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By-Ordning.
sä mycket bättre ordning ma uti Byelag kun.
na hällas, sä ffal i hwar lw en Ålderman tillsät.
tjas, pä ett eUer fiere är, alt
Byemännen sig derom före»
na, och bör den,/om de fiaste rösterne fallit pä, sig derlfräa
ej undandraga. Aldermanilen äger lnackt, nar han antingen
sjels pröfwar nödigt, eller warder af nägon annan tillsagd
och pämint, at sammankalla Grannarne och Bnemannen til
at gemensamt med hwarandra öfwerlägga om det arbete,
de dä wllja företaga, eller hwad hälft det wara ma, som lil
Hemmanens bättre bruk, häfdailde och förmän, landa kan.
Petta sammankallande ster genom en Vudkafie, hwilken bos
åldermannen förwares: Plen nar Bvemännen Eola komma
tillsammans, bör den af Åldermannen stickas omkring Byela»
get, da den,
en sädan Budkafle, etter ordningen, emot»
taga bör, ar förplicktad den samula straxt, och utan ringaste
uppelM, till sin Granne fortffaffa: Forsumumr nägon detta,
eller wisar harwld nägon motwllja, plickte första gängen
och andra gängen dubbelt. Bnemannens sammankallande kan
ock ffe genom bläsning utur en vur eller Horn, eller ock med
trumsiag af eu pinna, alt som de slelme beqwämligast finna,
och sig förena kunna. När Budksften säledcs om'upit, eller
teckn pä förenämde satt till Grannames sammankomst, är ats.
wlt, böräboen sjebf, isrän hwarje Hushall, päden därtillut«
satte sammelplatsen sig strar inställa och afhöra, hwad som af
Åldermannen tan bliswa förestält: Bllswer nägon utan laga
förfall borta, och sig dä icke infinner, böte, den det gör
Sker det oftare, af tredsto eller wärdslöshtt, böte hwarje gäng
dub'
A
l) Ä)ä det

som

som

.

-

k,5«-
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-

>

-

.

-

dubbelt. Är Byelaget stort/ böra twenne Bissttare af

Ålder,

mannen tilsättjas, hwllka äga at afgöra de förefallande Di.
spyter, sunt utenqwera böterne, hwartil de tröge och mot»
willige, efter denna By ordning, giordt sig förfallne. Skulle
nägon af Byemannen wara sä obetänck/, at wid sammankom»
sten med oanständiga ord öfwerfalla Åldermannen, «ller nä<
gon annan af Grannarne, eller oct utbrista i eder och swor.
dom, böte
eller mera, efter omständigheterna/ som
brottet ar till.
2) Pä det hwar och en ma njuta fred och hägn, böra
alla Gärdesgärdar, de ware sig af sten eller gärdsle, ja wäl
som lordwallar omkrina garden, ängar och hagar, hällas i
fullkomligt godt ständ; Til hwilken anda nödigt är, det Gar.
desgärds.Syn warder Höft och Wär, eller ock fiere gänger om
sret, där sil nödigt vröfwes, af samtelige Grannarne förråt,
tad, hwarwid noga bör efterses alla felaktigheter, och det som
ds finnes ogllt, stal sedan sättas < fullkomligt ständ, innom
en wlfi förelagd tid, eller plickte den stidant försummar
för hwar famn, och gälde desman ffadan dubbelt äter, som
darutaf timat. Åldermannen bör ock noga tilse, det ingen sker
sörnar, utan at hwar häller Gärdesgärd, efter Hemmantal
och stäna/all.
Enär näg"n Gärdesgärd omkring äker, äng, hagar
eller betesmark bläser neder, eller eljest finnes odugellg, bör
den strax utan drögsmäl förswars aod uppsattjas; Försum.
mar nägon det,/edan han antingen szelf fädt oerom kundffap,
eller bllfwit as Åldermannen, eller ocknägon af Grannarne härom tllsagd, böte
för hwart Kreatur, som därigenom
inkommer, och sylle derjämte städan, efter Byelagets be»
-

-

-

-

-

pröfwande.

>

-

»

4.)

Li-

>

4) Likaledes böra alla grindar, hwarest de behöfwas,
hällas i godt ständ, sä at berigenom inga Kreatur inkom,
ma. Warder det försummade, pllctte
och ersättje sta»
dan. Wtd samma vlickt böra afwen alla Led och öppningar
pä winterwägar, ftrar om Waren, uppsredas: Och pH det
Byemännen mäga sä mycket bättre härwid kunna taga deras
skyldighet t akt; Ty komma hädanefter alla grindar dem
det för hwar och en kan falla
emellan sä at fordelas,
beqwamllgast.
-

-

-

som

det Diken, der ortens belägenhet sädant fordrar,
desto större nytta anläggas och wid mackt hällas,
nödigt,
det Dike syn hälles, ätmlnstone twenne gänger om
är
aret; Den första om Wärtioen, när Kälen gar utnr Jorden,
pä det mail bast och sakralt ms se, hwarest watnet pä skrar.
ne stadnar, och hwarest det beqwämllgast läter fig afieda;
Och den andra om Hösten, dä noga efterses bör, huru hwar
och en, sä til sin egen,
sine Grannars nytta och fördel,
fullgjorde det honom älegat.
5)

ms med

Pä

som

6) De aflopps och 3lod«diken, hwllka
finner
nödige, böra ständigt hällas wtd mackt, pä det wattnet ma
därutur fä sitt fria och obehintrade aftäpp; Men der sä hän»
da ffulle, at Nä»Grannars ägor möta och damma
watn, aro de forpltcktade, at det igenom sine aaor, utan drögs>
mal, genomgräfwa och utstappa ; Försummar eller eftersätter
nägon det, ledan han därom blifwlt tllsagd, plikts
för

samma

-

-

-

och betale desutan Dtkare lön sarffllt.
7) Pä det Åkerbruket ma sä mycket förr och säkrare
komma i fullkomligt godt stånd, är nödigt, at en wls Tractt
af äker ärligen til Om ansnlng och Dikning företages; Hwar»
förutan Srär«dlken, som finnas nödige emellan skarne, bö«
ra
A 2
hwarje famn,

ra af Grannarue sä goda och fullkomliga updlkas, som nöd.
wändigheten fordrar, samt Diken pä de ställen, som Dikes'
synen forordnat, tillbörligen uppränsas och wid mackt hällas/
jämwal ock alla höga Dikesrenar uppgrafwas; Oliggandes
Åldermannen at noga tilse, det tärfwen af renarne, sä wäl
som Dikesnmllen, bliswer pä äkrarne utförd pä de ställen,
där det bast behöfwes. Skulle nägon härutinnan wisa tred,
ffo och motwilja, hafwa Grannarne frihet at taga Dikare,
och sedan lata af den tredffa utmata Dikarelön, fämte
böter för hwarje famn, de säledes för honom updlka lätit.
8) Til förekommande af den ffada och olägenhet som
ofta deras förorsakas, at den ene Grannen, uppä den andras
ssdde äkrar/ fördarfwar och nedtrampar hans säd, böra sam»
telige Grannarne, ester görligheten/ göda sina äkrar pä en
Trakt och Elfte, sä att de där kunna utss enahanda säd om
Höst och W.ir Och emedan rägsadet bast och säkrast ut»
-

-

-

;

öder den ffadelige Landt- eller Flygghafran; Ty är högst an.
geläM, at dettasadet mast idkas, päde orter, dar den sam»
ma sig inrotat.
9.) Enär Bmmannen säledes om Wären kommit öfwerens, hwarest de wtlja sä sin Wintersad, böra alla Gardes,
gärdar, i rattan tid, upfredas, sä at, när sädestiden om
Hösten infaller, och Grannarne warda af Åldermannen dar»
sm tilsagde, bör Sädesglärdtt innom et dttgn wid
plikt, wam upfredadt. Skulle nägon, sedan sädt är, inssäppa fina Kreatur, böte för hwardera, jämte ffadans ärsät.
tände
och ware wid samma straff förbudit, at upp«
-

-

-

-

,

gifwa sin Gardesgärd omkring tradesgärden,

sä framt icke

alle Grannarne därom öfwerenskommit.
ia.) Ei mä nägon om Höst eltzr Winter instäppa lösa
Kreatur pä rägen at beta, lnnan Åldermannen sammantal.
lat

lat Grannarne, och de dä pröfwa, at det utan ffada ske ma,
gör det «ägon eljest/ plickte hwarje gäng
för hwart
-

>

>

säledes infläppt.
Säsom det ej ringa städa

Kreatur, han

förorsakar, at Hästar
ii.)
Wären,
warda
om
sedan Kölen ar ur
andra
Kreatur
och
Jorden, inflapte uti ängarne tll bete; Alts» «varder det,
utan högsta nöden och öfwerenskommelse, aldeles förbudtt;
Bryter nsgon häremot, pllckte för hwart Kreatur
-

-

-

i2) Pä det ängarne ej msga warda alt för mycket ut.
gnagne och nedtrampade, hwaraf gansta stor skada och af<
satnad, pä nästa ars gröda, förorsakas; Fördenskull är högst»
nödigt, at de om Höften, sedan de blifwit lagom betade, war«
da, pä de orter, där det sig göra läter, strart uppfredade.
Gör nägon häremot, sedan Grannarne om ängames hägn
sig förenat, plickte
och ware ända förbunden Kreaturen
strax uttaga.
-

-

-

13.) Enär Åldermannen antingen sjelf pröfwar nödigt,
eller blifwer af nsgon annan pämmt, at lära ifrän strame,

synnerhet sädes.gärdeu, utsläppa det öfwerfiödige watbör en karl lfrän hwart matlag, pä föresattan stund och
arbete at förrätta: Försummar nä«
tld, sig infinna,
gon det, eller gar bort, innan alt är fullgjorde, bote
och betale defiutan, efter Byemsnnens bepröfwande, dem,

och i

net,

samma

-

som arbetet

-

-

för honom förrättat.

14.) Wid den uti nastföregäende

§.

utsatte

plickt böra

om Wär och Höst, sä snart tilsädt är, uppä
Pnemännen
Åldermannens kallelse sig inställa, at emellan äkrarne up.
köra och rätta färorue, samt fiere wattu-färor Wlägga, där
sii nödigt pröfwas. Wid bwilket tillfälle AldewWmen, med
A 3
sam-

samtelige Grannarne, haftva noga at tilse, det alla stiften
bliswa ratt bällne efter stängsall och uppsatte rä-marken,
hwilka nödwandigt böra wara af sten, emedan pälar bäoe
ruttna, och kunna s.s wärdslöst sol? snarare bortköras.

sistter tiden om sommaren in»
Aldmnannen
kalla
ffal
Grannarne tilsammaus, at
öfwerlagga,
wllja
med dem
nar de
begynna at sia sine samfälte ängar, börande nödwändigt ffiftcn och tegarne, en eller
fiere dagar förut, utstakas och utwadas: Försummar nägon
detta, plickte
första, och andra gängen dubbelt. Ock
«5-) Nägre dagar innan

-

ffal det äligga

-

-

med de öfrige Vyemännen, at
noga tilse, det ingen bärwid ster förnar, utan at en ricktig
ech rätt utwadning blislver stiften emellan förrättad, och
sten t stallet för pälar til ramarken uti angarne nedsatt,
alle böra pä en gäng begynna at siä, sä at den ene
icke trampar och nedkjörer den andras gräs; Slär nägon,
sedan sälunda stisst är, öswer ratta kinien, uppä sin Grannes äng, betale höet eller gräset dubbett tillbaka, och plickte

detz

utan

-

-

Åldermannen,

-

Ingen ma afflä sine äkerrenar i sades gardet, innan samteltge Grannarne sig derom förenat, och bytes renar,
böter, cch gälde debutan sta»
ne först bllfwlt delte, wid
gräs,
han,
det
dan för
för fine Grannar, nedtrampat.
1 6.)

-

-

,7.) Alla nödiga wagar innom ägorne, samt til och ifrän By, böra Grannarne emellan fördelas; Sedan hälle
hwar sitt wäge.stycke förswarligen wid mackt: Försummar
nägon, at bättra den bro eller wäge stycke, som honom
tildelt
är wltterligit, at den är oglld, eller
-; Okulle
n tilsagd blifwer,böte
-

han ända wldare
.'■>.'■

lredffas, hafwe Äldermannen med Bisit-

tja-

som

ogildt är, och
för lego lata taga det
jemte bötertredffa,
godtfinnande
legan,,
efter
sedan af den
pä
Byemannen
mycket
beqwam»
msga
det
ne, uttaga. Och
sä
diken, hwareft de dälst ästunda,
ligare kunna kjöra
renar
siippa
hälla
at
och bilvägar pä ätfflllige stallen;
samt
de eljest nedklöra
Altsä ffola, til dikens Conserwatton,
fiyttjedroar
By
hällas; Och
t hwarje
och igentrampa, löse
tun»a 2 eller fiere äboar sättja sig tllsammanS, och sig om
broens byggande och wid mackt kallande förena. Hwtlken
en sädan bro af wärdslcshet sönderkjörer, eller eljest sördars»
war, ware plickttg densamma ftraxt laga och i sitt förra
Bro fidst om Höften, wid
stäud sätta. Den som af
sig
inbärgande
ek
bet,ent,
sädens
skal wara ffyldig den at hem»
<
föra, och önver wlntren sörwar hälla. Hwilken
har
Byemannen
emot bryter, plickte, efter omständigheterna,
stjäligt pröfwar.
tjarena, mackt, at

,

som

samma

.

som

som

l 8) Ingen ware efterlötit, at, utom samtelige Gran.

narnes öfwerenskommelse, beta eller

tjudra sine Kreatnr uti
ang eller Sades gärdet, önffönt det ffedde pä hans egna
ägor; Gör nägon det, plictte hwarje gäng för hwart Krea«
tur
-

-

>

>9) Sedan ängarne äro afbargade, böra

om Hösten

inga Kreatur därutl tnsiäppas, innan åldermannen samman»
tallat Grannarne, och de sig förenat, sä wäl om tiden när
stdant ffe ma, som ock om antalet, och hwad ssags Kreatl«
de wilia ber lnsiäppa. Likaledes bör det förhällas, när Sä,
desgärdet om Hösten bliiwtt ledigt, och säden inbärgad. Hwar
häremot bryter, pllckte

som

-

-

-

20.) PH det ängsmatten ej må for nwcket uptrampas
städas,
stal, uti de ängar, där ej allmän sarwäg är,
och

in»

ingen wara MZtit, at köra WZr eller Höst/ när kälen är
«tur Jorden; Och sä framt Gardesgärdarne, omkring sädane
angår, böra lagas och omgärdas, dör gärdstet derttll utkjöras,
medan kålen är i Jorden. Ej heller ma nägon uti de ängar,
der farwäg är, köra utom rätta wägen. Gör någon annorlunda, plickte hwarje gäng
-

-»

2i.) UppZ de orter, hwarest det brukligt är, at Gran»
narne samfält uppä en wisi Trakt, eller Intaga, sä sine
ärter eller roswor, bör ingen tilläta sine barn eller andra gä,
at pläcka arter eller upptaga rofwor til kokning, utan, om sä»

dant ma tillåtas, böra samtellge Grannarne derom tilsägas,
pä det ingen ma derwid göra den andra förnär, eller sine
Grannars skrar nedtrampa/ eller bote hwarje gäng
-

-

-

Skulle en eller fiere af äboerne i Bven, hälst der
samfält Skog ar, wtlja uppsätta Sttngärdar eller lordwal.
lar, der det lagligtt är, och sten finnes at tilgä, böra de of.
rlge Grannarne derlftän sig icke undandraga, utan ware de
alle efter Hemmantal och ftängfall plicktige, det samma af.
wen at efterkomma och fullgöra; Göra de det ej, bör Bve»
marken strart stiftas och delas, pä det den flitigas och willi.
gas Skog, ej ma, igenom den trögas motwilja och lättja,
22.)

bliftva uthuggen och ruinerad.
23.) Pä de orter der wallgäng
Bnemänneu sig förena,
finna; Och bör ingen,

som

hälles, böra samtelige
de för sig drägligast och bäst

hafwer Kreatur pä samma mark
som
och bete, sig derlfrän undandraga, wid den pltckt som Gran»
narne äsämjas.

24.) Til Skogens och Utmarkens desto bättre ffötsel och
Conserwation, böra Grannarne och Byemännen, hälst pä

de

de orter, der ej tillräcklig och öfwerfiödig Skog ar, hwart
är tomma öswercns om deras hyggen, som ffe pä samfält
Byemark, säsom, pä hwtlken plats eller ställe sädant ste ma,
samt huru mycket dwar och en mä tillätas at hugga. 2tr
Skogen sä tilräckellg at swedjande kan talas, bör en wltz
Trackt dertil/ för hwar äboe/ utmärkas, pä det den ene ej
ma den andra pä nägot sätt förfördela.! Pä det ris och qwt>
ftar ej ma kastas omkring t Skogen, tmet tikstort hinder och
wed, stör och
mehn/ sä böra, pä de platser, der
gärdsel fälles, alla toppar qwistas, och riset til en, afßye»
männen utsedd tjenlig plats, fmnmanförns, til at dar til
någon nytta förbrännas. För öfrlgit maga Byemannen om

Skogens rödnlng, stjötsel samt Conserwation för framtiden,
sjelfwe förordna,
de, efter hwarje orts beskaffenhet/ fin»
tjenligaft
na bäst och
wara.

som

Grannarne och
Fiffe och Flffewatn, kunna
de,
efter ömyndigsom nyttigast
By,
pröswa
wara.
i hwar
bäst och

25.) Om

Byemannen sig sjelfwe förena, alt

heterna,

26.) Skulle nägon af Byemannen uppfinna nägot,
ej allenast wore tjenligt, utan ock nbdwändigt, til Byens
och hemmanens förbättring, bör Åldermannen sammankalla
samtellge Grannarns/ och derom öfwerlagga: Men der sä
hända ffulle, at de andre dä ftadnade i det ssut, at de icke
wllja denna förbättring sig staga hwartgenom den rättfin»
tes och wälmenandes goda upsät blefwo hindradt, hafwe han
frihet, at af Ur-byamän och Grannar, som aro förständige,
och gode Hushällare, jemte nägon Lands betjeut, om fti nö»
digt pröfwas, kalla Syn och besiktning; Och därest lä be»
finnes, at Grmmarne i Byen ostaligen satt sig emot det,
wätteligen warlt til Byens nytta och förbättring, pllck-

som

,

som

B

te

och ware desiutan
te dä hwardera, som det gjordt
skyldig at betala dem, wm Gvnen och besicktniugen förrät.
tat, samt fortsatte ända strart, och sä snart görligit är, det
arbete,
den wälmenande föresiagit.
-

-

>

,

som

27.) Sknllej sedan Åldermannen sammankallat Gran»
narne, och de sig förenat om det arbete de dä wilja begyn»
na, det ware sig antingen siätter, sädes-bärgning eller bwad
hälstdet wara ma, nägon t Byelaget derutt finnas efterläten,
tredff och försumlig, hwarigenom de öfrige i sitt göromäl
blefwo hindrade, ware de dä icke ffyldige at wäuta pä den
tröge, utan hafwe frihet fitt arbete fullända, och han ffylle
Ng sielf för den ffada han derigenom lider; Men dar nägon,
för äkommen nöd och fattigdom, eller annan oförmögenhet,
ej hunne med at fullborda sitt arbete,
Bvens nytta och
angelagenhet fordrar, njute han dä t sades» och bärgnings tt»
den, med mera, hjelp af Grannarne; Hwaremot han, an<
tingen med annat arbete, eller stjälig betalning, efter Alder«
mannens och Blssttjarnes bepröswande, bör dem deras be»
swär ersätta. Wägrar han det, böte dä efter Bvelagets
godtfinnande.

som

Puar, där Boställenbelägne aro, stall Iw
eller
Aboen deruppä wara förplicktad, at göra
mhaswaren
alt samfalt arbete med sine Grannar, uti alt det,
tan
lända Boen och Hemmanen til fördel och nytta, och ma
han pä intet Ptt sig derlfrän undandraga. Sätter han sig
deremot, age Aldmnannen och Grannarne mackt at leja för
hans arbete, och sedan af honom uttaga legan for arbetet,
jemte böterne, ester omftändlgheterne, och Byemännens be»
pröslvande28) Uti de

som

-29')

.29.) Skulle «Zgon af Vyemännen

wara borto, när de
sammankallade, bör den samma,
wid sin hemkomst, hos Åldermannen sig underrätta, om
hwad dä bestulit bliftvtt, eller eljest kan wara befalt, och
ware han sedan skyldig, detsamma t alla delar at eftcrlefwa,
lika som han sjels warlt wid sammankomsten närwarande.
af

Åldermannen warda

30.) Ingen ma Inhyses hjon, eller annat folk af min.
dre srägd, pä sine ägor intaga, innan Grannarne glslvit
dertil sitt befall; Gör det nägon, plickte
och ware an-

-

-

da förbunden silke personer strån bortstassa, der Byemännen

Mänt begära och pasta.

g,.) Alt iftsn Kälen gar utm Jorden, til desi hon äter
kälad warder, böra swinen wara ringade, och ffola de ands, nar säden tnköres, wara innestängde eller ur wagen;
Hwar som häremot bryter, plickte för hwcm swln.

ma

bäras Hemmanen emellan, ej bel«
ler i Stall, Fähus, Lada eller annat Uthus, och stal järn«
wäl i desie rum alt tobaks>rökanoe wara förbudit: Ej ma
Bar eld

32.)

ej

eld lämnas osiäckt eller owärdad i kölna, porten, badstugu
eller smedja eller plickte den annorlunda härmed för.
far
Åldermannen med Msittjarne böra twänne
ssäuger om aret, nemligen Höst och Wär, besicktiga alla
dä finnas sä bofal.
Eldstader i hela Byelaget, och de,
derigenom
lige, at eldswäda
tima kan, böra Besiktnings'
maimerne lata nedssa, och ägaren bote.
,,

>

>

-

som

33.) Alla Vnar böra med watn wal försedde wara,
och ffola till den ändan alla Brunnar, Källor eller andra
B 2
smw

samfällt WattlMllen för. Kreatnren, ständigt hällas wid

rensas

mackt, och nar nödigt ar, at de böra
eller nppgraswas, far ingen sig derifrän undandraga wid
plickt,
gör det nägon, hafwe Åldermannen och Byemännen mackt,
at lata för den motwiilige leja arbetare/ samt sedan ar»
bets»lönen, jämte böterne, af honom uttaga.
-

-

>

.

som

det denna Bye<ordntng,
ätminstone en
gäng om aret, sör samtelige Grannarne, bör uppläsas, ma
mycket strängare blifwa efterlefwad, ty stal
til alla delar
ingen til ursäkt tjena, at hans barn, legofolk eller Torpare,
honom owetande, sig emot By ordningen förgripit utan
t gärden Husbonde är, plicktig, at
ware han,
til alt det, som hans husfolk häremot bryta: Til följe
hwaras Husbonden, ar förbunden, at efter Åldermannens
34.)

Pä

ss

,

som

swara

och Byemännens bepröfwsnde, böterne ftrar utlägga, och

ma han

derföre taga sin ersättning igen af Tjenstebjonets
lön, och arbeie eller penningar
sine Husmän och Torpare.

as

35.) Där siera Byar gränsa Mammans i äker, äng
antingen de mötas t öppet fält, eller haf.
betesmark,
och
wa äker och tegelfifte med ywarannan, eller ock aro med
Särdesgärd och stängsel ffllde böra de i alla delar wara
förplicktade, at hälla den ordning och fred emot sina Gran»
nar som By>ordnlngarne mnehälla och stadga, wid samma
böter.
,

,

som

36.) Alla böter,
efter denna By'ordning blifwa
äga
Blsittjarne, efter Åldermannens och Byeman«
utsatte,
nens godtfinnande/ den brätsstge at uttaga) Och där den,

as

som

«

til böter förfallen är, skulle wägra, at dem stratt be.
tala, haswe de dä mackt, at af den genstrafwige taga pant,
och lägge honom sedan wisi tid före, lnom hwilken han den
inlösa ma, försummar han det, warde panten til den mast.
bjudande försäld, och öftverffättet, sedan böterne guwne
aro, honom äterstald. Skulle nägon wara sä obetänkt,
at under en sädan förrättning, med hugg och siag, eller

som

oanständiga ord öfwerfalla dem, som denne utmatning för»
rätta, pllckte dä han, efter Åldermannens och Vyeman»
nens godtfinnande.

de uti Vy-ordningen utsatte böter mäga
fördelas, lämnas wäl. til hwar och en Bys egit godtfin»
nande; Dock pä det Åldermannen ma kunna hälla sä mycket
bättre hand och uppseende darölwer, at By.ordningen til
alla delar noga efterlefwes, tv är billigt, at han, för sitt
omak och bcswär, njuter en del dews, och at en kel lämnas til Socknens fattige, eller ock anwandes til nägot nyttigt samfält arbete för bcla Bnen: Men at anwända dem
til dricka och branwin, eller wid utsatte samqwäm dem ge>
mensamt förtära, ware aldeles fördudit. Pä hwad sätt
37-)

Huru

desie penningar ma bäst och säkrast förwaras, samt huru
för dem redo och räkning göras bör, mäga Byemännen sig

sielfwe förena.

För

som

öfrigit, och
det icke är aörligit, at proicctera
hwarje ort lampeli.qit är; Sä förmodas,
at
uti bwar och en By, lära sielfwe, efter
hwarje orts sarstllte beffassenhet, sä inrätta fin By-ord.

som til
Bycmännen,

alt det,
ning,

mäu,

som

Vvens och Hemmanens Mta och sörfinna bast och lämpeligast wara. Dock sä, at det
B 3
som
de, M

som

utl denna By-ordning stadgas, och til

samma

ort töm-

Deltat ar, icke må derutt utstutas, utan fast häldre tillag,
gas det,
darutl icke omrört ar, och llkwäl til den
By»erdning
Bvens förmän tjenar. Och pä det
mH sedan komma till sil mycken bättre och kraftigare efter»
lefnad, ty stal hwar By, om sä sstundas, äga frihet,
at lata fm By'ordning wid Häradstinget upläsas och

som

stadfästas.

samma

åp
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