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Nya-Ordning
för

Låchteå Socken.

Wasa, tryckt hos Carl Ant. Londicer, 1818

»■



Rcfol u t i o n:

löljanbe af lächteä Sockneman wib hällen Allmän Socknestäms
ma den 23 September ,316. öfwerenskomna och bestulna Bya,

Ordning/ hwilken jemwäl «f Härads Rätten i Orten den 1 näs»
ledne September är öfwersedd , granssad och godkänd , finner Jag

godt härmedelst till wederbörandes efterrättelse gilla och fastställa.
Wasa Lands «Eancellie den 2, lanuarii iZIB.

CARL DE CARNALL.
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Utdrag af Protocollet, Hällit wid
Laga Härads Höste-Tinget med Lächttä
Socken a Palola Hemman i Lachteck
By den i September 1817.

3. 16.
Nti de till Tinget inkallade och nu församlade Sock-

nemannernes närwaro, anmälte Krono-Lans-
mannen Lharta Sigillatä Ombudsmannen Ilrael

såsom innehafware af Palola Skatte- och
Palmgärd Krono hemman i Lächteä By: Att se-
dan Socknemänncrne pä Herr Landshöfdingens och
Vllddarens af Kejserlige 5.c. Första
QlgA) Högwalborne Baron ve
uppmuntran och nllstyrkande wid Allman Sockne-
stamma den 23 September nästlidet är sig emellan
wanligen och enhälligt öfwcrenokommit om en Bya-
Ordnmgs antagande; Sa wore nu deras astundan,
att denne Bya-Ordnmg till SocknemannerneS fram-
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tida efterlefnad kunde warda gillad och faststald i hwil-
ket afscende Qrorrclm äfwen ingaf det wid berörde
Socknestamma hallne Protocol!/ som upplästes och
lyder sålunda:

Utdrag ak Protocollet/ Hällit wid Allmän
ncstamma l Lachteä Socken den 23 September lBi6
a luntila Gästgifwaregard i Lachteä By.

Sedan underteknad Ordförande Herr Magister
Anders Guftaf Törnudd tiflfport den samlade Mwo-
gen, om denne Socknestämman bllfwit i alla Sock-
nens Kyrkor twänne Söndagar förut Vederbörligen
kungjorde och dertil! bejakades; Sä frågades om na*
aon af de narwarande Sockneboer war ffnfteligen
bcfullmagtigab att Stämman öfwcrwara/ dä alle-
nast Bonden Matts Mchclsson lamsa, Pehr Wi-
chelsson Lahnalampi/ Matts Johansson LWanla
Sch loh,in Jacobsson Hzetabacka pcV Toholampi
KapeU'doers wägnar framledde sin wederbörlzqa strift
teliga FullmaA 3fr de öfnga Byar i Socknen
war ingen «ned stnftellga Fullmagtcr försedde/ men
woro sjelfwa mast närwarande.

§. i.
1:0 Pä det sä mycket bättre ordning ma uti Byas

lag kunna hallas, sä stall i hwar By en Mderman
tia*



tillsattas, pä ett eller flera är, tå) bor den fem te
jiasta rösterl?e fallit pä / sig Nerifrån ej utåonbruga.
åldermannen agcr magt, när han antingen sjal prof*
war nödigt, eller warder of någon annan tillfog och
påmint, att sammankalla Grannarne och Byomän-
nen tzll att gemensamt med hwar andra öfmerldgga
om det arbete de da wilza företaga , eller hwad hälst
det mata ma, som till hemmanens bättre brM, dak-
dande och formon landa fan. Detta fan om»'infailunbe
f?cr genom en Budkafwel , hwilken hos ÄjoermaN!?cn
förwaras; Men nar Byamannen stola komma till-
sammans, bör den, af lidermannen jllckas omkring
Byalaget, oa kn som en sadan Budkcfie efter ord-
ningen emottaga dör, ar förplittad ben samma (iifo|t/
och «tan ringaste uppehåll ull fin Granne fortstaffa.
Försummar någon detta, ellei* wisar härwld Zlägcn
wctwiija, pllktr första gängen Trettwtwa Kopek
Stlftvkr och andra gänaen dudbrlt. Byamännens
sammankallande kan ock |Te genom bZasNlng utwr en
Lur eller Horn, eller och med Trumsiag af en pinnö/
alt som de sjcliwa beqwamligast finna och sig fövena
kunna. När Budkafweln således omZumt, eller teifm
pä förenämnde satt, till Grannarllks sammankomst åt
gifwit, dör Rdoen fjelf/ ifrån bwalje huehäN, pä
den dczM utsatte satmnetplattstn sig straxt inställa och
ashöra, hwad som ef Hldllmamml fan blijwa föle-
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siäldt: Blifwer nägon utan Laga förfall borta/ och
sig dä icke infinner/ bott/ den det gor/ Trettiotwä
Kop. Sl!fwcr: Sker det oftare af mdffo eller wards-
lökhet/dote h varje gäng dubbelt. Är Byalaget stort/
böra twanne B-sittare tillsättjas/ hn ilka äga att af-
göra de förefallande Dispyter/ samt ut-ezeqvera bö-
terne/ bwartill de tröge och nwtwlllige efter denna
By-Ordning gjort sig förfallne. Skulle nägon af
Byamännen wara sa obctankte att wid sammankom-
sten med oanständiga ord öfwerfalla Äldermannen eller
nägon annan af Grannarne eller och mbnsta i eder
och swordom/ böte En Rubel Silfwer/ eller mera eftersom brottet är till. Af dcha böter
tillfaller hälften Åldermannen och andra hälften Kyr-
kans fattiga.

2:0 Pa det en hwar ma njuta fted och hägn/
böra alla Gärdsgårdar/ oe ware sig af sten eller
gärdsie sa wäl som jord-wallar omkring Gätden/ Un-
gar och Hagar/ hallas i fullkomligt godt ständ ;

Till hwilken ända nödigt är/ det Gardesgard3 Syn
warder Höst och Wär/ eller ock ftere gängor om
aret/ der sa nödigt pröfwas, af samtelzge Grannar-
ne förrättadt / hwarww noga bör efterses alla felak-
tigheter och det som dä finnes ogildl stall sedan
sättas i fullkomligt stånd innom en wist förelagd
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tid wer plikte den sådant försummar En Rubel
Silfner för hwar famn/ och galde dlstmom stä-
dan dubbelt äter som deras timat. Åldermannen
bör och noga tillse det ingen ster sörnär, utan
att hwar haller Gardesgard ester Hemmantal och
Stängfall.

3:0 Enar nägon Gärdesgärd omkring Mer/
Äng Hagar eller Betesmark/ biäser neder/ eller eljest
finnes oduglig bör den straxt utan dröjsmål förswars-
god uppsattas/ försummar någon det/ sedan han an-
tingen sjtlf fatt dcrom kunskap/ eller bllfwit as M-
dermannen eller ock någon af Grannarne härom till-
sagd böte Tugufyra Kopek Sllfwer för hwarje
kreatur tom dengenom inkommer/ och fylle derjemte
städan efter Byalagets bepröswande.

4:0 Likaledes böra alla Grindar hwarest de be-
höfwes hallas t godt stånd/ sä att derigenom mga
kreatur inkomma. Warder det försummat pllkle Cn
Rubel Sllfwer, och den som sadan Grind söndrar
Twä Rubel Silfwer och ersatte städan. Wid sam-
ma pllkt böra afwen alla Led och öppningar pa Win-
ter-wägar straxc om Wären uppfredas : Och pä det
Byamannen maga sä mycket bättre harwld kunna
taga deras styldlghtt l att; Ty tomma hädan efter
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a3a Grindar dem emellan sä att fördelas som det för
hwar ock en kan falla beqwamligast.

5:0 Pä det Diken / dar Ortens belägenhet så-
dant fordrar ma med desto större nytta anläggas och
wld makt hallas, är nödigt det Dike-Syn hälles
åtminstone twimn' gangor om aret den första om
War-tiden när talan gar ur jorden, pä det man bast
och säkrast ma se , hwarest »vattnet pä äkrarne stad-
nar, och hw-lrcst det beqwamligast lätcr sig afteda ;

Och den andra om Hösten, dä noga efterses bör,
huru hwar och en sä t»ll sin egen, som sine Gran-
nars nytta och fördel fullgjort det honom ålegat.
Förmmmar han sedan sädant utfalls-dike uppgrafwa,
plitte för försummelse Twä Kopek Silfwer för fam-
nen, som honom älegat göra.

6:0 Pä det Åkerbruket ma sä mycket förr och
sakrare komma i full/omligt godt stånd , är nödigt,
att en wist trakt af Oker till omansning och dikning

Skär-diken som finnas nödiga
emellan Htrarne, böra af Grannarne sä goda och
fullkomlig, uppdikas som nödwändigheten fordrar,
samt Diken pä de stallen, som Dlkes Synen förord-
nn tillbörligen uppransas och tvid magt hällas ,

jem.val ock alla höga Dikes renar uppgrafwas ;
Ällg-



Åliggandes åldermannen aft noga tillse det torfMn
och renarnc sa wal som Dikes mulien blifwer pä Äk-
rarne utförd pä de ställen der det bast behöfwes.
Skulle någon harutinnan wlsa tredsto cch motwilja,
hafwa Grannarne frihet att taga Dlkare och sedan
lata af den tredsta utmata Dckawlön jemte Twa
Kopek Silfwer i böter för hwarje famn de således
för honom uppdika lätit.

7:0 Enar Byamän om Waren kommit öftver-
ens/ hwarest de tvilja sä sin Wmtersädd/ böra alla
Gärdesgärdar i rattan tid uppftedas/ sä att nar
Sades-tiden om Hösten infaller och Grannarne lvar-
da af Åldermannen derom tillsagde / bör Sades-gar-
det innom ett dygn wid Fyra Kopek SilfwerS plikt
wara uppftedat. Skulle någon sedan satt ar/ in-
siappa sina kreatur/ bote för hwardera en Rubel
Silfwer och ware wid samma straff forbudtt/ att
uppgifwa sin Gardesgärd omkring Trades-garden/
sä ftamt icke alla Grannarne derom öswerenskommit.

8:0 Ej ma någon om Höst och Winter insläp-
pa lösa kreatur pä Rägen att beta/ innan Ålder-
mannen sammankallat Grannarne och de dä pröfwa/
att det Man städa fke ma/ gör det någon eljest plik-
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te hwarje gäng En Rubel Silfwer för hwart krea-
tur han således insiappt.

9:0 Såsom det ej ringa städa förorsakar, att Ha-
star och andra kreatur warda om Waren sedan ka-
lan ar af jorden / instappte uti Ängarne till bete;
Altsä warder det, utan högsta nöden och öfwerens-
kommelse, aldeleS törbudit; Bryter näaon häremot
pllkte sör hwarje kreatur Twa Rubcl Silfwer.

,o:o Pä det Ängarne ej mage warda allt för
mycker utgnaane och nedtrampade, hwaraf gansta
stor städa och afsaknad, pä nästa ars gröda föror-
sakas ; Fördenskull är högst nödigt, att de om Hö-
sten, sedan de blifwit lagom betade warda pä de
orter, der det sig göra lam, strart uppfredade; Gör
nägon häremot, sedan Grannarne om Ängarms
hägn sig förenat, plikte Twa Rubel Silfwer ochware anda förbunden kreaturen straxt uttaga.

i no Mgra dagar innan Slättettiden om Som-
maren inf.eker stall åldermannen kalla Grannarne
tillsammans, att med dem öfwerlagga , enär de wilja
begynna att sia sina samfäldta Ängar, börandes nöd-
wändigt stiften och tegarne, en eller flera dagar förut
utstakas och mwadas: Försummar någon detta, pllk-
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te Twä Rubel Silfwer första och andra gängen dub-
belt; Och stall det åligga Mdermannen med de öf-
rige Byamannen, att noga tillse/ det ingen harwid
ster för när utan att en riktig och ratt utwadning
blifwer stiften emellan förrattad och sten i stallet för
pålar till Ramarken uti Ängarne nedsatt, hwarefter
alle böra pä en gäng begynna att sia, sä att den
ena icke trampar och nedkörer den andras gräs;
Slår någon sedan sålunda stift ar öfwer ratta linien
uppä sin Grannes Ang; betale bret eller qraset dub-
belt tillbaka och plikte deMtom Fyra Rubcl Siifwer.

? 2:0 Alla nödiga wagar innom agorne samt till
och ifrån By böra Grannarne emellan fördelas;
Sedan hälle hwar sitt wäga stycke wid magt; För-summar någon att bättra den bro eller wägastycke,
som honom tilldelt är, sedan honom ar wetterligt
att den är ogild, eller han af Mdermannen derom
tillsagd blifwer, böte En Rubel Silfwer. Skulle
han anda tredstas hafwa Hldermannen med Bisit-
tarena magt, att för lego lata laga det som ogilt
är och sedan af den tredsta efter godtfinnande legan
jemte böterna uttaga. Och pä det Byamannen ma-
ga sä mycket beqwämligare kunna köra öfwer diken,
hwarest de halst ästunda, samt siippa att hälla re-
nar och biwägar pä ätstillige stallen; Altsä stola
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till dikens conservation , som de eljest nedköra och
igentrampa lösa ftyttje-broar i hwarje By hällas/
och kunna twa eller fiera Aboer sätta sig tillsammans
och sig om Broens byggande och widmagthällande
förena. Hwilken en sädan bro af wärdslöshet sönder-
kjörer eller eljest förderfwar/ ware pliktig densamma
straxt laga och i sitt förra stånd satta. Den som afsamma Bro sist om Hösten wid Sädens inbärian-
de sig betjent/ stall och wara styldig den att hem-
föra/ och öfwer Wintern i förwar hälla. Hwilkensom häremot bryter plikte efter omständigheters, som
Byamannen skäligt pröfwa.

13:0 Sedan Ängarne aro afbärjade böra om Hö-
sten inga kreatur deruti insläppas innan Mdermannen
sammankallat Grannarne och de sig förenat sä wal
om tiden när sådant ske ma , som ock om antalet och
hwad siaqs kreatur de wilja der insläppa; Likaledes
bör det förhallas när SädeS-gärdet om Hösten blif-
wit ledigt och Säden inbärgat. Hwar som häremot
bryter plikte en Rubel Silfwer.

14:0 Pä det Angswallen ej ma för mycket upp-
trampas och städas stall mi de Ängar/ der ej all-
män far-wäg är ingen wara tillåtit/ att köra Höst
och War/ nar kalan ar mur jorden/ och sa sramt
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Gardesgardarne, omkring sädane Ängar böra lagas
och omgärdas/ bör gärdsiet dertill utköras medan
kälan ar i jorden. Ej heller ma någon un de Än-
gar, der far-wäg är, köra utom rätta wägen; Gör
nägon annorlunda plikte hwarje gäng Twa Rubel
Silfwer.

15:0 Uti de Byar, der Boställen betagne äro,
stall innehafwaren eller Aboen deruppa wara för-
pliktad, att göra allt samfält arbete med sina Gran-
nar uti alt det som kan lända Byen och hemmanen
till fördel och nytta och ma han sig pä mtet sätt
därifrån undandraga. Sätter han sig deremot age
Mdermannen och Grannarne magt alt leja för hans
arbete, och sedan af honom uttaga legan för arbetet/
jemte böterne som är en Rubel Silfwer.

16:0 Skulle nägon af Byamännen wara borta
nar de af Hldermannen warda sammankallade, bör
densamma, wld sin hemkomst hos åldermannen sig
underrätta om hwad da besiutll blrwit, eller eljest
kan wara befalt, och ware han sedan skyldig det
samma i alla delar att efterlefwa, lika som han sjelf
warit wid sammankomsten närwarande.

17:0 Ingen ma Inhyseshjon/ eller annat folk
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af mindre ftagd ifrän andka Församlingar pä sina
ägor intaga innan Grannarne gifwit dertill sitt bi-
fall; gör det någon plikte Fyra Rubel Silfwer och
ware anda förbunden stike personer straxt bortstaffa
der Byamannen sådant begära och pasta.

iB.o Bar eld ma ej baras hemmanen emellan,
ej heller i Stal!/ Fähus/ Lada/ eller cnnat uthus
och, stall jemwäl i rum allt Tobaks rökande wa-
ra förbudit: Ejmäeld lämnas osiakt eller dwärdat
i Kölna/ Potten / Badstuga eller Smedja eller plik-
te den annorlunda härmed förfar Fyra Rubel Silf-wer. Åldermannen med Bisittare böra twänne gän-
gor om aret nemligen Höst och War besigtiga alla
eldstäder i hela Byalaget och de som finnas sä bo-
fallige att eldswada derigenom tima kan / böra Be-
sigtningsmannerne lata nedstä/ och agaren bote Fyra
Rubel Silfwer: Dock bör Åldermannen en manad
förut tillsäga förrän han besigtningen werkställer.

19:0 Alla Byar böra med watten wal försed-
de wara/ och stola till den ändan alla Brunnar,
Källor eller andra samfäldta Wattuställen för krea-
turen ständigt hallas wid magt och när nödigt ar,
att de böra rensas eller uppgräfwas, far ingen sig
dmfran undandraga wid Fyra RubelS plikt/ gör
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det nägon hafwe Åldermannen och Byamannen magt/
att lata för den motwillige lega arberare, samt sedan
arbetslönen jemte bömne af honom uttaga.

2o:o Pädet denna By-Ordning, som ätmm-
stone en gäng om aret , för samtelige Grannarne bör
uppläsas/ ma tlll alw delar sa mycket strängare blif-
wa efterlefwad/ ty stall ingen tlll ursakt tjena, att
hans Barn, Legofolk eller Torpare, honom owe-
tande sig emot By-Ordningen förgripit, utan wa-
re han som i gärden husbonde ar pllgtig , att swa-
ra, tlll alt det som dans husfolk häremot bryta ;

Till följe hwaraf husbonden ar förbunden att efter
Åldermannens och Byamännens bepröfwande böter-
ne straxt utlägga och ma han derföre taga sin er-
sättning igen af tjenstehjonets lön och arbete eller
penningar af sine husmän och Torpare.

Der flera Byar grantsa tillsammans i
Mer, Äng och betesmark, antingen de mötas i vp-
pet falt, eller hafwa Aer och Tegestlfte med hwar-
annan eller ock aro med gärdesgärd och stängsel skil-
de, böra de i alla delar wara förpliktade, att hälla
den i ordning och fred emot sina Grannar, som By-
Ordningarne innehålla och stadga wld samma böter.

22:0 Alla



22:0 Alla Böter som efter denna By<Ordning
blifwa utsatte, äga Bisittjuena efter åldermannens
och Byamannernes godtftnnande af den brottslige att
uttaga/ och der den som till bönr förfallen ärstulle
wagra/ att dem straxt betala/ hafwa de da magt/
att af den genstrafwiga taga pant och lägge honom
sedan tvist tio före innom hwllkcn han den inlösa
ma / försummar han det warde panten till den mast-
bjudande försåld / och öfwerjkottet sedan döterne guld-
ne arv/ honom äterstald. Skulle någon wara sä
obetänkt/ att under en sadan förrättning med hugg
och slag eller oanständiga ord öfwerfalla dem som den-
na utmätning förratta plikte han da enligt Lag.

23:0 Huru de i By-Ordningen utsatte Böter
mäga fördelas/ lämnas wäl till hwar och en Bys
egit godtsinnande dock pä det Åldermannen ma kunna
hälla sä mycket bättre hand och uppseende deröfwer;
Act By-Ordningen till alla delar efterlefwes/ ty är
billigt/ att han för sitt omak och beswar njMer en
tredjedel deraf och att en tredjedel lämnas till Bisitta-
rena och en tredjedel till Kyrkan och detz fattige. Men
art amvanda dem till dricka och bränwin eller wld
utsatte samqwam dem gemensamt förtära/ ware al-
deles förbudit. Pä hwad satt detze penningar ma bast
och läkrast förwaras/ samt huru för dem redo och
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rakning göras bör maga Byamannen sig sjelfwe
förena.

24:0 Alla Söndagar/ Mandagar och Lörda-
gar, ware alt dantsande fökbudit, sa pä Brölloppen
som pä nägra andra tillfallen; den som gifwer hus-
rum till dylike dantserplikte Fem Rubel och Spelman
afwenledeS Fem Rubel Silfwer. Alla som dansa pä
förenämnde dagar pllkte hwarje person Twa och en
half Rubel/ och de som infinna sig som Gälsstända-
re pä Brölloppen böte hwar afwen Twa och en half
Rubel alt Silfwer.

25:0 Ingen ma hälla några Graföhl hos någon
nära wid Kyrkan boende hemmans ägare och den som
giswer husrum till tylike Graföhl plikte Fem Rubel
Silfwer. Af detze förenämnde böter tillfaller angis-
waren en tredjedel/ Kyrkan afwen en tredjedel och
Kyrkans fattiga en tredjedel.

Således wara besiutit och öfwerenskommit/ in-
tyga. Hr och dag förrstrlfne/

Anders Törnudd And. Guft. Törnudd
Pastor t Lächteä. Pastors Adjunct.

Nils Petter Holmflröm Ifr. Grottelin
Sacellan. Lansman.



Michel Rahkola Johan Havda
Härads Nämndeman Bomärke-

Bomärke.
Anders Ericsfon Jåmfå Thomas Lahnalampi

Boznarke. Bomärke-
Johan jacobsfon Kolpanen Joh. jacObslon Petåjå

Bomärke. Bomärke.

Bomärke.
,

Bomärke.
In fidem Protocolli

Sockne-SkrlfWare»

Socknemännerne/ hwilka erkände, att de sig
emellan öfwerlagt och friwiAgt öfwerenskommit/ pä
satt det nu uppläste Sockne Stammo Protscollet
innehällev/ förenade sig med Erottelin uti den önstan/
ott samme öfwerenskommelse såsom Bya-Ordning
kunde dlifwa antagen och tlll eiterlefnad gillad: Och
emedan en flik By l-Ordning for Socknemanncrne
ansågs blifwa gagnelig och nyttig ej mindre i afsten-
de pä deras hemmans ägors bättre hafd och bruk/
an till förekommande af wcha oseder och mitzbruk,som i sednarc aren börjat inrota sig; Ty fann Ha-
radS-Rätten för sin del flaligt tillstyrka, att denne
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öfwerenFommelse, safom lämpelig får alla Byalag
innom Socknen, ma för Bya-Ordning bltfwa an*
taaen och till samlelige Eockncmannernes framtida
eftcrlefnad gillad och faststald; Hwilket dock på
Hons Kejserlige Majestäts Respectwe Befallnmgss
hafwandes närmare pröftnng och godlfinnande skulle
ankomma, till hwiiken anda Sockncmännerne ägde/
att sig der widare anmäla och Höawaldemalts Bc-
fallnmgshafwandes utlåtande afwakta° Är och dag
förr ffrifne/ ,

pä Härads-Rättens w^MaV
A. Söderlund,



lp £/t
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