Carl Ax. 

Douhan 110 
byordning förvaras hos ålderman-

nen 520, 582 
byordning förvaras noga 527 
byordning gillas o stadfästes 489 
byordning ingives till rätten 467 
byordning intecknas 174 
byordning kungöres 53, 87 
byordning på prov 217 
byordnings egenskap 114 
byordningsföreskrift 182 
byordningsförslag 1 
byordningsförslaget 1742 (= MBO) 

20, 501 
byordnings giltighet 89, 454, 466 
byordnings giltighet i grannby 253, 

454 
byordnings handhavande 435 
byordning skall ej gälla nästgrän-

sande byar 466 
byordning skall gälla för nästgrän-

sande byar 466 
byordningsman se även byaman, ål-

derman 322, 330, 577 
byordningsprojekt 47, 202 
byordning stadsfästes 25 
byordningstavla 136, 137 
byordning till hemmans förmån 245 
byordning, tryckt 490 
byordning uppläses 24, 35, 46, 128, 

byrätt el bystämma 434 
byrätts godtycke 389 
byrättslåda 434 
bys allmänna samkväm 216 
bys allmänna väg 44 
bys backe 84 
bys bästa 152 
bys bästa äng 34 
bys enskilda författning får ej strida 

mot socknens allmänna byordning 
481 

bysesman 290 
bys fiskevatten 35 
bys gemensamma mark 68 
bys gemensamma nytta 426, 536 
bys gemensamma handlingar 81 
bys gemensamma räkning 443 
bys handlingar 211 
bys handlingar o dokument 608 
bys hushållning 38 
bysittare se även bisittare 268, 538, 

552, 603 
Bysjön, Ununge sn 255 
bys kartor o beskrivning 257 
bys kreatur 90 
byskrin 441 
byskrå 226, 516, 582 
bys kyrkväg 222 
bys nytta o förbättring 260, 536 
bys- o gärdeslag 388 
bys rote 487 
bys samfällda lov o minne 497 
bys samfällda mark 193 
bys samfällda nytta 193 
bys samfällda väg 468 
bys samfällda åkrar 66 
bys samfällda ägor 121 
bys samlingsplats 457 
byssje 394 
bys skogsmark 155 
bystav se även budkavle, stav 431, 

448 
bysticka se även budkavle, sticka 

121, 206 
bystämma se även byråd, rådstuga 

28, 33, 38, 69, 74, 93, 94, 101, 185, 
211, 212, 215, 248, 303, 322, 324, 
329, 389, 390, 425, 431, 432, 434, 
549, 582 

bystämma försummas 425 
bystämma utlyses 390 
bystämmobeslut 79 
bystämmoprotokoll se även bypro- 

tokoll 69, 96, 197, 206, 335 
bystämmoprotokoll sändes till 

landskansliet 335 
bys ungdom 80 
bys vidsträckta värnar 344 
byta (dela åker) 150, 282 
byta om 561 
bytavla 110 
byta äng 150 

byte 433 
bytesren 22, 236, 318, 438, 458, 476, 

532 
bytes- el skiljeren i sädesgärdet 479 
byvall 152 
Byvikslindan, Rindö, Värmdö sn 

283 
byvis 2 
byväg 35, 84, 230, 232 
byvägs delning 264 
byvägslängd - delningslängd 441 
byålderman 5, 13, 47, 53, 502 
Byängen, Blidö sn 102 
Byängen, Frötuna sn 123 
Byängen, Rådmansö sn 161 
Byängen, Norrål, Västerfärnebo sn 

580 
båda (buda) 117, 134,290 
Båklarhamnen, Blidö sn 103 
Bårskär, Härkeberga sn 384 
Bårskär, Långtora sn 384 
båt 37, 74, 137, 283, 400 
båthus 40 
båtshake 320, 330, 450, 570 
båtshake med skaft om 3 famnar 579 
båtshake som skall hänga på stugu- 

väggen 573 
båtsman 39, 41, 50, 61, 62, 64, 76, 

82, 84, 88, 179 
båtsmanfolk 39 
båtsmansmarscher 344 
båtvirke 37 
båtåra 104 
bäck 459 
Bäcken, Hällby, Torshälla sn 306 
bäckrensning 586 
Bäggeby, Tierps sn 488, 489 
Bälinge hd 340 
Bälinge sn 340, 342 
Bälsunda, Hjälsta sn 376 
bära bar eld se även bar eld 123 
bära eld 60, 68, 233 
bära kalv 500 
bärande äng 337 
bärbuske 579 
Bärby, Faringe sn 242 
bärga 188, 224, 259 
bärgningstid, se även andtid, skör- 

detid 44, 52, 57, 179, 233, 262, 
346, 386, 465, 519, 525 

bärplockning får ej ske på varandras 
ägor 283 

Bärsta by, Giresta sn 373 
bättre ordning i bylag 20 
böka 29, 389 
Böksta, Balingsta sn 351 
böna 37, 213, 246, 260 
bönstör 395 
börda 82 
bördiga Uppland 338 
Bölje Fyrisäng (Föresäng) 458 
Börje sn 456 
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bössa 193 
böta dubbelt 29 
böta efter lag jfr bot efter lag 77, 79, 

118, 570 
böta på ting 250 
böter 24, 58, 137, 231, 286, 508 
böter ej till brännvin 25, 574, 577 
böter ej till dricka 25, 574, 577 
böter fördelas se även böters an- 

vändning 25, 436, 443, 520, 591 
böter fördelas efter mantal 257 
böter förräntas 582 
böter förvaras i en kassa 473 
böter förvaras i en kista 522 
böter samlas hos ålderman 355, 380, 

466 
böters anvädning 25, 49, 53, 58, 63, 

65, 73, 81, 101, 123, 153, 159, 180, 
234, 257, 306, 317, 375, 380, 402, 
425, 428, 430, 436, 441,443, 481, 
515, 533, 534, 536, 570, 574, 577, 
582 

böters pantning 519 
böter till fattiga 319, 380, 436, 549 
böter till köp av klocka 382 
böter utmätas 69, 237, 605 
böter uttagas 473 
bötesbelopp 387 
bötesmedel 63, 69 
bötespengar 101 
bötespenning 91 
bötesrevers 434 

Carlschiöld, C landshövding 16 
Carlsson, J A 15 
charta sigillata 287 
cirkulär 15 
citerad lag se byggningabalken, 

missgärningsbalken, kungl majts 
brev o förordningar 

Daga hd 300 
dagakarl 530, 595, 597 
dagspenning 78 
dagsverke 179, 192, 205, 215, 222, 

497, 503 
dagsverksbud 189 
dagsverkskarl 84 
dagsverks- o soldattorp 359 
dagsverkstorp 45, 358 
dal 407, 462 
Dalby församling, Dalby sn 357 
Dalby sn 357 
dal fylles o höjes 352 
Dalgrind, Hällby, Säby sn 551 
dal o höjd 393 
Danmarks sn 15, 470, 487 
Dannemora sn 406, 413 
dans 30, 80, 222, 333, 341, 401, 402, 

405, 482 
dans på loge 396 
danssällskap 401, 402  

Danviken, hospital 36 
Darsgärde, Skederids sn 273 
delning 152 
delning i storskifte 468 
del på öretal 434 
delägare 42, 175 
den högste Guden 360 
depesch 592 
deputerad av varje härad 19 
dialekt 2 
dialektalt språk 552 
diföl 93, 238, 239 
digris 57, 70 
dika 39, 64, 79, 325, 337, 367, 431, 

475 
dika efter snöre 583 
dika efter öretal 582 
dika el köra skiljefåra 480, 484 
dika för lego 408 
dika in på sin grannes åker 447, 469 
dikare 22, 517 
dikarelön 21, 88, 214, 235, 313, 367, 

379, 398, 457, 463, 484, 517, 554, 
590 

dika vattnet från åker 512 
dike 23, 74, 79, 88, 137, 152, 214, 

225, 292, 318, 347, 369, 431, 488, 
533 

dike efter ortens belägenhet 21 
dike el ren 152 
dike i gärdet 82 
dike mellan åkrar 79, 541 
diken gagnar åkerbruket 475 
diken nedköres 56 
dike på mosse 79 
dike rensas 43 
dikesbacke 310 
dikes beskaffenhet 50 
dikeshållning o syn 517 
dikesknä 488 
dikesmull 22, 55, 313, 398, 517 
dikesren 26, 313, 352, 398, 419, 457, 

587 
dikesren bortgräves 55, 352 
dikesrensning 79, 230 
dikessyn 21, 22, 39, 43, 52, 55, 88, 

dike utsynas 386 
dikningsskyldighet 326, 546, 563 
dikningssyn 21, 303 
Dillingby, Husby-Lyhundra sn 176 
Dingtuna sn 567 
dispyt 397, 521, 523, 585 
ditmota 591 
ditsläppa 155 
djup 50 
djur 266  

djur från andra härader 341 
docka se även bydocka 24 
dokument 268, 608 
dokumentskrin 530, 597 
Domarbo, Tolfta sn 492 
domare 549 
dombok 1,49, 54, 130,200, 570 
domboksmaterial 1 
domföra 54 
domkapitlet i Uppsala 15 
domlag (ålderman med bisittare) 397 
domstol 28, 30, 117, 239, 306, 324 
domstols stadsfåstelse 421 
domstols överenskommelse 421 
Dorkarby, Tolfta sn 493, 494 
dotter 37, 45 
draga 288 
draga bark 101 
draga hopnot 104 
draga i notvatten 138 
draga lott 345, 364 
draga med sig gödsel o mull 457 
draga not 102, 104, 147, 160 
draga o jämka 313 
dragare 449 
draga varp 62 
dragkreatur 369, 572, 600, 601 
dragoxe 256 
dragrodd 133 
dricka 25, 317, 577 
dricka el brännvin 402 
driva av by 37 
driva boskap 587 
driva kreatur 176, 596, 601, 605 
driva ut 459 
driva vall 161 
drivfall 325 
drivfjäder 502 
droppfri 410 
dryck 340 
dryckenskap 317, 535 
dryckeslag 402 
dryckesmål 251 
dryckesvaror 335 
Dräkernskär, Svartlöga, Blidö sn 

109 
dräkt 106 
dräng se även bisittare 37, 39, 44, 

45, 81, 91, 451, 556 
Dröghamn, Kulla sn 381 
dröjsmål 178 
dubbel bot 231 
dubbel bot se även tveböte 231 
duglig se dugse 101 
duglig karl 327 
dugligt folk 79 
dugse 101 
Dumlöten, Långtora by o sn 388, 

389 
Durrvreten, Gillberga, Rådmansö sn 

145 
dya 551 

132, 158, 159, 235, 259, 300, 313, 
347, 352, 361, 398, 414, 419, 428, 
430, 437, 442, 452, 454, 457, 462, 
464, 478, 483, 517, 521, 523, 527, 
529, 540, 546, 563, 572, 584, 592, 
596, 607, 610 
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dygdig medlem 317 
dygd o ärbarhet 401 
dygn 447, 610 
dynga el gödsel 223 
dyngköming 360 
Dyvassö, Länna sn 124 
Dyvik, Vätö sn 32, 33 
Dyvägsgrind, Hällby, Säby sn 551 
dåraktig fruktan 332 
Däcksta, Hökhuvuds sn 86 
däld 50 
dämma 21, 142, 230, 265 
dämm- el fiskeredskap 173 
dö 83 
döda o upphäva byordning 42 
dödsfall 81, 89, 179, 233, 236, 260 
döma 48, 116 
Dömansör, Söderöra, Blidö sn 111 

ed 37, 124, 136 
Edebo sn 72 
Edeby, Väddö sn 279 
eder o svordom 21, 33, 54 108, 178, 

204, 300, 303, 312, 318, 397, 436, 
454, 462, 471, 472, 475, 516, 589, 
592, 594, 599, 609 

ed gånga 181 
Edkarssundet, Harg, Vätö sn 43 
Edsbro sn 230 
Eds by, Börstils sn 54, 59, 72 
Edskara holme, Harg, Vätö sn 43 
Edsta, Villberga sn 453 
efter gammalt 369 
efter hemman o stångfall 88 
efter hemmans storlek 294 
efter jorddel 215 
efterleva bylag 101 
efterlevnad 32 
efterlåten 96 
efterlåtenhet o otidig flathet 317 
efterrättelse 32 
efterse råsten 353, 408 
efter stångfall o uppsatta råmärken 

438 
egen backe 149 
egendomsrätt är helig 338 
egenfärdig (egenhändig) 493 
egenhändigt bomärke 112 
egensinnighet 105 
egenvillig 253 
egen väg över annans åker 112 
Ehn, W 16 
ek 394 
Eka, Hagby sn 361 
Ekbolanda, Hagby sn 361 
Eke, Rö sn 270 
Ekeby, Bondkyrko sn 453 
Ekeby, Bro sn 30 
Ekeby, Långtora sn 384 
Ekeby, Malsta sn 206 
Ekeby, Riala sn 289 
Ekeby sn (Upplands-Ekeby) 406  

Ekeby, Söderbykarls sn 209 
Ekeby, Vänge kn 467 
ekollon 394 
ekonom el hushållare 19 
ekonomi o lantkultur 19 
ekonomisk nytta 581 
ekonomisk regel 8 
ekstock se även ökstock 396 
elaka, förbrända o rämnade spisar 

180 
elak vana 78, 230, 482 
eld 24, 53, 57, 60, 68, 74, 80, 132, 

159, 180, 193, 197, 206, 237, 240, 
253, 254, 261, 277, 281, 286, 290, 
306, 309, 316, 319, 346, 349, 355, 
365, 380, 385, 387, 390, 401, 405, 
410, 428, 429, 435, 440, 442, 447, 
452, 455, 460, 465, 469, 476, 485, 
507, 515, 519, 522, 524, 525, 527, 
536, 539, 548, 557, 565, 573, 583, 
590, 595, 597, 600, 608, 611 

eldbärare 573 
eldfara 480 
eldfängt halmtak 331 
eldfängt ämne 447 
eld i by 94, 95 
eld i skog 240 
eld lämnas osläckt 524 
eldmaskin 264 
eld må icke bäras bar 103, 215 m. fl. 
eld, ovårdad 123 
eldröder 300 
eldskada 421 
eld släckes 90 
eldstad 57, 75, 123, 184, 237, 261, 

268, 286, 505, 533, 557, 583 
eldstad nedrives 450 
eldstad nedslås 346, 387, 401, 455, 

573 
eldstad synas 555 
eldstad återuppsättes 331 
eldsvåda 45, 123, 157, 159, 329, 330, 

390, 394, 477, 480, 565, 573, 575 
eld under storm 331 
eld vårdas 80, 215, 226 
Ellkannan, Kulla sn 381 
Elma, Vansö sn 10, 309 
enahanda säd 88 
Enberga, Fröslunda sn 372 
enbuske 84, 314, 394 
enbär (jensbär) 61 
en el flera söndagars stockstraff 342 
Enequist, G 3 
engelskt rar 74 
engskar se ängskära 360 
enhage 316 
en häst räknas emot en ko 198 
en häst räknas för tre kor el oxar 365 
en häst räknas för två kor 371 
en häst räknas för två nöt 366 
enighet 49 
enigt uppsläppande 198 

Eningböle, Gryta sn 358 
en kvarts timme 149 
enmålsdike 96 
ensak 294 
ensidighet 313 
enskifte 338 
enskild författning 481 
enskild hage el äga 526 
enskild hägnad 260 
enskild skogshage 460 
enskild äng o hägnad 232 
enskilt skifte 60 
enskilt tillhörande o avstängd äng 

444 
Enskär, Svartlöga, Blidö sn 109 
Ensta, Dalby sn 357 
enstaka gård 392, 396, 417 
enstaka hemman 411 
enstaka o avgärdat hemman 84 
enstör, krokig 394 
Enviken, Bergshamra, Länna sn 120 
Erixon, S 1 
Ersbo, Tolfta sn 501 
Ersta, Tolfta sn 495 
ersätta 232 
ersätta av lön 88, 178 
ersätta skada 126 
ersättning för besvär 81 
ersättning för bete i äng 443 
ertappas i ärt- o rovland 395 
Eskilstuna stad 1, 9 
Eskilstuna stadsarkiv 1 
Estuna sn 162 
ett korum på vart öresland 365 
ett slags säd på varje trakt utsås 352 
exekutiv auktion 182, 204 
exekutor 74 
exekvera böter 592 
exempel 19 
exemplar av byordning 557 
exemplar av Kungl. Majts år 1742 i 

nåder utfärdade projekt till byord- 
ning 473 

expeditionskronobefallningsman 
242, 299 

expeditionssekreterare 218 
extra byfogde 172 
extra utlagor efter öre o örtug 583 

fader 267 
falsk beskyllning 339 
falskt vittnesbörd 216 
famn 82, 235, 430, 571 
famntal 388 
fara genom grind 113, 115, 122, 166, 

604 
fara med eld o ljuster 40, 160 
fara med häst 46 
fara med ljuster 35, 45 
fara oförsiktigt 271 
fargalt 341, 405, 433, 450 
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Faringe sn 242 
farkost 125, 286 
farligt rum 526 
farsot bland människor o kreatur 

534 
farväg 23, 34, 52, 211, 225, 249, 507 
Fasterna sn 259 
fastlagssöndag 210 
fast stolpe 302 
fastställa 32 
fastställd tid överskrides 128 
fastställelse 505 
fattig 101, 131, 446, 460, 534, 591 
fattiga hysas 265 
fattiga vårdas 174 
fattigbricka 131 
fattigdom 57, 89, 215, 236, 240, 260, 

524 
fattigförsörjning 336 
fattighus 514 
fattigkassa 96, 227, 334, 375, 380 
fattigkassas föreståndare 422 
fattigklubba 131 
Faxan, Forkarby, Bälinge sn 343 
fela 80, 441 
felaktig eldstad el skorsten skall 

nedrivas 268 
felaktighet 122 
Fiby säteri, Vänge sn 467 
Filke, Hagby sn 361 
Films kyrkby, Films sn 413 
Films sn 247, 406, 413 
Fingarne, Estuna sn 162 
finna nödigt att förbättra 131 
Finnby, Rimbo sn 261, 263 
Finnerå'nger, Västland sn 502 
Finntorpsängen 508 
finskogsplantering 412 
Finsta, Vänge sn 467 
fisk 143 
fiska se fiske 
fiskare 70 
Fiskartorp, Kulla sn 381 
fisk bortdrives av buller 300 
fiske se även krokfiske 23, 28, 48, 

58, 80, 84, 104, 120, 127, 133, 153, 
179, 255, 266, 267, 267, 277, 308, 
314, 327, 396, 410, 421, 443, 464, 
581 

fiskeavel 327 
fiskebragd 130, 144, 257, 294 
fiskebyordning 142, 144 
fiskedike 142 
fiskedon 365, 386, 396 
fiske förskämmes 283 
fiske förstör annans sjöfoder 301 
fiske i dike 118 
fiske i fiskelek 130 
fiske i Marka sjö, Hargs sn 80 
fiske i vikar 118 
fiske i å 237 
fiskelag 106  

fiskelek 127, 130, 143, 158, 300 
fiske med lyntning se även lyntning 

147 
fiske med not 111, 135, 158 
fiske med nät 111 
fiske med skötar 111 
fiske- o fiskevatten 439 
fiskeordning 1, 142, 144 
fiske på annans vatten 133, 308 
fiske på söndag 100 
fiskeredskap 35, 45, 69, 80, 89, 106, 

173, 179, 227, 232, 240, 254, 300, 
327, 360,418, 548, 565, 605 

fiskeredskap fördärvas 89 
fiskeri 103, 520 
fiskeri med not, skötar o nät 100 
fiskesjölek 520 
fiskestadga, förklaring t 421 
fiskeställe 360 
fisketid 144 
fisketyg 37, 80, 143 
fiske under is 149 
fiskevatten 23, 35, 44, 45, 58, 64, 69, 

102, 108, 109, 125, 155, 160, 267, 
277, 281, 283, 286, 288, 294, 306, 
360, 396, 421, 452, 548, 565 

fiskevatten delas år om 125 
fiskeverk 143 
fiskrom 396 
Fiskviksvadet, Hammars äng 445 
Fittja sn 378 
fjortonde mars 229 
fjäder 431 
fjäll se åker- o ängsfiäll 
Fjällarne, Harg, Vätö sn 39, 43 
Fjällmossen, Ramsta, Sköldinge sn 

301 
Fjällängen, Torslunda, Husby-Ly- 

hundra sn 186 
fjärdedag jul 129, 151 
fjärdedels hem 550 
fjärdedels hemmansägare 248 
fjärdedels mantal 174 
fjärdedels timme 372, 431 
fjärding 62 
fiärdingsman 466 
fjäril 395 
Raden, Östra Lagnö, Ljusterö sn 

288 
flat avbackning 470 
flathet 317 
flathet o försummelse 137 
flesta röster 81, 172, 217, 251, 253 
flest votum 183 
flicka 394 
flickebarn 317 
flit 407 
floddike 31,33, 39, 52, 79, 246, 318, 

327, 435, 449, 517 
flod- o avloppsdike 60, 68, 82, 214, 

303, 379, 407, 463, 539 
Flogsta, Bondkyrko sn 453  

flottö 111 
flyga i sädesgärde 447 
flyga uppå torvtak (om höns) 604 
flyghavre se även landhavre 22, 235, 

572 
flytta kreatur till fäbodar 591 
flytta till torp 387 
flyttbro se även flyttningsbro 23, 56, 

314, 326, 353, 409, 459, 464, 590, 
593 

flyttningsbro 89, 179 
Fläckebo sn 515 
flöde 73 
flöja 28, 34, 37, 40,43, 66, 78, 111, 

183, 184, 186, 221, 230, 256, 275, 
281, 293, 306, 348, 409, 455, 471, 
484, 577 

flöja in i åker el äng 256 
flöjaktigt kreatur 254 
flöja o inhoppa 577 
flöja över gärdsgård 186 
flöjig 78,91 
Fock, B W landshövding 1, 14 
Focksta, Hagby sn 361 
foder 61, 70, 105, 456 
foderförlag 328 
foderhus 129 
foderlass 151 
foderrum 365 
fodertillgång 337 
foderår 601 
foga anstalt 80 
fogde 512 
folk av mindre frejd 53, 80, 159 
folkilsken 320, 433, 450, 469 
folkilsken o okynnes 469 
folkilsket kreatur 320 
fora 236 
Forkarby, Bälinge sn o hd 3, 10, 

342, 343 
forna tider 314 
Fors, Hökhuvuds sn 86 
Forsby, Simtuna sn 555 
Forssa, Hagby sn 361 
forväg 480 
fosterlandskärlek 339 
fot i skällklave 179, 240 
fotstång 122 
framfart genom grind el led 389 
Frebro, Tierps sn 489 
freda 383, 386, 479, 480 
freda brunnar o källor 480 
fredad från boskapsbete 472 
fred o hägn 585 
Fredriksborgs fästning 282 
frejd 53, 80, 159, 380 
fridlysa 388 
frid o enighet 83 
fridsens Gud 116 
fridsförstörare 577 
Friesendorff, F landshövding 16 
friherrinna 307 
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frihetsår 316 
frikalla 26, 36 
frisedel 514 
frivillig 168 
frosseri 317 
frost 394 
frukt 400, 534 
fruktan för vanheder 332 
fruktträd 330, 394, 410, 455 
fruset gräs 328 
Frustuna sn 300 
frånstänga skifte 79 
frånvaro från bystämma 43, 248, 

519, 530 
frälsebefallningsman 370 
frälsebokhållare 301 
frälsebonde 241, 396, 548, 565 
frälsehemman 467 
frälseinspektor 425 
frälseman 3% 
frälseskatt 396 
frälsetorpare 548, 565 
främmande fiskare 70 
främmande folk 90, 106 
främmande häst 94, 256 
främmande inhyseshjon 334 
främmande kreatur 67, 68, 105 
främmande kreatur får ej intagas 489 
främmande kreatur till bete 52, 82, 

580 
främmande o inhyses folk 47 
frö fålles 408 
fröjdeskott 465 
frökvist 455 
Fröslunda sn 371 
Frösthults sn 538 
Frösunda sn 228 
Frötuna o Länna skeppslag 99 
Frötuna sn 113 
Frövi, Balingsta sn 351 
Fullerö, Barkarö sn 562 
fullflugen 580 
fullgiltig gärdsgård 122 
fullkomlig arbetskarl 315 
fullkomligt hjon 26 
fullmakt I 1 1 
fullmäktig 397 
fullständig redogörelse för bykassa 

335 
fullt stånd 121 
fullt vitesord 143 
fullvuxen 394 
Funbo sn 425 
Funck, J landshövding 4 
fylla skada 192, 506 
fylleri 150, 333, 339, 446, 539, 591 
fylleribrott 549, 565 
fylleri o dryckenskap 546, 563 
fyllnad 552 
fyrbåk 155 
Fyrisäng, Bälinge sn jfr Föresäng 

343, 458  

fågel 266 
fånga 266 
fångskjuts 509 
får 29, 34, 36, 50, 74, 88, 97, 148, 

155, 162, 165, 174, 184, 225, 251, 
316, 371, 459, 463, 471, 473, 492, 
494, 572 

fåra 192, 279, 318 
fåra rätt körd 475 
fåra uppköres 313, 368 
får avbiter 329 
fåra åkrar mellan 348 
fårbalk 393 
får betar sädesbrodd 455 
fårbete i skog 413 
fårbete i äng 171 
fårfoder 394 
fårgumma som vallar bygrannars får 

489 
fårhjord 74 
fårkant 470 
fårkreatur 110, 187, 193, 266, 455, 

577 
fårs bete 280 
fårs bete i skogsmark tillåtes 501 
får skadar skog 329 
fårskötsel 7 
fårslag 316 
fårs o getters bete i öppen skogs- 

mark 329 
Fåör, Söderöra, Blidö sn 1 1 1 
få 36, 170, 171, 470 
fäbod 491, 500, 591 
få borttages hemligt 214 
fäboskap 34, 500 
fäbro 587 
fädrift 142, 246, 539 
Fäholmen, Ramsö, Värmdö sn 281 
Fäholmsbron 281 
fähus 53, 89, 90, 180, 316 
få i annans äga inta 226 
fäkreatur 100 
fälle el lövtäkt på oskiftad skog 397 
fält delas i lagom stora skiften 419 
fältkommissarie 425 
fåltväbels boställe 436 
Fälvi, Dingtuna sn 567 
fängelse 577 
fängsel 40, 122, 170, 175, 201, 214, 

577 
fängsla (okynnesfä) 34, 48, 101, 117, 

128, 130, 133, 134, 164 ,174, 183, 
189, 192, 198, 260, 303, 365, 484, 
584 

fängsla el akta 130, 133, 134 
fänrik 412, 605 
Fänsberga, Kulla sn 378 
färdas med vagn 163 
färgtak 410 
färsk gärning 37, 104, 288 
Färsna, Estuna sn 163 
få släppes 213 

fästigs uppkvistande 586 
fäväg 246, 501, 508, 528 
föda hästar o hornboskap inom hus 

328 
föda över sommaren 88, 179 
fögderiförvaltning 3 
föl 36, 77, 88 
föl el unga lösa hästar 88 
fölfoder 265 
föl född över en vinter räknas för en 

ko 474 
fölunge 110, 248 
fölunghingst 328, 340 
föra ordet 557 
förargligt leverne 421 
förargligt o otidigt leverne 180 
föra räkning 206 
förbjuda 139 
förbjuda fiske 157 
förbjuden tid 40 
förbjuden åtgärd 78 
förbjudet att beta där man ingen del 

haver 479 
förbjudet spel 333 
förbrutna medel 106 
förbryta 234, 460 
förbrytare 53, 81 
förbränd o rämnad spis 75, 90 
förbud se även vitesförbud 1, 30, 44, 

48, 50, 154, 480 
förbud kungöres 51 
förbudsprotokoll 206 
förbud vid vite 279 
förbättra 336 
förbättrad hushållning 111 
förbättrad ladugårdsskötsel 328 
förbättra ordning 241 
förbättring 260 
förbättring i hushållningen o åker- 

bruket 474 
förbättring i lanthushållningen 335 
förbättring vid lantbruk 534 
förbättring vilken rör hushållningen 

534 
fördelning av grindar o led 531 
fördelshjon 452 
fördels o backstugufolk 150 
fördels ved 37 
fördold eld 80, 90, 180, 233 
fördrista sig 111 
fördubblat vite 288 
fördärva 319 
fördärva gärdsgård 64 
fördärvande nöjen 482 
fördärva o nedtrampa 22 
fördärva stängsel 49 
förebyggande av inbördes misshäl- 

ligheter, trätor o onödiga rätte- 
gångar 371 

förekomma ohägn 57 
förekomma oreda 300 
förelägga vite 460 
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förena 47 
förenas om kolordning 498 
förening 1 1 1 , 119, 160, 164, 242, 291, 

376, 469, 526 
förening angående samfällta betes- 

hagar 459 
förening av häradsrätt vid vite fast- 

ställd 459 
förening o byordning 376 
förening o byordning om bete 376 
förening om bete i äng 375 
förening om vitesförbud 163 
föreningsregler o byordning 366 
Föresäng, Bälinge sn, jfr Fyrisäng 

343, 458 
Föresängshagen, Forkarby, Bälinge 

sn 344 
förfallen gärdsgård 364 
förfara ovarsamt med byordning 231 
författare 110 
författning 45, 84, 323, 567, 598 
författning om landskulturen 19 
förfriskning 333 
förfång 47, 266 
förfäder 19, 322 
förgripa 24 
förhindra fiskens gång 360 
förkortningar 17 
förkovring 445 
för lega bliva uträttat 380 
för !ego 58, 109, 123 
förlikning 36, 232 
förlust av fiskeredskap 464 
förmedlat hemmantal 546 
förmyndare 175, 370 
förnyad stadsfästelse 47 
förnär 22, 178, 217 
för nöds skull 530 
förolämpa 105 
förordning se kungl majts förordning 
förplägning 482 
förrän snön avgår om våren 512 
förränta 582 
förrätta hoparbete 122 
försaka bystämma 390 
församla 107 
församlings fattige 101, 549 
församlingsföreståndare 310 
församlings ledamöter 73 
församlings o nödlidande fattiga 131 
för sen ankomst 149 
försiggå 596 
försiktighet 407 
förskämd 157 
förslåtta 445 
första april 145 
första barmark 281 
första höstfrost 395 
första korinterbrevet 14 kap 40 vers 

436 
första maj 221, 255, 282, 283, 285, 

302  

första mars 108 
första november 231 
första såningsdag 83, 407 
första vårdag 88, 232, 235, 239, 253, 

531, 567 
första öppetvatten 286 
förståndig hushållare 184, 215 
försumlig 96, 97, 465, 607 
försumlighet 52 
försumma dikning 475 
försummar ålderman 448 
försumma sammankomst 483 
försummelse 171 
försummelse att fortskaffa budkavle 

390 
försvarlig 29 
förp:rarligen fängsla o stocka häst 

111 
försvarlig gärdsgård 94 
försvarligt stånd 472 
försvarligt stängsel 28, 34 
försynens nåd 109, 339 
försäljning 137 
förteckning 582 
förtiga åverkan 79 
förtimring 455 
förtrampa andras foder 113 
förtrampa åker 44 
förtära gemensamt 25 
förvaltning 175, 195 
förvara (ängar) 56 
förvara penningar i dokumentskrin 

597 
förvilla ägoskillnad 132 
förvisa från by 82 
förvitelse 94, 95 
föräldrar 34, 38, 216, 325 
föräldrars lov 59 
förödelse i skog genom får 329 
föröka gödsel 408 
föröva 1 1 1 
föröva ohägn 141 
föröva åverkan 266 
fösa el leda 142 

gagneligt göromål 81 
gall 500 
galt 341 
Gamla Uppsala by, Gamla Uppsala 

sn 474, 477 
Gamla Uppsala sn 474, 477 
gammal 564, 597 
gammal hävd 105, 1'18 
gammal plägsed 44 
gammal råg 97, 473 
gammal takhalm 456 
gammalt folk 77 
gammal vana 19, 83 
Gammelby, Börstils sn 72 
Gammelbyn, Skederids sn 273 
garn 69 
Garn, Biskopskulla sn 364, 366  

garnkasse 143 
gata 143, 313, 530, 588 
gavelstock (till kolmila) 137 
gavelvirke 140 
gemensam hägnad 537 
gemensam kassa 446 
gemensam nytta 28, 29 
gemensam räkning 443 
gemensam skog 181 
gemensamt arbete 32, 52 
gemensamt el hoparbete 183 
gemensamt gärde 49 
gemensamt äga väg o bro 123 
genombryta 470 
genomkörningsstängsel 306 
gensträvig 349, 465 
genväg 150, 213, 395, 398 
genvärdig 37 
get 36, 73, 122, 155, 166, 167, 168, 

234, 238, 247, 251, 266, 285, 459, 
463, 489, 498, 500, 573 

get el killing på rågbrodd 424 
get förbjudes 573 
get i fängsel 170 
getkreatur 519, 586 
gets bete på skog 329, 491 
get skadar skog 238, 329 
gets spis 394 
get vallas 494 
gevär 193, 264 
gill (giltig) 40, 183, 184, 507 
gilla 32 
gilla o stadfästa 71 
Gillberga, Rådmansö sn 141, 142, 

144 
Gillberga, Tolfta sn 496 
Gillberga, Vittinge sn 556 
Gillbergasunden, Rådmansö sn 143 
Gillbergaviken, Gillberga, Råd- 

mansö sn 142 
gilld gärdsgård 586 
giller 90 
giller el brandfälla 76, 180 
giltig kotjur 294 
Giresta by, Giresta sn 373 
Giresta sn 373 
Giresta sockens fattigkassa 375 
Gisslingö, Rådmansö sn 155 
gistvall 283 
gitta 80, 315 
giva tillbaka gräs el hö 522 
giva tillkänna 80, 179 
glashandlare 80 
glasspink 395 
gnistra 57, 216,355 
god frejd 80, 452 
god man 533 
god ordning 66, 76, 93, 126, 166, 

169, 416 
god sed 401 
gossars vallgång förbjudes 421 
gosse 394 
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gossebarn 317 
gott efterdöme 83 
gott exempel 19 
gottfinnande 466 
gott stånd 121, 175 
Gotö, Barkarö sn 562 
gran 394 
grankotte 412, 422, 455 
grannar förena sig 459 
granne 21, 31, 38, 45, 48, 67, 78, 284, 

346, 562, 584, 595 
granne el någranne 421 
grannerlig 40 
grannes bifall 74, 128, 129 
grannes ensak 444 
grannes fiskeredskap 232 
grannes fiskevatten 102 
grannes gräs 419 
grannes hjälp 465 
grannes lov o samtycke 121 
grannes redskap 548 
grannes skyldighet 179, 236 
grannes teg 391 
granne sår samma säd 492 
granne till granne 562 
grannlåt 15 
grannlåtskram 332 
grannordning 36 
grannsämja 38, 39, 200, 543 
grannsämja o god ordning 66 
granrisfång 306 
granris i gödselhögen 456 
granrisverk 143 
Gransundets vass, Blidö sn 106 
gran till gärdsel 163 
gratial 434 
grav 95 
gravsten 156 
gravöl 98, 332 
gren 588 
Gribby, Lohärads sn 200, 201 
Griggebo, Hållnäs sn 416 
Grillby, Villberga sn 453 
grind 21, 26, 28, 29, 39, 49, 55, 61, 

83, 100, 122, 170, 184, 274, 302, 
313, 345, 389, 407, 414, 445, 447, 
452, 533, 550, 551, 559 

Grinda, Torstuna sn 552 
grindar fördelas 21 
grind blåser ned 475 
Grindbo, Rytterne sn 545 
grind faller igen själv 559 
grindhake 546 
grindhållare 431 
grindlängd 441 
grind med lås 246 
grind o led 137, 184, 521, 529, 592, 

610 
grindpåle 546 
grinds beskaffenhet 127, 246, 302, 

559 
grindspjäla 319 

grindsvängel 397 
grip (fiskeredskap t) 267 
gris 29, 251, 262, 458, 459, 473, 498 
Grooth von, C landshövding 4 
grop 180, 410, 642 
Gropgården, Harg, Vätö sn 40 
Grovsta, Länna sn 125, 126 
grovt brottmål 446 
grund 109 
grunda på lag 84 
Grundvarp, Nolsterby, Börstils sn 

62 
grus 516, 550 
grusning 485 
Gryta by, Gryta sn 358 
Gryta, Kulla sn 378 
Gryta sn 358 
Gryttjom, Tierps sn 498 
Gråsteen, P 345 
gråstensmur 455 
Gräddö, Rådmansö sn 144 
Gräna, Dalby sn 357 
Gräna, Harakers sn 528 
Gränberga, Bondkyrko sn 454 
Gränby, Vaksala sn 483 
gränsa tillsammans 355 
gränsstolpe jfr råträ 
gräs 31, 148, 187, 225, 252, 394 
gräsbete 90 
gräsbete i skog 180 
Gräsbo, Östervåla sn 587 
gräsbärgning 155 
gräset står i sin bästa växt 97 
gräs knias 50, 97, 492, 503 
gräsmark 152 
gräs mognar 408 
gräs nedtrampas 34 
Gräspottan, Gillberga, Rådmansö sn 

145 
gräsrivning 608 
gräs rivs o knias 497 
gräsrot 327, 408 
grässkära 39, 44, 45, 70, 78, 149, 

150, 153, 157, 159, 174 
grässlåtter 155 
grästjuvnad 82 
grästomt 607 
grästäppa 40 
gräs uppknias 492 
gräsvall 107, 157, 600 
gräsväxt 56, 315 
Gräsö sn 73 
grävning 593 
gröda 49, 122, 161, 226, 259, 303, 

336, 380, 449, 463, 518, 592 
grön rågs betande 517, 521, 523 
Grönskären, Siarö, Rådmansö sn 

287 
Gubben, Söderöra, Rådmansö sn 

111 
Gud 116,360 
Gud allsmäktig 20 

Gudens välsignelse 419 
Guds bud o världslig lag 229 
gudsfruktan 228, 322, 339, 401 
gudsfruktan o dygd 336 
Guds ord läses 482 
Guds ord o mänsklig lag 317 
Guds straff över land o folk 401 
gudstjänst 160, 318 
Guds vilja 482 
Gullberg by, Rö sn 271 
gumse 36, 97 
Gunggräna, Dalby sn 357 
gunstig 142 
gunsträttvis 280 
gurksäng 395 
Gusmarängen, Rådmanby, Råd- 

mansö sn 147 
Gusmarängen betas 147 
Gusmarängsbackarna, Rådmanby, 

Rådmansö sn 147 
Gussjö, Fläckebo sn 516, 520 
Gustaf III (kung) 16 
Gyllenborg, J J landshövding 6, 228 
Gyllenborgs skrivelse 73 
Gymminge, Kulla sn 381 
gå 274 
Gåde, Boglösa sn 429 
gångled 205 
gång- o körväg 154 
gångstig 273, 361, 395, 480 
gångväg 35, 44, 250 
gå på råd 503 
gå på rågbrodd 471 
gå på råggräs 543 
gård (gärdsgård) 36 
gård 36, 530 
gårdatal 40 
gårdbo 224 
Gårdesta, Munktorps sn 544 
gårdfarihandlare 334 
gårdfariresande 420 
gårdfång 581 
gård ifrån gård 467, 535 
gårdsmantal 148 
gårdsnummer 67 
gårdstomt 80 
gårdsvedjebaddn ing 465 
Gårdsäter, Norrby, Tolfta sn 497 
Gårgen, Västerfärnebo sn 580, 581 
gås 40, 171, 221, 234, 237, 255, 302, 

306, 389, 394, 424, 433, 447, 458, 
473, 501, 528, 538, 573, 582, 603, 
604 

gås går på äng 458 
gås i hagar 378 
gåskreatur 298 
gås, okynnes 171 
gåsunge 458, 580 
gås vingklipps 302, 345, 465 
gå tillhopa 401 
gå till not 61, 126 
gå ur jorden 24 
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gå vad 395 
gå åstad 605 
gå över andras sådda åkrar 503 
gå över glld gärdesgård 586 
gå över rätta linjen 246 
gälda (gulden) 25 
gälda hö 447 
Gällbo, Västlands sn 502 
gärde 28, 29, 36, 50, 55, 70, 74, 126, 

165, 282, 320, 386, 447, 462, 594 
gärde fredas 386 
gärde i hägn 55, 473 
gärde i säde 163, 473 jfr sädesgärde 

o broddgärde 
gärde om höst slå 444 
gärdesbacke 60, 68, 78, 311, 428, 

430, 435, 444, 452 
gärdesbete 155 
gärdesdike 61, 409 
gärdeslag jfr värnelag 4, 367, 388, 

471, 483, 515 
gärdesren 40, 528 
gärdesslåtter 492 
gärde stängs 151 
gärde sädas 428 
gärdesäng 85 
gärde uppfredas 55 
gärde uppgives 430 
gärde uppsläppes 162 
gärdsel 23, 52, 92, 263, 315, 347, 

349, 459, 604 
gärdselfång 196, 205 
gärdselrå 600 
gärdsgård 21, 22, 25, 26, 29, 40, 44, 

49, 51, 64, 70, 74, 77, 82, 100, 104, 
111, 128, 137, 164, 170, 221, 232, 
224, 265, 289, 383, 391, 395, 397, 
403, 424, 436, 483, 528, 533, 567 

gärdsgård se även gård, häck 
gärdsgård av gärdsel 92 
gärdsgård av jordvall 92 
gärdsgård av sten 92, 397, 436 
gärdsgård av sten el gärdsel 146, 

604 
gärdsgård besiktigas 26, 114, 190, 

531 
gärdsgård blåser kull 55, 352, 462 
gärdsgård blåser ned 51, 178, 196, 

232, 383, 437, 457, 475 
gärdsgård bortföres 92 
gärdsgård efter hemmantal o stång-

fall 397 
gärdsgård iståndsättes 391 
gärdsgård kring sädesgärde 313 
gärdsgård lagas 439 
gärdsgård lutar 233, 241 
gärdsgård nedbrytes 154, 186, 395 
gärdsgård nedhugges 77, 142, 151, 

488 
gärdsgård nedrives 154, 567 
gärdsgårds beskaffenhet 122, 136, 

149, 165, 214, 431, 506, 579  

gärdsgårdsdelning 44, 100, 546, 563, 
602 

gärdsgårdsdelningsinstrument 602 
gärdsgårdsgrind 127 
gärdsgårdshank 319 
gärdsgå'rdshöjd 137 
gärdsgårds lycka 592 
gärdsgårdslängd 441 
gärdsgård som lag föreskriver 567 
gärdsgårdsskifte 128, 183 
gärdsgårdsskillnad 262 
gärdsgårdsspjälke 191, 193 
gärdsgårdsstod 302 
gärdsgårdssyn se även syneförrätt- 

ning, gärdsgårdsbesiktning 21, 33, 
39, 43, 
83, 

51, 55, 57, 
92, 137, 	145, 

60, 68, 71, 77, 
146, 	154, 	158, 

178, 184, 191, 193, 205, 206, 229, 
231, 235, 239, 243, 244, 245, 253, 
259, 265, 284, 303, 312, 325, 345, 
347, 352, 358, 362, 364, 367, 385, 
386, 389, 397, 403, 407, 414, 447, 
449, 454, 457, 462, 471, 472, 475, 
478, 493, 514, 515, 517, 521, 523, 
525, 537, 538, 539, 546, 553, 563, 
571, 575, 579, 589, 592, 594, 596, 
599, 606, 609. 

gärdsgårdsvirke 464 
gärdsgårdsägare 45, 196 
gärdsgård uppfredas 348, 437 
gärds- o vattengård 281 
gärning 232 
gästabud 98, 332 
gästabud, allmogens 340 
gästgivargård 333, 415 
gästgivarskjuts 152 
göda 88, 464, 475 
göda åker på en trakt o skifte 235, 

246, 475, 517, 521, 523 
gödning 75, 392, 454 
gödningshög på väggen 90 
gödningsstack 215 
gödsel 39, 56, 84, 95, 124, 164, 174, 

233, 241, 254, 259, 286, 393, 394, 
408, 454, 456, 457, 464, 484, 512, 
534, 590, 593 

gödsel el jord emot vägg 84, 90 
gödselhög 456 
gödselkörning 215, 541 
gödselns utförande 480 
gödseltiden 559 
gödsel väl brunnen 408 
gödslad åker 57 
Göksnåre, Hållnäs sn 416 
Gölja, Simtuna sn 542 
göra billkast 198, 251 
göra eld 331 
göra gångstig 480 
göra ohägn 49, 149 
göra lag 148 
göra likvid 207 
göra sin flit 90  

göra skillnad 254 
göra svin skada 84 
Göringe, Estuna sn 163 
göromål 81 

hack 424 
Hacksta sn 436 
hag 39, 230, 347, 418 
Hagby by, Hagby sn, byalag 361 
Hagby, Harakers sn 526, 528 
Hagby sn 361 
hag bör vara 9 kvarters höjd 506, 508 
hage 21, 31, 34, 43, 45, 60, 126, 203, 

230, 266, 320, 369, 427, 460, 471, 
518, 576, 587 

hage o utmark fredas till skogsväxt 
314 

Haggård, Estuna sn 164 
hagkalv 168, 248 
Hag-Myran, Frötuna sn 116 
hags beskaffenhet 506, 508 
Hagspjällen, Långtora sn 386 
Hagsta (byalag), Dalby sn 357 
Hagstegen, Gillberga by, Rådmansö 

sn 496 
Hagunda hd 251 
hake 383, 546 
Hallsta, Romfartuna sn 529 
halm 9,20, 316, 331, 395 
halm (till foder) 20, 331 
halm (till tak) 20 
halmkärve 316 
halm, lindad 395 
halm sparas 316, 394 
halmtak 45, 331 
halva Jumkils sn 340 
halvby 207 
halvbyar med var sin ålderman 207 
halvhemmans åbo 511 
halvt dike 79 
halvt mantal 125, 174, 445 
hammarband 143 
Hammarby, Frötuna sn 113, 119 
Hammarby, Länna sn 127, 128 
Hammarby med Malma, Bondkyrko 

sn 453 
Hammars äng, Litslena sn 444, 445 
Hammars ängs intressenter 445 
hamn 125 
hampa 37, 70, 331, 534, 560 
hampfrö 395 
hampåker 234, 237, 255, 260 
Hamre, Badelunda sn 535 
Hamr&i, A. kronofogde 12 
handha o befordra byordning 237 
handling intages 110 
handräcka 255 
handräckning 118, 316 
handskära 20, 155 
handspruta 227, 330, 450, 573, 579 
hank 320, 579, 600 
hantverkare 160 



166, 170, 183, 185, 189, 190, 192, 
194, 198, 203, 207, 208, 274, 285, 
425, 444, 559, 581 

hopbacke 174, 175 
hopbinda 122, 136 
hopfiske 105, 288 
hophavd äng 252 
Hopholmarna, Blidö sn 102 
hopkalla 218, 529 
hopkalla med budkavle 345, 385 
hoplasta 148 

626 Namn-, ord- och sakregister 

Harakers sn 526 
Harbo sn 583 
hare 395 
Hargbo by, Hargs by Vätö sn 36 
Hargs by, Vätö sn 1, 2, 36, 38, 42, 47 
Hargs sn 75 
harv 39 
harv el sladd 393 
harvkälke 256 
hasp 431 
hasp el kasthake 347 
Hasselbacken, Hammars äng 445 
hasselskog 112 
Hassmyra, Fläckebo sn 521 
hava akt 513 
hava akt på gäss 458 
hava del i äng 374 
havre 407, 456 
havreäng 600 
Hebo by, Västerfärnebo sn 571 
hed 498 
heder 393 
heder att betjäna sig av oxar 393 
hedersdag 330 
Helgarö församling, Helgarö sn 10, 

307 
Helgarö sn 307 
helgdag 39, 80, 114, 119, 120, 127, 

129, 341, 372, 400, 401, 454 
helgdagsafton 135 
helgdagsnatt 126 
Helgesta, Skogstibble sn 363 
helgonmässa 37 
helgonmässotid 316 
helig 338 
Helmfrid, S 4 
hembryggt gott öl 332 
hem- el skogsäng 409, 418 
hemfladen 111 
hemkomst 57, 568 
hemland 111, 153, 155 
hemma 497 
hemma i huset 180 
hemman 88, 161 
Hemmanbo, Vittinge sn 560 
hemmanets rätta skötsel 112 
hemman o stångfall 178 
hemman- o öretal 92 
hemmansandel i tunnland 371 
hemmans bruk 21 
hemmansbrukare 69, 152, 153, 472, 

482 
hemmans bästa skötsel o hävdande 

599 
hemmans bättre bruk 33, 397, 516, 

584 
hemmansdel 41 
hemmansdel i annan by 208, 209 
hemmans förbättring 24 
hemmans föreståndare 209 
hemmansgård 455 
hemmansinnehavare 30, 443 

hemmans o hushållnings förbättring 
411 

hemmansskötsel 571 
hemmansåbo 71, 83, 126, 562 
hemmansäga 101 
hemmansägare 276 
hemmans öretal 172 
hemmantal 21, 23, 53, 68, 503, 545, 

546, 561, 562, 596 
hemmantal o stångfall 235, 397, 399 
Hemmingsbo, Tolfta sn 492 
hemskog 500 
hemslåtter i gärde 583 
Hemsta, Boglösa sn 428, 429 
Hemsundet, Blidö sn 107 
hemäng 201, 492, 496 
Hemängen, Bäggeby, Tierps sn 488 
Hemängen, Norrby, Tolfta sn 497 
Herrans stiftelse 482 
Herrar pastorers nit 339 
herrgård 64 
Herrhagen, Rindö, Värmdö sn 283 
hiddjke se iddike 144 
hidfiske se även idfiske 127, 144 
hidfiskelek 127 
Hillebola bruk 424 
Hillinge, Hagby sn 361 
Himmelsberga, Torpa sn 604 
Himmine, Lohärads sn 188 
hinder för bete 52 
hindra klubbans skyndsamhet 59, 68 
hindra rådgörning 96 
hingst 283 
hingstföl 375, 380 
hingst o tjur skiljas i bete 413 
hjon se även inhyseshjon, legohjon 

148, 271, 386 
hjonelag 330, 548 
hjordvall (betesmark) 204 
hjuldon 560, 580 
Hjälsta sn 375 
ho 249 
Holm, Nora sn 560, 562, 583 
Holmbro, Skogstibble sn 363 
holme 36, 41, 68, 111, 153 
Holmen, Kulla sn 383 
Holmen, Dyvik, Vätö sn 34 
Holms sn 378 
Holmyra, Kulla sn 378 
Homsta, Biskopskulla sn 366, 367 
hoparbete 101, 122, 129, 137, 138, 

hoplöt se joplöt 
hopmark 113, 156 
hopmark som är odelt 260 
hopkörning 129 
hoplinda 100 
hopnot 104, 286, 288 
hoppa gärdsgård 68 
hopskog 99, 107, 139, 163, 203, 274 
hopslåtter 152, 300 
hopvatten 104 
hopäng 252 
horn 21, 397, 421, 478 
horn avsågas 500, 551 
hotelse 81 
hotelse o skuffning 312 
hotelse o svordom 211 
hovrättsaktuarie 370 
hovsekreterare 277 
hovslagare 66 
hudde se udde 144 
hugga 50, 60, 181, 281 
hugga ankost 82 
hugga bandstake 44, 152 
hugga enstör 61 
hugga mer än honom tillkommer 314 
hugga ned gärdsgård 138 
hugga olovligen 567 
hugga på annans skogsstycke 105 
hugga på samfälld mark 113 
hugga tallkvist 60 
hugga träd 82 
hugg o slag 25, 35, 58, 137, 183, 192, 

238, 261, 321, 380, 387, 447, 466, 
472 

humlegård 330, 338, 464, 489, 505 
humleplantering 464 
Hummelbro, Östereka, Estuna sn 

176 
Hummelmora, Frötuna sn 120, 122 
Hummelsta, Löts sn 451 
hund får ej gå lös 450 
Hundsängen, Harg, Vätö sn 39 
hus 533 
husaga 229, 317 
hus av sten 410 
husbehovsbränsle 90 
husbonde 24, 26, 32, 44, 45, 60, 67, 

100, 123, 241, 267, 290, 316, 448, 
576, 597 

husbonde el matmor 576 
husbondes lott 44 
husbondes skyldighet 69 
husbonde upplåter hus för fördär- 

vande nöjen 482 
Husby, Gryta sn 358 
Husby, Husby-Lyhundra sn 176 
hus bygges på stenfot 84, 408 
Husby-Rekarne sn 8 
Husby-Ärlingshundra församling, 

Husby-Ärlingshundra sn 297 
Husby-Ärlingshundra sn 297 
husfader 30, 49, 418, 431 



Namn-, ord- och sakregister 627 

husfolk 43, 62, 67, 105, 148, 231, 
262, 460 

husfolkets lön 460 
husförhörskalas 332 
Husholmen, Ytterby, Österåkers sn 

296 
hushåll 245, 300, 397, 417 
hushållare 19, 20, 41, 58, 184, 215, 

236, 315, 346, 356, 387, 439, 459, 
547, 564 

hushållare, som flytta till socknen 
356 

hushållning 38, 99, 111, 312, 342, 
427, 455, 474, 534, 554, 556 

hushållnings förbättrande i by 393 
hushållningsmål 392, 420 
hushållningssätt 99 
hushållnings upphjälpande 391 
hushållsbehov 317 
hushållsbeslut 276 
hushållsdel 455 
hushållsgren 572 
hushållsgöromål 177 
hushållsmål 186, 275, 312 
hushållspunkt 167 
hushålls sockenstämma 316 
hushållssyssla 317, 476 
hushållsärende 203 
husman 402 
hus med halmtak 45 
husmoder 30 
hustomt 537, 560 
hustru 37, 84, 148, 180, 195, 204, 267 
hustru, barn el tjänstefolk 418 
husväggar hålles fria från gödsel 

233, 240 
Husängen, Harg, Vätö sn 43 
huvuddike 218, 512 
huvud- el så kallad ålderman 146 
huvudman 238 
huvudyrke 336 
hygge 59, 64, 68, 111, 124, 156, 240 
hygge på oskiftad skogsmark 59 
hygster (huggning) 591 
hysa el dölja passlös person 333 
hysa främmande 180 
hysa kringstrykande oförpassade 

folk 534 
hysa obehöriga personer 265 
hysa tiggare 131 
hysa över natten 80, 254, 260 
Hyvena, Vansö sn 10 
Hyvlinge, Torstuna sn 553 
Håbo o Bro hdr 364 
Håga 453 
Håknäs, Dyvik 32 
hålderman se ålderman 139 
hålig 40 
hål i grannes gärdsgård 205 
hålla gärdsgård efter hemman o öre- 

tal 92, 457 
hålla hag 347  

hålla hage i hägn 486 
hålla halvt dike 214 
hålla hand över 148 
hålla i gott stånd 594 
hålla ordning o frid 460 
hålla vid makt 74 
Hållberga, Dalby sn 357 
hålldamm 142 
Hållen, Hållnäs sn 416 
Hållnäs sn 416 
hållskjuts 296 
Hållsta, Lohärads sn 189, 190 
Håmsta, Biskopskulla sn 366, 367 
hånkband o sticka 439 
håra se åra 134 
Hårdnacka, Estuna sn 165 
Hårsta, Älvkarleby sn 510 
håv 143 
häck (som gärdsgård) 20 
häckla 559 
häftad med fot i skällklave 232 
häftig eldning 331 
häggbär 394 
Häggeby gård, Häggeby sn 364 
Häggeby prästgård, Häggeby sn 364 
Häggeby sn 364 
hägn 40, 431, 486, 585 
hägna 83 
hägnad 51, 53, 60, 68, 117, 145, 212, 

225, 325, 483, 590 
hägnad o stängsel 108 
hägnad o äng 229 
hägnadsförbättring 266 
hägnadssyn se även gärdsgårdssyn 

428, 429, 435, 442, 452 
hägna gärde 97 
hägna gärde vid såningstid 388 
hägn o stägn 36 
hägn o stängsel 417 
hälftenbrukare 209, 577, 582 
hälften var 367 
Hälla, Badelunda sn 537 
hälla om fötterna 434 
Hällby, Säby sn 550 
Hällby, Torshälla sn 305 
hämma 27, 76 
hämma ohägn o oordning 114, 125, 

130, 141, 177 
hämma oreda o förfång 587 
hämta ax av åkern 513 
hämta ärtor o rovor 414 
häradsbokhållare 443 
häradsdom 581 
häradsdomare 521 
häradshövding 96, 121, 157, 165, 

277, 346, 414, 460 
häradsindelning 2 
härads- o sockenvägar 296 
häradsprotokoll 604 
häradsrätt 90, 228, 272, 441 
häradsrättens dom av den 22 nov. 

1757 57  

häradsrättens förbud 480, 581 
häradsrättens förbud av den 29 maj 

1752 498 
häradsrättens 10 mars 1784 stadfäs-

tade förening om får och svin 468 
häradsrättsdombok 181 
häradsrätts stadfästelse på förening 

492 
häradsskrivare 87 
häradsting 440 
Härnevi sn 551 
Härvesta, Fröslunda sn 371 
Härvesta beteshage 371 
hällselbybo 458 
Hässle, Dalby sn 357 
Hässlinge, Lillkyrka sn 428, 429, 

441,443 
häst 27, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40,46, 

60, 61, 70, 77, 155, 171, 174, 203, 
224, 246, 249, 371, 427, 433, 459, 
471, 492, 497, 528 

hästavel 190, 328 
häst el ko per öresland 174, 199 
häst flöjer 101, 365 
hästfoder 394 
häst fängslas 101 
hästhage 294, 510 
Hästhagen 389 
häst i oslagen äng 424 
häst i äng 50 
hästklubba 101 
hästkreatur 135, 141, 266, 423, 586 
hästkreatur skall först nyttja betet 

266 
hästkrok se även krok 34 
häst o kärra 561 
hästpinne 34 
hästrum 369 
häst räknas emot ko 167, 203 
häst räknas emot två kor 110, 445 
häst tjudras 116, 543 
häst vallas 224, 256 
häst vänder på annans åker 488 
Hästängarna, Ramsta, Sköldinge sn 

301 
Hästängen, Frötuna sn 123 
häva 117, 122, 285, 316 
hävda 599 
Häverö sn 277 
Hävlinge, Lillkyrka sn 428, 441 
hö 37, 164, 174, 331, 369, 389 
höandtid 78 
hö betalas 399 
hö blir förlorat 112 
hö blir skämt 112 
höbreda 29, 64, 79, 136, 419, 505, 

541 
höbreda el sträng 164, 576 
höbärgning 34,91, 132, 260, 303, 564 
höbärgning i samfällda ängar 123 
höbärgningstid 246, 409 
hö- el sädesbärgning 525 
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höfrö 456 
höfång el andel 85 
Högbron 265 
hög dikesren 457 
hög påle (mellan tegar) 56 
högre rätt 28 
Högsbo, Nora sn 585 
högsta nöd 52, 252, 409, 479, 590, 

600 
högsta rösterna av matlagen 198 
högsta votum 115, 117, 123, 132, 

136, 497 
högstbjudande 574 
Högstena, Biskopskulla sn 368 
Högstena, Torstuna sn 553 
högstock (ökstock) 139 
högtärade lovlige tingsrätten 121 
hög överhet 88 
hö införes 88 
Hökhuvuds sn 85 
hökörning 122, 285, 306, 559, 601 
hölass 454 
höna 73 
höns 40, 73, 125, 135, 184, 221, 234, 

237, 255, 291, 306, 394, 433, 434, 
458, 493, 494, 528, 538, 583, 603, 
604 

höns hällas om fötterna 434 
höns o gäss 234, 306 
höns vingklippes 434 
hö- o sädesbärgning 260 
höra 458 
hörsamhet 448 
hörsamma 48 
höskar (= öskar) 103, 104, 134 
höstbete 428, 430, 435 
höstbete sedan den 10 okt förbjudet 

428 
hösten vid Mikaelitiden 573 
höstetid 101 
höstfiske 70 
höstrik o vårfattig 336 
hösträkning vid Hillebola bruk 424 
hösträng se även höbreda 71, 95, 

174, 188, 189, 193, 198, 203, 251, 
257, 262 

hösträng el breda 174 
höstsäd 157, 345 
höstsäde 455 
höstting 164 
höstutsäde 579 
höstutsäde el rågbrodd 389 
hötagning 530 
hövlighet 257 
hövålm 344 

idbad 37 
Idbäcken, Älvkarleby sn 510 
iddike 144 
idebad 37 

idfiske 127, 143, 144 
idka fiske 130, 267 
idka fiske med not el nät 130 
idkesam 459 
idsteg 143 
igengro o växa 142 
igenkänna varje bys kreatur 370 
igenläsa 282 
igenlösa 29, 36, 53 
igenlösen av pant 53 
igenprångla 264 
igenrisa väg 107 
igenstänga 104 
igensätta 48 
igenvallad ängsmark på mossar 79 
ikullblåsa 571 
illasinnad människa 445 
illvilja 49 
illvilja el mannamån 217 
inbyggare 264 
inbärga 23, 112 
inbörda betesrum 433 
indelningshavare 330, 605 
indelt fiskevatten 109 
in- el utbyamän 48, 170 
införa 559 
ingenjör 363 
ingen må inhyseshjon intaga 460 
Ingla, Skogstibble sn 363 
inhyses 261, 562 
inhyses- el andre slags arbetshjon 

545 
inhysesfolk 26, 41, 61, 64, 97, 194, 

241, 253, 380, 491, 548, 565, 591, 
605, 

inhysesfolk från andra socknar 548 
inhysesfolk tager näver o löv el bär- 

gar ängsteg 491 
inhyseshjon 24, 39, 53, 58, 59, 74, 

76, 80, 84, 88, 128, 129, 159, 160, 
179, 180, 197, 237, 241, 254, 315, 
319, 334, 346, 349, 355, 373, 381, 
385, 387, 392, 400, 405, 409, 420, 
440, 447, 452, 460, 465, 466, 476, 
480, 484, 486, 488, 507, 530, 534, 
590, 595, 600, 608 

inhyseshjon el annat folk 385 
inhyseshjon o löst folk 480 
inhyseshjon skola ej hava o hålla 

svin 484 
inhysesman 232 
inhyses person 248 
inhägna 412,443 
inhägnad 166 
inhägnad skogshage fredas 461 
inhägnad äga 26, 115 
inladning med säd 559 
inlagd skrift 67 
inleja el intaga kreatur av annan 

utom byn till bete 369 
inlösa pant 234 
innan höstens såningstid 184 

innan slåttertiden infaller 458, 475, 
532 

innebyggare 339 
innehavare 315, 349, 400, 459 
innehavare av löjtnantsboställe 349 
innehav av öretal 33, 43 
in- o utbya män 30 
inre byvall 152 
inrymma hjon 148 
inskriven handling 2 
inskuret namn o bomärke 73 
insläppa 189, 225 
insläppa fyra boskapskreatur, räk- 

nat på var slåtterkarl 445 
insläppa häst i äng 568 
insläppa kreatur i bete 127 
insläppa kreatur i gärde el äng, in- 

nan säd o hö inkörts 178 
insläppa kreatur i proportion i slåt- 

tan 470 
insläppa kreatur i sädesgärde 64 
insläppa kreatur i äng 603 
insläppa kreatur på rågen 398, 420, 

479, 518, 598 
insläppa kreatur till bete i en annans 

gärde el enskild äga 510 
insläppa till bete 50 
insmyga 488 
insocknes löshjon 197 
inspektor 357, 360, 411 
instämma till ting 185 
instänga 78, 100 
instänga i trädesgärde 137 
instänga sitt skifte 471 
instänga som vid sädesbärgning 100 
instängsel 70, 71, 77, 78, 118 
intaga 565 
intaga andra kreatur 476, 601, 608 
intaga byordning 144 
intaga främmande kreatur 74, 82,471 
intaga häst 109 
intaga kreatur i bete 595 
intaga kreatur i äng 474 
intaga rov- o linåker 82 
intaga torpare el inhysesfolk 548 
intecknad handling 51 
intresseskap 509 
intrång 64, 246 
intränga i bystämma 209 
Inviken, Frötuna sn 122 
inäga 212 
is 60, 111, 147, 149 
Isaksson, 0 3 
isen lägger om hösten 60 
islossning 214 
Issjö, Länna sn 129, 130 
Isätra, Norrby sn 541 
isätta nät 147 
i vittnens närvaro 151 

jakt 30, 48, 180, 266 
Jan Ols 580 
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Joplöten (Hoplöten), Rådmansö sn 
161 

jord 53 
jordbro 550 
jordbruk 336 
jordbrukande husbonde 578 
jordbrukare 282, 322, 456 
jordbrukets förbättrande 3 
jordbrukets förmån 514 
jorddel 215 
jorden mjuk 341 
jorden o mullen myllas ifrån fårorna 

279 
jorden tjälad 53, 147, 341 
jordfast sten 278 
jordfrukt 534 
jordgrop 408 
jordiskt arbete 111 
jordmån 526 
jord- o delägare 42, 48, 71 
jord- o åkerägare 513 
jordpäron se även potatis 213, 317, 

395 
jordrannsakning 6, 7, 10, 20, 318 
jordtorp 320 
jordtorpare 322 
jordvall (stängsel) 20, 21, 23, 92, 

316, 392, 397, 459 
jordägare 29, 73, 152, 264, 302, 322, 

375, 443 
jordägare o byamän 152 
jordägares instruktion 173 
jordägares skyldighet 45 
Jotsberga, Barkarö sn 562 
jul 30, 611 
julhelg 222, 401 
julkalas 332 
jultid 44, 128, 129 
Jumkils sn 340, 456 
Jur. studios 344 
justitiarie 274 
Jäders församling, Jäders sn 319 
Jäders sn 7, 319 
Jädra by, Långtora sn 384 
Jädra, Torstuna sn 553 
jämka åker o ängsteg 605 
jämntjock 394 
järn- el springldinka 293 
järnskruv o nyckel 302 

kaffe 332, 334, 491, 501 
kalas 332, 491 
kalkon 458 
kall 76 
kalla med klubba 428, 435 
kalla syn o besiktning 184 
kallas åt tinget 115 
kallelse 108, 589 
kallelse till bystämma 108 
kallmur 57, 355, 465, 557 
kall o ämbete 512 

kallsinnig för Guds vilja o en god 
samhällsorientering 482 

kalv 36, 168, 225, 246, 459 
Kalvholmen, Siarö 287 
kalvtomt 551 
kammar-, ekonomi- o kommersde- 

putation 3, 5 
kammarkollegium 3, 8 
kanna vin 37 
kanslikollegium 10 
kantig stav 83, 407 
kaplansboställe 466 
Kappalvreten, Hebo, Västerfärnebo 

sn 575 
Kappelskär, Rådmansö sn 152 
Kappsta, Roslags-Bro sn 27 
kapten o riddare 427 
kaptensboställe 427, 581 
karda 317 
karl 101 
karl från vart matlag 236, 420, 458 
karta 110, 149, 150, 257, 370 
kartbeskrivning 370 
karvstock 411 
kassa se även bykassa, fattigkassa 

15, 37, 173, 187, 231, 249, 250, 
251, 270, 271, 276, 304, 415, 443, 
446, 448, 456, 473, 486, 586, 589, 
602 

kassa, hela byn tillhörig 250 
kassamedel 434 
kasse se även katsa 111, 143 
kassesättande 1 1 1 
Kasskubbsviken, Svartlöga, Blidö 

sn 109 
Kassån, Ytternäs, Ununge sn 257 
kasta ovanpå 69 
kasta tillbaka 396 
kasta upp led el grind 61 
kasthake 187, 191, 293, 347 
katsa (fiskeredskap) se även kasse 

37, 126, 143, 267, 277, 286, 294, 
296, 327, 360 

katsa i insjö 327 
katsehag 327, 340, 418 
kavle se även budkavle, rådkavle 

210, 216, 251, 256, 454, 495, 505 
keril se kärl 125 
Kil, Tillinge sn 485 
killing 36, 488, 498 
Kils säteri, Vänge sn 467 
Kinsta, Sevalla sn 594 
kista (bykista) 81, 98, 180, 211, 234, 

237, 241, 255, 261, 304, 317, 522, 
536, 574 

Kivsta se Norrkivsta o Sörkivsta 
kjerde se tjäle 138 
kladd 551 
klausul 513 
klave 232 
klen hjälp 494, 497, 498 
klensmedja 574  

klensmedja minst ett hundra alnar 
från närmaste hus bortflytta 573 

Kleven, Norrål 580 
klinka 282, 431, 559 
klinka el fjäder 319 
Klinta, Vittinge sn 560 
klippa vingar se även avstäcka 604 
kliva 260 
klivstätta 282 
klocka 382, 478 
klockare 94, 496, 501 
Klockargård, Hjälsta sn 376 
Klockargården, Balingsta sn 351 
Klockargården, Valö sn 94 
klockslag 603 
klocktimme 149 
klubba se även budkavle m fl 53, 54, 

58, 59, 67, 68, 73, 101, 161, 211, 
267, 351, 356, 364, 374, 378, 428, 
435, 436, 467, 531, 535, 538, 544, 
556, 557, 567, 589, 597, 606 

klubba (hinder att flöja) 1 1 1 
klubba efter ordningen emottaga 

374, 531 
klubba el budkavle 356 
klubba med grannars namn o bo- 

märke skrivna o inskurna 358, 
374, 378 

klyfta 179, 232, 240 
klyvstätta 282 
Knaggrundet, Blidö sn 109 
knia (riva gräs) 31, 49, 82, 95, 103, 

107, 132, 139, 159, 225, 249, 252, 
271, 360, 395, 399, 471, 494, 497, 
499, 503, 505 

knia råg- el kornbrodd 360 
knippe löv 32 
Knutby sn 245 
knya 103, 107, 139, 503 
Knyllinge, Fröslunda sn 372 
Knärrviksströmmen, Harg, Vätö sn 

45 
knöja (knia) 159 
ko 37, 135, 155, 162, 174, 184, 203, 

371, 433, 474, 492, 497, 501, 528 
kobbe i havet 153 
kobete 308 
ko blir borta 501 
ko gillas 198 
kohage 301, 365, 366, 539, 559 
kohagsbro 550 
kohags grind 551 
kokning 23, 147 
kokreatur 155, 266, 424, 437 
kokvatten 133 
kol 264, 498 
kolmila 44, 46 
kolmilgavelstock 137 
kolmilsris 131 
kolmilstad 140 
Kolmilviken, Frötuna sn 125 
kolning 490 

41-78245 Ehn 
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kolning av åttio läster på varje 1/4 
mantal 492 

kolordning 1, 492, 498, 508 
kolplats 137 
Kolsta, Rytterne sn 545 
Kolsvik, Blidö sn 103, 112 
kommil se kummin 360 
komminister 164, 342, 363, 422, 411, 

427, 429, 461, 508, 550 
komministerboställe 507 
komministerboställsinnehavare 508 
kommitterade ang skogarna i riket 13 
komplement till byordning 5 
konglig se kunglig 
konservation 23 
konstruerade byalag se byalag, sam- 

mansatta 
kontrakt 45, 486 
kontrakt o förening 490 
konungens höga befallningshavande 

278, 470 
ko o häst räknas lika i bete 171, 198, 

203, 376 
Korgesta, Sevalla sn 595 
kornbrodd 360 
korngärde 233 
korngärde i vinterfåra 241 
kornsäde 472 
korpral 444 
korpralsboställe 429 
Korsskärs udde, Oxhalsö, Blidö sn 

108 
korsten (skorsten) 544 
kortspel 80, 402, 482 
kortspel om pengar 402 
korum (betesrum) 365, 369, 378 
kor vänjas ihop 501 
Korsön, Rådmansö sn 153 
ko som inte följer få 501 
kostsam rättegång 108 
kostsam takhållning 394 
kotjur 294 
koväg 281 
Kovälle, Tierps sn 487 
kraftfull dragare 337 
kraft o verkan lag förmår 151, 272 
Kragsta, Lohärads sn 194, 195 
kreatur se även häst-, ko-, svinkrea- 

tur 24, 29, 34, 50, 68, 70, 165, 198, 
224, 237, 255, 470 

kreatur beta 27 
kreatur bortkommer 80 
kreatur efter öretal insläppas 360 
kreatur från annan by 78, 179, 237, 

255, 591 
kreatur fängslas 201 
kreatur förs över sädesgärde 527 
kreatur hemtages från fäbod 491 
kreatur i gärde 241 
kreatur i kärr 179 
kreatur innehaves efter hemmans 

storlek 118  

kreatur insläppes 64, 198, 313, 376, 
389, 395, 446 

kreatur insläppes efter öre o örtug i 
äng 389 

kreatur ligger i kärr 232 
kreatur ligger ned 80, 232, 240 
kreatur på rågbrodd 218 
kreatur ringas se även svin ringas 

111 
kreatur saklöst uttaga 255 
kreatursenhet se även betesrum, 

hästrum, korum 371, 384, 395, 
404, 433, 445, 474, 486, 494, 558, 
560 

kreaturs horn avsågas 494 
kreaturs nöd 233 
kreaturs okynne 463 
kreatur som byman vid sin lada o 

loge gitter föda 203 
kreatur som inkommer genom en 

bristfällig gärdsgård 385 
kreaturstand 412 
kretur säkert fängsla 260 
kreatur tillrättaskaffas 80 
kreatur tjudras 314, 455, 518, 522, 

524, 526 
kreatur vaktas 428 
kringstrykande person 62, 334 
kringsända budkavle 195, 204 
kristen 311 
kristendom 173 
kristendomens läror 482 
kristendomskunskap 229, 574 
kristlig avsikt 401 
kristlig plikt o kärlek 536 
krok (att fängsla häst) 34, 40, 43, 

143, 160,419 
krokfiske 103, 127 
krokfiske förbjudes 287 
krokig 66, 77, 115, 166 
krokig målfåra 66, 77, 115 
krokigt vad 447 
kronans ämbetsman utses ej till ord- 

ningsman 322 
kronobefallningsman 10 
kronobetjäning 15, 69, 80, 319, 327, 

342, 390, 405, 450 
Icronobetjänt 12, 19, 54, 66, 59, 73, 

81, 	118, 
316, 378, 

180, 
410, 

237, 
481, 

241, 
538, 

260, 
562, 

310, 
579 

kronobetjänts närvaro 12 
kronoboställe 69, 89 
kronoboställe i by 179 
kronobåtsman 139 
kronoexpeditionsbefallningsman 

176 
kronofogde 6, 16, 323, 334, 427 
kronohemman 69 
kronolotshemman 154 
kronolänsman 30, 86, 153, 154, 164, 

200, 341, 342, 412, 427 
krono- o frälsehemman 577  

kronopark 473 
kronopost 509 
kronoskatte 152, 262, 281, 282 
kryddgård 237, 260, 308, 424, 503 
kryddsäng 395 
kryddtäppa 60, 69, 306, 342, 387, 

464, 505 
kräfta 237, 255, 396 
kräftmetande 591 
kubbe (kobbe) 109 
Kuggebäcksdiket, Rickeby, Boglösa 

sn 431 
Kulla församling, Kulla sn 11, 382 
Kulla sn 378, 382 
kullblåsa 596 
kullblåst el förfallen gärdsgård 386 
kullbryta 524 
kullbryta annans gärdsgård 300 
kullbryta gärdsgård 107 
kullfallet stängsel 28 
kullfälla ungt el gammalt träd 132 
kullslå spis 180 
Kumla, Balingsta sn 351 
Kumla sn 606 
kummin 60, 360 
Kundby, Rimbo sn 264 
Kungl. boställsordningen d. 15 sept 

1752 330 
Kungl, brevet d. 12 jan 1763 (ang 

överfall) 467 
Kungl. förordningar 269, 276 
Kungl. förordningen d. 9 febr 1802 

325 
Kungl. förordningen d. 20 dec 1815 

334 
Kungl. förordningen d. 20 febr 1764 

418 
Kungl. förordningen d. 23 mars 1750 

(= Kungl. Majts förnyade förord-
ning ang boskapssjuka o fänads-
pest 23 mars 1750) 329, 434 

Kungl. förordningen emot fylleri o 
dryckenskap 546, 563 

Kungl. förordningen om stängsel- 
skyldighet d. 9 febr 1802 546, 563 

Kungl. kammarkollegii kungörelse 
d. 17 oktober 1815 329 

Kungl. kungörelsen d. 6 april 1817 
334 

Kungl. kungörelsen d. 2 mars 1819 
(om skogseld) 329 

Kungl. lanthushållningssällskapet 
339 

Kungl. legostadgan d. 15 maj 1805 
Kungl. stadgan om fiskerierna d. 14 

november 1766 327 
Kungl. majts befallningshavande 72 
Kungl. majts befallningshavande 

inkräver upplysning om byord- 
nings verkställande 335 

Kungl. majts befallningshavandes 
kungörelse d. 31 dec 1810 334 
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Kungl. majts befallningshavandes 
kungörelse i Uppsala län d. 19 aug 
1775 (kungörelse rörande lands-
kulturen) 425 

Kungl. majts befallningshavandes 
prövning 324 

Kungl. majts brev till samtlige her-
rar landshövdingar 20 febr 1742 
ang landskulturen 19, 32, 38, 42, 
73, 86, 91, 129, 134, 217, 225, 227, 
230, 231, 297, 363, 382, 384, 415, 
516, 423, 461, 525, 538, 545, 552, 
562, 567, 589, 592, 599 

Kungl. majts förnyade taxa för exe-
kutorer 589 

Kungl. majts förordning ang vilda 
träds planterande (= Ordning o 
stadga över allehanda bärande 
skogsträd i riket o dess plantering 
27 aug 1664?) 387 

Kungl. majts förordning d. 24 jan 
1771 (= Kungl. majts förklaring 
24 jan 1771 över fiskestadga 14 
nov 1766) 327, 421 

Kungl. majts förordning d. 31 jan 
1815 329 

Kungl. majts förordning huru sjöar, 
strömmar o åar bör vårdas d. 20 
febr 1764 327, 408, 418 

Kungl. majts förordning om fylleri-
brott 549, 565 

Kungl. majts förordning om stäng-
selskyldighet (9 feb 1802) 79 

Kungl. majts resolution på allmo-
gens besvär 1 sept 1741 (1 10) o 10 
sept 1743 (112) att stadsfästa 
byordning i häradsrätt 1, 38, 71, 
110, 153, 223, 228, 275, 293, 299, 
390, 435, 453, 516, 520, 523, 535, 
537, 575, 576, 577, 582 

Kungl. majts skrivelse, given d. 4 
dec 1811 o sockenstämmobeslut 
d. 5 april 1812 535 

Kungl. majts stadgande i dess för-
ordning om enskiften av d. 2 feb 
1807 338 

Kungl. majts stängselförordning av 
d. 9 febr 1802 11 79, 602 

kungsgård 344 
Kungs-Husby sn 441 
kungöras från predikstol 154, 470 
kungörelse 11, 87, 158, 175, 496 
kungörelse om viss dag för slåtter i 

hemäng 496 
kungörelse rörande landskulturens 

upphjälpande 158 
kvarn 37 
Kvarnbo, Läby sn 461 
kvarnbro 581 
kvarn-, el gångväg 350 
Kvarnhagen, Runö, Österåkers sn 

294 

kvarnresa jfr sabbatsbrott 341, 405 
kvarnsten 156 
Kvarnvarp, Nolsterby, Börstils sn 62 
Kvarnån, Uppveda, Vätö sn 50 
kvarstad 182 
kvarstående vatten 393 
kvarter (mått) 122 
kvartermästare 243, 244, 412 
Kvek, Fröslunda sn 372 
kviga som är född över 2ne vintrar 

räknas för en ko 474 
kvist 23, 52, 90, 180, 306, 314, 315, 

396 
kvista 23 
kvista ned tallris åt fåren 148 
kvist sammanlägges i hög 180 
kvistända 394 
kvitto 324 
kväll 131 
kväll el morgon 559 
kya 493, 503 
Kyllinge, Norrby sn 542 
Kylsta, Torstuna sn 553 
kyrka 74, 154 
kyrkas brandspruta 320 
kyrkas fattigkassa 116 
Kyrkby rote 481 
Kyrketjärden, Rådmansö sn 143 
Kyrkhamnen, Blidö sn 109 
Kyrkmyran, Norrby 497 
Kyrkodag 304, 547, 564 
kyrkodagsverke 202 
kyrkodörr 478, 480 
kyrkoföreståndare 425 
kyrkoherde 7, 19, 37, 185, 216, 278, 

335, 350, 363, 427, 441, 545, 550, 
562 

kyrkoherdebord (-bol) 44 
kyrkoherdeboställe 541, 605 
kyrkoråd 211, 335, 535 
kyrkspång över å 528 
kyrkvall 227, 318, 445, 458 
kyrkväg 222, 350 
kyrkvärd 274, 310, 328, 429, 441, 

442, 466, 481 
kål 37, 395, 464 
kålgård 383, 424, 489 
kålgård ofredas 383 
kålhage 505 
kålplantering 395 
Kålsta, Häggeby sn 364 
kålsäng 395 
kålåker 66 
Kårbo, Västlands sn 503 
Kårsta sn 228 
kälke 82, 256 
kälklass 82 
Kälksta, Biskopskulla sn 367 
källa se även brunn 24, 57, 298, 316, 

källa i gård o betesmark 533 
källa o brunn 557 
Källarholm, Rådmansö sn 143 
Källsta, Litslena sn 446 
kännetecken 83 
käpp 59, 67 
kärande 38, 160, 164, 172 
kärl se även keril 125 
käromål 177 
kärr 230 
kärra 560, 561 
Kärrby, Borglösa sn 428, 429 
kärrjord uppgrävs 456 
kärrlott 248 
Kävlinge, Torstuna sn 553 
Kölinge, Rasbokils sn 427 
kölna 24, 180, 237, 240, 316, 387, 

401, 455, 460, 465, 477, 480, 519, 
574, 590, 608 

kölnugn 583 
köpare 514 
köra 149, 404, 445, 480, 602 
köra andra gången 470 
köra bredvid väg 106, 139 
köra bredvid väg el bro 135 
köra dynga el gödsel över grannens 

åker 223 
köra fåra på annans åker 192 
köra genom led 139 
köra grus 516 
köra i annans hö el gräs 594, 610 
köra ifrån dike 78 
köra in hö 134 
köra in säd 134 
köra i äng 314, 522, 524, 527 
köra jord av grannes åker 102 
köra krokig målfåra 117, 122, 166, 

171, 194, 274, 285 
köra längs oräfsad teg 386 
köra med gödsel 124 
köra med harv 51 
köra med plog 159 
köra med trästock 151 
köra med vagn över grannes sådda 

åker 288 
köra mitt i målfåra 470 
köra målfåra inpå annans åker 256 
köra på andras åker 134 
köra samma plogfåra tillbaka igen 

512 
köra skiljefåra inpå grannes åker 53, 

373, 469 
köra upp samma väg med trästock 

480 
köra upp stake vid ängsteg 424 
köra utom rätta vägen 507 
köra ända utför ängar 601 
köra ändes efter 594 
köra ändes efter annans teglott 530, 

596 
köra ändes lång 95, 365 
köra över 512 

355, 385, 401, 405, 410, 421,440, 
449, 455, 460, 465, 469, 533, 537, 
555, 557, 565, 591, 605 
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köra över annans höbreda 64 
köra över annans hösträng 189, 198, 

203 
köra över annans obärgade åker el 

äng 70 
köra över annans teg 78, 97, 280 
köra över annans åker 132, 137, 164, 

174 
köra över annans ängsteg 78, 137, 

138 
köra över dike 89, 179 
köra över egen trädesåker 444 
köra över grannes åker 183, 223 
köra över målfåra 183 
köra över oslagen teg el höbreda 419 
köra över oslaget tegskifte 95 
köra över åker 117 
Körlinge, Vänge sn 467 
kör o gångväg 50, 118, 136, 249, 250 
körredskap 212, 283 
körsbärskärna 394 
körsla 39, 102, 111, 404, 444 
körväg 161, 240, 250, 443, 547 

lada 53, 74, 89, 180, 316, 365 
lada o loge 203 
ladda bössa el gevär 193, 264 
Ladholmen (Rådmansö) 161 
ladudörr 389 
ladugård 283, 342, 456, 498, 525 
ladugårdshus 261, 605 
ladugårdsjord 512 
ladugårdsskötsel 328 
ladugårdsskötselns förbättring 338 
ladugårdstomt 139 
ladutomt 479 
lag 75, 118, 148, 269 
lag se byalag, bylag, gärdeslag, rote- 

lag, värnelag, ängslag 
laga ansvar 137 
laga dom 35 
lagafolk 50 
laga förfall 54, 139, 182, 216, 462 
laga hinder 100 
laga hägn 528 
laga jäv 216 
lagakreatur 171 
laga näpst 231, 239 
lagarelön 371 
laga upp gärdsgård 134 
laga värn 212, 225 
laga ärende 481 
Lagboda, Länna sn 131 
lagbok 37 
lagföra 446 
lag förmår 75 
laggilld grind 470 
laggilld gärdsgård 134, 152 
laggilld gärdsgård skall vara två al- 

nar hög 431 
laggiltig 100 
lag gånga 37 

lag i byskrå 516 
laglig efterrättelse 54 
laglig gärdsgård 567 
laglig husbonde 446 
laglig myndighet 311 
lagligt hägnad 37 
lagligt stängd 457 
laglikmätig 26 
laglikmätig säkerhet 48, 54, 141 
lagman 553, 583 
Lagnö se Östra Lagnö 
lago gällande författning 567 
lago kristendom 173 
lagstridig 586 
lagsöka 53, 103 
lagtima höstting 443 
Lagunda hd 364 
lamm 36, 225, 262, 459 
lam- o flathet 166 
lana 267 
landbo 87, 89, 179, 209 
land- el flyghavre 235, 393, 398, 572 
landets prydnad 316 
landfå'ra 458 
landfära 290, 292, 458, 470 
land o folk 401 
landsbetjänt 237, 315, 422, 465 
Landsboda, Länna sn 132 
landsförsamling 322 
lands-, härads- o sockenväg 480 
landshövding se även länshövding 

312 
landshövdingens allmänna kungö- 

relse 18 dec 1793 ang oringade 
svin 483 

landshövdingeämbete 582 
landshövdingsämbetets kungörelse 

33, 43 
landshövdingeämbetets stadsfäs- 

telse 453 
landshövdingeämbetets tillstånd 441 
landshövding Gyllenborgs brev 228 
landskansli 388 
landssed 44 
landssekreterare 295 
landsstrykare o lätting 229 
landsväg 174, 211, 301, 350, 425, 

493, 494 
landsväg plogas o skottas 493, 494 
landtögnot 286 
lang 587 
lantbruk 105, 323, 534 
lantbrukets förkovran 533 
lantbrukets upphjälpande 416 
lantbruk i byalag o samfällighet 323 
lantbruksredskap 339 
lanthushållare 336 
lanthushållning 81, 322 
lanthushållningens förbättrande 336, 

477 
lantmätare 44, 371, 468 
lantmätaredelning 248 

lantmätare- el storskiftesdelning 526 
lantmätareprotokoll 264 
lantmäteri 110 
lantmäteridelning 152 
lantmäteriförrättning 536 
lantskötsel 533 
Larsmässa 223, 512, 603 
lass 61, 64, 264, 315, 386, 396 
lass enstör 61 
lass grus 264 
lastbar sinnlighet 482 
led 26, 28, 29, 39, 61, 100, 170, 184, 

389, 457, 533, 551 
leda 142 
led beskrivs 127 
led el grind 221 
ledig äng o gärde 344 
led o grind 395 
ledspång 574 
ledstång 509, 527, 581 
led uppfreda 457 
ledägare 134 
lega 58, 74, 87, 110, 123, 159, 264, 

380, 408, 459 
legofolk 35, 58, 98, 123, 247, 390, 

410, 460, 530, 595, 597, 611 
legohjon 32 
leja 459 
leja vallhjon 52 
lejfolk 576 
lek 80, 143, 333 
lera 90, 180, 410 
lera o sand 329 
lergrop 542 
lerhus 329 
ler o sandbruk 90, 233, 240 
levande häck 316, 329 
lida men 118 
lida skada 101 
Lidingby, Vallby sn 451 
lie 82, 306 
lieslag 306 
liestubb 308 
ligga i sädesfåra 138 
ligga i träda 44 
ligga i tveböte 225, 318, 481 
liknöjdhet 153 
likvid 207 
Lilla Härnevi, Härnevi sn 551 
Lilla Nyängen, Rådmansö sn 161 
Lilla wekasten, Rådmansö sn 153 
Lillienberg, J G landshövding 9, 10, 

11,382 
Lillkyrka prästgård 441 
Lillkyrka sn 441 
Lill- o Storängen, Ramsta 302 
Lillängen, Kundby, Rimbo sn 265 
Lillängsbäcken 520 
lin 37, 61, 70, 213, 331, 534, 559, 

560, 583 
linda 78, 100, 551 
Lindberget, Frötuna sn 123 
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linfrö 395 
linje 74, 147, 519 
linsänke 61 
linåker 95, 107, 139 
lista 197, 206 
liten (lilla Erik Eriksson) 466 
liten se små 
Litselby, Linkyrka sn 428, 441 
Litslena sn 444 
livsfara 565 
ljus 103, 447, 465, 550, 565 
ljussax 548, 565 
ljuster 35, 40, 45, 143, 160 
ljusterfiske sommartid 103 
Ljusterö sn 284 
ljustring 155 
lo 266 
locklös pipa 530, 539 
lock över vattenbrunn 505 
loge 203, 349, 396 
Lohärads sn 188 
Lortwiken, Frötuna sn 125 
Loskälva, Lohärads sn 197, 199, 200 
lots 155 
lotsålderman 156 
lott 37, 49, 186, 464, 520 
lotta sins emellan 526 
lott i byn 259 
lott i åker el äng 328 
lottkastning 70, 101, 106, 112, 289, 

423, 516, 561 
lottlös 80 
lottning 133, 195, 203, 219, 262, 365 
lottning med slutna sedlar 30 
lott skiljer åt 193 
lov o minne 497 
lovgiva 
lucka 142 
Ludden (sjö), Södemånö ,Estuna sn 

172, 173 
luder (= lur) 421 
lummer el sly 394 
Lund, Edsbro sn 238 
Lund, Valö sn 94 
Lunda o Skepptuna snr 258 
Lunda, Vaksala sn 483 
Lundbacken 580 
Lundby, Lifikyrka sn 428, 441 
Lundsvedja, Valö sn 94 
lunta 197, 206, 264 
lur 421, 478 
Lurbo, Kulla sn 381 
lur el horn 21 
lusteld 465 
luta 254 
lycka 395, 592 
lyda under byordning 84 
lydnad 381,448 
lydnad för byfogde 164, 199 
lyft 559 
lyfta 134 
lyftled 560  

Lyhundra hd 162 
lykta 80, 89, 180, 197, 254, 410 
lyntning (fiskemetod) 37, 147 
lyntningsfiske 35, 37, 40, 44, 45 
lyntningsvik 44 
lysa med bloss 583 
låda 206 
låda med socknens namn 312 
låg skorsten 380 
låna hus till dans 482 
låna o icke återlämna 105 
låna ut badstuga 560 
Långarnö, Villberga sn 453 
Långdalsängen, Förtuna sn 131 
Långholmen, Hargs sn 44 
Långhundra hd 227 
Långhundra o Seminghundra hdr 

228 
Långnäsör, Blidö sn 1 1 1 
långrev 160 
Långskatan, Blidö sn 109 
Långsunda, Hökhuvuds sn 87 
långteg 251 
långtimmer 581 
Långtora by, Långtora sn 385, 388 
Långtora sn 384 
långvad 570 
långvarigt gästabud 332 
lång vår 601 
Långängen, Estuna sn 162 
Lårsta, Giresta sn 373 
lås 81, 234, 246, 255, 261, 431 
Läby sn 461 
lädd (= led) 389 
lägga gödsel el jord emot vägg 408 
lägga i breda 394 
lägga i vinterfåra 254 
lägga katsa 109 
lägga krok 160 
lägga långrev 160 
lägga nät 35, 102, 106, 109, 144, 160 
läggkasse 155 
läkarhjälp 334 
lämna agelös 116 
lämna eld missvårdad 80 
lämna eld osläckt 89, 180 
lämna grind 273 
lämna grind el led öppet 110 
lämplig husaga 317 
lända till god ordningsbibehållande 

166 
lända till ursäkt 608 
ländstad 107 
Länna sn 120 
länshövding 456 
länsman 472, 578 
länsman i orten 334 
länsman Silvander 473 
lära barn läsa i bok 228 
läsa i bok 317 
läsrote 332 
Lästorpet, Ramsta, Sköldinge sn 301  

lätting 229 
lättja 153, 317 
lätt- o jäsjord 393 
lögerdagsafton 111 
Löhammar, Hargs sn 76 
löjtnant 362, 385, 387, 388 
löjtnantsboställe 349 
lön 28, 78, 232 
lönn (träd) 394 
lönnkrögeri 579 
lönnligen insläppa 60 
lönnligen insläppa kreatur 68 
lönnligt betande 28, 49 
lönnligt betande i samfällta gärden 

29 
Löparö, Länna sn 133 
lördagförmiddag 101 
lördagsafton 111, 127, 130 
lösa annans fäste i båt 101 
lösa pant 530, 611 
lösa ut 460 
lösdrivande kreatur 603 
lösdrivare 333 
lösegendom 103 
löshjon 197 
lös häst 35, 60, 70, 77, 131, 261, 424 
löskeperson 237, 241, 254 
löskomst 503 
löst folk 39, 84, 90, 128, 409 
löst kreatur 595 
löt 50, 145, 246 
Löten, Tierps sn 64, 202 
Löts sn 436, 451 
löv 32, 40, 50, 79, 157, 213, 263, 488, 

519, 597 
löv jfr bryta löv 157 
lövbrott, lövbrytning se även löv- 

tagande, lövtäkt 28, 29, 34, 40,41, 
44, 45, 49, 64, 67, 68, 69, 149, 150, 
151, 159, 179, 181, 240 

lövknippe 40 
löv- o nävertäkt 79, 154 
lövskog 99, 280, 309, 519, 524 
lövskog vårdas 156 
lövtagande 67, 519, 524 
Lövsta, Almunge sn 230 
Lövsta sockens fattiga 544 
lövträd 20, 102, 394, 534 
lövträd ger hägn o skydd vid storm- 

väder 480 
lövträd medför nytta vid brand 480 
lövträd medför prydnad 480 
lövträd planteras 278, 314, 316, 426, 

480 
lövträd planteras omkring husen 330 
lövträds frökvist 455 
lövtäkt 30,48, 67, 170, 266, 394, 443, 

519, 524, 586, 601 
lövtäkt på oskiftad skog 397 

magister 185 
maj d 14 111 
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maj d 1 556 
maj månad 43, 109 
major 299, 427, 582 
Malma, Härkeberga sn 384 
Malsta by, Malsta sn 207, 208 
Malsta sn 206 
mamselle 460 
manbart folk 360 
man el kvinna 402 
man- el ladugård 588 
mangård 105, 139, 282, 283, 342, 394 
man ifrån man 201, 344 
manlig kraft 109 
mannamån 356, 417 
man- o ladugård 329 
mansbot 331 
mansdagsverke 508 
mantal 42, 44, 91, 100, 106, 125, 174, 

211, 248, 257, 262, 445 
mantal inom byalaget 159 
mantal o ägolott i by 438 
mantalskriva 153 
mantalsvis 265 
Maren, Dyvik, Vätö sn 34, 35 
Maren, Tuskö, Börstils sn 67 
Marieskär, Ytterby, Österåkers sn 

296 
Marka, Hargs sn 76 
marken bar 272, 567 
markens uppkörande 100 
marken öppnar sig 1 1 1 
markäng 539 
Marum, Vätö sn 47 
masmästare 501 
mat 332 
matjord bortbrännes 215 
Matkullen, Hällby, Torshälla sn 306 
matlag 103, 142, 149, 151, 197, 198, 

206, 226, 236, 420, 458, 463, 522, 
545, 562 

matmoder 32, 45, 60, 100, 290, 576 
Matsmässa 50, 302 
Matsmässodag 82, 301 
Matteus evangelium 7 kap 12 vers 

436 
meddelägare 244 
medgranne 79 
medhjälpare 83 
medicinalväxt 534 
medlem 317 
medmänniska 322 
Medåkers sn 599 
meja 20 
Mellandammen, Gillberga, Råd- 

mansö sn 143 
Mellangård, Hälla, Badelunda sn 

537 
Mellangårdshemmanet i Norrål 851 
mellan Valborgsmäss o Mickels- 

mäss 424 
memorial 13 
mening 448  

men o förfång 148 
Meshattsund, Kulla sn 381 
mestbjudande 182, 255 
Mickelsmässa 424, 488 
Mickelsmässodag 112, 486, 501 
Mickelsmässodans 482 
Mickelsmässogästabud 405 
Mickelsmässotid 404, 550 
midfastetid 392 
Midskogsrönningen, Norrby, Tolfta 

sn 497 
midsommar 30, 161, 223, 371, 584, 

585, 611 
midsommarafton 94, 294 
midsommarhelg 401 
midsommarlöv 40 
midsommartid 44, 161, 184, 445, 550 
Mikaeli 118, 155, 182, 222 
Mikaelidag 97, 280, 286, 296, 500, 

603 
Mikaelitid 121, 165, 287, 306, 344, 

390, 534, 573 
Mikaelitid, åldermansombyte 344 
mila 490 
militieprästboställe 466 
Millandammen se Mellandammen 

143 
mindre kreatur 394 
minnesbok 211, 426 
missfirmelse 58 
missförhållande mellan åker o äng 

337 
missgärningabalken 6 kap 6 g., 428, 

430, 435, 442 
missnöjd 108 
misstänkt främmande 233, 254, 260 
misstänkt, främmande, okänd o 

lösle person 237 
misstänkt o kringstrykande person 

62 
mista kreatur 89 
mista ring I 1 1 
mista rygghuden 37 
mista var tredje gås 302 
mjuk åker 454 
mjärde 158, 520 
mjölkko 328 
mjölnare 50 
Mjölnarängen, Harg, Vätö sn 43, 44 
moder 49 
modstulen o skygg 393 
Mora, Länna sn 134, 135 
morgon 62, 213, 560 
morgonslåtter 496, 497 
Morkarla sn 406 
mosse 67, 70, 230, 418 
mosslupen äng 456 
mossplockning 153 
mosstäkt 154 
Mosunda, Kulla sn 381 
mota över 527 
motstock 411  

motsträvighet 33 
motvilja 33 
motvillig o tredsk 454 
motvärn 46 
mulbete 88, 106, 111, 202, 241 
mulbete o föda över sommaren 179 
mulbete o hjordvall 204 
mulbete tryter 409 
mullbänk 90, 233, 240 
mull fålls från åkers höjd 393 
mull förs upp på åker 352 
mullplog 407 
mulls bortförande 419 
mullvad 395 
Munga, Tierps sn 490, 491 
Munkbroörn, Söderöra, Blidö sn 

112 
Munktorps sn 544 
muntlig 20 
mur 45, 570 
mur el skorsten nedrivs el nedslås 

244 
Muren, Västerfårnebo sn 575 
mur o skorsten 268 
Muskarbo, Tierps sn 490 
Mutsunda, Frötuna sn 114 
myias 300 
mylla 78, 130 
myntsort 75, 86, 335, 530, 492, 549, 

566 
myr 161, 580 
myra 582 
Myran, Norrål, Västerfårnebo sn 

580 
Myran (äng) Nässelsta, Vittinge sn 

560, 561 
Myrbacken, Spångby, Alunda sn 

413 
Myrsjö, Torstuna sn 554 
må 157 
måg 38, 45, 160, 325, 451, 556 
målfåra 56, 64, 66, 107, 115, 117, 

122, 126, 130, 134, 136, 137, 138, 
166, 168, 170, 171, 189, 194, 198, 
203, 223, 230, 251, 256, 257, 259, 
274, 408, 470 

målfåra körs i krok 273 
målfåra o avragg 247 
målfåra överkörs 187, 276 
målgård 72, 225 
målgårdsgärdsgård 431 
mål hänskjutes under domare 566 
mål- o skiljefåra 239, 254 
mål o skiljesten 232, 239, 254 
målren 518 
målstake 66, 77, 78 
målsägandens förnöjande 434 
måltecken mellan tegar 213 
måndagsmorgon 101, 127 
Måsta, Balingsta sn 351 
Måtteby, Frösthults sn 539 
måttligt förtärande 332 
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Mälby, Börstils sn 61 
Mälby, Frösthults sn 538 
Mälby, Giresta sn 373 
Mälby, Villberga sn 453 
människohand el kreaturstand 412, 

422 
märke 253 
Mässlinge, Rytterne sn 545 
mästerlots 156 
mätesman 51, 213, 300, 344, 430, 

444, 454, 485, 531, 567 
mätismanna ordom 485, 531, 567 
Möjbro, Hagby sn 361 
Möklinta sn 609 
mönsterbyordning 1, 3, 72, 382 
mörtfiske 143 
mörtlektid 123 
Mösa, Lillkyrka sn 428, 441, 444 
möta i öppen äng 415 
möta i öppet fält 278 
mötande dike 74 

namn 54, 54, 67, 73 
namn o bomärke 135, 472 
namnstock 262 
natthärbärge 131 
nattvakt 421 
nattvandring 333, 340 
naturens allsmäktige herre 339 
nedblåst gärdsgård 205, 245, 454, 

483 
nedbryta 29, 275 
Nederhassla, Häggeby sn 364 
nedfalla gärdsgård 107 
nedhugga 142 
nedhugga el kullbryta lövskog 519 
nedhugga el sönderbryta gärdsgård 

77 
nedhugga gärdsgård 79 
nedköra 56 
nedköra o trampa 246 
nedköra åker 44 
nedlägga klubban 452 
nedrigt sätt 105 
nedriva 180, 244, 268, 319 
nedriva annans hägn 485 
nedriva bristfällig eldstad 331 
nedriva eldstad 184 
nedriva el sätta ur stånd 575 
nedriva gärdsgård 135 
nedriva gärdsgård el led 426 
nedriva stängsel 49 
nedriva tak 216 
nedslå 237, 244 
nedslå eldstäder 278 
nedslå skorsten 380 
nedsätta påle 79 
nedtrampa 22, 34, 159, 255, 348, 

413,449 
nedtrampa o fördärva säd 457 
neka 101 
neka att undergå o utgiva böter 115  

Nibble, Dalby sn 357 
Nibble, Sevalla sn 595 
nidingsverk 480 
njuta fred 28, 122 
njuta mulbete 88 
Nodsta, Frötuna sn 115, 116 
Nolsterby, Börstils sn 62, 63 
Nopsgärde, Fröslunda sn 371 
Nora sn 583 
Nordrona, Frötuna sn 116, 117 
norra grinden 445 
Norra Hovberga, Tärna sn 543 
norra mantalet 102 
Norra Myran, Nässelsta, Vittinge sn 

560 
Norrbo hd 515 
Norrby, Bondkyrko sn 453 
Norrby sn 541 
Norrby, Tolfta sn 497 
Norrbäck, Norrby sn 542 
Norrfjärden, Rådmansö sn 147 
Norrgriden, Svartlöga, Blidö sn 110 
Norrgården, Fröslunda sn 372 
Norrhenninge, Ununge sn 252 
Norrkivsta, Sala landsförsamling 
Norrmadum, Söderbykarls sn 218 
Norrmyran, Norrby sn 497 
Norrnånö, Estuna sn 164, 166, 167 
Norrsjukarby, Tolfta sn 498 
Norrskogen, Södernånö, Estuna sn 

172 
Norrtälje stadsarkiv 1 
Norrål, Västerfarriebo sn 578 
Norröra, Blidö sn 104 
norsfiske 314 
Norsta, Balingsta sn 351 
Nortuna, Tortuna sn 597 
Norunda hd 391 
Norängen (Norrängen), Gillberga, 

Tolfta sn 496 
Nosten, Läby sn 461 
not 37, 58, 61, 63, 64, 69, 101, 102, 

104, 105, 126, 147, 148, 160, 267, 
288, 296, 314 

notarie 28 
notdagsverke 61 
notdragning 40, 58, 62, 127, 360 
notdräkt 28, 112 
notfiske 147 
not för vintern 127 
notlag 62, 106, 159, 160 
notlagare 69 
notlag el fiskelag 106 
notlag utom by 159 
notlöv 40 
notmaskors storlek 314 
notstycke 101 
notvarp 106 
notägare 104 
nya stilen 366 
Nyby, Långtora sn 389 
Nyby, Rådmansö sn 158  

nybyggare 197, 266 
nybygge 268 
Nybyn, Skederids sn 273 
nybärgade gärden o ängar 142 
nybärgat gärde 151 
nyckel 81, 234, 246, 261, 255, 278, 

282, 304 
Nyckelby, Lohärads sn 200 
nydike 462 
nygift 330 
nykterhet 13, 317, 325, 501, 565, 

571, 577, 579 
nyodling 338 
ny råg 97, 473 
Nysätra by, Nysätra sn 390 
Nysätra kvarn, Uppveda, Vätö sn 

50 
Nysätra sn 390 
nyttig inrättning 81 
nyttig planering 534 
nyttja 78, 106, 301 
nyttja bete 78 
nyttja bete för flera kreatur än den 

andre 163 
nyttja fiske 106 
nyttja fiskevatten 160 
nyttja mulbete 106 
nyttja nät 106 
nyttja salighetsmedel 216 
Nyvla, Bondkyrko sn 454 
nyvälle el andra gången på renarna 

slå 527 
nyår 120 
nyårstid 306 
nådig förordning om skogarna i ri- 

ket, av d. 1 augusti 1805 330 
några dagar före kornsädet 472 
några dagar innan slåttertiden om 

sommaren infaller 507 
någranne 64, 398, 421, 435, 440, 457 
Nåntuna, Danmarks sn 473 
Nåsten, Läby sn 461 
nämnd 69 
nämndeman 47, 48, 49, 69, 71, 81, 

159, 172, 242, 264, 270, 271, 273, 
289, 301, 383, 427, 481, 486, 502, 
503, 508, 520, 525 

nämnde- o sexman 312 
när budkavlen omlupit 351 
när bägge gärdena om hösten stå i 

hägn 473 
Närdinghundra hd 230 
Närlingen, Ununge sn 255 
närmaste åker 492 
när slåttertid infaller 529 
när såningstid infaller 529 
Närtuna by, Närtuna sn 227 
Närtuna sn 227 
närvaro (av ståndsperson) 20 
när vårsäden sådd är 135 
när åker o äng stöter till beteshage 

83 
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Näs, Fläckebo 523 
Näsboda, Älvkarleby sn 510 
Näsby, Dingtuna sn 569 
Näset, Gillberga, Rådmansö sn 145 
Nässelbo, Möklinta sn 609 
Nässelsta, Vittinge sn 558 
nässla 394 
nästans rätt 108 
nästgränsande 156 
nästgränsande kyrka 154 
nät 35, 37, 58, 69, 109, 143, 144, 148, 

158, 160, 267, 294, 296, 360 
nätläggning 58, 120 
nät synas 70 
Nätudd, Gillberga, Rådmansö sn 

143 
näver 79, 102, 213, 263, 316 
näverloppstid 61 
näver- o lövtäkt 491 
nävertäkt 30, 34, 40, 44, 48, 82, 154, 

170, 266 
nöd 32, 89 
nödens tid för tiggare 420 
nödfall 105 
nödig hjälp av grannar 81 
nödig väg 23, 56, 74, 88, 97, 159, 

320, 449, 480 
nödigt avloppsdike 161 
nödigt kokvatten 133 
nödigt tillägg 481 
nöd o fattigdom 57, 439 
nödtorftig skog 412 
nödvändigt hushållsmål 186 
nöje o tidsfördriv 229 
nöt (frukt) 112, 150 
nötkreatur 168, 463, 488, 547 
nötplockning 112, 150 

oanständig 571 
oanständiga ord el åthävor 462, 466 
oanständighet 105 
oanständig levnad 333 
oanständigt nöje 482 
oanständigt ord 25, 33, 35, 51, 58, 

73, 204, 300, 481 
oanständigt uppförande 64 
oanständig åtbörd 426 
oavbärgad ängsteg 262 
obefogat klandrande 339 
obehörig 127 
obehörig nattvandring 333 
obehörig person 26, 265 
obekant folk 90, 180 
obetänksam 320 
obetänkt 34, 121 
obrottslig efterlevnad 82, 263 
obärgad åker 116 
obärgad åker o ängsteg 128 
obärgad äng 97 
obärgad ängslott 161 
odaläng 128, 184 
odelad linda 100  

odelad ängsbacke 79 
Odensala församling, Odensala sn 

297 
Odensala sn 297 
Odenslund, Söderbykarls sn 219 
Odensvi sn 601 
odling 191 
odling av äng 456 
oduglig gärdsgård 517 
oduglig o oförsvarlig gärdsgård 111 
oduglig skog av ris, granar o enbus- 

kar 301 
odygd 251 
odygdigt kreatur 97, 127, 161, 198, 

201, 203, 249, 250 
odygd o självsvåld 258 
oenighet 37 
offentligt uppläsa 250 
ofreda 26, 45, 113, 130, 181, 186, 

204, 276, 460 
ofreda annans skogslott 602 
ofreda el okväda 177 
ofreda med ord el gärning 117, 166, 

167, 170, 188 
ofreda vid sammankomst 183 
ofrusen åker 449 
ofängslat kreatur 447 
ofärdig gärdsgård 318 
oförgod 556 
oförmedlat hemmantal 545, 562 
oförmedlat mantal 42 
oförmodad händelse 89, 179, 236, 

260 
oförmögenhet 597 
oförmögen till hälsa 83 
oförpassad person 420 
oförpassat folk 80, 530, 534 
oförpassat kringstrykande löst folk 

84, 409 
oförsiktighet 156 
oförsvarlig grind 100 
oförutsedd nöd 52 
oförvarad eld på utmark 80 
oförvållande orsak 81 
ogilld bråte 543 
ogilld grind 452, 470, 598 
ogilld gärdsgård 70, 231 
ogillt hag 39 
ogiltigt hjon 26 
oginhet 215 
ogräs 308, 393 
ohägn 28, 29, 31, 32, 40, 48, 106, 

113, 119, 133, 153, 230 
ohägnad häst 497 
ohöviskt ord 46, 267 
ojävaktig 114 
okunnighet 582 
Okvista, Riala sn 291 
okväda 128, 177, 183, 186, 226, 276 
okväde 238, 261, 262, 574 
okvädinsord 26, 37, 73, 83, 95, 98, 

103, 105, 107, 137, 158, 310, 367,  

386, 390, 431, 448, 483, 539, 555, 
608 

okvädinsord o otidigt tillmäle 191 
okynne 57, 177, 230, 283 
okynne o odygd 262 
okynnes 48, 100, 433, 484, 502 
okynnes el folkilsket kreatur 320, 

328, 450 
okynnes el otamt få 214 
okynnes får 162 
okynnes få 57, 106, 122, 126, 130, 

134, 137, 164, 170, 171, 174, 183, 
184, 189, 194, 197, 205, 232, 239, 
243, 254, 269, 272, 285, 291, 303, 
433, 447, 463, 547 

okynnes fäkreatur 29 
okynnes häst 34, 40, 162, 208 
okynnes kreatur 28, 70, 128, 129, 

145, 147, 155, 157, 165, 186, 192, 
273, 457, 555 

okynnes kräk 117 
okynnes svin 559 
okynnes svinkreatur 162 
okynnig 567 
okynnig el flöjig 91 
okynnig häst 37 
okynnigt få 264 
okynnigt kreatur 78, 93, 94, 281 
okänd person 516 
olaglig betning 537 
olaglig öl- o brännvinsförsäljning 81 
Olands hd 406 
oljud i by 101 
oljud i båt 101 
oljud o övervåld 209 
oljud på strand 101 
olovlig 32 
olovlig gång 432 
olovlig gångväg 145 
olovlig lövbrytning 49 
ölovlig potatisplockning 304 
olovlig slåtter 249 
olovligt bete 354 
olovligt fiske 107, 286, 288 
olovligt hygge 102, 124, 286 
olovligt lövbrytande 105 
olovligt skogshygge 154, 443 
olovligt tjudrande o betande 252 
olovlig vallning 50 
olovlig väg 526, 528 
Olovsmässa 243, 584 
Olovsmässodag 121, 123, 124, 138, 

172, 285, 585 
olycka 215, 597 
olyckshändelse 550 
olåt 64 
olåt, bullersamhet o elaka efterdöm- 

men 482 
olåt o träta 198 
olägenhet 449, 492 
omak 25, 315 
omansa 21 
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ombud 26, 94, 111, 144, 265 
ombyta byaman 103, 120 
ombyta sädeslag 407 
ombyte av byfogde tillkännages från 

predikstol 227 
ombyte av fiskevatten 296 
ombyte av ålderman 128, 129, 184, 

245, 390, 472, 485 
omkullkasta gärdsgård 484 
omlaga 20 
omlöpa 358, 448 
omoget virke 329 
omröstning 46, 448 
omröstning efter hemmantal 454, 

483, 562 
omröstning efter mantal 427 
omröstning efter öretal 582 
omröstning el votering 287 
omständighet 48 
omåttlig njutning av mat 332 
Onsike, Skogstibble sn 363 
ont uppsåt el oförsiktighet 156 
ont uppsåt o ovarsamhet 158 
onödig gångväg 35, 44, 607 
onödig gärdsgård 342, 403 
onödig intäppning 407 
onödig kör- el gångväg 147 
onödig lusteld 465 
onödig o ovanlig kör- o gångväg 118 
onödig rättegång 199, 371 
onödigt tramp 187 
oordning 27, 47, 113, 446 
opartiskt vittne 137 
Oppunda hd 301 
opålitligt folk 101 
ord 25, 430 
ordagrann 104 
ordentlig besiktning på gärdsgård 

93, 94 
ordentlig bok bör hållas 172 
ordentlig räkning 304 
ordentlig räkning o redovisning 434 
ordentligt hushållningssätt 99 
ordförande kallas ordningsman 108, 

448 
ord ifrån ord 118, 125, 164 
ordinarie byfogde 172 
ordning 20, 33, 47, 48, 101, 149, 150, 

606 
ordning i byalag 20 
ordning o hushållning i by 395 
ordning o lugn 204 
ordning o skick 48 
ordnings exekution 187 
ordningsman 108, 152, 153, 297, 319, 

322, 431, 448, 563 
ordningsman ett år i sänder 491 
ordningsman instämmes till tingsrät- 

ten 108 
ordningsmans omsorg o plikt 339 
ordningsmanstjänst 545, 562 
ordningsmål inom by 332  

ordnings vinnande 172, 186 
Ordo vicinalis 36 
ordväxling 83 
oreda 160 
orena 125 
orena med sköljning 132, 286 
orenlighet 131 
orenlighet el sköljning 137 
orent kärl 125 
originalhandling 531 
oringat kreatur 43 
oringat svin 34, 43, 68, 122, 138, 147, 

285, 315, 319, 483, 587 
oringat svinkreatur 100 
orisslat boss 394 
orka botum 392 
orkeslös fattig 131 
Ormkärret, Rådmansö sn 152 
Ortala, Väddö sn 279 
ortens sed 332 
orts särskilda beskaffenhet 25 
orygglig 121 
orygglig efterrättelse 511 
orygglig överenskommelse 498 
°räfsad teg 386 
osed 40, 333, 342, 405, 482 
osed att göra ohägn 40 
osedigt kreatur 272, 291 
osed med kortspel 482 
oskiftad del 488 
oskiftad skog 59, 73, 79, 413 
oskiftad äga 226 
oskiftat fiskevatten 69 
oskuren åker 40, 95, 262 
oskyldig dans, nöje o lek 483 
oskyldigt nöje 80, 333 
oslagen el slagen äng 61 
oslagen mark 101 
oslagen ren 369 
oslagen teg 95, 492 
oslagen äng 40, 78 
oslagen ängsteg 32, 136, 142, 151 
°slaget skifte 128 
osnyggt rum 393 
osotad 450 
osämja o split 228 
otamt få 214 
otidighet 28, 30, 54 
otidigt lövbrott 40 
otidigt skällsord 180 
otidigt tillmäle 191 
otillbörligt fiskande 30 
otillsagd 113 
otillåtet betande 30 
otillåtlig gång 443 
otjudra 386 
otjänligt tillmäle 116 
otrolig skada 238 
oträat okynnes svinkreatur 100 
oträngt mål 35, 44, 79, 263 
ottetrösk 550, 565 
ovallad 500  

ovanlig gångstig 458 
ovanlig kör- el gångväg 142, 292 
ovanlig väg 138 
ovarsamt lägga torrt ris på eld 380 
ovetande förgripa sig emot byord- 

ningen 159 
ovett 48, 501 
ovettigt tillmäle 42 
ovålig 457 
ovårdad eld 410 
ovårdsamt trampande 56 
ovägerligen 134, 239 
oxe, se även dragoxe 37, 308, 371, 

393, 401, 427,433, 528, 541, 558 
oxe- el kokreatur 437 
oxelbär 394 
Oxhagen, Gillberga, Rådmansö sn 

142 
Oxhalssundet 287 
Oxhalsö, Blidö sn 106, 107 
Oxnö, Barkarö sn 562 
oövervinnerligt hinder 233 

pant 25, 53, 98, 137, 159, 241, 247, 
261, 316, 349, 415, 422, 424, 448, 
471, 477, 481, 542, 566, 574, 582 

panta 81, 182, 192, 452, 519, 603 
pant auktioneras 74 
pantförsäljning på auktion 411 
pant igenlösa 471 
pant inlöses 148 
pant säljes 123 
pantsättning 192 
pants överskott 35 
pant till mestbjudande försälja 460 
pant återlöses 74 
pantägare 50, 255 
paragraf 48, 343 
paragrafindelning 300 
park 464 
par stör 263 
pass 90, 180, 260, 333 
passande förfriskningar 333 
passlös person 333 
pastor 332, 335, 362, 412, 415, 487 
patetoes 95 
pellgrind 550, 551 
pengar skall hos ålderman förvaras 

471 
penningar 597 
Penningby, Husby-Lyhundra sn 

177, 178 
penningland 168, 262 
penningvärde 402 
Persson B A 4 
piga 37, 39, 44, 45, 81 
pillgrind 550, 551 
pil o al sättas vid bäckar 480 
pilstör 394 
pina el budskickande 220 
pingst 401 
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pingstdagen 37 
pinne 21, 34, 40, 43, 201 
pinne el budskickande 218, 220 
plank 579 
planta 480 
plantage 455 
plantera 314, 428 
plantera hage 314 
plantera humlegårdar 464 
plantera lövträd 20 
plantera träd 9, 430, 468, 579 
plantera visst antal lövträd 480 
plantering 20, 317, 401, 480 
planteringsskyldighet 330 
plantlada 574 
plikta 458 
plikta för sina barn 112 
pliktas för vart kreatur 447 
pliktpengar 311 
plikt utan laga förfall 462 
plocka 66, 314 
plocka ax o ärtor 468 
plockade ax förfallne till fattighuset 

514 
plocka på annans åker 459 
plocka ängskära o kummin 360 
plocka ärtor 23, 57, 89, 326, 354, 

459, 476, 484 
ploga 494 
plogfår 512 
plogning 28, 79, 193, 423, 493 
plogturlista 265 
plumpa förvitelser 61 
pluralitet beräknas efter öresland 

403 
plåt (torkplåt) 477 
plägsed 44 
plöjning 337 
postmästare 489, 490 
potatis 9, 95, 260, 317 
potatisland 28, 29, 77 
potatisplantering 278, 317, 338 
potatisplockning 304 
potatisåker 95 
potatoes el jordpäron 317 
predikstol 51, 154, 227, 312, 444 
predikstolen i Östhammar 84 
premium 88, 316 
proaluteten 447 
process 158 
profors 69 
program 15 
projektera 25 
projekterad byordning 134, 235 
projekt till byordning 20, 243, 244 
proportion 37, 83, 562 
proportionalitet 605 
proportion av bete 384, 404 
proportion av hemmanens storlek 

509 
proportion efter sin lott i slåttan 470 
proportionerlig andel 452 

proportion i sågs användning 509 
proportion mellan åker o äng 456 
prost 350 
prost o kyrkoherde 427 
protokoll 28, 42, 69, 204 
protokollsbok 28 
prov 217 
prydande o nyttiga lövträd 331 
präst 15 
prästerskap 336, 342, 405 
prästgård 42, 227 
pröva jämlikt författningarna 598 
pröva nödigt 124 
publikation 19 
punkt 194 
punsch 332, 491, 501 
Punskog, Länna sn 120, 121 
påfinnas 447 
påle (gräns) 22, 56, 79, 143, 404, 408, 

445, 536, 546, 591 
påle med märla 580 
påle som råmärke 540 
påle till råmärke i äng 236 
pålitlig karl 101 
pålitlig person 452 
pålysning 182, 196 
pålysning en söndag i kyrkan 268 
påsk 401 
påskrift på byordning 47 
påtända rökpipor 537 
päronkärna 394 
pörte 24, 237, 316,401, 455 

Rabenius, L G 7 
Raggarö, Börstils sn 63 
Ragnihäl 445 
Ramsen, Hargs sn 43 
Ramsta, Biskopskulla sn 367 
Ramsta, Sköldinge sn 6, 301 
Ramsö, Värmdö sn 281 
rannsaka 116 
Ransta, Gryta sn 359 
Rasbo hd 425 
Rasbo sn 425 
Rasbokils sn 425 
realisationsgrund 217 
reda räkning 187 
redovisning 434 
redskap 74, 449 
regementspastor 406 
register 15 
register över byns handlingar 81 
regn 395, 414, 444 
regnväder 109 
Rekinde, Edsbro sn 230 
ren, se även bytesren, dikesren, 

åkerren 22, 23, 39, 56, 82, 116, 
130, 151, 152, 214, 230, 318, 345, 
350, 353, 369, 386, 438, 458, 532, 
572  

ren avslås 314 
ren avtagas 462 
ren bortgrävs 419 
ren grävs 386 
ren i sädesgärde 34 
ren mellan åkerskiften 350 
rensa 97, 298 
rensa el uppgräva 125, 316 
ren slås 318 
rensopa 611 
rent sädesfrö 308 
ren uppgrävs 386 
reparation 265 
resande personers hästar 608 
resa till havs 112 
resa till staden 112 
resolution 120 
resolution på allmogens besvär den 

1 sept. 1741 231 
resolvera 42, 51, 269 
respekt för ålderman 
reva äng 
revers 434 
Riala sn 289 
Rickeby, Boglösa sn 428, 429, 430 
Rickeby, Knutby sn 247, 248 
Rickomberga, Bondkyrko sn 453 
rida 193 
rida el leda över äng 500 
rida med häst 61 
riddare 299, 427, 466 
Riddersholm, Rådmansö sn 151 
Ridön 562 
riksdag 22 aug 1741 19 
riksdagsberättelse 7 
riksdagsman 256 
riksdagsrelation 7 
riksdaler specie 545 
riksens ständer 19 
riksgäldsmynt 26, 119, 217. 533, 587 
riktig o rätt uppvadning skiften 

emellan 438 
riktig o rätt utstakning 532 
riktig o rätt utvadning 591 
riktig skillnad och delning jordägare 

mellan i gärdsgård 514 
riktig utmätning på lotterna 520 
rim 412 
Rimbo sn 261 
Rimsjö, Husby-Lyhundra sn 181 
Rindö, Värmdö sn 282 
Rindölandet 282 
ring 93, 141, 484 
ringa svin/svinkreatur 29, 31, 33, 34, 

40, 53, 64, 74, 82, 93, 100, 106, 
133, 135, 288, 401, 505 

ringgata 559, 560, 588 
ring går bort 40 
ring i tryne 13 
ris 23, 52, 57, 84, 143, 484, 560 
risbastu 365, 386 
ris borttages 419 
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rishage 262 
rishummelgård 394 
riskvist 90 
ris o enbuskar 84 
ris o kvist 400 
Rissligne, Balingsta sn 351 
rista namn 54 
rista namn el/o bomärke 67, 351 
ris ur svedjefall 82 

riva uppstängd led 61 
riva ängshag el led 493 
roa sig 401 
Rocklunda, Stora, Odensvi sn 602 
Rocknö, Tolfta sn 498 
roder 125, 137 
rom (brännvin) 334 
Romfartuna sn 529 
Roskölen 580 
Rossbäcksteg 574 
rot 213, 246 
rota upp gräsark 329 
rote 258, 385, 440, 533 
rotevis 535 
rotgnaga 554 
Rotmora, Frötuna sn 120, 122 
rotmästaresyssla 202 
rova 23, 37, 39, 57, 84, 213, 233, 236, 

241, 246, 254, 260, 404, 420, 455, 
459, 464, 600 

rova el ärta 233 
rova o ärta plockas 518 
rova till kokning 399, 476 
rova upptages 147 
rovdjur skjutes 180 
rov- el ärtkya 495 

Rumsätra, Riala sn 291 
runstycke 83, 600 
Runö, Österåkers sn 293 
rusgivande dryck 332, 333 
ruska 143, 288 
rusthållare 164, 172, 244, 361, 602 
ruttna 22 
ruttnade färgtak 410  

rygghud 37 
ryssja 35, 37, 44, 58, 155, 294, 327, 

360, 365, 605 
ryssja nyttjas 419 
ryttare 82, 219, 247, 482 
Rytterne församling, Rytterne sn 

545 
Rytterne sn 545 
ryttmästare o riddare 427 
Råbacken, Rådmansö sn 143 
Råby, Lohärads sn 200, 201 
Råby, Vaksala sn 483 

rådföra 380, 560 
rådgöra 30, 37, 96, 103, 
rådhus 513 
rådkavle, se även budkavle 

493, 494, 495, 496, 497, 500 
rådlägga 300 
rådman 513, 606 
Rådmanby, Rådmansö sn 146 
Rådmansö församling 154 
Rådmansö sn 141 
råd om bete 498 
rådplägning 35, 137, 173, 210 
rådsamma 136, 286 
rådslag 33 
rådslå 88, 266 
råd som byamännen utsätter 124 
rådstuga 513, 586 
rådstugudag 513 
rådstugutecken 586 
rå- el målstake 77 
råfåra 77, 78, 458, 524 
råg 29, 57, 88, 94, 178, 263, 318, 345, 

386, 404, 449, 456, 458, 464, 471, 
472, 475, 496, 603 

råg att beta 572 
råg betas 517, 521, 523, 568  

rågångsskillnad 92 
rålinje se även rätt linje 79, 110, 117, 

471, 522 
råmärke 22, 56, 226, 236, 313, 399, 

404, 438, 458, 518, 522, 533, 561, 
591, 594 

råmärke av sten 458 
råmärke mellan tegar 518, 524 
råmärke mellan åkrar 524 
rå o linje 520 
rå o målstake 78 
råskillnad 503 
råskillnad, borthugga 132 
råstake 525, 515, 
råsten 88, 104, 288, 350, 353, 397, 

408, 424, 463, 475, 
råsten i åker o äng 178 
rå tillses o uppstakas 583 
råträ 104 
rått träd 100, 301 
räckare 501 
räcka varandra handen 255, 467 
räfsa 317 
räfsa gräs 564 
räfsa undan hö o gräs 607 
räfsa väg 79 
räfsa äng 371 
räkning 187, 304, 443, 570, 577 
Rämban = Rämba äng, Vänge sn 

469 
Rämba äng, Vänge sn 469, 470 
rämnad spis 75, 90 
rännil 230, 265 
räntmästare 389 
rät fåra 230, 458, 492 
rätta fåra 22, 313 
rättan tid 93, 139, 157 
rättare 342 
rättegång 177 
rättegång, onödig 371 
rättegångsbalken 234 
rättegångskostnad 32, 160, 169, 185 
rättegång vid byråd 216 
rättesnöre 581 
rätt hushållning med grödan 336 
rättighet att beta med de kreatur de 

över vintern framfött 540 
rätt linje (rätta linjen) 22, 246, 260, 

385, 476, 507, 591 
rätt rålinje 471 
rättsinnad 24, 32 
rättsinnehavare 53 
rätt skiljefåra 184 
rätt skillnad 468 
rättsökande 481, 490 
rätt tid 171, 408 
rätt till bete i häradsallmänning 341 
rätt till samfällt bete 190 
rätt vadådra 106 
rätt väg 23, 298, 507 
räv 266 
Rävsnäs, Rådmansö sn 148, 150 

rishag 82, 85, 	183, 201, 238, 243, 
244; 253, 308, 340, 457, 510 

499 riva 
riva gräs, se även knia gräs 450, 497 råd, se även byråd 31, 92, 124, 126, 
riva gärdsgård 93, 95, 457, 604 	136, 194, 196, 231, 494, 498, 503 

riva gärdsgård el led 158 	 råda 83 
250 råd bliver tvistigt 

492, 

rovgård 424, 459 
rovkya 503 	 rågbrodd 78, 221, 252, 360, 389, 424, 
rovland 28, 29, 39, 56, 60, 168, 308, 	468, 471, 607 

497 	 råggräs 55, 298, 352, 379, 383, 437, 

rovland på åker 56 	 472, 526, 539, 547 
Valö sn 96, 98 	 råggräs står bart 472 Rovsätra, 

rovutsäde 70 	 råggärde 392, 471, 528, 555, 598 
rovåker 32, 34, 44, 66, 69, 77, 107, Rågholmen, Ytterby, Österåkers sn 

184, 223, 249, 271, 505 	 296 
rubba 77 	 råg, oskuren 39 
rubba råsten 178 	 rågranne 81 
Rudbeck, Th G landshövding 11, 12 rågsådd 154, 389, 527, 540, 585 
Rudorna, Dyvik, Vätö sn 34 	rågsådd åker 454 

rågsåningstid 541 
råg sås där korn varit 407 
råg sås om hösten 67 
rågsäd 235, 259, 607 
rågsäde 22, 472, 535, 572 
rågutsäde 414 
rågväxt 471 
rågång 116, 290, 292, 451 
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Rävsta, Kulla sn 383 
Rö sn 270 
röja 23, 56, 175, 180, 233, 308, 423, 

519 
röja o bränna 152 
röja o förbättra byns samfållta vä- 

gar 142 
röja o stänga 240, 254 
röja äng 20, 353, 463 
röka med oförtäckt pipa 583 
röka tobak 89, 233, 240, 254, 261, 

264, 365, 380, 402, 486, 605 
röka tobak i foderrum 271, 346 
röka tobak i lada 331 
röka tobak i lada, foderrum el stall 

387 
rök av fördold eld 233 
röka å loge 340 
rökpipa 537 
Röksta, Bro sn 27 
Röklunda, Häggeby sn 364 
rönnbär 394 
Rönningen, Hallsta, Romfartuna sn 

530 
rör se även vass 152 
rörbotten 308 
rörskärning 283 
rörtak 316 
rörteg 386 
rörtäkt 298 
rörvass 9, 107 
Rösa, Husby-Lyhundra sn 182 
rösk 407 
röst 33, 46, 59, 599 
rösta 128 
rösta efter mantal 483 
rösta efter öresland 324, 448 
rösta efter öretal 195, 196, 204, 443 
röster byar emellan efter hemmantal 

392 
rösträtt för boställsinnehavare 582 
röta 240, 560 

sabbat 112 
sabbatens °helgande 482 
sabbatsbrott se även kvarnresa sön-

dagsfiske, söndagsresa 13, 100, 
157, 	158, 333, 341, 405 

sabbatsdag 482 
saklöst riva ned 80 
sakna nödtorftig skog 412 
sakristia 456 
Sala landsförsamling 609 
salighetsmedel 216 
Salnecke, Gryta sn 358 
salpeter se saltpeter 
Salskär, Svartlöga, Blidö sn 109 
saltpeter 574, 575 
saltpeterjord 534, 574  

saltpeterplantlada 574 
saltpetersjudare 420 
saltpetertillverkning 338 
Saltsjön 152 
Saltströmming 62 
saltvatten 394 
samdräktighet 12 
samfälld beteshage 199, 474 
samfälld betesmark 138 
samfälld bro 199, 260 
samfälld brunn o vattenställe 97, 133 
samfälld bymark 23, 149, 314 
samfälld byväg 187 
samfälld holme 105 
samfälld hopnot 286 
samfälld inhägnad äga 115, 122, 166, 

285 
samfälld kassa 144 
samfälld kostnad 78, 130, 170 
samfälld mark 134 
samfälld notdragning 127, 139 
samfälld nytta 371 
samfälld park i utägor 464 
samfälld skadesyn 434 
samfälld skog 23, 57, 79. 389 
samfälld sommarnot 139 
samfälld utgift 153 
samfälld vallgång 500 
samfälld vret 28 
samfälld väg 92, 107, 142, 497, 499 
samfälld åker o äng 68 
samfälld åkertrakt 77 
samfälld äga 29, 105, 121 
samfälld äng 35, 46, 50, 56, 74, 78, 

93, 109, 132, 147, 155, 190, 463, 
samfälld äng betas efter öretal 190 
samfälld ärtåker o rovgård 168, 459 
samfälld överenskommelse 474 
samfållighets äga 29 
samfållt arbete, se även hoparbete 

53, 74, 149, 196, 214, 265, 317, 
327, 432, 493, 497, 502 

samfällt arbete efter öretal 196, 205 
samfällt behov 27 
samfällt bete 36, 71, 78, 83, 95, 208, 

212, 475, 493, 497, 499, 502, 595 
samfällt bete efter öretal 207, 208 
samfällt bete uti hagar o utmark 595, 

596, 610 
samfällt byarbete 495, 502 
samfällt byte (skifte) 433 
samfållt dikesgärde 484 
samfällt fiske 29, 109 
samfällta fiskevatten 149, 267 
samfällt gärde 28, 29, 70, 151, 409 
samfällt inhägnade Norr- o Söder- 

skogarna 172 
samfällt mulbete 138 
samfällt nyttja nät 109 
samfällt nyttja äng, kärr, holme, 

åkermark o fiskevatten 149 
samfällt råd 143, 167 

samfällt sått el osått gärde 29 
samfällt tegskifte 279 
samfällt vattenställe 57, 298, 385, 

401, 410, 449, 455 
samhällsordning 482, 579 
samkristen 116 
samkväm 216 
samla 70, 148, 466, 584 
samlad hand 70 
samla sig till kortspel 482 
samlingsplats 21, 312, 457, 506, 531 
samlingsställe 158, 173, 603 
sammanarbete 498 
sammankalla (grannar) 54, 59, 61, 

67, 136, 284, 303, 372, 507, 516 
sammankalla grannar genom blås-

ning i lur 475 
sammankalla grannar genom bud 

515, 521 
sammankalla grannar genom bud-

kavle 158, 178, 372, 483 
sammankalla grannar genom bud-

kavle el klubba 351, 531 
sammankalla grannar genom bud-

sticka 589, 592 
sammankalla grannar genom klubba 

436 
sammankalla grannar genom trum-

ma, horn, lur, klocka 478 
sammankalla grannar genom trä-

klubba 478 
sammankalla grannar genom trätav-

la el klubba 467, 545, 562 
sammankalla grannar till plats inom 

byn 83, 407 
sammankalla till bystämma från pre- 

dikstolen i stadens kyrka 303 
sammankomst 64, 83, 178, 227, 300, 

323, 571 
sammankomst hos byfogde 227 
sammankomsttecken 238 
sammanråd 117, 493, 494 
sammanråda 364 
sammanskjuta förplägning 482 
sammanskott 402 
sammanstötande åkrar 541 
sammansättning se även byalag 391, 

392, 397 
sammansättning väljer ålderman vid 

midfastotiden 392 
sammanträde 29 
sammelplats 21 
samnad hand 70, 464 
samråd 27, 38, 49, 70, 113, 129, 130, 

167, 170, 188, 193, 194, 203, 206, 
315, 

samråda 122, 263, 369, 435, 559 
samråd byamän emellan 130 
samråda om gödselns förökande 84 
samråd o votering 137 
samråd äskas 206 
samslåtter i utängar 290, 291 
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samtycke 49, 445 
samvete 81 
samvetskänsla 108 
sand 150, 410 
Sandby, Västland sn 10, 504 
Sandika, Hargs sn 82 
Sandika skog el utmark, Hargs sn 84 
sand- o skogsjord 394 
sandsten 155 
sandstensbrott 149, 150, 156 
sandtäkt 150 
Sandvik, Häggeby sn 364 
sandängsteg 386 
sank 124 
Sankt Staffans visa 333, 340, 342, 

405 
sank äng 484 
Sanköarna, Söderöra Blidö sn 1 1 1 
sann gudsfruktan 401 
sava 318 
Schröderheim, E landshövding 13 
schäfferi 20 
sedan solen om aftonen nedergått 

439 
sedan sått är 598 
sedan tjälen är ur jorden 475 
seder 336 
seder o bruk 332 
sedlighet 15, 30 
segel 283 
se genom finger 58, 304, 465, 508 
sekreterare 513 
Seminghundra hd 228, 258 
Senneby, Väddö sn 280 
sent om hösten 313 
Sevalla sn 594 
sexman 13, 96, 116, 211, 244, 310, 

312, 420, 421, 466, 483, 487, 501, 
533, 552 

sexman (ålderman) 501 
sexman i varje rote åligger att ha 

inseende över lanthushållningen 
533 

sexmansrote 461 
sexmanssyssla 202 
sexmark, del av by 344 
sextonde november 40 
Siarö, Ljusterö sn 284, 287 
Sidö, Rådmansö sn 151 
Sidökullarna, Sidö, Rådmansö sn 

152 
Siende hd 535 
sikfisldek 101 
siknot 101 
silvermynt 299, 422 
silverpenning 316 
Simlon, Husby-Lyhundra sn 183, 

185 
simma 1 1 1 
Simpnäs, Vätö sn 48 
Simtuna hd 538 
Cimtima sn 538. 542  

Singö sn 277 
sinnlighet 482 
sista gnistan 320 
sista lasset 64 
sista sädesbandet 344 
sitta för värdskapet 593 
sitta i stocken 319, 400, 409, 478, 480 

se även stockstraff 
sitta i stock utanför kyrkodörr 478, 

480 
sjelfskilt (särskilt) 495 
Sjes Linge ån Gillberga, Västanvik, 

Stortorp, Rådmansö sn 144 
Sjuhundra hd 259 
sjuk 32, 48 
sjukdom 52, 58, 77, 81, 89, 167, 179, 

233, 236, 240, 260, 393, 573 
sjukdom, nöd, fattigdom 573 
sjuklighet 334 
sjukna 322 
sjukt ello skabbigt kreatur 371, 373, 

434, 455, 468, 479, 484 
sjunga den såkallade Sanct Staffans 

visa 333 
sjunga Staffansvisan 333, 342 
sjunka 295 
sjupunktsprogram 15 
självkommet hål 271 
självskriven 31, 228 
självskriven uppsyningsman 228 
sjö 179 
sjöbod 40 
sjöbro 104, 125, 286 
sjöbro el annan hamn 125 
sjöbrygga 281 
sjöfoder 28, 79, 113, 118, 152, 155, 

301, 383, 548, 565 
sjöfoder el rör 113 
sjöfoder i Marka sjö, Hargs sn 79 
Sjöhagen, Fingarne, Estuna sn 162 
Sjöhagen, Södernånö, Estuna sn 171 
Sjöhagen, Råby o Gribby, Lohärads 

sn 202 
Sjöhagen, Kundby, Rimbo sn 265 
sjöhamn 283 
sjöredskap 283 
sjöskärande (sjöslåtter) 520 
sjöstrand 44, 605 
sjöviste 283 
Sjövisterne, Blidö sn 109 
Sjövärkan, Dyvassö, Frötuna sn 125 
sjöäng 292 
Sjöängarna, Söderharg, Svinnö o 

Braxenbol, Hargs sn 85 
Sjöängen, Rådmansö sn 150 
Sjöängen, Harg, Vätö sn 43 
Sjöö sätesgård, Kulla sn 381 
skabbig se även sjukt el/o skabbigt 

kreatur 371, 479, 455 
skada 34, 41, 43, 47, 100, 607 
skada av häst i oslagen mark 101 
skada av häst i sådd åker 101  

skada gräsmark 152 
skada på annans äga 213 
skadas 341 
skadedjur 266, 503 
skadestånd 28, 29, 31, 174 
skadeståndsersättning 294 
skadesyn 432 
skadlig mossa 418 
skadlig osed 342 
skadligt betande 564 
skadligt billkast 138 
skadligt tillgrepp 32 
skadligt tramp 189 
skadligt tramp el billkast 117, 166, 

194 
skadligt överflöd 332 
skallgång 202 
skalkstycke 37 
Skalmsund, Söderöra, Blidö sn 113 
Skalunda o Rocldunda skogar, Sköl- 

dinge sn 301 
skamlös 31 
Skarp-Ekeby, Vendels sn 501 
skate (kvist) 394, 396 
skattebonde 69, 241, 470 
skattebondes inhyses folk 241 
skattefrälse 247 
skattehemman 562 
skattejordägare 280, 489, 584, 585 
skatteman 537 
skatteskriven 516 
skatteägare 370 
skatände (kvist) 315 
Skederids sn 273 
ske förnär 22, 178 
Skensta, Frösthults sn 539 
Skensta, Torstuna sn 555 
Skeppshusvarpet, Nolsterby, Börs- 

tils sn 62 
skeppslagsordning 2 
Skeppsmyra, Vätö sn 48 
Skepptuna sn 258 
Skerike sn 533, 535 
Skeslingeån, Gillberga, Rådmansö 

sn 
sketzlafiske (fiskemetod) 37 
skifta gemensamma ängar 379 
skifte 22, 31, 88, 100, 246, 450 
skifte av gärdsgård 100 
skifte efter stångfall 22 
skifte o teg 399 
skifte o teg utvadas o utstakas 318, 

385, 475 
skilja bete genom gärdsgård 342, 591 
skiljaktighet 448 
skilja okynnesfä från by 214 
skilja åkerskiften med dike 470 
skiljedike 532, 567, 575, 587, 588 
skiljefåra 184, 214, 225, 313, 393, 

444, 463, 484 
skiljefåra bör uppköras 463 
skilielinie 



642 Namn-, ord- och sakregister 

skiljemärke 213 
skiljepåle el råskillnad 536 
skiljeren 479, 528 
skiljesten 232, 239 
skiljeträd 528 
skillnad 56, 251, 455, 463, 515, 525, 

607, 608 
skillnad o råstake 515, 525 
skillnadsdike 536 
skillnad utvadas 607, 608 
Skillsta, Skogstibble sn 363 
skjorsel (skörsel?) 559 
skjul 393, 408 
skjulkraka 46 
skjuta 111, 153, 180, 266 
skjuta djur el fågel 266 
skjuta ovarsamt 331 
skjuta rovdjur 180 
skjuta vid by 341 
skjutsning 122 
skjutsskyldighet 6 
skodd stohäst 62 
skog 23, 37, 57, 73, 84, 282, 316, 349, 

400, 409, 464, 588 
skogarnas besparande 316 
Skogbo, Östervåla sn 588 
skogens röjning 23 
skogfri 79 
skoglös 330, 342, 410, 412, 480 
skoglös slättbygd 480 
skoglöst boställe 330 
skoglöst byalag 342, 403, 412 
skog nyttjas sparsamt 394, 409, 464 
skogsbehov 582 
skogsbesparing 354, 394 
skogsbrist 412, 460 
skogsdelningsprotokoll 23 juni 1716 

581 
skogseffekt 268 
skogseld 90, 233, 240, 329 
skogseld kommer lös 233 
skogs- el fäväg 266 
skogsgrind 225 
skogshage 460, 461 
skogshygge 28, 29, 48, 67, 79, 82, 

149, 150, 314 
skogshygge på annars teg 28 
skogshushållning 329, 337 
skogskant avröjes 426 
skogskärr 251 
Skogskärret, Söderby, Lohärads sn 

205 
skogseldvakt 202 
skogslott 102, 579, 602 
skogsmark 28, 127, 155 
skogs- o jägerikommission 13 
skogs- o trädplantering 469 
skogsordning 316, 581 
skogsplantering 337, 410 
skogsskifte 70 
skogsskillnad emellan lotterna 522, 

527  

skogsstycke 79, 100, 113 
skogsteg 60, 64, 68, 249, 271 
Skogstegen, Långtora by o sn 386 
Skogstibble sn 363 
skogsvård 20, 421 
skogsväg 45, 494 
skogsväxt 314, 403, 455, 472 
skogsåverkan 519 
skogsäng 201, 203, 457, 488, 499 
Skogsängen, Faringe sn 244 
Skogsängen, Hallsta, Roinfartuna 

sn 530 
Skogsängen, Bäggeby Tierps sn 488 
skogödande o skadlig sed 330, 573 
skojare 333, 420 
skolmästare 427 
Skommarängen, Issjö, Länna sn 131 
skonsmål 36, 42, 156, 519 
skons- o dröjsmål 36 
Skomome, Hagby sn 361, 362 
skorsten se även korssten 45, 57, 75, 

184, 215, 261, 268, 320, 331, 355, 
380, 410, 450, 465, 505, 533, 557, 
559, 573 

skorsten, låg 355, 380 
skorsten nedrives 575 
skorsten nedslås 380 
skorsten rensopas 611 
skorstenseld 268 
skorsten sotas 103, 320 
skorstens utseende 355, 380, 421 
skorsten tillräckligt hög 421 
skotta 159, 493, 494 
skott avlossas 264 
skottningshjälp 212 
skottnät (fiskeredskap) 60, 102, 103, 

106 
skottnät vid eld 102 
skriftligt författad byordning 48, 

120 
skrift- o muntligen 20 
skrin, se även kista 278, 441 
skrinda 394 
skriven för hushåll (husbonde) 209 
skruv o nyckel 282 
Skråmsta, Harakers sn 528 
Skrällinge, Fröslunda sn 371 
skräp 308 
skuffa 312 
skugga 393 
skugga fisk 143 
Skuttunge by i Skuttunge sn 346, 

350 
Skuttunge bys skog, Skuttunge sn 

350 
Skuttunge sn 340, 346 
skvadronshingst 328 
skvaller 516 
Skvälback, Norrby, Tolfta sn 497 
skyddskoppor 334 
skyl (sädesskyl) 494 
skyld el vänskap 356 

skyldighet att ställa sig byordning 
till efterrättelse 69 

skytte 153 
skytten i 3% 
Skåne 20, 410 
Skånella församling, Skånella sn 258 
Skånella sn 8, 258 
skånska sättet lägga bindtak 316 
skåp 349, 548, 565 
skåp med två sidväggar 349 
skårdike 21, 55, 92, 214, 246, 313, 

348, 352, 367, 398, 408, 419, 457, 
517 

skårdike bör uppdikas 457 
skårdike mellan åkrar 419 
skår- o avloppsdike 92 
skälig betalning 81, 530 
skällklave 179, 232, 240 
skällsord 202, 516 
Skälvan, Frötuna sn 125 
skämmas med en ruska i handen av 

det savade trädet 318 
Skänninge, Edsbro sn 231 
skär 68 
skära 20, 49, 82, 103, 126, 138, 155, 

188, 205, 252, 488 
skära efter halva delningsfåran 488 
skära el knia 205 
skära el slå gräs 70, 126, 137, 138 
skära gräs 39, 64, 66, 67, 148, 151, 

225 
skära gräs på annans gårds ren 151 
skära gräs på åkerren 64 
skära käppar av trä 524 
skära o slå över 166 
skära på grannes åker 66, 70 
skära sin säd 136 
skära tuppen av träden 519 
skära vass 520, 605 
skära över se även slå över 64, 93, 

184 
Skäret, Runö, Österåkers sn 294 
skärgård 153 
skärgårdsallmoge 69 
Skärpan, Gillberga, Rådmansö sn 

145 
Sköldinge sn 301 
skörd 152, 183, 581 
skördetid 127, 285 
skörsel 559 
sköte 109, 127 
Skötkubben, Svartlöga, Blidö sn 109 
skötlag 106 
skötläggning 106 
skötteri 396 
Slada, Hållnäs sn 416 
slag 25 
slagbult 396 
slagsmål 81, 95, 112, 226, 556, 574 
slagsmål på sjö el land 112 
slanta (fiskemetod) 160 
slinkvarv (vid vallning) 501 
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slipsten 156 
slita sig lös 350 
slog (slåtter) 389, 586 
sluten (val) sedel 30 
slutlig erinran 336 
sly 394 
slå 246, 249, 314, 385, 527, 576, 587, 

583 
slå bytesren 246 
slå el knia gräs 271, 505 
slå el skära 444 
slå el skära över 95, 97 
slå el skära över på sin grannes åker 

el grav 95 
slå el skära över rätta linjen 476 
slå gräs 31,67, 126 
slå hack på morgonslåtter 424 
slå inpå el över skillnaden 463 
slå i sädesgärde 518, 524 
slå ner se även eldstad 387 
slåning se slå, slåtter 
slå o bärga 188 
slå o räfsa hö över rätta skillnaden 

468 
slå o skära 188 
slå o undanräfsa gräs 161 
slå o undanskära 444 
slå samfälld äng 78, 260, 379, 458 
slå tegel 410 
slåtta se även slog, slåtter 113, 137, 

251, 256, 265, 385 
slåtter 24, 26, 39, 50, 64, 78, 89, 128, 

155, 164, 176, 183, 200, 201, 203, 
208, 224, 226, 303, 306, 345, 389, 
428, 432, 438, 537, 541, 561, 581, 
593, 595, 600, 610 

slåtter av ren 39, 404, 426 
slåtterdag 438 
slåtterdagsverke 157 
slåttergärde 232 
slåtterhage 71 
Slåtterholmen, Harg, Våtö sn 43 
slåtter i samfälld äng 78, 219, 353 
slåtterkarl 300, 445 
slåtterkärr 194, 254 
slåttermark 187, 265 
slåttermosse 88, 178 
slåttermyr 78 
slåtter, olovlig 174, 213, 395 
slåttertid 22, 29, 51, 52, 56, 68, 109, 

123, 132, 157, 207, 221, 236, 243, 
244, 246, 259, 285, 313, 326; 348, 
386, 399, 404, 419, 449, 458, 463, 
473, 479, 529, 554, 572, 584, 586, 
591, 594, 603, 607, 610 

slåtteräng 71, 82, 253, 347, 604 
slåtteröl se även vallgästabud 222 
slåttholm 285 
slå väg för sig i ängsteg 78 
slå åkerren 605 
slå över 52, 70, 78, 93, 102, 166, 223, 

226, 249, 314, 522, 605 

slå över målfåra 113, 194 
slå över målfåra el avragg 113, 166, 

170, 171 
slå över rålinjen 522 
slå över (rätta) linjen 74, 147, 192, 

236, 260, 314, 385, 414, 447, 507, 
522, 540, 605 

slå över (rätta) skillnaden 56, 184, 
298, 372, 463, 484, 594 

slå över teg 152 
slå över vad 365, 386, 404, 414, 447, 

458 
släcka eld 180 
släcka törst 402 
släkt 88 
släkt el vän 134 
släktskap 356 
släppa elden lös 90, 180 
släppa kreatur (till bete i äng el 

gärde) 78, 91, 145, 174, 176, 249, 
385, 404, 455, 484, 601 

släppa svin 82 
slät mark 431 
slät- o blötkärr 149 
slät äng 458 
slöjderi 197 
Smedby, Medåkers sn 599 
smedja se även eld 24, 74, 80, 123, 

148, 180, 197, 237, 240, 316, 365, 
387, 401, 455, 460, 465, 477, 480, 
507, 519, 590, 608 

Smedjehagen, Alby, Ununge sn 
250 

Smedjekällan se Smidkällan 
smedjor o badstugor bör grannar av- 

flytta 331 
smickrande tanke 278 
smidesförare 334 
Smidkällan, Lövsta, Almunge sn 

230 
smittosam boskapssjukdom 329 
smittosam sjukdom 393, 434 
småfisk 314, 396 
små föl 77 
små grisar 94 
små kreatur 444 
Smäcken (bro) Hebo, Västerfärnebo 

sn 574 
smädelse 556 
smädeord 81, 211, 262 
Snatra, Västlands sn 504 
Sneby, Litslena sn 448 
sneda (snedda) 393, 457, 470, 492 
snedningskörsel 541 
Snesslinge, Börstils sn 63, 64 
Snesslingeberg, Börstils sn 63 
Snesslingekulla, Börstils sn 64 
Snesslinge säteri, Börstils sn 64 
Snevringe hd 544 
snickare 185 
Snåret, Riala sn 291 
snö 82, 96, 160, 193  

snödriva 55, 298, 303, 379, 393, 463, 
464, 547, 557, 564 

snödriva kring gärdsgård 463 
snöfall 45, 55, 192, 352, 413, 426, 

463 
snöfall o vattenflod 352 
snö går av rågsäden 607 
snöplog 84, 159, 252, 253, 315, 409, 

426, 464, 468, 544 
snöplogning 45, 202, 265, 296 
snöplog vid varje by 426 
snöskottning 28, 45, 193, 345, 365, 

377, 386, 412, 423, 425, 447, 471, 
544 

snöskottning förrättas efter öretal 
345, 377, 386 

snöväder 468 
socken 19 
sockenbyordning 11, 13 
sockenkyrka 382 
sockenman 19, 20, 317, 334, 457, 547 
sockenskräddare 128 
sockenstuga 20, 73, 179, 278, 308, 

363, 373, 381, 445 
sockenstämma 5, 8, 12, 116, 179, 

197, 258, 277, 316, 317, 321, 330, 
359, 382, 396, 412, 436, 456, 472, 
534, 548, 566, 590 

sockenstämmobeslut 80, 420, 482 
sockenstämmobeslut 14 april 1774 

420 
sockenstämmobeslut 22 sept 1778 

482 
sockenstämmoförening 462 
sockenstämmoprotokoll 13, 308, 381 
sockenvis 2, 12 
sockenväg 315 
sockerärtssäng 395 
socknens allmänna byordning 481 
socknens allmänning 472 
socknens fattiga 319, 402, 406, 428, 

446, 456, 460, 481 
socknens fattigkassa 96, 332, 542 
socknens murare 330 
socknens prästerskap 108 
sol 135 
soldat 76, 88, 179, 247, 309, 392, 

452, 482, 555 
soldattorp 359, 561 
solen går upp 126 
solens nedgång 120, 130, 476 
solgång 127 
Solkesta, Kungs-Husby sn 441 
Solvalla, Faringe sn 243 
sommar 174 
sommarfiske 58, 296 
sommar- o höstbete 100 
sommarredskap (hjuldon) 409 
sommartid 63, 118, 139, 155, 175, 

232, 235, 302, 518 
sommarväg 397 
son 37, 45, 556 
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sonhustru 325 
sopa skorsten 425 
sota 110, 215, 268, 320, 565 
sotsyn 320, 331, 450 
spadgrävning 100 
spannmål 19, 258 
spanskt får 74 
spel 405 
spiggfiske 103 
spiltäppa se spjältäppa 143 
spilvärke se spjälvirke 143 
spilgård se spjälgård 143 
spila säd 20 
Spillersboda, Frötuna sn 118 
spink se glasspink 
spis 90, 180 
spis kullslås 75 
spis nedrives 75, 180 
spjälgård 143 
spjältäppa 143 
spjälvirke 143 
split 37 
split, oreda o oenighet 289 
springklinka 293 
spruta se även handspruta 570 
spränga el bränna 66 
spån 331 
Spångby, Alunda sn 412 
Spångby Bro, Alunda sn 413 
Spånviksvarp, Nolsterby, Börstils 

sn 62 
spädkalv 50, 67, 474 
Stabby, Bondkyrko sn 453 
stack 239, 431 
stadfästa 126 
stadfästelse 8, 32, 41, 47, 98, 169, 

263, 287, 296, 357, 362, 363, 416, 
423, 429, 441, 443, 451, 453, 473, 
477, 487, 489, 490, 491, 497, 501, 
502, 505, 520, 535, 542, 551, 552, 
588, 597, 609 

stadfästelse av byordning 223, 342, 
388 

stadga 50, 84, 153, 154, 410, 481, 
582, 593 

Stadsgånsta, Boglösa sn 435 
staffanssång 13 
staffansvisan 333, 340, 342, 405 
stake 522, 524 
stake av sten mellan tegar 522 
stake vid ängsteg 424 
Stalbo, Harbo sn 586 
Stalbo, Nora sn 586 
stall 53, 74, 89, 180, 316 
Stare, C G 8, 9 
starka drycker 81, 571 
Starrbäcken, Frötuna sn 116 
starrmyr 97 
starräng 202 
stattorpare 335, 450 
stav 83, 197, 324, 407, 448 
Stavby sn 406  

stege 320, 570, 573, 579 
stegmål 117 
Stemmarsund, Blidö sn 107 
sten 23, 61, 77, 92,94, 163, 179,407, 

438, 445, 479, 522, 524, 540, 572, 
604 

Stenbo, Odensvi sn 602 
sten bortbrytes 407 
sten borttages 419 
stenbro 411 
stenbrott 64, 91, 246 
stenbrott o hygge 156 
stenbrott o sandstens upphuggning 

155 
Stenby, Adelsö sn 
Stenby, Rytteme sn 545 
stenfot 84, 408 
stengryt 232, 240 
stengård (stengärdsgård) 20, 23, 392, 

459, 462 
stengärdsgård se även stengård 9, 

21,278,313,316,354,411,426 
stenhusbyggnad 316 
sten i stället för påle till råmärke 

438, 479, 572 
stenmur 233 
stenmur med ler o sandbruk 240 
stenröse 64 
stenröse vid dikesren 132 
Stensjö, Rytteme sn 545 
sten som råmärke 22 
stensprängning 317 
sten uppbrytes o framskaffas 354 
sten uppvältras 163 
stenvret 580 
Sterte, Östervåla sn 589 
sticka se även budkavle 121, 131, 

317, 560, 592 
sticka med byamäns bomärken 131 
stifta oenighet el träta 591 
stiksel (stängsel) 165 
stjäla 400 
stjäla båt från strand 101 
stjäla frukt 333 
stjäla o knia gräs 82 
stjäla ris ur svedjefall 82 
stjäla stång 82 
stjäla stör 82 
stjäla vid sjö 548 
stjäla ärter o rovor 82 
stjälpa båt 107 
Stjämholm, Kulla sn 378 
stock (straffstock) 319, 331, 400,418 
stock (timmerstock) 238, 396, 509 
stocka häst (fängsla) 111 
stocka o klubba (fängsla kreatur) 

I 1 1 
Stockby, Hargs sn 76 
Stockholms län 5, 26 
stockstraff, 229, 308, 341, 342, 400, 

405, 409, 418, 480 
stockstraff utanför kyrkodörr 482 

stohäst 62 
stolpe 408 
stolpled 281, 282 
stomgärde 97 
Stora Ekeby, Rytteme sn 545 
Stora Gottsunda, Bondkyrko sn 454 
Stora Hämevi, Härnevi sn 551 
Stora Kvek, Fröslunda sn 372 
Stora Löten, Tierps sn 487 
Stora Rocklunda, Odensvi sn 602 
Storgården, Runö, Österåkers sn 

294 
Storkällan, Söderby, Lohärads sn 

206 
Storkärret, Rådmansö sn 157 
storm o regnväder 109 
stormväder 320, 331, 421, 450, 480, 

556, 559 
stormväder el åska 331 
stor- o byäng 246 
stor o liten hage 347 
stor o vidlyftig by 42 
stor skada 41 
storskifta 4 
storskifte 13, 16, 338 
storskiftesdelning 526 
storskiftesdelning el lantmäteriför- 

rättning 536 
stor skogsbrist 460 
storslåtta 445 
Storsveden, Södemånö, Estuna sn 

172 
storsyn 432 
stort kreatur 50 
stort skifte 526 
Stortorp, Rådmansö sn 142, 144 
stort snöfall 159 
Storvass, Rindö, Värmdö sn 282 
Storvassen, Dyvassö, Frötuna sn 

125 
Storviken, Östra Lagnö, Ljusterö sn 

288 
storända (av gärdsgårdsstör) 394 
storäng 67 
Storängarna, Ersta Tolfta sn 495 
Storängen, Örsta, Hökhuvud sn 91 
Storängen, Hallsta, Romfartuna sn 

530 
Storängen, Dyvik, Vätö sn 34 
Storängen, Harg, Vätö sn 39, 40, 43 
Storängen, Södersalbo, Vangsbro 

sn 576 
storängen Faxan, Forkarby, Bälinge 

sn 343 
straff 540 
straffas med ris i åldermans närvaro 

484 
straff med ris 229, 484 
straffstock se stock 
strand 60, 396 
strand- o lastvret 292 
stridighet vid byråd 267 
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stryka löv 519 
sträng 164, 394, 576 
ström 142, 179 
ström, å o bäck uppgräves 449 
strömdike 319 
strömmingsfisketid 127 
strömmingsnot 35, 101 
strömmingsnotdragning 62 
strömmings- o bonot 44 
strömmingsvarp 37 
Strömsbergs bruksfolk 500 
stubbar o ris nyttjas till bränsle 84 
stubbgärde 319 
stubbstång 137 
studsa 376 
stuga 233 
stuga nedrives 373 
sturskhet 104, 105, 288 
stydja (fiskemetod) se även stödja 

267 
stydja med eld 123, 155 
stydjning med eld 155 
styra sitt folk 418 
styresman 144 
styvfader 325 
styvmoder 325 
stå hävdad 109 
stå i hägn 40 
stå i volm 394 
stånda på kyrkvallen 318 
ståndsperson 20, 482 
ståndspersoners närvaro 20 
stång 82, 122, 424 
stångfall 21, 22, 23, 29, 88, 178, 232, 

235, 236, 308, 313, 399, 417 
stångfall o uppsatt råmärke av sten 

313 
stångfallsäng 189, 190, 223, 279, 

280 
Stångfallsängarna, Senneby, Väddö 

sn 280 
stämma 28, 185 
ständigt ärtsäde 464 
stänga 83, 90, 107, 180, 232, 233, 445 
stänga efter proportion 83 
stänga efter öre 1 83, 193, 232, 582 
stänga för lego 83 
stänga gärdsgård 445 
stänga hag 418 
stänga vatten på grannars åkrar 106, 

134 
stängningssätt 7 
stängningsämne 319 
stängsel 25, 28, 31, 34, 43, 49, 129, 

151, 231, 315, 325, 415, 431, 503, 
589 

stängselförordning 603 
stängsel ligger omkull 253 
stängselskyldighet 79, 154 
stängselvirke 330 
Stärte, Östervåla sn 589 
stätta se klyvstätta  

stödja i Askfiaden, Siarö, Ljusterö 
sn 286 

stödja med eld se även stydja med 
eld 112 

stödningeeld 37 
stök 439 
stöld 221 
stöld av båt el redskap 74, 106 
stör 23, 52, 82, 263, 301, 315, 394, 

505, 600 
störpar 136, 579 
sugga 94 
Sundby församling, Sundby sn 321 
Sundby, Skogstibble sn 363 
Sundby sn 321 
Sunden, Gillberga, Västanvik, Stor- 

torp, Rådmansö sn 142 
Sundet, Härnevi sn 552 
Sundet, Långtora, Långtora sn 386 
Sundtorp, Kulla sn 381 
Sunnanå, Hagby sn 361 
Sunnanåker, Västerfårnebo sn 574 
Sunnanäng, Valö sn 94 
Sunnersta, Bondkyrko sn 453 
svabb 227 
svagdricka 402 
Svallby, Boglösa sn 428, 429 
Svanberga, Estuna sn 168, 169 
svarande 164, 172 
svarandesida 275 
Svartlöga, Blidö sn 108, 110 
Svartnö, Börstils sn 66 
Svartnö, Länna sn 138 
Svarvarbo, Norrål, Västerfärnebo 

sn 581 
Sveden se Söderslåttssveden, Stor- 

sveden 
svedja 37, 152, 215, 266, 329, 360, 

465 
svedjefall 82 
svedjeland 68, 79, 152, 394 
sveksamt 93 
svensk bagge 74 
svepnot (fiskeredskap) 102, 286 
svepnotvatten 125 
svepnät 101 
Sveriges byordningar 1 
Sveriges lag 36, 37 
Sveriges tryckta lagbok 38 
svill se syll 90 
svin 29, 31, 33, 43, 57, 64, 74, 84, 

145, 162, 165, 171, 174, 175, 184, 
207, 249, 251, 288, 298, 371, 428, 
459, 473, 492, 539, 572, 600 

svin borttappar ring 145 
svin går oringat 460 
svingödsel 395 
svinhål (i gärdsgård) 311 
svin i broddåker 201 
svin instänges 64, 605 
svin instänges om natten 413 
svin i sädesgärde 97  

svin i äng 444 
svinkreatur 55, 66, 78,93, 100, 111, 

133, 154, 155, 194, 230, 260, 274, 
281, 283, 295, 366, 463, 471, 498, 
510, 600, 604 

svin med brädkavle om halsen 35 
svin må aldrig å äng insläppas 428, 

430, 452 
Svinninge, Estuna sn 170 
Svinnö, Hargs sn 85 
Svinnöbrytteln, Söderharg, Svinnö, 

Braxenbol, Hargs sn 85 
Svinnö grannar 85 
svin o gäss i sädesgärde 389 
svin, oringat 145, 161, 237, 383, 424, 

476 
svin ringas 43, 53, 60, 70, 129, 137, 

141, 147, 149, 151, 152, 179, 233, 
240, 254, 281, 308, 315, 355, 410, 
415, 423, 440, 465, 492, 495, 497, 
543, 548, 583, 585, 590, 593 

svin skadar 243, 421 
svin stiger över gärsgård vid mycket 

snö 463 
svin träas (förses med fängsel) 40 
svin tålas ej 428 
svinvall 84, 455 
svordom se även eder o svordom 13, 

305 
svordom 33,64, 73, 81, 95, 98, 124, 

136, 158, 178, 180, 226, 231, 262, 
267 

svordom el hugg o slag 417 
svordom o oanständigt ord 192 
svåger 38, 202, 216, 325 
svår o sånk väg 343 
svårt foderår 601 
svägerska 325 
svärfader 281 
svärföräldrar 325 
svärmor 244 
Sycklinge, Vallby sn 451 
syn se även brandsyn, gärdsgårds- 

syn 90 
syn 431, 597, 599 
syna bristfälligheter 256 
synebetyg 443 
syneförrättning 537 
syn el besiktning å gärdsgård 152 
syneinstrument 154 
synemän skåde brandredskapen 330 
syningsdag 128 
syn o besiktning 24, 260, 320 
syn- o besiktningskostnad 81 
syn omkring ägorna 585 
syn å diken 326 
syn över eldstad o skorsten 180 
syra 214 
syskon 216, 325 
syssla 32, 457 
Systrarna, öar, Svartlöga, Blidö sn 

109 
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så se även sädas 428 
sådd 52, 70, 78, 187, 215, 581 
sådd av enahanda säd på samma 

trakt 407 
sådd av samma säd som grannen 492 
sådd på träda 70 
sådd åker 32, 39, 50, 95, 101, 151, 

455, 572 
såg 292, 509 
såga 292 
sågblad 509 
sågkvarn 276 
sågningstid 509 
såg- o långtimmer 581 
sågordning 509 
sågspån 292 
sågstock 263 
sågtimmer 238, 292, 509, 581 
sågtur 292 
så höstsäde 473 
sång se staffansvisan 
såningsdag 407 
såningsgärde 28, 29, 121, 138, 389 
såningstid 55, 91, 159, 161, 184, 221, 

230, 233, 245, 248, 254, 303, 310, 
345, 386, 389, 408, 447, 463, 475, 
529, 532, 536, 547, 556, 564, 568, 

 596 
sånk (sank) 124 
sånk väg 343 
så sin råg 603 
så sin säd 475 
så snart bar mark är 149 
så snart sädesskäppa på gärde bäres 

428, 430, 435 
Såtter, Knutby sn 245 
så vintersäd 235, 348, 458 
Säby, Danmarks sn 474 
Säby, Gryta sn 358, 359 
Säby, Kulla sn 381 
Säby, Veckholm sn 451 
Säbyplog, Kulla sn 381 
Säby sn 550 
säck gräs 433 
säd 20, 31, 88, 164, 174, 548, 565 
sädas 428 
säden bliver mogen 135 
säd inbärgas 528 
säd inköres 460 
säd o gräs nedtrampas 420 
sädesband 344 
sädesbrodd 455 
sädesbärgning 24, 88, 89, 384, 530, 

610 
sädes- el broddgärde 237, 254 
sädes- el höbärgning 232 
sädes- el hölass 372, 454, 480 
sädesfrö, gott o rent 308 
sädesgärde 22, 27, 39, 39, 52, 55, 56, 

60, 149, 159, 175, 186, 195, 207, 
313, 517, 523, 525, 590, 596 

sädesgärdets hägnad 517  

sädesgärde uppsläppes 52 
sädesgärdsbacke 444 
sädeskorn 258 
sädes- o bärgningstid 57, 89, 179, 

420, 465 
sädes- o skiljefåra 393 
sädesskäppa 428, 430, 435, 442, 452 
sädesskäppa bäres 428, 430, 435, 

442, 452 
sädestid 147, 318, 348, 358, 572 
sädesåker 26, 151, 174, 435, 517, 

523, 604 
sädesåker nedtrampas 517, 523 
säkerhet 48, 54, 141 
säkerhet, kraft o verkan lag förmår 

75, 148 
sälja 129 
sälja brännvin 334, 576 
sälja virke från oskiftad mark 189 
sälting (foderväxt) 118 
sänka lin 61 
särskilt bylag 453 
säteri 9 
Sätra, Fläckebo sn 525 
sätta ljus vid vägg 331 
Sättra, Edsbro sn 234 
Säva, Balingsta sn 351 
Säva, Gryta sn 359 
Sävja, Danmark sn 473 
söckendag 323 
Söderarms fyrbåk, Rådmansö sn 

155 
Söder Bro, Films sn 415 
Söderby, Biskopskulla sn 368 
Söderby, Lohärads sn 202, 204 
Söderbykarls sn 209 
Södergården, Runö, Österåkers sn 

294 
Söderharg, Hargs sn 85 
Södermanlands län 6, 300 
Södermarjum, Söderbykarls sn 220, 

223 
Södernånö, Estuna sn 171, 172 
Söderränningar, ängar, Älvkarleby 

sn 510 
Södersalbo, Västerfärnebo sn 576 
Söderskogen, Södernånö, Estuna sn 

172 
Söderslåttssveden, Gillberga sn 145 
Söderängen, Billinge, Bro sn (Ros- 

lags-Bro) sn 27 
Söderängen, Östernäs, Rådmansö 

sn 161 
Söderängen, Uppveda, Vätö sn 50 
Söderön, Börstils sn 66 
Söderöra, Blidö sn 111 
Södra Myren, Bäggeby, Tierps sn 

488 
Södra ängen, Gillberga, Tolfta sn 496 
söndag 39, 418 
söndagsafton 63, 106, 158 
söndagseftermiddag 34 

söndagsfiske se även sabbatsbrott 
157, 158, 160 

söndagsmorgon 101 
söndagspålysning 204 
söndagsresa förbjudes 333 
söndagsresa till kvarn se även sab-

batsbrott 333 
sönderbita 471, 479 
sönderböka laggild gärdsgård 433 
sönderhugga annans gärdsgård 283 
sönderköra 353, 464 
sönderriva 582 
söndrig 40 
sön- o högtidsdag 160 
Sörgårdshemmanet, Hebo, Väster-

färnebo sn 574 
Sörkivsta, Sala landsförsamling 609 
Sör-Munga, Tierps sn 490 

tacka 155 
taga båt 134, 138, 286, 548, 565 
taga båt el ekstock 400 
taga båt el häst 548, 565 
taga frukt i trädgård 396 
taga genväg 213 
taga hål på annans gärdsgård 136, 

137 
taga höskar se även öskar 134 
taga kreatur i bet 124 
taga kreatur ur vallvarvet 500 
taga kräftor 237, 255 
taga kål, rovor, rötter o jordpäron 

468 
taga löv 488 
taga näver 132 
taga ovanlig väg 138 
taga pant se även pant 25, 96, 98, 

149, 159, 349, 387, 481 
taga vatten med orena kärl 132 
taga väg 468 
taga åror 134 
taga öskar 134, 138 
taga överhand 394 
tak 20, 216, 331, 410, 573, 581 
takhållning 394 
tak höljas ej av snö 331 
tak nedrives 216 
takning 316 
tak o ledstänger 581 
takriska 394 
takved 575 
takvedstak 573 
tall 394 
Tallholmen, Ytterby på Resarö, 

Österåkers sn 296 
tallkotte 422, 455 
tallris 148 
tappa målet (i rätt) 108 
tarva (behöva) 193, 469 
tarvligt bruk 343 
tavla se budkavle 110, 305, 370, 545, 

549, 562, 563, 566 
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tecken se även budkavle 147, 231, 
238, 297, 231, 392, 457, 475 

tecken el trämärke 238 
tecken med ristade namn el bomär- 

ken 462 
tecken (pålar) mellan tegar 147 
teg 22, 28, 29, 31, 37, 49, 63, 95, 186, 

236, 269, 271, 450, 496, 540, 541, 
586 

tegel 410, 542 
teg el lott 49, 269 
tegelslående 90, 180 
Tegelsmora sn 417 
teg i samfälld äng 407 
teglött 596, 610 
tegskifte 25, 95, 260, 562 
tegskifte utstakas 260 
tegskifte utvadas 260 
tegslåtta 123, 597 
teg utstaka 52, 219 
teg utstakas o utvadas 219, 458 
teg utvadas 219, 408 
Tegängen, Söderby, Lohärads sn 

205 
Tensta församling, Tensta sn 396 
Tensta sn 396 
Testa, Skogstibble sn 363 
Tibble, Balingsta sn 351 
Tibble, Torstuna sn 556 
Tibble, Vassunda sn 297 
Tibbleby, Skogstibble sn 363 
tid att hämta ax 513 
tidpunkt att bryta löv 157 
tidpunkt att flytta till fäbod 591 
tidpunkt att läsa upp byordning 108, 

466 
tidpunkt för auktion 334 
tidpunkt för bete 88, 110, 128, 155, 

379 
tidpunkt för bete i gärde 386 
tidpunkt för bete i äng se även tjäle o 

tjäle går/är ur jorden 52, 389, 488 
tidpunkt för brandsyn 469 
tidpunkt för byfogde/åldermansom- 

byte 390, 472, 535 
tidpunkt för byfogde/Mdermansval 

156, 255, 292 
tidpunkt för bykassas redovisning 

231 
tidpunkt för bystämma 205 
tidpunkt för dans o lek 80, 341 
tidpunkt för dikessyn 464 
tidpunkt för fiske 111 
tidpunkt för gärdsgårdsstängning 

141,248,313,429,455,497, 499, 
502,521,527 

tidpunkt för gärdsgårdssyn 599 
tidpunkt för hägnad 521 
tidpunkt för hö- o sädesbärgning 522 
tidpunkt för skörd el slåtter 183 
tidpunkt för slåtter 183, 188, 586 
tidpunkt för stängning 141, 429  

tidpunkt för sådd 367 
tidpunkt för vägunderhåll 536 
tidsbegränsning av bete 117, 120, 

122, 178 
tidsbegränsning av bete i äng 120 
tidsspillan 79 
Tidö, Rytterne sn 545 
Tierps sn 487 
Tifjärden, Rådmansö sn 152 
tiggare 131, 197 
tiggareskjuts 544 
tigga spannmål 258 
tiggeri o bettlande är skamligt 336 
tilja 432 
till bete uppsläppa äng 128 
tilldelt fiskevatten 104 
tillfrusen 421 
tillgrepp 32, 33 
tillhopa 37, 203 
tillhopa bo 37 
Tillinge sn 485 
tillkännagiva 290 
tillsluta led o grind 
tillstånd 31 
tillstänga grind 105 
tillstänga äng 285 
tillstötande ägor 457 
tillsyn 249, 390, 601 
tillsynings- o ordningsman 467 
tillsyn o uppvaktning över byns ägor 

249 
tillsäga åbo 84 
tillsäga ägare om kreaturs nöd 240 
tillsätta ålderman varje år 191 
tilltjäla 341 
tillverka salpeter 574 
tillvälla sig 226 
tillägg till byordning 90, 150, 176, 

443, 558 
tillökningspunkt (tillägg) 150 
tima 123, 563 
timmer 23, 37, 52, 77, 89, 263 
timmerbinge 292 
timmerhög 292 
timmerstock 573 
timmerämne 588 
timra 142 
ting 30, 115, 435 
Tingersängen, Siarö, Ljusterö sn 

286 
tingföra 89, 179, 306 
tingsförbud se även vitesförbud 1 
tingskostnad 542 
tingsrätt 26, 41, 47, 104, 165 
tingsrätts fastställelse 151 
tingsrätts protokoll 31 
tingsrätts stadfästelse 66 
tingsväg 350 
tiondelott 37 
Tjockö, Rådmansö sn 153, 154 
tjog löv 263 
tjudra se även valla 26, 27, 34, 50,  

57, 70, 91, 102, 103, 107, 113, 122, 
126, 130, 133, 135, 139, 147, 162, 
163, 164, 167, 168, 175, 180, 202, 
230, 236, 239, 350, 386, 395, 424, 
471, 472, 518, 553, 572, 590 

tjudra el akta 130 
tjudra el beta 447 
tjudra el vakta 162, 167, 180 
tjudra el valla 166, 169, 184 
tjudra häst 122, 280, 350 
tjudra i gemensamt gärde 260 
tjudra i gärde 344 
tjudra i sädesgärde 163 
tjudra i äng o sädesgärde 385 
tjudra i äng, åker, löt 145 
tjudra ko på gärdesren el backe 135 
tjudra kreatur 186 
tjudra kreatur i obärgad äng 484 
tjudra o beta 435 
tjudra o valla 135, 136, 137, 200, 293 
tjudra o valla på eget mantal 26 
tjudra på annans oslagen mark 135 
tjudra på annans stycke i gärde, äng 

el hage 120 
tjudra på egna renar förbjudes 135 
tjudra på gärde o i äng 413 
tjudra utan samråd 198 
tjugonde dag jul 156, 161 
tjur se även tjänstbart o dugligt krea- 

tur 256, 294, 341, 376, 405 
tjur o fargalt 450 
Tjursåker, Vårfrukyrka sn 486 
tjuv 37 
tjuvnad 37 
tjäla 104 
tjäle 21, 24, 31, 43, 48, 49, 60, 104, 

123, 179, 206 
tjäle går/är ur jorden 43, 48, 49, 52, 

53, 60, 127, 141, 147, 151, 152, 
155,156,159,262,347 

tjällossning 310, 311 
tjänare 100 
tjänstbart o dugligt kreatur se även 

tjur 550 
tjänstedräng 537 
tjänstefolk 49, 53, 60, 67, 105, 180, 

448, 466, 475, 605 
tjänstefolk bär bar eld 105 
tjänstefolk förbryter sig mot byord- 

ning 241 
tjänstefolks flyttning 466 
tjänstefolks flyttningstid om hösten 

299 
tjänstefolk skall böta 137 
tjänstefolks lön 234 
tjänstehjon 30, 49, 60, 290, 450 
tjänstehjons lön 25, 95, 123, 247, 

410, 477, 481, 524, 566, 591 
tjänstkreatur för ko se även tjur 550 
tjänstkreatur för so, (galt) 550 
tjära båt 107 
tjärbränning 90, 180, 254 

100 
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tjödra se tjudra 350 
tobak 233, 240, 254, 264, 271, 338, 

346, 387, 402, 605 
tobak en nödvändighetsvara 338 
tobakspipa 320, 365, 387, 442, 447, 

576 
tobaksrökande 24, 53, 74, 80, 237, 

261, 278, 300, 306, 316, 319, 333, 
349, 380, 401, 421, 455, 460, 465, 
469, 507, 522, 526, 530, 536, 611 

tobaksrökande förbjudes 57, 480 
tobaksrökande på logar 333 
toddy 332, 334, 491, 501 
Tolfta sn 491 
tolvman 229, 279, 466, 472, 473 
Tomasmässodag 291, 292, 294 
Tomasmässodagen väljes ny by- 

fogde 292 
tomt 55, 264, 462 
Tomta, Valö sn 94 
Tomtbackarna, Blidö 109 
tomthage 265 
topp se även tupp 23, 52, 315, 395, 

588 
Toppmyra, Dalby sn 357 
topp på yngre träd 395 
Torgesta, Tillinge sn 485 
torkhus 533 
Torkängs långteg, Bloka by, 

Ununge sn 251 
torp se även dagsverkstorp 45, 322, 

387, 453 
Torpa sn 604 
torpare se även stattorpare 24, 35, 

45, 58, 59, 61, 64, 82, 
84, 123, 137, 179, 194, 208, 247, 
261, 309, 324, 383, 387, 390, 392, 
402, 448, 452, 460, 466, 482, 530, 
540, 548, 555, 562, 565, 595, 597 

torpares husbonde 261 
torpare skall böta 137 
torpares o backstugufolks kreatur 

får ej beta på bys ägor 208 
torpares rösträttighet å bystämma 

324 
torpares äga 540 
torp uppsätta 600 
torrt ris 57, 380 
torrt träd 301 
torrvedsrot 266 
torr väderlek 40 
torr årstid 193 
Torshälla sn 305 
Torshälla stad 1, 10, 302 
Torshälla stads jordägares byord- 

ning 10, 302 
Torslunda, Fröslunda sn 372 
Torslunda, Husby-Lyhundra sn 186 
Torstuna hd 551 
Torstuna sn 552 
Torsängen, Biskopskulla o Frös- 

lunda snr 370  

Torsängen, Torslunda, Husby-Ly- 
hundra sn 186 

Torsätra, Hagby sn 361, 362 
Tortuna sn 597 
torv 22, 79, 213, 316, 386, 394, 554 
Torvalla, Husby-Lyhundra sn 176, 

186 
torv på halmtak 410 
torv på ren 419 
torvskörd 79, 89, 179, 240 
torvskörd till salu 542 
torvtak 604 
torvtäkt 170, 213 
torv utföres på tjänliga ställen 386 
trakt 21, 55, 235, 399, 475, 541, 594, 

605 
traktering 582 
traktering med brännvin 501 
traktering med bötesmedel förbju- 

den se även böters användning 
582 

trakt o skifte 235 
tramp 82, 115, 137, 166, 170, 175, 

203, 274, 489, 540, 607 
trampa 66, 463, 470, 602 
trampa el nedköra grannes teg 391 
trampa i gräset 463 
trampa över oslagen teg 492 
tramp el billkast (över målfåra) 115, 

166, 170 
tramp el skada 175 
tramp o åverkan 82 
tramp på åker el äng 274 
Trangärdsgården, Grovsta, Länna 

sn 126 
Tranviken, Grovsta, Länna sn 127 
tredje dag jul 129, 143, 144 
tredska 33, 41,50, 52, 115, 121, 183, 

594, 609 
tredsk o försumlig 315 
tredskovite 388 
trekvarts timme 136 
treskifte (böter delas) 32 
trilska o vårdslöshet 462 
Trollskäret, Gillberga, Rådmansö sn 

144 
trollslända 395 
trumma 454 
trumpetare 66, 182, 602 
trumpetareboställe 66 
trumslag 21, 478 
trumslag av pinne 397 
trycka 247 
tryckomkostnad 91 
tryckt byordning 40, 47, 86, 227, 

230, 247, 416, 443, 474, 490, 542, 
560 

tryckt byordningsprojekt 38, 47 
tryckt exemplar av byordning 86, 

90, 502, 504 
tråmärke (möjl trämärke) 231 
träa (förse med fängsel) 40  

träd 9, 281, 387, 480 
träda 149, 191 
träda i tjänst 387 
träda tillhopa 60, 68 
träda tillsamman 91 
träda över rätt målfåra 64 
träde 70 
trädesanntid 470 
trädesgärde 50, 94, 141, 198, 262, 

318, 454, 458, 572, 599 
trädes- o sädesgärde 303 
trädesteg 386 
trädesvret 39 
trädesåker 174, 326, 341 
trädesålder (trädesårder) 142 
trädesårder 142 
träd fånes 45, 400 
träd fördärva 387 
trädgård 28, 29, 281, 282, 283, 342, 

387, 464 
trädgård anlägges 330 
trädgård el kryddtäppa 387 
trädgårdsrensning 317 
trädgårdsskötsel 329, 338 
trädklubba 578 
träd- o jordfrukt 342 
träd o kvistar bortröja 133 
trädplantering 13, 329, 392, 401 
trädskola 455 
träds rötter 232, 240 
trädstock se trästock 
trädtavla 545 
träd till prydnad 400 
träd vid bröllopsgård 330 
träd vid vägen till kyrkan 330 
trädämne 318 
träffa beslut 122 
träklubba 478, 578 
Trälösa, Vaksala sn 483 
trämärke (budkavle) 238 
trängande nöd 32 
tränga sig inpå annans teg 265 
träsk 67 
trästock 372, 454, 480, 484 
träta 101, 112, 371 
trätavla (budkavle) 467 
trög att stänga sin gärdsgård 96 
Trögds hd 428 
trög o försumlig 530 
trög o motvillig 397 
tröska otta se även ottetrösk 565 
Tröslorna, Svartlöga, Blidö sn 109 
Tuhundra hd 562 
tullvaktmästare 577 
Tuna, Bälinge sn 345 
Tuna, Dalby 357 
Tuna, Hjälsta sn 377 
Tuna ladugård, Kulla sn 381 
Tuna sn (Upplands-Tuna) 406, 423 
Tunholmen, Rävsnäs, Rådmansö sn 

150 
tunna 337 
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tunnland 370, 371 
tunnlandstal 404 
tupp (trädtopp) 396, 519 
tur/tour 42, 48, 105, 245, 423 
turgång 174 
turkiska bönor 395 
turo ordning 121, 123 
turvis 562 
Tursbo, Kulla sn 381 
Tuskö, Börstils sn 67 
Tuva, Tierps sn 487 
tuvig o mager äng 534 
Tuvängen, Länna sn 130 
tveböte 46, 226, 231, 318, 417 
tvedräktighet 71 
tvist 172 
tvista om rätt delning av gärdsgård 

el grind 468 
tvisteskäret Plomman 153 
tvistighet avgöres efter hemmansde- 

lars storlek 516 
tvistighet o oreda 264 
tvåböte 226 
två fingers bredd 314 
två veckor före Mikaeli 155 
tvärteg 570 
tåg (rep) 26 
Täby, Husby-Lyhundra sn 187 
Täby, Vänge sn 467 
tämål 110 
tant ljus 557 
täppa 36, 55, 143, 265, 462, 464 
täppning 212, 225 
Tärna sn 542 
Tärnö, Rytterne sn 545 
täta notar o fiskebragder 327 
tät gärdsgård 44 
tög (till fiskeredskap) 64 
Törners grind, Hällby, Säby sn 551 
töväder 393 

udde 44, 144 
Ulleråkers hd 453 
Ultuna kungsladugård 453 
undandikning 191 
undandra 29, 471 
undandra sig från vallgång 459 
undanhugga 151 
undanrensning 424 
undanräfsa 480 
undanräfsad väg 541 
undanräfsa grannes gräs 419 
undanräfsa gräs 161 
undanskära 122, 444, 480 
under byordning 64 
undergå ed 181 
undergå råd 124, 126, 194 
underhug,ga 524 
underhåll 165 
undermura syll 90 

underskrift 84 
understödja oordentlighet o våld 482 
underuppsyningsman 312 
undervisa i kristendom 317, 574 
undfånget bud 29 
ung 597 
ung boskap 162 
ungdom 30, 44, 77, 80, 401 
ungdoms dans 333 
unghäst 39 
ung lös häst 88 
ungnöt 225, 492, 500, 528, 564 
ungnöt lika med en ko 110 
ungtjur 340 
ungt trädämne 318 
Ununge sn 249 
upparbeta 100 
uppassa 263 
uppbudning 344 
uppbådning 344 
uppdika 82, 105, 457 
uppdika efter öretal 596, 610 
uppdämma vatten 239 
uppehåll 77, 592, 599 
uppehålla budkavle 483 
uppfinna 19, 24, 81, 131, 184, 236, 

260, 290, 299, 315, 349, 353, 387, 
439, 459, 465, 608 

uppfinning 215, 400, 405, 410, 421 
uppfreda 22, 147, 158, 457 
uppfreda omkring gärde 74 
uppfreda sädesgärde 147, 245 
uppföda fölunge 110 
uppföda oxe 109 
uppgiva 447 
uppgiva till bete 365, 576 
uppgräva 24, 97, 100, 174, 603 
uppgräva brunn, källa 385 
uppgräva gräsvall 600 
uppgräva o rensa brunnar o vatten- 

ställen 346 
uppgå rålinje 79 
uppgå vad 528, 547 
upphugga 520 
upphugga el uppriva gärdsgård 512 
upphugga vak o öppning på isen 327 
uppkasta led 64 
uppknia gräs 492 
uppkvista 527 
uppköra 117 
uppköra efter sig 129 
uppköra fåra 22 
uppköra målfåra 590 
uppköra o rätta målfåra 56, 353, 398, 

507 
uppköra råfåra 414 
uppköra rätt målfåra 259 
uppköra väg el ren åkerskiften emel- 

lan 350 
upplaga 48 
Upplands allmoges fosterlandskär- 

lek 332  

Upplands bördiga falt 339 
Upplands-Ekeby sn 406 
Upplands redlige innevånares seder 

o bruk 332 
uppliva byordning 47 
uppläsa 24, 324 
uppläsa byordning 74, 87, 219, 436 
uppläst o i protokollet intagen 467 
uppmeja 304, 548, 565 
uppmuntra 35 
uppmuntran för ålderman 81 
uppodling 100 
upprensa betesmark 175 
upprensa dike 91, 214 
uppresa stake 604, 605 
uppreta 98 
uppriktig kärlek 116 
uppriva 458, 497 
uppriva fiskedon 386 
uppriva fiskeredskap 605 
uppriva gärdsgård 22, 52, 191, 205, 

313 
uppriva rova 600 
upprota gräsmark 156 
uppruttna 20 
upprätta byalag o ordning 101 
upprättstående gärdsgård 531 
uppröja 180 
Uppsala län 9, 10, 322, 339 
Uppsala läns byordning 1820 1, 487, 

491, 501 
Uppskedika, Hökhuvuds sn 86 
uppskotta tå o snödriva 412 
uppskära 20 
uppskära el knia gräs 132 
uppskära o dika 144 
uppsläppa 29, 31, 34, 122 
uppsläppa i samfälld äga 243 
uppsläppa till bete 26, 34, 36, 118, 

155, 164, 165, 167, 174, 222, 496 
uppstaka 583 
uppstaka o utvada teg 414 
uppstigen fisk 143 
uppstudsighet 311 
uppsynings- el styresman 144 
uppsyningsman se även underupp- 

syningsman 8, 13, 112, 135, 143, 
228, 293, 312, 313, 376, 392, 396, 
420, 421, 543 

uppsyningsmannaval 294 
uppsåtlig 587 
uppsåtligt slående 64 
uppsätta backstuga 84 
upptaga rovor 23, 57, 89, 213, 326, 

354, 439, 459, 464 
upptaga rovor till kokning 476 
upptrampa 34 
upptråkas 341 
uppträda 145 
upptäckare 486 
uppvada 397, 438 
uppvallning 79 
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Uppveda, Vätö sn 49, 51 
uraktlåta 176 
uraktlåta sin valldag 95 
ursäkt 97 
urväder 45, 191, 426 
uråldrig holme 155 
Utanbro, Länna sn 120, 121 
utanför kyrkodörr 478 
utan lov 304 
utanvedsfolk 499, 503 
utbeta 218 
utbläcka 100, 520 
utbreda hampa 583 
utbreda på röte 560 
utbrista i eder o svordomar 124, 594 
utbuska 464, 580 
utby 37, 92, 509 
utbya byrätt 324 
utbyaman, utbyman 24, 30, 81, 153, 

170, 179, 196, 224, 232, 237, 241, 
459 

utbyaman o rågranne 81 
utbygga 264 
utbygga ny tomt 80 
utbys brud 40 
utbys folk 45 
utbys kreatur 197, 205 
utbys körning 139 
utbys timmer 509 
utdrag av andra byordningar 84 
utdrag av protokoll 26, 120, 151 
utdrag ur bystämmoprotokoll 69 
utdrag ur protokoll 47, 73 
utdrag ur Publika handlingar III, (R 

G Mocke) 1749 227 
utdriva backstuguhjon 84 
utebliva 41 
utebliva från sammanträde 383 
utexekvera böter 347 
utfallsdike 106, 134, 135, 139, 142 
utfalls och floddike 157 
utflytta till odelt mark 80 
utgnaga 22, 34 
uthemmansbo 272 
uthus 180 
utkarna (?) 134 
utköra 459 
utloppsdike 230 
Utlunda, Bro sn 29 
utlåtelse 58, 380 
utlägga vävar på bleke 560 
utländsk dryck 332, 340 
utländskt tyg 332 
utmark 70, 84, 88, 178, 180, 314, 

400, 595, 5%, 597, 603, 610 
utmark fredas 78 
utmärka bläckträd 124 
utmäta dikarelön 457 
utmätning 123, 145, 217, 380, 588 
utmätningsdag 267 
utpanta 28, 30, 152 
utsago 344 

utsatt dag 190 
utskicka 256 
utskicka budkavle 127 
utskicka bud till byråd 126 
utskicka klubba 161 
utsläppa 205 
utsläppa vatten från åkrar 298 
utsläppa överflödigt vatten 236, 438, 

475 
utsocknes el utbyaman 153 
utsocknes inhyseshjon 197 
utsocknes person 440 
utsocknes tiggare 333, 420 
utstaka 22, 84,226, 290, 532, 591 
utstaka o utvada skifte o teg 399 
utstaka skifte 385, 532 
utstaka teg 236 
utsvävande yppighet 332 
utsvävning 332 
utsyning 581 
utsåga 509 
utsätta viss dag 43 
utsätta vite 48 
uttaga böter 134, 523, 595 
utvada 22, 56, 66, 219, 236, 313, 318, 

408, 458, 463, 591, 608 
utvada teg 414 
utvadning efter råmärke 458 
utvälja till ålderman 597 
utöda yngel 314 
utöver andel i bete 123, 124 

vackert o nyttigt minne 330 
vad se även avragg, linje, rätt linje, 

målkåra 365, 386, 395, 404, 414, 
444, 447, 458, 528, 547 

vada 106, 470 
vad i ängar uppgås 404, 444 
vadlinje 109, 404, 433, 458 
vad mellan tegar 389, 540, 547 
vadpåle nedsättes 538 
vadådra 106 
vad överslås 187 
vagn 105 
vagn el åkerharvskälke 251 
vaka 263 
Vaksala församling, Vaksala sn 477, 

482 
Vaksala hd 470 
Vaksala sn 477 
Vaksala sockenstuga 481 
vakt 107 
vakta 180 
vakta hela byns kreatur 90 
vaktare 513 
vakthållning 444 
vaktkarl 503 
val av byfogde 164, 221 
val av ålderman o bisittare 209, 210 
valborgsmässa 96, 316, 424, 464, 

488, 556  

valborgsmässodag 36, 76, 121, 584, 
585 

valborgsmässosockenstärnma 309, 
321 

valborgsmässotid 73, 94, 123, 131, 
540 

Valgan (äng), Långtora sn 386 
vall se även byvall, gräsvall, hjord-

vall, jordvall 152, 157, 161, 308 
valla 26, 27, 50, 102, 113, 142, 151, 

167, 168, 169, 174, 175, 193, 236, 
239, 428, 471, 488, 489, 500, 532 

valla el beta 142, 151 
valla häst 27, 167, 174 
valla i obärgad slåtta 236, 239 
valla o tjudra 175, 193 
vallare 395, 400, 586 
vallares skyldighet 395 
Vallby, Hagby sn 361 
Vallby, Rimbo sn 269 
Vallby, Rytterne sn 545 
Vallby sn 451 
valldag 95 
Vallentuna hd 277 
vallgång 23, 52, 78, 88, 97, 109, 179, 

314, 317, 329, 340, 395, 400, 421, 
450, 459, 494, 498, 500, 503, 505, 
586 

vallgång för getter 498 
vallgång försummas 505 
vallgångsordn ing 1, 494, 500 
vallgångstid 204, 251 
vallgästabud 421 
vallhjon 78, 95, 178, 232, 238, 240, 

318, 341, 395, 409, 418, 489, 494, 
501, 502, 515, 519, 577, 605 

vallhjon el slikt folk 409 
vallhjon fött inom församlingen 

341 
vallhjons dagspenning 78 
vallhjons försummelse 52, 492, 493, 

494, 495, 496, 497, 498, 499, 502 
vallhjons lön 78 
vallhjonsordning 1, 500 
vallkulla 501 
vallköra 26 
valkida 279 
vallsläppa 84, 110, 473 
vallvarv 494 
Valnäs, Österlövsta sn 423 
Valnö, Barkarö sn 562 
Valparbo, Österlövsta sn 424 
valsedel 578 
Valsta, Kulla sn 384 
Valsätra, Möldinta sn 609 
valv 57, 355, 380, 465, 557 
valv, kallmur o skorsten 380 
Valö sn 92 
Vamsta, Valö sn 99 
vana 78, 350 
vanart 43, 450 
vanartig 32, 49, 57, 66, 104, 187, 224, 
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238, 395, 409, 420, 463, 497, 503, 
608 

vanartig o illa sinnad 238 
vanartig o okynne 187 
vanartigt folk 608 
vanartigt kreatur 66, 104, 224, 288, 

409, 420, 503 
Vangsbro hd 570 
Vangsby, Vänge sn 467 
vanheder 332 
vanlig o oundviklig väg 184 
Vansö sn 309 
Vantunge, Husby-Lyhundra sn 176 
vanvård 548 
vara borta (från bystämma) 24, 74, 

387 
vara ense 140 
vara i säde 163, 473 
vara kärt 344 
vara obetänkt 121 
varg 266 
Vargholmen, Harg 43 
varp 62, 69, 160 
varv 249, 250, 500, 561 
varvtals 253, 317 
vass se även rör 106, 107, 118, 327, 

408, 418, 520, 605 
vassredskap 103 
vassrum 308 
Vassunda sn 297 
vatten 24, 73 
vattenavlopp 214 
vattenbrist 133, 216 
vattenbrunn se även brunn, källa 

125, 132, 137, 286, 505 
vattendamm 469 
vattendike 196 
vattendrag 308 
vatten dämmes 142, 144, 145, 239 
vattenflod 55, 70, 124, 214, 463, 527, 

605 
vattenfåra 22, 56, 70, 178, 214, 236, 

318, 348, 420, 428, 430, 458, 463 
vattenfåra anlägges 56 
vattenfåra köres höst o vår 318 
vattengrav 329 
vattengård 44, 82, 110, 123, 136, 

137, 281, 288, 302, 401, 459 
vattenhämtning 222 
vattenkärl 137 
vatten ledes från åker 28, 29, 70 
vattenledning 533 
vattenlopp 407 
vatten på åker 28, 29, 52, 393, 428, 

457, 518 
vattensjuk åker 174, 176 
vattenspruta 217 
Vattensta, Hökhuvud sn 87 
vattenställe 24, 57, 97, 244, 298, 355, 

405, 421, 428, 430, 435, 440, 447, 
449, 455, 483, 591 

vattens utlopp 225  

vattentillgång 215 
vattenväg (vattuväg) 371 
vattenämbar 330, 450 
Vattmyran, Uppveda 50 
vattna häst 230 
vattu - se vatten 
Veckholms sn 451 
ved 37, 52, 69, 77, 213, 263, 561, 588 
vedbrand 45, 301 
vederstygglig o landsfördärvlig 

odygd 317 
vederstör (i gärdsgård) 394 
Vendels sn 501 
verke (fiskeredskap) 257, 360 
Verknäset, Rådmansö sn 161 
verkställighet av byordning 81 
vete 57, 464 
vetskap 82 
vett o vilja 469, 594 
vice borgmästare 513 
vice pastor 427 
Vickhus, Rytterne sn 545 
vidja 579 
vidlyftig by 47 
vidlyftigt ängslag 445 
vidmakthålla ordning 533 
vid vite fastställa 459 
Viggeby, Biskopskulla sn 367 
Viggeby, Dalby sn 357 
Viggeby, Lillkyrka sn 428, 441 
vik 60, 155, 223 
Vik, Länna sn 139 
Vik, Söderbykarls sn 223 
Vikarängen, Senneby 280 
Viksjö, Häggeby sn 364 
Viksta sn 15 
vilda o fruktbärande träd 442 
vil- el fölfoder 265 
vilfoder 32, 78 
Villberga, Biskopskulla sn 369 
Villberga by, Villberga sn 445, 453 
Villberga sn 453 
Villsberga, Biskopskulla sn 368 
Villsberga o Husby-Sjutolfts snr 446 
vin 37, 332, 491, 501 
Winblads förslag (med byggnadsrit- 

ningar) 394 
vind 187 
vindfälle 180, 588 
vinge avklippes 221, 291, 306, 345, 

447, 491, 580 
vinge avstäckes 604 
vinge stympas o avhugges 302 
vingklippa 434 
vinter 174, 194 
vinter el sommarväg 232 
vinterfiske 58 
vinterfåra 233, 254 
vinterföda 196, 205 
vinterföre 130 
vinterled 49, 83, 407, 560 
vinternot 61, 101, 160  

vinternot hopsättes 61 
vintersäd 22, 52, 159, 348, 552 
vinterväg 45, 77, 80, 88, 161, 211, 

262, 300, 313, 397, 437, 445, 454, 
506, 523, 604 

virke se även ankost 61, 64, 77, 560, 
581 

virkesåtgång 16 
visa motvilja 121 
visare 431 
visa redo 125 
visa ålderman lydnad 381 
visitationsprotokoll 3 
viss dag utsättes 510 
viss timme 220 
visst märke 253 
vite 27, 98, 118, 288, 335, 450, 487 
vite nedsättes 487 
vitesbot 153, 413 
vitesförbud 1, 5, 48, 51, 59, 63, 154, 

163, 169, 221, 250, 257, 267, 279, 
280, 350, 367, 384, 388, 412, 427, 
441, 443, 543, 547 

vitsord 40, 143, 144 
Vittinge sn 556 
Vittja, Tuna sn 423 
vittja ryssja 365 
vittne 81, 137 
volm 394 
votera 172, 208, 255, 287, 360 
votum 117, 183, 224, 497 
votums tid 224 
vrak (skräp) 418 
vrak av nedfallen skog 327 
vredesmod 251 
vret 28, 36, 55, 60, 68, 154, 262, 462 
Vreta, Häggeby sn 364 
våda 387 
vådeld 13 
vådeld förekommes 330, 450 
Wåhlin, A 0 494 
Våla hd 583 
våld 82, 449 
våldsamhet 133 
våldsverkare 395 
våld å gärdsgård o rishag 82 
vålm 394 
vår 186, 205 
vårbete 428, 430, 435, 442, 452, 518 
vårbruk 529 
vårda 174, 246, 584 
vårda eld o brännbara ämnen 534 
vårdag se även första vårdag 88, 567 
vårda o sköta eld 415 
vårda o släcka eld 246 
vårda stack (höstack) 239 
vård av äng 463 
vårdestak 232 
vårdslösa eld 544 
vårdslöshet 33, 105, 153, 380 
vårdslös person 537 
Vårdsätra, Bondkyrko sn 454 
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vårfiske 58, 283 
vårflod 447 
Vårfrukyrka sn 486 
vårland 263 
vårlandsgärdsgård 107 
vårsyn 154 
vårsådd 294 
vårsäd 135, 263, 393 
vårtid 21, 43, 48, 129, 136, 155, 190, 

230, 306, 327 
vårvatten 327, 418 
våt not 40 
Väddö o Häverö skeppslag 277 
Väddö sn 279 
väg se även bro o väg 23, 44, 52, 56, 

66, 68, 70, 74, 80, 92, 93, 97, 107, 
123, 137, 179, 263, 314, 326, 409, 
480, 536, 546, 595 

vägbro 513 
vägbroning 513 
vägfyllning 410 
väg fördelas efter öretal 88, 179, 

251, 326, 386, 431 
vägg 142 
väg genom sädesgärde 56 
väglagning 60, 68, 71, 95, 296 
vägleda 19 
väglott 555, 557 
väglottsägare 264 
vägnar 133 
vägpåle 320 
väg på åker o äng 102 
vägra böter utgiva 96 
vägröjning 39, 44, 159, 225, 263 
vägstycke 23, 35, 119, 211, 409, 480, 

524, 533, 595, 596, 610 
vägstycke uppskottas 409 
väg till o från by 176, 464, 480 
väg över annans åkerskifte 26 
väg över grannes oslagna teg 187 
väg över grannes åker 115 
Väla, Västlands sn 10, 505 
välfrägdad 480 
välförståndig 535, 588 
välgrundad lag 134 
välmanhaftig 444 
välmåga 15 
välplägning 405 
välsignelse 116 
vält 256 
vältra sten på annans mark 163, 226 
Vänge sn 467 
Vängsta, Hjälsta sn 375 
vänjas ihop 501 
Väntbrunna, Balingsta sn 351 
vära (fiskeredskap) se målvära 520 
värd 80, 81, 402 
värde 117, 180, 200 
värdering 171, 432 
värderingsman 580 
värdi (värdering) 130 
värdinna 80, 81 

värke (virke) 107 
värling (fiskeredskap) 605 
Värmdö skeppslag 281 
Värmdö sn 281 
värnalag se värnelag, gärdeslag 
värnar (område?) 344 
värnelag 89, 180, 466, 483 
Väsby, Frötuna sn 118, 119 
Väsby, Kumla sn 606 
Väsby, Vänge sn 467 
Västanvik, Rådmansö sn 142, 144 
Västerby, Gräsö sn 73 
Västereka, Estuna sn 174 
Västerfärnebo sn 570 
Västergård i Väsby 609 
Västergården, Västerö, Blidö sn 106 
västergårdshemmanet 542 
Västerlisa, Frötuna sn 140 
Västerlisa, Länna sn 140 
Västerlövsta sn 543 
Västermörtarö, Gräsö sn 75 
Västernäs, Rådmansö sn 156 
Västernäs, Väddö sn 280 
Västerrekarne hd 305 
Västerstängslen, Stärte, Östervåla 

sn 591 
Västervad, Västlands sn 506, 508, 

509 
Västerängarna, Söderharg, Svinnö, 

Braxenbol, Börstils sn 85 
Västerängen, Färsna, Estuna sn 163 
Västerängen, Bergshamra, Frötuna 

sn 120 
Västerängen, Långtora by o sn 388, 

389 
Västerängen, Rävsnäs, Rådmansö 

sn 150 
Västerängen, Uppveda, Vätö sn 50 
Västerängs gränd, Hällby, Säby sn 

550 
Västerö, Blidö sn 106, 107 
västgötehandlande 337 
Västlands sn 491, 502 
Västmanlands län 16, 512 
Västra skogen, Rocknö, Tolfta sn 

499 
Västra Åby, Östervåla sn 592 
Västra ängen, Bergshamra, Frötuna 

sn 122 
vätskefullt ställe 480 
vävnad 338 
väv på bleke 560 
växande åkerren 147 
växt undanhugga 142 
vördnad för lag o överhetens bud 

322 
vördnad för landets allmänna lagar 

335 

yngel 314 
yngre 526 
yppighet 15, 332 

yrväder o stora snöfall 159 
Ytterby på Resarö, Österåkers sn 

295 
Yttergånsta, Boglösa sn 435 
Ytternuttö, Börstils sn 70, 71, 76 
Ytternäs, Ununge sn 253, 255, 257 
Ytter- o Stadsgå'nsta, Boglösa sn 435 
Yttersby, Börstils sn 71 
ytterstrand 106, 108 
Yttertjurbo hd 594 
Yttervalla, Frustuna sn 300 
Yvre, Tierps sn 491 
Yxlö, Blidö sn 112 

å 459 
åbo 45, 67, 69, 95, 107, 267, 280, 

306, 315, 397, 459 
Åbo län 9,10 
åbo på kronoboställe 69 
åbos skyldighet 45 
åbredd 396 
Åby, Söderbykarls sn 224, 225 
Åby, Östervåla sn 592 
ådra se vadådra 106 
å el strömfall 401 
Åhagarna, Norrby, Toffla sn 497 
åkdon 449 
åker se även gärde 29, 32, 39, 40, 44, 

45, 49, 57, 68, 70, 145, 164, 174, 
201, 389, 419 

åker blir sluttande 407 
Åkerbo hd 599 
åkerbruk 19, 20, 173, 183, 265, 348, 

472, 474, 517, 596 
åkerbrukets upphjälpande se även 

lantbrukets upphjälpande 55, 352 
Åkerby sn 340 
Åkerby, Häggeby sn 364 
Åkerby, Österlövsta sn 425 
åker bär ej annat än havre 407 
åker bärgas 49 
åker- el ängsfjäll i annan bys åker- el 

ängsmark 328 
åkerfogde 512 
åkerfogde tillsäger åkervakt 512 
åkerfält avdelas i medelmåttiga åk- 

rar 407 
åkergärde 34, 92, 152, 512 
åkerharvskälke 251 
åkerherre 512, 513, 514 
åkerherre o jordintressent 512 
åkerherre väljes efter innehavande 

tunnland 513 
åkerherres rösträtt 514 
åkerkant 426 
åker köres el trädas 149 
åkerlott 282 
åkerman 2, 513 
åkermark 78 
åker- o körredskap 294 
åkerordning 2, 512 
åker o äng 201, 460 
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åker o äng inom en hägnad 372 
åker- o ängsfjäll 341 
åker o ängs skötsel 418 
åker- o ängsteg 78 
åker- o ängsväg 343 
åkerredskap 594, 610 
åkerren 56, 64, 78, 147, 236, 249, 

271, 298, 314, 318, 392, 409, 420, 
458, 476, 518, 605 

åkerren slås 314, 318, 392 
åkerrens skottning 295 
åkerren till vilfoder 78 
åkers beskaffenhet 56 
Åkers hd 307 
åkerskifte 26, 187, 480 
åkerskötsel 407, 462 
åker sluttar 407, 419 
åker som ej bär dragare 454 
åkers rätta bruk 19, 20 
Åkers skeppslag 284 
åkertrakt 77 
åker trädes o snedes 492 
åker uppköres 122 
åker uppodlas till äng 100 
åker upptråkas 341 
åkervaktare 512, 514 
åkervret 34, 43 
åker är bytt (åker är delad) 282 
Åkerö, Rådmansö sn 157, 158, 160 
Åkeröfjärden, Rådmansö sn 160 
åker översvämmas 214 
åkommen nöd o fattigdom (mm) 

439, 524, 530, 568, 595 
Ål, Västerlövsta sn 543 
ålderbärare 39 
ålderman se byfogde, byålderman, 

uppsyningsman 8, 21, 23, 24,26, 
27, 29, 30, 48, 54,61, 83, 120,121, 
123, 133, 134, 137, 146, 167, 178, 
179, 192, 196, 208, 235, 286, 307, 
312, 344, 346, 371, 397, 406, 409, 
412, 414, 421, 428, 430, 446, 447, 
462, 466, 475, 477, 481, 483, 487, 
497, 498, 519, 521, 526, 535, 544, 
551, 553, 571, 585, 594, 595, 597 

ålderman borta 107 
ålderman bryter mot byordning 481 
ålderman bytes vart år 414; 498, 

538 
ålderman dör 83 
ålderman försumlig 90, 123, 137, 

167, 171, 188, 411, 492, 493, 497, 
589, 597 

ålderman o bisittare 179, 346, 371, 
417, 421, 447, 521, 526 

ålderman o byamän prövar 49, 58 
åldermans biträde el sk bisittare 

558, 589 
Mdermansbyte 185, 492 
åldermans dubbla röst i bymål 196 
ålderman sjuk 58, 83, 307, 466 
åldermanskall 53 

ålderman skall å predikstolen upp- 
läsa byordning 430 

Mdermansklubba 553 
åldermans lön 193 
åldermans o bisittares skyldigheter 

se även ålderman äger makt 475 
Mdermansskap 83, 526, 541 
åldermans skyldighet se även ålder- 

man äger makt, ålderman åligger 
39, 42, 51, 58, 76, 119, 187, 430, 
465, 578 

åldermanssyssla 202, 231, 344, 423, 
593, 599 

åldermans tillsyn 390 
åldermans uppgift 55, 447 
åldermansval förrättas Mickelsmäs- 

sotid 345, 385 
åldermansval förrättas mitten av 

mars 364 
åldermans värde (värdering) 201 
åldermansätnbete 125, 287 
ålderman tillsättes 76, 87, 120, 137, 

178, 231, 235, 414, 446, 506, 531, 
537, 538 

ålderman trög o försumlig 411 
ålderman under högst tre år 412 
ålderman utses 48, 70 
ålderman väljes 59,67, 191, 478 
ålderman åligger 84, 430 
ålderman äger makt 21, 81, 124, 136, 

180, 284, 312, 588, 589, 594 
ålderman äger rätt 121 
åldermännen skola räcka varandra 

handen 467 
ålder- o uppsyningsman 396 
Ålsta, Boglösa sn 428, 429 
åmun 265, 418 
Ångelsta, Skogstibble sn 363 
åra 104, 125, 134, 137, 283, 288 
årderbärare 39 
årliga stockar på vart öresland 238 
årlig kolning 509 
år om (fiskevatten delas) 125 
årsgammal kalv 97 
årsmot 142 
Åsa bro, Ramsta, Sköldinge sn 302 
Åsby, Edsbro sn 238 
Åsby, Estuna sn 175 
Åsen, Hälla, Badelunda sn 537 
Åsen, Södemå'nö, Estuna sn 172 
Åsgärdet 537 
åsidosätta 112 
åska 450 
Åsunda hd 485 
åsämja 314, 417 
åtbörd 204 
återfylla grop 542 
åthäva 58, 380 
åva (del av åker) 393 
åverkan, 28, 29, 30, 32, 40, 41, 44, 

45, 49, 64, 79, 181, 224, 232, 449, 
460,490  

åverkan förekommes 181 
åverkan i fiskevatten 35 
åverkan i åker o äng 213 
åverkan på annans skog 70, 137 
åverkan på fruktträd 468 
åverkan på gärdsgård 26 
åverkan på gärdsgård o fiskevatten 

35 
åverkan på samfälld mark 134 
åverkan på sjöfoder 548, 565 
åverkan på skog o mark 67, 226 
åverkan på åker 45 
åverkare 53 
åvragg se även avragg 113, 168 
åvragga 194 

ädelt träslag 396 
äga 29 
äga andel i by 79, 595 
äga del i sjö 396 
äga flera kreatur än öretal 443 
äga frid 156 
äga makt 33 
ägares minne 468 
ägare till okynneskreatur 155 
ägas förbättring o vårdande 147 
äga sjöstrand 605 
äga vitsord 177 
äga öretal 40, 44 
ägobebyggare 268 
ägoblandning 275 
ägolott 118 
ägoskillnad 125, 132 
ägoväg 542 
Älvkarleby sn 510 
ämbar 320 
ämbetsskyldighet 289 
ämbetssyssla 19 
ändring i byordning 222 
äng 19, 20, 34, 35, 36, 40, 46, 50, 55, 

56, 60, 61, 66, 68, 70, 74, 78, 107, 
126, 145, 164, 165, 168, 174, 178, 
186, 187, 201, 229, 230, 282, 285, 
320, 370, 415, 457, 462, 471, 582 

äng avbetad 590 
äng avbärgad 518, 595 
äng betad 521, 608 
äng betas efter öretal 249, 250, 271, 

554 
äng bärgas 49, 313 
ängen Faxan, Bälinge sn 343 
ängen Maren, Börstils sn 67 
ängen Ormkärret, Rådmansö sn 152 
ängen Rämban, Vänge sn 
ängen Skäret, Österåkers sn 294 
ängen Torsängen, Biskopskulla sn 

370 
äng fredas 386, 479 
äng, lagom betad 252 
äng med farväg 23 
äng o gärdes betning 155 
äng o vret stöter tillsammans 44 
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äng röjes 213, 418 
ängsbacke 78, 205, 444 
ängs befriande från betande 418 
ängs befrielse från skogsväxt 418 
ängsbete se även bete i äng 26, 27, 

145, 230, 301, 306 
ängsbärgning 311, 446 
ängsfjäll 341, 404 
ängsgrind 389 
ängsgärdsgård 408 
ängshage 424 
ängs höstbete 518 
ängslag 341, 415, 445, 452 
ängslang (ängslag?) 587 
ängslie 155 
ängslott 161 
ängslägenhet 149 
ängsmark 78, 109, 265 
ängsmosse 230 
ängsmyr 574 
ängs- o boskapsskötsel 337 
ängs- o gärdesväg 80 
ängsröjning 394, 469 
ängsskifte 71 
ängsskötsel 16 
ängs slåtter 43, 377, 538 
ängsstycke 105 
ängsteg 32, 63, 78, 151, 246, 280, 607 
ängstegs uppvadande 392, 397 
ängs tramp 518 
ängsvaktare 302, 304, 445, 446 
ängsvall 23, 34, 219, 252, 347, 349, 

353, 361, 399, 404, 459, 507 
ängs vårbete 340, 518, 521, 523 
ängs vård 56, 379, 445, 463, 547 
ängsväktare 302 
äng tål ej bete på hösten 409 
äng uppgives 518, 525, 554 
äng uppsläppes 122 
äng vårdas från skadligt betande 303 
äng vårdas o förvaras 298 
äng är åkers moder 308, 337, 408 
änka 202, 453, 588, 593 
änka innehar hemman 556 
änkefru 299 
äppelkärna 394 
äppelträd 491 
Ärentuna sn 403 
ärjning 78 
Ärlinghundra hd 297 
ärta 23, 37, 57, 70, 82, 84, 213, 236, 

241, 246, 249, 254, 260, 404, 420, 
459, 464, 468, 476, 600 

ärta el rova 326, 339, 365, 455 
ärt- el rovgård 346 
ärt- el rovland 49, gs 
ärthässja 491 
ärtkya 493, 494, 495 
ärtland 28, 29, 56, 66, 168, 263, 491 
ärtlands stängsel 43 
ärt- o rovland 39, 60, 354, 386, 414, 

420, 447, 497, 499  

ärt- o rovlands gärdsgård 403 
ärt- o rovåker 32, 44, 77, 95, 97, 184 
ärt- o rågåker 252 
ärtris 315 
ärtskida 39 
ärtskocka 395 
ärtspråt 395 
ärtstängsel 193 
ärtsäde 464 
ärttäppris 519 
ärttäppsgärdsgård 579 
ärtåker 26, 34, 57, 67, 69, 78, 97, 

223, 249, 257, 271, 424, 459 
ärtåker bärgas 57 
ärtåker instänges 78 
ärtåkers gärdsel 130 
ärtåkersris 394 
Äs, Romfartuna sn 531 
äventyr 30 

ö 36 
ök 36, 37 
öka fodret 331, 456 
öka straffet 331 
ökdagsverke 222 
ök- el hästdagsverke 432 
ökstock se även ekstock 221, 580 
ökstocksägare 580 
öl 332 
öl el brännvin 574 
öl- o brännvinsförsäljning 81, 402 
Ölsta, Gryta sn 359 
Ölsta rå, Kulla sn 381 
ömsa vatten 106 
Ön, äng i Yxlö o Kolsvik, Blidö sn 

113 
Öns äng får om våren ej betas 82 
öppen betesmark 100 
öppen gärdsgård 29 
öppen rådstuga 586 
öppet fält 25 
öppet ljus i lada 349 
öppet vatten 360 
öppning 191, 457 
Örbyhus hd 487 
öre 116, 583, 596 
öre o örtug 88, 208, 444 
öresland 174, 176, 

485, 498, 551 
öretal 28, 33, 34, 35, 

256, 

36, 40, 

365, 448, 

43, 44, 
92, 95, 186, 190, 192, 193, 195, 
1%, 203, 204, 205, 249, 324, 328, 
431, 434, 457, 538, 554, 562, 572, 
580, 582, 591, 593, 596, 607 

öretal bör förbliva oförändrat 324 
öretal grund för torpares rösträtt 324 
öretalsröst 591, 593 
Örnarna, Oxhalsö, Blidö sn 106 
Örs by, Hjälsta sn 377 
Örsholmsgärdet, Söderharg, Hargs 

sn 85  

Örsta, Hökhuvud sn 91 
örtug 83, 116, 179, 583 
Ösby, Bro sn (Roslags-Bro) 30 
Ösby, Össeby-Garn sn 277 
öskar se även höskar 104, 134, 137, 

283, 288 
öskopp vid källa 550 
öskärl 286 
Össeby-Garn sn 277 
Östanå, Älvkarleby sn 511 
Östbyholm, Väsby, Frötuna sn 119 
Österby, Biskopskulla sn 367 
Österby, Läby sn 461 
Österby bruk, Films sn 13 
Östereka, Estuna sn 175, 176 
Österfladen, Grovsta, Länna sn 127 
Östergården, Oxhalsö, Blidö sn 

106 
Österhägnaden, Färsna, Estuna sn 

163 
Österhägnaden, Gillberga, Råd-

mansö sn 145 
Österledinge, Skederid sn 275 
Österlisa, Länna sn 141 
Österlövsta sn 423 
Östernäs, Rådmansö sn 160 
Östernästegen, Sidö o Riddersholm, 

Rådmansö sn 152 
Öster- o Västerrekarne hdr 312 
Öster- o Västervad, Västlands sn 

509 
Österrekarne hd 6, 318 
Östersundet, Tjockö, Rådmansö sn 

155 
Östervad, Västlands sn 508 
Östervåla sn 587 
Österåkers sn 293 
Österängby, Fasterna sn 259 
Österängen, Södernånö, Estuna sn 

171 
Österängen, Harg, Vätö sn 39, 43 
Österängsbroarna, Rickeby, Bog-

lösa sn 432 
Östhammars stad 72, 83 
Östra Lagnö, Ljusterö sn 287 
östra- o andra gårdsmantal 148 
Östra vattnet, Ytterby på Resarö, 

Österåkers sn 296 
Östra Åby, Östervåla sn 592 
överbete om hösten på samfälld 

mark 433 
överbevisa 499 
Överby, Bondkyrka sn 454 
Överby, Österåkers sn 296 
överdåd 325, 449 
överenskomma 205, 481 
överenskomma om ängs bete 145 
överenskomma på bystämma 78 
överenskomma på kyrkvallen 458 
överenskommelse 26, 47, 63, 80, 84, 

151, 164, 174, 175, 369, 384, 420, 
467, 495, 570 



Namn-, ord- och sakregister 655 

överenskommelse el omröstning ef- 
ter hemmantalets storlek 467 

överenskommelse om bete 366, 369, 
377, 552 

överenskommelse om bete i Garns 
bys kohage 366 

överenskommselse om boskap 369 
överfall 26, 31, 48, 74, 81, 178, 390, 

452, 483 
överfalla 90, 112, 128, 454, 462 
överfalla exekutor 74 
överfalla åldei'man 51, 83, 235, 249, 

250, 345, 390 
överfalla ålderman med oanständiga 

ord el svordom 83 
överfalla ålderman med okvädings- 

ord 390 
överfalla ålderman o bisittare 505 
överfall vid pantning 81 
överflöd 332, 579 
överflödig skog 23 
överflödig snö o slask 96 
överflödigt vatten 22, 147, 259, 318, 

438, 458, 475 
överflödsförordning 13 
överflöja 145, 380, 547 
överflöja el nedbryta laggild gärds-

gård 433 
Överhassla, Häggeby sn 364 
överhet 88, 316, 322 
överhovstallmästare 247 
överkolning se även överlevererad 

kol 509 
överköra 501 
överköra målfåra 187 
överlastad (av starka drycker) 81, 

325,535,571,579 
överlevererad kol 492 
överloppskreatur 118 
överlägga 68, 119, 475 
över natten hysa främmande o obe-

kant löst folk 90 
överrösta 508 
överse med någon felande 105 
överskjutande häst (i bete) 36 
överskott (vid försäljning av pant) 

25, 96, 98, 123, 261, 402, 460 
överskära 470 
överslå vadlinje 187, 433 
överste 295 
översvämning 214 
Övertjurbo hd 606 
övervåld 460 
övrig som ej till byn hör 145 
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D. 0. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar. 1-II. 1940. 
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