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FÖRORD 

Den protokollsbok från år en 1751-1761 som härmed framlägges i tryck 
tillhör Socklots by i Nykarleby soc ken. Byn äger ett omfattande arkiv, sedan flera 
decennier känt och delvis utnyttjat av forskningen. Sedan nu större delen av 
de österbottniska byarkiven blivit katalogiserade framstår denna protokollsbok 
som ett unikum, väl värd att bekantgöras genom publicering. Det är min för-
hoppning att kunna fortsätta med utgivning av skrifter ur detta sällsynt rika 
byarkiv. 

Protokollsboken är i kvartoformat och består av ett antal hophäftade pappers-
ark. Omslaget är gjort av tjockare papper, dess text ansluter sig inte till proto-
kollen. Boken är endast delvis paginerad. Där tomrum lämnats vid protokoll-
föringen har anteckningar av senare datum skrivits in; dessa är inte medtagna 
i denna utgåva. Protokollen är skrivna med bläck; skriften är på sina ställen 
mycket svårtydd på grund av att pappret är fläckigt och skadat. Flera olika hand-
stilar är företrädda; en del är övade, andra mycket valhänta. De flesta proto-
kollen är skrivna med en jämn och övad handstil. Stavningen i boken är mycket 
inkonsekvent, och oregelmässigheterna gör det i en del fall ovisst om de läs-
ningar som här följts är riktiga eller ej; speciellt svårtydda är de talrika för-
kortningarna. 

Det i denna utgåva avtryckta byordningsprojektet är återgivet efter det 
tryckta exemplar som finns i bykistan. De tretton punkter som av byalaget 
fogades till byordningen är sammanbundna med det tryckta projektet. 

Byalagets beslut utgjorde grunden inte bara för byns samhälleliga liv utan 
också för dess ekonomiska tillvaro. Ett avsnitt om näringsfången och de restrik-
tioner som gällde för vissa av dem har därför medtagits i inledningen. 

Den bykarta som ingår som bilaga utfördes 1936 av teknolog Karl-Gustav-
Hedberg och fotografierna från byn togs samma sommar av honom. För till-
låtelsen att publicera kartan och bilderna är jag honom stor tack skyldig. 

De för moderna editionsarbeten vedertagna reglerna har i stort sett följts 
vid återgivandet av protokollen. Interpunktionen, särskilt kommateringen, har 
normaliserats utom i de fall där det i not anges att anteckningen gjorts med ovan 
handstil. Stavningen har bibehållits oförändrad trots att den företer många in- 
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konsekvenser. Person- och ortnamn har genomgående skrivits med stor bokstav 
i syfte att underlätta förståelsen. De ibland förekommande förkortningarna av 
mm och nn har upplösts. Övriga förkortningar har bibehållits, de är i allmänhet 
fullt begripliga. Någon normalisering av förkortade ordformer har inte efter-
strävats; kolon har använts för att ange bokstavslucka inne i förkortat ord. Av 
myntsorterna har daler angetts med d. eller d:r och tecknet för öre, ./., har åter-
givits med ö. Överhoppade ord och bokstäver som insatts har utmärkts med 
parentes och uteslutning av dubblerade ord har markerats med klammer. Mindre 
felskrivningar, såsom bortglömda tecken över i, å, ä och ö samt utelämnade 
bindestreck och t-streck, har rättats. Överstrukna ord anmärks inte om de saknar 
betydelse för sammanhanget. Där bomärken förekommer har de återgivits som 
faksimil. 

Malax den 13 februari 1971. 

Ragna Ahlbii ck 
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INLEDNING 

Byordningsprojektets tillkomst. 
De äldsta och samtidigt mest givande källorna för vår kunskap om bysam-

fundens rättsförhållanden under den äldre medeltiden är grannelagsbalkarna i 
landskapslagarna och rättsböckerna. Dessa avfattades i skrift under i zoo-talet 
och början av i3oo-talet. Bortom de skrivna lagarna har man att räkna med en 
lång tid av muntlig lagtradition, »lagsagans tid». Det var sannolikt en tid med 
direktare förhandlingar, hastigare beslut och snabbare straffutmätning. På den 
tiden kan byalagsbalken ha utgjort en särskild rätt, en »byrätt», i likhet med 
t.ex. hirdrätten och sjörätten. 

De olika landskapslagarnas grannelags- eller byggningabalkar framstår som 
utförliga bystadgor, avsedda att tillämpas i landskapets samtliga byar. Mycket 
talar för att det var hägnadsbestämmelserna som utgjorde kärnan i byggninga-
balken och att stadgandena ursprungligen var gemensamt uppsatta av kollektivet 
för att säkra huvudnäringarnas — jordbrukets och boskapsskötselns — lönsam-
het och bybornas utkomst. 

I hela den forngermanska rätten kan man skilja folkets lag från konungens 
lag. I Sverige hade konungen ursprungligen ingenting med lagstiftning och 
rättskipning att göra, han var krigshövding och överstepräst. Bönderna stiftade 
lag på tingen under ledning av en lagman. Om lagmansval stadgar äldre väst-
götalagen: »Lagman skall bondeson vara. Däröver skola alla bönder råda med 
Guds nåd». I böndernas privaträttsliga förhållanden var de själva bestämmande, 
och i de sakören som utdömdes inom byn hade konungen ingen del. Mycket 
som föll under byalagens verksamhet torde även efter lagarnas kodifiering ha 
levat kvar som sedvanerätt; den starka ställning sedvanan intog vid rättsför-
handlingar långt in i nyare tid kan bäst förklaras på detta sätt. I mitten av 1300--
talet ersattes landskapslagarna av Magnus Erikssons landslag, men i många 
enskildheter fortsatte man att döma efter de äldre lagarna. Liksom allmogens 
fria val av konung vid tiden för upplandslagens stadfästelse 1296 hade blivit 
rätt illusoriskt, avtog böndernas inflytande över lagstiftningen småningom 
alltmera, medan kungamaktens och stormännens påverkan inom rättskipningen 
och lagstiftningen ökade. Magnus Erikssons landslag blev dock aldrig officiellt 
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stadfäst och vann endast mycket långsamt giltighet som gällande lag. En om-
arbetning stadfästes år 1442, vanligen kallad Kristoffers landslag. Denna lag 
förblev gällande till dess 1734 års rikslag togs i bruk. Under den yngre medel-
tiden och fram till 1736 är det alltså landslagarnas byggningabalkar som för-
medlar kunskapen om rättsförhållandena inom byarna. 

Så som bysamhället var ordnat under landskapslagarnas tid med tegskifte 
på inägorna och samägande på utägorna, i båda fallen med innehav av viss tomt 
i byn som mätare av andel i byamål, reglerades åtskilliga ärenden rörande häg-
nadsskyldighet, betesrätt, ägofrid o.d. av byns jordägare vid täta samman-
komster. Den som inte uppfyllt sina skyldigheter kunde ådömas böter; dessa 
böter tillföll byalaget som även hade möjlighet att utmäta böterna om de inte 
erlades godvilligt. — Med tiden synes dock den normala ordningen blivit den 
att en bonde som dömts till böter av byalaget men som vägrade att betala böterna 
instämdes till ting. Om det gick därhän måste han utom böterna till byalaget 
betala också en tremarkersbot som på vanligt sätt treskiftades, varefter utsök-
ning skedde på officiell väg. 

Landslagarnas byggningabalkar innehåller regeln: »Öresböter få byamännen 
dela, och tre marker skola gå till treskiftes». Den äldre landslagen ger vid handen 
att öresböter av detta slag utdömdes vid byalagets sammankomst och att saken 
gick vidare till tinget, om den felande vägrade att efterkomma domen och gälda 
böterna. I BB 7 5 i heter det: »Nu ligga gärdesgårdar nere; då skola grannarna 
i byn komma samman och sätta till syn, tre män. Fälla de den som äger gärdes-
gården, böte han tre örar; och det skall vara deras (d.v.s. grannarnas) ensak. 
5 2 Nu vilja de utse nämnd från socknen; det skall vara sex män; de skola utse 
tre män vardera. Fälla de (d.v.s. synemännen) den som äger gärdesgården, böte 
den som äger gärdesgården sex örar; det skall vara deras (d.v.s. byalagets) ensak. 
Få de ej heller dessa böter, då fare de till tinget och söke ut sex örar och därtill 
tre marker till treskifte.»' 

Den rättsordning, som landslagarna föreskrev i hithörande fall förutsätter 
alltså en långtgående samverkan i byn i allt vad som rörde ägor, hägnader, vägar, 
broar o. dyl. samt ifråga om jordbruksarbeten. Uppenbara fördelar härflöt ur 
denna ordning: i frågor av brådskande art kunde vid grannstämman snabb rät-
telse vinnas och vidare erbjöds den anklagade en betydande fördel av låg bötes-
summa samtidigt som byalaget mottog sådana böter odelade. 

I byggningabalken i 1734 års lag förutsätts en hög grad av samverkan mellan 
byamännen, men man återfinner inte den i landslagarna förekommande doms-
rätten, utan lagen synes genomgående förutsätta att alla hithörande tvister skulle 
dragas inför häradsrätten. Böterna i de mål där byalag var målsägande treskif-
tades, varvid byalaget i vanlig ordning fick sin tredjedel. Att lagen på detta sätt 

1  Detta liksom föregående lagcitat i enlighet med Holmbäck — Wess&i, Magnus Erikssons Landslag 
i nusvensk tolkning, Lund 1962. 
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minskade de befogenheter som byamännen tidigare hade haft att själva reglera 
sina angelägenheter uppfattades som en avsevärd försämring. 

Frågan togs upp vid riksdagen 1740-41. I bondeståndets allmänna besvär, 
5 43, omtalas att allmogen i Skåne och Blekinge sedan äldre tider haft en ålder-
man med bisittare i varje by. Deras huvudsakliga göromål var att hålla uppsikt 
över ägornas hägn och att tillse att de bystadgor som bönderna antagit efter-
levdes. Eftersom byggningabalken i 1734 års lag i viktiga avseenden skilde sig 
från de vedertagna bystadgorna hade i många fall misshälligheter uppstått. 

Ett konkret fall kan anföras. I Vanneberga by i Skåne hade byalaget 1723 
antagit en bystadga med talrika bestämmelser om böter till byalaget. Efter ett 
slagsmål vid en sammankomst år 1739, då böter utkrävdes i enlighet med by-
stadgan, klagades det inför häradsrätten över olaga pantning. Som svaromål 
härpå anfördes att böterna hade utdömts efter bystadgans sjuttonde paragraf. 
Detta befanns vara obestridligt, men häradsrätten fann att pantningen stod i 
strid med nya lagen, utsökningsbalken kap. 15 4, som inte medgav enskilda 
personer eller sammanslutningar rätt till pantning. Byamännen fick besked om 
att de i det stycket inte hade rätt att följa sin bystadga.2  

I sitt riksdagsbesvär anförde bönderna att de måste få tillstånd att »på det 
i bystadgorna utsatta sättet» genast få utmäta böter. Härvid hänvisas särskilt 
till de ärenden som gällde bristfälliga hägnader, »som det minsta ohägn förorsa-
kar stor skada». Allmogen anhöll därför att de byordningar som redan var för-
fattade, så väl som de vilka hädanefter skulle antas »i hwilcka landsorter et 
sådant öfwerenskommande hälst skie kan, samt endast syffta till hemmanens 
konservation och annan god ordnings bibehållande, måge af wederbörande 
domare stadfästas, samt för allmän lag uti byelagen vara gällande.» 

Frågan om införande av byordningar inom hela riket upptogs också inom 
kammar-, ekonomi- och kommersdeputationens kammar-ekonomiutskott; inom 
dessa kretsar var man vid denna tid intresserad av alla åtgärder som skulle kunna. 
upphjälpa »landskulturen». Ett förslag till en allmän bystadga hade blivit upp-
gjort av godsägaren Karl Gustav v. Roxendorff från Östergötland och denna 
stadga blev småningom godkänd också inom bondeståndet. Detta »byordnings-
projekt» utgjorde ett koncentrat av rikslagens byggningabalk, men det upptog 
vissa stadganden ur landslagen. Dessutom ingick några förslag till modernare 
jordbruksmetoder samt bestämmelser om att åldermän och bisittare skulle utses. 

De byalag som var villiga att anta den allmänna byordningen erhöll långt-
gående rättsliga befogenheter, och man återgick till en smidigare och snabbare 
handläggning av grannelagets gemensamma ärenden. Om den som ådömts 
böter för brott mot byordningen vägrade att betala dessa, hade byalaget rätt 
att ta ut pant; om panten inte inom rätt tid inlöstes, fick den försäljas. Bönderna 

2  S. Erixon — S. Ljung, Sveriges byordningar II:I, Stockholm 1955, s. z68 ff. 
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tillerkändes också rätt att utan hänsyn till rikslagens bötessummor fastställa, 
egna bötessatser; i det tryckta byordningsprojektet fanns tomrum där bötes-
beloppen var avsedda att skrivas in. Vidare erhöll byalagen tillstånd att i sina 
byordningar beakta sådana omständigheter som rikslagens byggningabalk inte 
berörde men som i växlande lokala förhållanden och sedvänjor kunde vara ange-
lägna. 

En omständighet är särskilt beaktansvärd. Det sägs uttryckligen att byord-
ning som antogs av byalag skulle gälla som lag inom byn vare sig den blivit 
uppläst och stadfäst vid häradsrätten eller ej; det lämnades alltså till byalaget 
att avgöra om så skulle ske. 

Konungens resolution på allmogens besvär lyder: 
»At Allmogen i underdånighet anhållit, thet ej allenast the på åtskillige 

orter redan författade By-Ordningar, utan ock the hwilka hädanefter inrättas 
kunna, måge af wederbörande Domare stadfästas, samt för Lag uti Bye-skrån 
wara gällande, thet uptager Kongl. Maj:t så mycket mera med Nådigt wälbeliag, 
som sådane inrättningar ej mindre tiena til en bättre Hushåldnings skötande, än 
annan god Ordnings bibehållande i byelagen: Wiljandes förthenskul Kong'. 
Maj:t til thenne underdånige ansökning hafwa lemnat Thess Nådige bifall och 
samtycke. Och på thet Allmogen å the orter, hwarest byeskrån äro okunnige 
och ej kommit i bruk, måge thesto bättre finna ändamålet af en sådan helsosam 
inrättning; Så låter Kongl. Maj:t igenom trycket nu utfärda en Allmän By-Ord-
ning, hwarutaf hwarje Sokn et exemplar skal tilställas, hwilcken By-ordning 
dock efter orternes särskilta beskaffenhet förbättras må.»3  

Den 20 februari 174z utfärdades ett kungligt brev till alla landshövdingar, 
vari dessa uppmanades att övervaka att det tryckta byordningsprojektet blev 
utdelat inom respektive län. I Österbotten verkade vid denna tid landshövding 
Gustav Creutz. Jag känner inte till vad han gjorde för att sprida byordnings-
projektet. Hans efterträdares Gustav Abraham Pipers verksamhet i detta av-
seende är desto bättre känd. 

Den by vars byordning och byrättsprotokoll denna utgåva återger synes 
ha infört sin byrätt under kontroll av landshövding Piper. Eftersom protokollen 
härrör från just det tidsskede då byordningar allmänt antogs inom Österbottens 
kustsocknar är de av intresse inte bara ifråga om Socklots by, utan även i fråga 
om förhållandena i hela svenska Österbotten. 

3  G. Enequist i Historisk tidskrift för Sverige 1935, s. 386 ff. samt riksdagshandlingar 1740-41, Bon-
deståndets arkiv, vol. 2 och lo i Sveriges riksarkiv. — Åldermannens ansvar för hägnaderna framgår 
särskilt tydligt av en resolution år 1743: »Sedan By-Ordningar äro på åtskilliga orter dels redan 
inrättade, dels widare på flere ställen komma at inrättas, och Lagen thesutan i almänhet utsätter 
plikt för ohägnad; Så finner Kongl. Maj:t the så kallade Brofogdar nu mera wara mindre nödige, 
och wil förthenskul på Allmogens underdåniga ansökning härmed hafwa them afskaffade, böran-
des i Byelagen the så kallade Åldermän för upsikten öfwer hägnaden wara ansvarige.» Kongl. 
Maj:ts Nådige Resolutioner, Stockholm 1756, s. 219 och 243. 

I0 



Böndernas näringsfång. 
»Landet stiger ur havet» är en fras som i hög grad äger sin tillämpning på 

Österbottens kustsocknar. Det ena skäret efter det andra har lyfts över havs-
ytan och fastlandets kustlinje har oavbrutet förskjutits utåt. För varje århundrade 
har stora arealer torrlagts och därigenom har byar, i vilka fiske och sälfångst 
varit viktiga näringsfång, fjärmats från havet. Kustborna i Österbotten har 
inte, som fiskarbefolkningen på många håll i våra skärgårdar, följt efter vattnet 
och flyttat sina gårdar närmare stranden, utan de har övergått till andra 
näringsfång. 

Den österbottniska kusten fick sin första fasta bosättning under medeltiden. 
Fiske, sälfångst och boskapsskötsel var befolkningens huvudnäringar och spann-
målen skaffade man sig genom handel, säkerligen ofta bedriven som byteshandel. 
Där förhållandena så tillät blev åkerbruket småningom ett allt viktigare närings-
fång. Bristen på arkivalier gör det omöjligt att fastslå när jordbruk i kombi-
nation med boskapsskötsel blev huvudnäringen i kustsocknarna. 1 början av 
t5oo-talet var kuststräckan vid Kvarken en för dåtida förhållanden tätt befolkad 
bygd. Vid denna tid utgick kronoskatten i Österbotten som en s.k. stadgaskatt, 
en penningskatt som år från år var densamma. En räkenskapslängd från 1531 
meddelar: »Skatten av Korsholms län uti Österbotten är all lagd uti penningtal, 
och går samma skatt ut efter en årlig stadga två gånger om året: som är vinter-
skatt och sommarskatt, så att bönderna själva veta i varje socken, vad de av ålder 
pläga utgöra.»4  I Pedersöre socken till vilken Socklots by på denna tid hörde 
betalade man endast sommarskatt. Den utgick efter fjärdingtalet så att varje 
fjärding erlade 8o mark; Pedersöre socken omfattade då tre fjärdingar ty den 
återstående fjärdingen, Karleby, var sedan nwo-talets slut egen socken.5  

Under 155o-talet lades huvudskatten på jorden och skattelängderna upptar 
därefter för varje bonde hans åkerinnehav uppskattat i pundland och spannland. 
Vid denna tid, då en stor del av de tidigare kyrkliga skatterna var indragna under 
kronan, utgick kronoskatten i penningar, korn, hö, smör och fisk. Emedan 
skattebördan hade blivit avsevärt tyngre än förut sändes en deputation till Sverige 
för att försöka åstadkomma skattelindring, men den kunde utverka bara en 
obetydlig lättnad i höskatten.° 

I en av räkenskapslängderna från i530-talet framhålls: »I denna landsändan 
äro icke ypperliga åkrar och ängar, utan skatten utgår efter fiskevattnet och 
andra landsens goda villkor.»7  Med detta avses förmodligen att odlingsmarkerna 
varken var omfångsrika eller hade god jordmån. Därtill kom att skörden ofta 
skadades av frost, ibland så svårt att ingenting återstod att bärga. 

4  Handlingar till belysande af Finlands kamerala förhållanden på i5oo-talet, Helsingissä 1892, s. 127. 
Stavningen i citatet är moderniserad. 

5  I not 4 anfört arbete, S. 129. 
6  A. I. Arwidsson, Handlingar till upplysning af Finlands häfder IX, Stockholm 2857, S. 277. 

H. Smeds, Malaxbygden, Helsingfors 1935, s. 53. 
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Under senare delen av i5oo-talet ökade skattebördan oupphörligt genom 
tillkomsten av extra pålagor, hjälpgärder och bevillningar. I de österbottniska 
räkenskapslängderna börjar det förekomma allt fler och fler ödeshemman. Det 
framstår rätt tydligt att österbottningarna klarade sig bra så länge deras landskap 
hade att betala sin stadgaskatt men att Gustav Vasas hårda skattläggning i före-
ning med extra pålagor gjorde deras tillvaro mycket svår. 

Den 28 juli 16o8 utfärdade Karl IX en befallning om jordrevning och ny 
skattläggning i Österbotten. Instruktionen för skattläggningsmännen lyder: 
»och skall der till brukes een stångh om Nijo alnen och på huart tynnelandh 
räcknedt Nije sådane Stänger i bredden och aderton i lengden, thett är ett öres 
landh. Finnes meenföret i _Uren, då ökes en half eller heel stångh opå, effter 
som meenföret kan ware stoort till. Är och så att någett feeler vthi Åkeren på 
de aderton Stänger i längden, då ökes thett på bredden, Sammaledhes holles 
och om något feeles på the Nije stänger i Bredden, thett samma ökes på i längden. 
Så skall och granneligen tillsees vthi samma Jordrefningh åthskilnaden. på 
Jorden — —».8  Om denna instruktion hade följts skulle vi ha en god kännedom 
om åkrarnas storlek och kvalitet i Österbotten vid ingången av i 600-talet. 
Värderingsmännen, vars ledare hette Johan Otteson, vistades emellertid så få 
dagar på varje plats att någon verklig jordmätning inte kan ha förekommit.9  
Enligt sin instruktion skulle värderingsmännen rannsaka också om skog och 
fiskevatten: »huadh lägenheet som huart hemman vthi Skogh, mark (= utmark) 
och Fiskewatn och andre omägor hafwer»." Alla dessa faktorer medräknades 
vid mantalssättningen. I Österbotten sattes ett hemman med åtta öresland åker 
till ett mantal, men om andra tillgångar fanns inräknades dessa i mantalet efter 
det beräknade värdet av dem." 

Johan Ottesons mantalssättning uppfattades av bönderna såsom både orättvis 
och ojämn, men deras klagomål ledde inte till något resultat. Inte heller beaktades 
ett förslag av 162o som gick ut på att skattläggningen skulle förnyas vart sjunde 
år, varvid sådana företeelser som uppgrundade fiskevatten och uthuggna skogar 
skulle kunna beaktas.'2  De lättnader i form av mantalsnedsättning som sedermera 
kom vissa hemman till del ledde inte fram till en rättvis beskattning. 

Under i600-talet var boskapsskötsel, fiske och skogsbruk de viktigaste stöd-
näringarna för det svaga jordbruket. Under detta sekel, stadsgrundandets år-
hundrade i Österbotten, drabbades allmogehandeln av hårda inskränkningar. 
Den österbottniska allmogen fråntogs sin gamla seglationsfrihet och hänvisades 

8  J. E. Waaranen, Handlingar upplysande Finlands historia II, Helsingfors 1864, s. 382. 
9  J. G. v.Bonsdorff, Stor-Furstendömct Finlands Kameral-Lagfarenhet I, Helsingfors 1833, s. 297. —

Enligt Bonsdorff framgår det av »Resol. på Allmog. Besvär d. 21 Jan. 1748 §. 7o, att en allmän skatt-
läggning i Österbotten för sig gått år i6o8, utan att denne dock var grundad på någon refning eller 
ordentelig undersökning af ägorne.» 

lo J, E. Waaranen, a.a., s. 382. 
11  Jfr K. V. Åkerblom, Pedersöre storsockens historia, Jakobstad 195o, s. 324. 
12  B. Åkerblom, Vörå sockens historia I, Vasa 1962, s. 89. 
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till att handla med städernas köpmän; endast ett litet antal skärgårdssocknar 
bibehöll seglationsrättigheten. En ytterligare påfrestning för allmogehandeln 
var den varuskatt som pålades alla inhemska »ätliga, slitliga och förnötliga» 
varor, som fördes till torgs eller marknad; denna »lilla tull» utsträcktes seder-
mera till alla varor som från landsorten fördes till städerna. 

Den viktigaste exportvaran från landskapet under i 600-talet var tjära; en 
mycket stor del av rikets tjärexport utskeppades från Österbotten. Priset hölls 
nere på grund av att tjärhandeln var monopoliserad och tillverkarna fick nöja 
sig med fastställda priser. — Klagomålen över den orättvisa beskattningen hade 
fortsatt under hela '60o-talet. År 168o hade man fattat ett beslut om ny skatt-
läggning i Österbotten, men under debatt om vilka principer som skulle följas 
uppsköts verkställigheten år efter år. När frågan efter freden i Nystad 1721 på 
nytt togs upp, följde nya uppskov och det definitiva beslutet om ny skattlägg-
ning i Österbotten kom först 1739. 

Under förra hälften av 1700-talet utfärdade de österbottniska landshöv-
dingarna en mängd bestämmelser i fråga om tjärbränningen. Enligt stadgandena 
i 1734 års lag var böndernas rätt till skog större än tidigare och i skogsordningen, 
också av 1734, preciserades lagbestämmelserna. I kustsocknarna och de socknar 
som var belägna invid vattendrag var skogarna vid denna tid svårt uthuggna 
och landshövdingarnas bestämmelser avsåg att skydda återväxten. 

På 1730-talet bestämde landshövding Carl Frölich att endast tallstubbar och 
rötter skulle få användas till tjärbränning. Bönderna var vana att bränna tjära 
av katade tallstammar som gav en lättare och rikare avkastning, och de ville 
inte finna sig i beslutet. År 1739 under Gustav Creutz's tid utgavs en skogs-
ordningsförklaring, som tillät allmogen att bränna tjära av mindervärdiga tallar 
som går-, myr- och bergtallar samt av träd som var så korta och krokiga att de 
inte dugde till byggnadsvirke. Efter missväxten omkring 1740 yttrade lands-
hövdingen att enligt hans åsikt hade tjärtillverkningen och skeppsbyggeriet 
under missväxtåren varit böndernas enda medel att skaffa sig pengar till inköp 
av spannmål och till gäldande av kronoutskylder. 

1745 kom det nya bestämmelser om tjärtillverkningen: ett hemman om ett 
helt mantal skulle få bränna tolv tunnor om året. Nästa landshövding, G. A. 
Piper, som tycks ha varit en lidelsefull anhängare av alls slags reglering, åstad-
kom ett reglemente så invecklat att man kan anta att bönderna inte ens försökte 
följa det. År 175 2 höjdes det tillåtna antalet tjärtunnor till 3o tunnor på ett mantal; 
»uti Skären och wid Hafsstranden, hwarest ej så tilgång kan wara på Rötter, 
Stubbar, Gårtallar, med mera, Crono-allmogen skal wara tillåtit, at för hwarje 
helt Cronomantal årligen tilwärka högst tiugu Tunnor Tiära 

"Jfr G. Nikander, Gamlakarleby stads historia II, Åbo 1944, s. 167 ff. 
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Krigens och missväxternas verkningar 

Om skatterna, handels- och seglationsförbudet och restriktionerna i fråga 
om tjärtillverkningen tyngde allmogen hårt, var krigstungan och missväxterna 
ännu mer påfrestande. Det är självklart att skatterna under krigstid ökades med 
många olika enheter samtidigt som de täta utskrivningarna av den manliga be-
folkningen minskade allmogens möjligheter att uppfylla kronans skattekrav. 
Under tvåhundraårsperioden från mitten av 150o-talet till mitten av I7oo-talet 
var riket invecklat i krig '555-57, 1563-95, 1599-1648, 1655-1661, 
1674-1679, 1700-1721, 1741-1743 och 1757-1763. 

Under stora ofreden 1714-21, då det förekom direkta krigshandlingar, då 
det krävdes underhåll av trupper på genomtåg och i borgläger samt då vid-
sträckta områden utsattes för en fruktansvärd förstöring, led Österbotten oer-
hört. Jordbruket försvårades särskilt genom utskrivning av hästar. Ännu när 
fienden avtågade skulle skjutshästar ställas till förfogande för den avtågande 
armen. Österbotten blev så tömt på hästar att den tillträdande landshövdingen, 
R. W. v. Essen, på vägen till Vasa ställvis måste använda dragoxar. Lilla ofreden 
1741-43 föregicks av svåra missväxtår. 

Hösten 1741 inlämnade landshövdingen Gustav Creutz en beskrivning av 
tillståndet i länet, däri ett avsnitt lyder: »det ehwad sårgfällighet och uptänckel. 
flit man anwändt til Eders Kongl. Maij:ts och riksens reveniiers infående af 
Hemmanens brukarne i gemen, finner man icke derwid den önskade framgång, 
utan fastmer en Allmogen hårt tryckande fattigdom, och en ständig lamenta-
tion, at de ei weta någon utwäg til Cronones utskylders betalning, sedan de i 
någre Åhrs tid af Boskapens störtning och de äfwen infallne misswäxt Åhren 
blifwit alldeles förswagade, hwilcket wid Executions Stämningarne ei allenast 
befunnits, utan ock huruledes desse, hwilcka sig och sinas Lif ud et sådant til-
stånd Åhr från Åhr med Barck, Mäs och Stamp framföt, hafwa likwäl mycken 
lust och åhåga at i förhåpning af höga Öfwerhetens Nåd skiöta sit Hemmans 
bruk och afbida den Guds wälsignelse som de af sit Arbete i goda Åhr kunna 
förwäntta». Under lilla ofreden förekom inga direkta krigshandlingar i länet, 
men åren 1741-43, kallades i Österbotten »husaråren», emedan tre ryska husar-
regementen då var förlagda i borgläger i Österbotten." 

Någon pålitlig redovisning över missväxterna finns det inte före tabellverkets 
tillkomst vid mitten av I7oo-talet. Såsom särskilt svåra framträder åren i6o1-05, 
1615, 1620, 1637-39, 1694-98, stora ofreden 1714-21, 1722-27 samt hunger-
åren 1738-41. 

Ett utlåtande om orsaken till folkbristen i Finland i mitten av I7oo-talet tar 
upp många av de svårigheter som österbottningarna hade att kämpa med vid 
denna tid. Det skrevs av Lars Johan Ehrenmalm, som var landshövding i Åbo 

14  G. Nikander, a.a., s. 37. E. L Birck i Österbotten, 197o, s. 109. 
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och Björneborgs län. Hans berättelse inlämnades till riksdagen 1746-47. Som 
första punkt upptar han »den ofred, som Swerige hafwer med Ryssland sedan år 
170o. Genom detta tilfälle har eij allenast Landet blifwit blottad på Manskap, 
genom den ansenlige och mångfaldige recrutering af Krigs folk, utan har och. 
Finland, i anseende til des nära belägenhet, blifwit af den Fiendtelige öfwer-
machten intagit och därmedelst utom de ihjälslagne, många tusende så äldre 
som yngre personer bort förde til Ryssland, samt därstädes qwarstadnat. Öster-
botn med flera orterne i Finland hafwa i synnerhet denne olägenhet, hwilcka 
orter och år 1721 wid fredens återwinnande warit aldeles öde. — 2:o) Den andra 
orsaken är de swåra misswäxter, som tid effter annan sig i landet yppat och 
härröra en del af stark wäta om Sommaren, en del af starcka Nattfroster, som de 
i Landet liggande Morass och Kärr förorsaka och jemväl til större delen af det 
at intet utsäde är i förråd, när et eller annat missväxtår infaller och hwar medelst 
missväxten år från år tiltager och ökas. Den swåra misswäxt, som år 1694 inföll 
och warade til år 1698, samt den sednare, som år 1722 tog sin begynnelse och 
räkfe til år 1727, äro nogsamt bewis häraf, at bemelte misswäxter giordt ända 
på mycket folk i landet. — 3:o) Den nära belägenhet, som Finland har til det 
Ryska Riket, och då det samma nu intet har någon förmur, Gräntse fästning 
eller annat förswar, hindrar och mycket folckets tiltagande i Finland, effter folk 
af högre och lägre stånd fruchtar, at sättia sig neder, eller anwända sine medel 
til Landets upkomst, så länge denna osäkerhet warar». 

Den fjärde punkten handlar om de höga lönerna i Estland, Ryssland och 
Sverige som lockade folk att utvandra. Den femte handlar om de höga skatterna 
och framförallt skattebördan i Österbotten och Åland: »När ingen rätter grund 
blifwer tagen til skattens formerande, af orternes belägenhet och deras egenskap, 
så kan eij annat än stora fel härwid före löpa, och blifwer jordebruket så mycket 
beswärligare, när den dryga och årliga skatten ökas, med en swår förwandling 
samt extraordinarie pålagor och Bewillningar. Af denne orsak händer, at många 
öfwergifwa deras hemman och fly til Städer eller och andra Orter, och de, som 
äro på andra ställen, kunna eij lockas eller öfwertalas at komma tilbaka.» Bland 
de möjligheter som fanns att hjälpa upp förhållandena framhölls särskilt att 
Österbotten och Åland, där hemmanen hade en alltför tung skatt ofördröjligen, 
borde bli ordentligt revade och skattlagda. Med anledning av detta utlåtande 
intogs i »deputationens över finska ärenden» protokoll som första punkt nöd-
vändigheten av en ny skattläggning i Österbotten och Åland.15  

Kraven på ny skattläggning ledde till vissa förberedande åtgärder, men 
huvudsyftet uppnåddes inte. Det är mot bakgrunden av de ovan antydda för-
hållandena som man bör läsa byrättsprotokollen från Socklot. Under de sex 
första åren av det tidsavsnitt de omfattar rådde fred i riket men verkningarna 

15  A. Hjelt i Historiallinen arkisto XVI, Helsingissä 1900, s. 93 ff. 
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av ofredstiderna under förra delen av seklet var fortfarande märkbara, det 
dåtida jordbrukets villkor lika ogynnsamma och skattebördan lika tung som 
förut. 

Socklots by i 1Vykarleby socken 
Socklot ligger sex kilometer norr om Nykarleby, mellan kusten och stora 

kustlandsvägen, och femton kilometer söder om Jakobstad. Byns skärgård ligger 
vid mynningen av Nykarleby älv, som i likhet med andra österbottniska åar 
och älvar rinner från sydöst mot nordväst. I mitten av i 700-talet var holmarna, 
öarna och skären talrikare än nu, ty de flesta av dem har på grund av landhöj-
ningen vuxit ihop med fastlandet. Även byns fiskelägen, Grisselören och Nätören, 
är numera förenade med fastlandet. 

Till år 1607 hörde de byar som kom att bilda Nykarleby socken dels till 
Pedersöre och dels till Vörå. Nämnda år bildades ett stort antal nya församlingar 
i Österbotten, varvid Jeppo, Kovjoki, Leppo, Munsala, Socklot och Vexala 
byar från Pedersöre samt Hirvlax, Kantlax, Monå och Monäs från Vörå kom 
att utgöra den nya socknen Nykarleby.16  

På Leppo bys område anlades senare Nykarleby stad. Staden som grunda-
des av Gustav II Adolf fick sina första privilegier 1620. Staden ligger ungefär 
fyra kilometer från älvens utlopp i Bottenhavet. Stadskyrkan är gemensam 
för stads- och landsförsamlingarna. Genom Karl XI:s reduktion fråntogs staden 
i slutet av 1600-talet större delen av sin donationsjord.17  Byn invid staden återtog 
inte namnet Leppo, utan dess namn blev Kyrkoby. Landsförsamlingen omfattar 
nu byarna Forsby, Kovjoki, Markby, Socklot, Ytterjeppo och Kyrkoby. I norr 
gränsar Socklot mot Karby och Sundby i Pedersöre socken. 

Socklots by består av två delar, kallade Storby och Lillby eller Storsocklot 
och Lillsocklot. Lillbyn ligger vid stora landsvägen och Storbyn ligger väster 
därom, närmare kusten. Genom ett i nutiden företaget nyskifte med åtföljande 
utflyttningar har gränsen mellan de två bydelarna nära nog utplånats. Den här 
återgivna bykartan (Bilaga) visar Storsocklots bykärna före nyskiftet. 

De bygränser som fanns i äldre tid hade synbarligen delvis en mycket oklar 
sträckning, ty de österbottniska domböckerna från i 600-talet och senare över-
flödar av rågångsmål och syner i anledning av omtvistade bygränser. Den skatt-
läggning som påbörjades under i 7oo-talet påkallade kartor av socknarnas och 
byarnas ägor. Även indelningsverkets genomförande, som påbörjades 1733, 
krävde säkra gränser och pålitliga jordvärderingar för att man skulle kunna 
upprätta de militära boställena. 

Rån mellan Socklot och Nykarleby stad kartlades 1726 av lantmätaren Erik 

16  K. V. Åkerblom, Pedersöre storsockens historia I, Jakobstad 1950, s. 15. — Kovjokis anslutning 
skedde i6o8. 

17  V. K. E. Wichmann, Nykarleby stad, Helsingfors 1920, s. 20. 
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Bild 1. Storsocklots bykärna är en typisk radby. 

Bild 2. Bygatan vid Lassas. 



Bild 3. Smeds från sydost. 

Bild 4. Snåres, Björkmans och Lassas boningshus från söder. 



Bild y. Snåre från öster. 

Bild. 6. En del av boningshusen visar nyklassiska stildrag. 



Bild 7. Panorama I 

Bild 8. Panorama över byn 
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Bild 9. Portlidret på Hemmings. 

Bild Io. Diorna ligger på betryggande avstånd. 



Bild II. Lillsocklot, vy från norr. 

Bild 12. Frost hemman i Lillsocklot. 



Bild 13. Fiskeläget på Grisselören. 

Bild 14. Båthusen på Grisselören. 



Höjer. Vid början av 1730-talet var gränsen mot Kovjoki under arbete, men 
detta arbete slutfördes inte. Under den tid som byrättsprotokollen från Socklot 
omfattar diskuterade bönderna många olika frågor i samband med bygränserna 
vid sina sammankomster. Lantmätarnas löner betalades av kronan men bönderna 
skulle stå för kost och logi. Avgörandet av själva gränstvisterna tillkom härads-
rätten som också tillsatte synemän, när sådana behövdes. Ett stort antal domboks-
utdrag som hör samman med rågångsmål förvaras i bykistan. Äldst är ett brev 
utfärdat av drottning Kristina 165o, som bekräftar socklotbornas rätt till Torsö. 
En kopia av kartan över sockenrån mot Pedersöre, kartlagd av Johan Cajanus 
år 1752, den 4 december och följande dagar, förvaras också i byarkivet. 

I Sverige hade lantmätare redan under förra hälften av i600-talet börjat 
uppgöra kartor baserade på noggranna mätningar, s.k. geometriska kartor. 
Kartbilden kompletterades av en »Geometrisk beskrivning» som upptog en för-
teckning över hemmanens åkrar och ängar samt beskrev andra förekommande 
nyttigheter. I Österbotten var lantmätare under medlet av I7oo-talet runt om i 
landskapet sysselsatta med kartläggning. Socklot kartlades 1744, men den 
geometriska kartan har jag inte återfunnit; den tillhörande beskrivningen finns 
i samtida avskrift i bykistan. 

Beskrivningen inleds med följande ingress: »GEOMETRISK BESKRIFN-
NING öfwer SOCKLOTH Byns ägor I Österbotns Höfdinge dömme Kors-
holms Norra Fögderie och NyeCarleby Sochn, hvilka afmätte äro efter Högwäl-
borne Grefvens och Landshöfdingen Herr Gustav Creutzes Höga ordres af den 
19. Julii 174o. af Mathias Wörgren Ahr 1744 och derpå uträcknade samt Till 
föllje af Högwälborne Landshöfdingen och Riddaren Herr Gustav Abr. Pipers 
Högt respectiue ordres till Skattlägning af den 1 2 . Juni 1749 blefven nu förut 
wederhörigen Completterad af undertecknad». 

I kartbeskrivningen ingår en förteckning över socklotgårdarna och deras 
ägare. 
Nr i Gästgivars 1/4 mantal skatte, bebos av bönderna Anders An- 

dersson och Anders jöranson. 
Nr 2 Sigfrids 7/12 » skatte, bebos av bönderna Matts Matts- 

son och Sigfrid. 
Nr 3 Snåras 3 /4 » skatte, 1/4 förmedlad 1647. Bebor bon- 

den Matts. 
Nr 4 Wiik 1 1/4 » krono, bebos av Elias. 
Nr 5 Tågs i » krono, innehaver häradsskrivaren Anders 

Löf. 
Nr 6 Nybondas i » krono, bebos av Johan Tomasson och 

Eric Jakobsson 
Nr 7, 8 Alnäs 1 1/4 » krono, innehar rådman Samuel Litho- 

vius och Hans Aulin i Nykarleby 
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Nr 9 
Nr i o 
Nr i i 

Harald 3/4 mantal krono, 
Mickelä 3 /4 krono, 
Yrjas och Nisula i i /2 krono,  

i/4 förmedlat 1647, bebor Jacob. 
bebos av Mickel. 
förmedlat i mantal 1695. Bebor 
Anders Mick:son och Hans Mår-
tenson. 
/3 mantal förmedlat 1692. Bebor 

bonden Simon. 

2/3 förmedlat, bebor änkan Mar- 
geta Jacobsdotter. 
bebos av Petter Pettersson. 
1/6 förmedlat. Militie indelt. 
1/2 förmedlat 1692. Bebor Jacob 
Hindriksson. 
Innehaver likvidations kommis- 
sarien Gustav Wessman. 
förmedlat 1694. 

/4 förmedlat 1677. 

Nr 12 Nårs 2/3 » krono, 

Nr 13 Björn 2/3 » krono. 
Nr 14 Backhämming i /6 » krono, 

Nr i5 Nikonen /2 » krono, 
Nr i 6 Ranck /2 » krono, 
Nr 17 Hintz Jörans krono, 

Nr 18 Fråstas krono. 

Nr 19 Jöns och Gertruds krono 
Nr 20 Per Erssons och 

Smeds 3 /4 krono, 

Av byns tjugu hemman låg tolv i Storsocklot och åtta i Lillsocklot. Till 
Storbyn räknas Sigfrids, Snåras, Wiks, Tågs, Alnäshemmanen, Haralds, Mickelä, 
Nors, Nickonen, Ranks, Jöns och Gertruds samt Smeds, medan Gästgivars, 
Nybondas, Yrjas och Nisula, Björns, Backh'imming, Hints och Frost ligger i 
Lillsocklot. Hemmasnamnen växlar något. Backhämming kallas i protokolls-
boken vanligen Hemmings och någon enstaka gång Back. Om nummer i i står 
det i domboken, i samband med att en holme 1752 tillerkändes detta hemman, 
att holmen tilläggs »Yrjas och Nisula hemman som nu bägge kallas Yrjas». 
Frosts hemman kallas i protokollsboken en gång Frostdal. 

Kartbeskrivningen skildrar byns »nyttigheter» på följande sätt: 
»Föreskrefne Hemman äro belägne i i /16 Mihl ifrån NieCarleby Stad och 

Moder Kyrcka. _Uren äger öfwer alt ringa matmull, bestående af sandgrund, 
blifwer åhrligen 2/3 delar besådd, och förmenes af ett Tunland i andra Gradens 
jord uti medellmåttige fruchtbare åhr med utsädet gifwa Fyra — Tredie Gradens-
jord Tre — och Fierde dito Twå Tunnor Spanmåhl. Sädesväxten varder och 
uti infallande Fråst åhr mycket skadder, i synnerhet på den jorden som under 
Tredje och Fierde Graderne äro anförde, blifvandes och ofta Kornsädet för-
vandlat till Hafra, då rägnachtig Sånings tid infaller, äfven lider och denne åker 
mycket men af tårka enär varma Somrar inträffa, hvilket then sandiga grunden 
förorsakar. 

Ängarne af Fräken och Starrwall äro med måsa mycket öfwerlupne, samt 
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en dehl ganska sancka och fördenskull ringa hö af sig kasta. Hårdwals ängarne 
äro mästadels mycket tårre och således nog ringa gräsbärande. Mulbetet nytties 
af hela Byn samfält, och är nu wid Skattläggningen till de swagaste Hemmanen 
en del deraf för äng till refvat och i Beskrifningarne för de samma utfördt, hwaraf 
ändå under Byn, allenast dett något upränsas och rödies, är tilräckeligit. 

Skogen nytties och samfält af alla Byamennen och kan erhållas wedbrand, 
gierdsle, stör, takved samt något löftäckt, men Mangårds timmer och Näfwer 
skog intet. Tieruveds skogen är och mycket ringa, så at ej särdeles mehra theraf 
kan tillwärkas, än egna båtar och slädor betarfwa. 

Fiskewattnet är och mycket förwalnad förmedelst upgrundning i Wedörs 
sundet, Strömmings Noth drages och wid Wedörn, Ledörn samt Furuskiärs 

äfwen ock wed Torsön om wåhrtid, och fångas ej altid till nödigt huus-
behof. \Vid Torsön har äfven Byamännen fordom idkat Strömming fiske med 
skiöt, men nu ej mäktat förskaffa sig sådane. Med Kattsor fiskas och wåhrtid 
lekfiske, Ijd, Mört och Gieddor doch mycket ringa. Torsöskär, som till Sock-
lothby hörer, nytties ock af dem samteligen till Creaturs bete. Uti denne by bru-
keliga Winter skrindor Kan inpackas hö 419 Parm och Sommar skrindan 2/9 
Dito"; varunder lantmätarens namn: Jacob Johan Wikar. 

Under den tid byrättsprotokollen kom till var jordbruk i förening med 
boskapsskötsel socklotbornas huvudnäring och skogsbruk och fiske viktiga 
stödnäringar. Fisket förefaller att ha varit mer betydande än kartbeskrivningen 
ger vid handen. Skogsbrukets viktigaste grenar tycks ha varit tjärtillverkning 
och vedförsäljning. År 1741 hade bönderna låtit socknens länsman hålla syn 
och jämkning på byns skog och därvid tilldelat hemmanen enskilda törveslotter, 
inom vilka de hade rätt att barka trän för tjärtillverkning. Att skutbygge förekom 
antyds i ett protokoll, men det framgår inte om det var frågan om salubygge. 

Någon seglation på Stockholm eller andra större städer omtalas inte i proto-
kollen men av de samtida domböckerna framgår det att en viss fraktfart förekom. 
I mitten av i-mo-talet hade sockenskrivaren Gustav Wessman, bosatt i Socklot, 
gått i spetsen för ett stort upplagt försök att skaffa seglationsfrihet åt byarna 
kring Nykarleby. Borgarna i staden uppfattade det som ett farligt attentat mot 
deras rättigheter och väckte process. Wessman författade en inlaga om att all-
mogen sedan mitten av 13 oo-talet ägt full seglationsrätt på Sverige och påstod 
att Socklot och ett par andra byar skulle ha rätt att segla med odäckade farkoster. 
Nykarleby stads borgare karakteriserade han som »vattenbin», som bara tärde 
på landets välmåga. Landshövding Gustav Creutz ingrep i konflikten och dömde 
bönderna att genast sälja sina fartyg. Gustav Wessman togs i upptuktelse för sitt 
»ohemula» språk mot magistraten och borgerskapet i Nykarleby. Tvisten drog 
ut över flera år, och slutade med seger för borgerskapet.18  

18  V. K. E. Wichmann, a.a., s. z6. 
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Av kartbeskrivningen över Socklot framgår att varje bonde hade sina åker-
och ängsstycken spridda på flere tiotal ställen. Den stora skiftesreformen under 
170o-talet, då böndernas ägor sammanfördes i storskiften, ligger utom tidsramen 
för denna skildring; i Socklot lades ägorna i storskiften omkring 1780. Lant-
mätaren underlät som vanligt att redogöra för huru ägorna nyttjats före 1780. 
Det enda uttalande som föreligger lyder: »Skattläggningskartor finnas, men är 
trasiga och så olika häfden att de till delning ingalunda kunna gagnas.»19  

Hur byordningen infördes och tillämpades i Socklot 
Landshövding Gustav Abraham Piper, som tillhörde en släkt som från 

Viborg flyttat över till Sverige, var landshövding i Österbotten från 1746 till 
sin död 1761. G. A. Piper var född 1692. Som officer i Karl XII:s armé hade 
han upplevt egendomliga och hemska äfventyr. År 1716 befordrades han till 
kapten. Efter krigets slut hade han slagit sig ner i Skåne som lantbrukare; han 
hade köpt en gård i Kristianstad län och därigenom hamnat i den del av landet 
där byordningar var allmännast. Under sina år på Tunbyholm måste G. A. Piper 
lärt sig känna många bystadgesamhälien. Under sin tid som landshövding i 
Österbotten arbetade han med stor energi på att byarna inom landskapet skulle 
anta byordningsprojektet. 

I Österbotten var, som tidigare har framhållits, det svaga jordbruket i behov 
av stödnäringar. Alla dessa, boskapsskötsel, sälfångst, jakt, fiske och skogsbruk, 
bedrevs på samfällda ägor med en mycket hög grad av kollektivitet. Det sam-
arbete, som dessa näringar fordrat, hade i Österbotten skapat en gemensamhets-
känsla som utgjorde en god grund för den högre form av samarbete som krävdes 
i ett byordningssamhälle. 

I det exemplar av byordningsprojektet som förvaras i Socklots bykista står 
att läsa: »Åhr 1750 d. 21 Aprill antogs uti Sochlotby Byårningen till följe af 
Kongl. Maj:ts allernådigste skrifwelse till Herrar Landshöfdingarne af d. 20 Febr. 
1742. samt Högwälborne Herr Landshöfdingen och Riddaren af Kongl. Maj:ts 
Swerds orden Gustav Abr. Pipers Nådgungstige Befallning uti Byemännens 
wederwaro på dett Hans Kongl. Maj:ts Allernådigste samt Riksens Höglofl. 
Ständers syftemål till Lands Culturens uphielpande må winna någon begynnelse 
och hwar och en flitig åbo må styrckas till dess hemmans upbruk samt de öfrige 
som intet äro omhugse att rätteligen nyttja och skiöta sina hemman och deras 
tillhörigheter må bringas till sundare eftertancka och egen fördel samt betämas 
till god ordnings hållande, hwarföre hafwa Sochlot byemän sedan den förre 
faststälta Byordningen förkommit wedertagit följande punckter, doch med dett 
förbehåld att efter omständigheterna få framdeles giöra någon tillöckning.» 

Stadfästelse för byordningen ansöktes ett par dagar senare vid häradstinget. 

19  Socklots storskifteshandlingar i Lantmäteristyrelsens arkiv, Helsingfors. 
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Det framgår inte om »den förre» byordningen blivit fastställd bara vid en 
bysammankomst eller vid häradsrätten, ej heller om det är det tryckta 
byordningsprojektet eller bara de tretton punkter som socklotborna själva hade 
författat, som avses. En avskrift av häradsrättsprotokollet från det ting där 
byordningen fastställdes ingår också i byordningsboken: 

»Utdrag af Härads Rättens dombok, hållen wid Laga Härads Wintterting, med 
menige Allmogen af NieCarleby Sochn å Wexala Gård d:25:Aprill 175o: 

5 19 
Bonden Matts Larsson Snåre if:n Sochlot by, hwilcken sade sig wara af sam-

tel: e Byemännen utsedd till by Ålderman i besagde By, upwiste i närwaro af 
Bokhållaren Högwählachtad och Wählbetrodde H. Anders Lööf, Liqvid:s Co-
missarien Gustaf Wessman, hwilcka innehafwa hemman i ber:de by, then By-
ordning, theruti the öfwerens kommit om wissa puncter att hålla i byen, med 
anhållan att den kunde behörigen stadfästas; och som wid upläsandet befants 
the wid hwarje punct utsatte böter wara skiälige och then wid slutet giorde till-
ökningen lända till en god ordnings bibehållande i Byen, och Byns gemensamma 
nytta; så Achtade Rätten för godt, såwida samma Byordning af de närwarande 
Widkiändes, och af the andre Bysboer alle är med theras namn och Bomärcken 
under tecknad till deras efterrättelse gilla och stadfästa. Åhr och dag, som före-
skrifwet står. 

På Härads Rättens wägnar 
Carl W. Malleen». 

Vid denna tid innehades, som av hemmansförteckningen framgått, inte mindre 
än fyra hemman av personer som inte var bönder. Ingen av dessa valdes någonsin 
till ålderman eller bisittare, men eftersom deras medverkan kunde utnyttjas vid 
rågångsprocesser och andra liknande mål hade byalaget stor nytta av dem. 
Likvidationskommissarien Gustav Wessman hade upptagit Frosts hemman i 
Lillsocklot av öde år 1734. Som sockenskrivare hade han stor vana att uppsätta 
skrivelser, och han var mycket anlitad i allmänna värv, vid syner, fastighetsköp 
o.d. Av G. A. Piper förordnades han till uppsyningsman över byrätterna i Ny-
karleby landsförsamling. Det är knappast en tillfällighet att protokollserien 
upphör år 1761, året för G. A. Pipers död. 

Byskrivarna försökte i byrättsprotokollen efterlikna stilen i häradsrätts-
protokollen. — Även i andra avseenden försökte man i byrätten följa härads-
rättens exempel. — Det är inte tillnärmelsevis alla överläggningar som har proto-
kollförts. Det framgår bäst av att så många företag som måste ha verkställts 
årligen tas upp bara någon enstaka gång under den tioårsperiod som protokolls 
boken omfattar. De icke protokollförda företagen kan ha behandlats på bystäm-
man utan att ha antecknats eller också har man rådgjort om dem bara ute på 
arbetsplatsen. 
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De bestämmelser i byo rdningsprojektet som rörde samarbetet på åker och 
äng var inte nya för bönderna. De ingick i den allmänna lagens byggningabalk, 
och denna var välbekant för bönderna. Det nya var att varje by skulle välja 
ålderman och bisittare och att dessa skulle bilda en bydomstol: »har Kongl. 
Maj :ts i Nåder utfärdat StadfästelseResolutioner, med frihet at utse ByaRätt, be-
stående af Ålderman och Bisittare, hwilke äga, at afgj öra de angående Lands-
Culturen upkommande smärre twister, och at för mindre förbrytelser emot de 
faststälde By-Ordningar, såsom bristande gärdesgårdar, grindar, diken, med 
mera dylikt, til böter fälla».2° 

Den första paragrafen i byordningsprojektet innehåller bestämmelser om 
åldermansval, bisittare och bystämmor. Det är naturligt att ärenden av detta slag 
är mycket talrika i byrättsprotokollen. Åldermannen skulle enligt ett av landshöv-
dingen utfärdat utslag väljas bland de förståndigaste männen i byn. Enligt pro-
jektet skulle valet ske genom votering. Åldermannens åligganden var många och 
tidskrävande. Han skulle övervaka att både rikets lag och byns lag, byordningen, 
följdes. Han skulle se till att underhållsplikten i fråga om gärdesgårdar, diken, 
vägar och broar var rättvist fördelad och vid syner kontrollera att hägnader 
diken, eldstäder o.a. var i gott skick. Vidare skulle han sköta byalagets affärer, 
föra dess räkenskaper och ge redovisning för dessa innan han avgick. Han skulle 
förvara byalagets penningar samt anskaffa och förvara för byn viktiga handlingar, 
såsom domboksutdrag och lantmäteriakter. 

Den första paragrafen innehåller också bestämmelser om hur byamännen 
skulle sammankallas. I ett av koncepten till mönsterbyordningen omtalas en stav 
såsom budkavel; i Socklot som i många andra österbottniska byar har åldermans-
staven använts som sammankallningsinstrument. När det förekom slarv med 
budkaveln blev den skyldige bötfälld. 

Åldermannen valde själv sina bisittare. Dessa utsågs så att den ena represen-
terade Storsocklot, den andre Lillsocklot. I paragraf z6 stadgas att då oenighet 
uppstod i byrådet kunde man tillkalla utbysmän. Denna möjlighet utnyttjade 
socklotborna då och då och inkallade då någon av grannbyarnas åldermän. 

I slutet av projektet förekommer i paragraferna 29 och 34-37 bestämmelser 
angående sammankomster och böter. Paragraf 29 upptar vad som skall iakttas 
då en byalagsmedlem varit frånvarande från bystämman; denna paragraf åberopas 
sällan. Bestämmelsen i 5 i att åbon själv skulle närvara höll man inte strikt på. 
Både fäder och söner ersätter husbonden utan att detta på något sätt påtalas. 
Paragraf 34 stadgar att byordningen skulle läsas upp åtminstone en gång om året. 
Enligt protokollen förekom detta inte så ofta, men det kan ha skett utan att det 
antecknats i protokollet. Samma paragraf innehåller den viktiga bestämmelsen 
att husbonden var pliktig att svara för sitt husfolk: sina »barn, legofolk eller 

° J. A. Flintberg, Lagfarenhets-bibliotek, Stockholm 1796-18°7, IV, s. 192. 
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torpare» om dessa förbröt sig mot byordningen; sådana ärenden förekommer 
alltemellanåt. Bestämmelsen i följande paragraf, att grannbyarna skulle respektera 
byordningen, ledde inte till meningsutbyten, eftersom byarna i grannskapet också 
antagit byordningsprojektet. Paragraf 36 innehåller bestämmelserna om byalagets 
bötes- och utpantningsrätt; böter förekommer i en mängd fall varje år. Den 
sista paragrafen stadgar om böternas användning, och den kompletteras av 5 12 

i tillökningen: en tredjedel av böterna skulle tillfalla åldermannen, en tredjedel 
skulle delas mellan bisittarna och en tredjedel skulle tillfalla bykassan. 

Den första 5 i byordningen stadgar även att om någon vid böndernas sam-
mankomst överföll åldermannen eller någon annan inom byalaget med »oan-
ständiga ord» skulle han dömas till böter. Förseelser mot denna bestämmelse 
handlades dels inom byrätten, dels vid häradstinget. Redan våren 175o inträffade 
sådana stridigheter att åldermannen stämde en av bönderna. Häradsrättens 
protokoll vid hösttinget lyder: 

5 59 
"Byåldermannen i Socklot by, Mats Snåre, förekom och angaf Bonden Jacob 

Hints i samma by, för det han skall under en i förl:ne veåras hållen Giärdes gårds 
Syn utbrustit i Swordomar samt sagt Fan har nu gifwit ordning och Herrar i 
byn, hwarföre Snåre påstod på honom Hints laga plicht. Hints härom tilspord, 
nekade sig således utlåtit, som angifwit är, utlåtandes sig derhos, det ålderman 
är hans afwundsman och ingen ärlig karl, samt at han dömmer som han will, 
utan skiähl och ordning, clerföre han ock Snåre tilbaka instämma låtit. Mats Snåre 
förehade altderföre witnen dl Hints öfwerbewisning neml:n Bönderne ifrån 
Carby Hans Warg och Mats Lars Knuts, hwilcka, såwida emot dem eij war laga 
jäf at anföra, hwar för sig, efter aflagd Ed, intygade. 
i:o Warg, at enär ålderman Snåre med byssboerne i följe, warit i förl:ne wåhras, 
enl:t Byrättens beslut, at hålla Giärdes gårds Syn, har Hints ibland annat utbrustit, 
har nu tusende dieflar gifwit herrar i byn, hvarmed han menat Synemännerne, 
samt bedt dem sedan fara til helfwetet. 
2:o Mats Lars Knuts, sade sig äfwen hördt wid Synen Hints säga, Fan har nu 
gifwit Herrar och Ordning i byn, samt lerunder äfwen flere resor svurit, och 
bedt Synemännen fara till helfwetet. 

Hints fortfor ännu med sitt nekande til hwad witnen utsagt, widgåendes 
doch på `vidare föreställning sig sagt om Synemännen såwida the synt hans 
dugl gärdesgård för bristfällig at fan har nu gifwit Synemän, uprepande i öfrigit 
det Ålderman eij förestår dess syssla rätt, utan wil han ty hafwa honom afsatt: 
Men Bokhållaren H:r Anders Löf jemte Lidqvidations Commissarien Gustav 
Wessman, såsom innehafwande hemman i Soklot, med flere närvarande, sade 
Snåre vara en god och skickel. ålderman, Och som eij mera war at anföra, än 
det på tilfrågan gafs tilkänna, at Hints wid Byrätten eij ännu blifwit för denna 
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sak dömd, så beslöts efter Parternes lemnade afträde: Som Bonden Jacob flints 
nekande, emot de i Ransakningen afhörde vitnens utsagor eij kan anses för giäl-
lande, utan är han fullel. öfwerbewist at hafwa i fleres närwaro swurit; så pröfwar 
färads Rätten skiäligt och III Cap: M:B: enl. Sakfälla honom Hints derföre tu 
5 D.Smt, Och som han äfwen oanständ el. sig här för Rätten utlåtit emot dess 
wederpart så sakfälles han ock derföre til 5 d. d:o mt enl. R:B: XIV Cap. Och 
lemnas i öfrigit Byrätten öppet, at siälf döma honom för den sidwördnad han 
wid synen wist emot ålderman, efter deras faststälte Byordning. 

6o 
Widare har wäl Byåldermannen Mats Snåre if:n Soklot til detta Ting låtit 

instämma Bonden Jacob Hints, thersammastädes i :o för thet han skulle satt sig 
til motwärn enär ålderman med flere warit at utmäta the Hints wid Byrätten i 
särskilte mål ådömde böter; 2:0 för det Mints är misstänkt at hafwa för 3 år til-
baka borttagit på Bygningsplatsen en Badstugudörr, som therstädes tå förkom-
mit, samt 3 :o för någre oqväden, hvilcka doch eij skola warit af något wärde; 
Men parterne gofwo wid skiedt uprop tilkiänna sig vara om dessa måhl förente, 
ther Rätten thet skulle medgifwa, på det sättet at Hints utfäste til Snåre trettjo 
dal:r Kmt i ersättning för thess tidspillan och låfwade förnöija hans witnen samt 
utiofwade at hädanefter sig beskiedel. förhålla emot åldermannen». Eftersom 
åldermannen därmed återtog sig anmälan lät rätten saken bero därmed, men på-
pekade att »dessa måhl ock till det mästa ankommit på Byrätten att döma om så-
som emot ålderman uti dess förrättning skiedde, utom dörens afhändande som 
Hints nekade sig tagit;» Flints tillsades att fullgöra vad han lovat.21- 

De österbottniska häradsrätterna hade vid denna tid många liknande mål 
att handlägga, ty klagomål mot byrätternas förehavanden var ingalunda sällsynta. 
I regel ställde sig häradsrätten fullt solidarisk med byrätten men ibland gick ären-
det vidare till högre domstol. Som svar på en förfrågan från södra Österbotten 
erhölls följande svar: 

»Kongl. Maj:ts utslag, uppå Almogens uti Österbotns Södra dels härad 
och Österbotns Län, uti 14 5 af thess wid 175 5 års Riksdag ingifna enskildta 
Beswär gjorda underdåniga ansökning, at som, sedan Byordningen blifwit therå 
orten til efterrättelse antagen och faststäld, åtskillige klagomål sig yppadt öfwer 
Byarättens göromål; men uti Byordningen icke finnes stadgadt om sådana för-
fattningar böra rättas antingen af Kongl. Maj:ts Befalningshafwande, eller Härads 
rätterna; thet altså Kongl. Maj:t i nåder täktes förklara, huru och på hwad sätt 

21  Den allra tidigast daterade anteckningen i byrättsprotokollsboken från Socklot är en kort notis som 
synbarligen hör ihop med dessa mål. »Den 16 Januari 1751 frågades om icke Hints will förnöija 
witnen som wed sidsthållit ting angående någre instämbda mål emellan Mats Larson och honom, 
swarades, det han intet bryr sig derom.» Denna anteckning står överst på den tredje sidan i boken, 
resten av sidan upptas av en notis från år 1792. Det kan förhålla sig så att det var på grund av tvistig-
heterna mellan Mats Larsson Snåre och Jacob Hints som landshövding Piper gav Wessman i uppgift 
att övervaka byrättens arbete. — Nykarleby domböcker förvaras i Vasa Landsarkiv. 
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i slika mål förhållas bör; hwaröfwer Landshöfdingen, General-Majoren och 
Riddaren af Kongl. Maj:ts Swärds-Orden, Ädel och Wälbördig Gustaf Abr. 
Piper blifwit hörd. Gifwit Stockholm then 17 Martii 1757. 

Kongl. Maj:t hafwer i nåder låtit sig thenna underdåniga ansökning före-
draga, och pröfwar i nåder skäligt at förklara, thet i fall wid Byordningens anta-
gande af Byamän icke uttryckeliga är samtykt, thet the wilja åtnöjas med Byrät-
tens slut, må then som sig theröfwer wil beswära, thet göra wid Häradsrätten 
i orten, efter föregången stämning å thess wederpart; dock at i slik händelse med 
verkställigheten af thessa Byrättens slut likafullt bör förhållas efter thy som 
Byordningen angående sådana sluts werkställande stadgar, så framt Byamännen 
wid Byordningens antagande sig uttryckeliga icke förbehållit, at öfwer sådana 
slut sig beswära».22  

De olika arbetena upptas i byordningsprojektet i en viss, om än inte helt 
genomförd, systematisk ordning. Jordbruk, boskapsskötsel och hägnader behand-
las i sammanlagt 22 paragrafer. Hägnadsfrågan tas upp i nummer 2, 3, 4, 9 och 
22. Paragraf 2 handlar om gärdsgårdssyn; sådan skulle ske vår och höst. Vid 
synen skulle alla grannar vara närvarande. Ärenden som hänför sig till denna 
paragraf förekommer ofta i byrättsprotokollen. 1 nummer 3 förmäles vad som 
skall göras när en gärdesgård kring åker, äng, hage eller betesmark hade blåst 
ned och följande 5 handlar om grindar i ägohägnader. Även dessa bestämmelser 
åberopas ofta i protokollen. 15 9 beskrivs huru sädesgärdet skall ses över under 
sommaren, så att grannarna, när åldermannen anmälde att såtiden var inne, 
inom ett dygn kunde stänga sädesgärdet. Paragraf 22 som handlar om uppförande 
av stenmurar är inspirerad av tidens omsorg om skogen; den åberopas en gång. 

jordbruket upptas i nummer 5-8, 13-16, 21 och 27. Av dessa handlar 
nummer 5 om att dikessyn skulle ske vår och höst, 6 och 7 om avloppsdiken 
och skårdiken och nummer 13 om utsläppande av överflödigt vatten från åkrarna. 

5 14 avhandlas nödvändigheten av att vår och höst köra upp vattenfåror i 
åkrarna. Vid detta tillfälle skulle åldermannen och samtliga grannar se till att 
alla skiften svarade mot rätt stångfall och rätta råmärken; råpålar av trä skulle 
avskaffas och råmärken av sten uppsättas. Dessa frågor berörs flera gånger i 
protokollen. Nummer 8, som handlar om gödsling, åberopas inte. Till paragra-
ferna 15 och 16, som handlar om slåttern, hänvisas i synnerhet i samband med 
slåtter på holmängar. Paragraf 21 handlar om ärt- och rovsådd men omnämns 
inte i protokollsboken. 

Vallning och kreatursbete avhandlas i sju paragrafer: 10-12, 18, 19, 23 och 
31. I paragraf i 0 framhålls vikten av att ingen på hösten eller vintern skulle 
släppa in kreaturen på rågen, innan åldermannen hade sammankallat alla grannar 
för att bedöma om ett sådant betande gick för sig. 1 följande paragraf varnas för 
att på våren låta kreaturen beta på ängarna och i nästföljande talas om ängsbete 
22  J. Jusleen, Samling Utaf Kongl. Maj:ts Bref, Stockholm 1761, s. 453 f. 
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på hösten. I 5 18 förbjuds var och en att beta eller tjudra kreatur på äng eller 
sädesgärde utan alla byamäns samtycke »änskönt thet skedde på hans egna ägor». 
Nummer 19 handlar om huru åldermannen på hösten när ängarna avbärgats 
skulle sammankalla alla bönderna för att besluta om vilka kreatur som skulle 
insläppas på bete, hur många kreatur envar fick beta och när betesgången skulle 
börja; alla dessa ärenden förekommer ofta i byrättsprotokollen. I 5 23  fastslås 
att alla grannar måste vara överens om hur vallgång skall ordnas; den föranledde 
inte något omnämnande. Paragraf 31, som handlar om svinskötsel, berörs ett 
par gånger. 

Den 24 paragrafen i byordningsprojektet och fyra punkter i tillökningen 
handlar om utnyttjandet av skogen. Den stränga ransoneringen av tjärvedsskogen 
föranledde många tvister både vid byrätten och häradsrätten. Stränga bestäm-
melser gällde även för huggning av saluved. Ved som skulle säljas balanserades 
mot vad som skulle brännas till tjära, så att den som katade mycket törve fick 
saluföra endast en mindre mängd ved. Den som högg ved utöver det kvantum 
som byrådet beslutit fick betala in en viss avgift per famn till bykassan. — Bön-
derna på Nybondas, som hade ett litet tegelbruk, hade inte samma rätt till ved-
försäljning som övriga byamän. — När tre bönder anhöll om att få hugga »rät-
virke» till lastbåtar erhöll de tillstånd att göra det mot betalning till byn. Sock-
lots belägenhet i närheten av Nykarleby stad medförde att stadsdrängar allt 
som oftast blev ertappade med tjuvhygge i byns skog; detta förorsakade många 
och hetsiga dispyter. 

I fråga om fisket och fiskevattnens utnyttjande hänvisar projektet varje by 
till att lösa saken så som det bäst passade byborna. Socklotborna tog in två 
punkter om fiske i sin byordnings tillökning, men i protokollen omtalas fisket 
bara ett tiotal gånger. — De små skvaltkvarnar, som ägdes av kvarnlag om två 
eller tre bönder, omtalas inte i protokollen, och de tycks ha varit av ringa 
betydelse. 

I ett femtiotal fall avhandlas i byrättsprotokollen böndernas sockenåtaganden: 
underhåll till kyrka och prästgård, fångskjutsar, avlöning av herredagsman, 
rernrnande av farleder o.dyl. Under denna tidiga period av »byordningstidevarvet» 
är sockenärendena i byrådet inte lika talrika som de sedermera blev. 

Det är tydligt att bönderna i Socklot med stort allvar försökte uppfylla de 
krav som antagandet av byordningen ställde på dem. Ett uttalande som gäller 
närpesbornas deltagande i socken- och bystämmor torde vara giltigt också för 
socklotborna: »För kommunalangelägenheter intresserar sig allmogen härstädes 
lifligt. Å socken- och bystämmor behandlas följaktligen äreederna emellanåt 
med ganska stor raskhet och grundlighet. kvarken den dåsiga likgiltigheten, 
som utan reflexion lemnar allt till ordförandens afgörande, ej heller det dumma, 
omotiverade protesterandet låter Nerpesbon härvid komma sig till last».23  Att 
23  H. Fr. Nordlund, Beskrifning öfver Nerpes socken, Suomi, II, 5 Helsingissä 1866, s. 7o f. 
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åldermans- och bisittarämbetena ansågs som hedersuppdrag framgår av sista 
punkten i tillökningen till Socklots byordning. »Bör ålderman och Bijsittarena 
blifwa ansedde ibland Socknens älsta». 
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BY- 
ORDNING. 

På thet så mycket bättre ordning må ud Byelag kunna hållas, så skal i hwar 
By en Ålderman tilsättas, på et eller flere År, alt som Byemännen sig therom 
förena, och bör then, som the fläste rösterne fallit på, sig therifrån icke undan-
draga. Åldermannen äger makt, när han antingen sielf, pröfwar nödigt, eller 
warder af någon annan tilsagd och påmint, at sammankalla Grannarne och Bye-
männen, til at gemensamt med hwarandra öfwerlägga om thet arbete the tå 
wilja företaga, eller hwad hälst thet wara må, som dl hemmanens bättre bruk, 
häfdande och förmon lända kan. Thetta sammankallande sker genom en Bud-
kafle, hwilken hos Åldermannen förwares, men när Byemännen skola komma 
tilsammans bör then. af Åldermannen skickas omkring Byelaget, tå then, som 
en sådan Budkafle, efter ordningen, emottaga bör, är förpliktad then samma 
straxt och utan ringaste uppehåld dl sin Granne fortskaffa, försummar någon 
thetta, eller wisar härwid någon motwilja, plikte första gången åtta 8 öre Silfwer-
mynt, och andra gången dubbelt. Byemännens sammankallande kan ock ske 
genom blåsning utur en Lur eller Horn, eller ock 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 sammel-
platsen sig straxt inställa och afhöra hwad som af Åldermannen kan blifwa 
förestält: Blifwer någon utan laga förfall borta, och sig tå icke infinner, böte 
then thet giör åtta 8 öre Silfwermynt: Sker thet oftare, af tredsk() eller wårdslöshet, 
böte hwarje gång dubbelt. Är Byelaget stort, böra twänne Bisittiare af Ålder-
mannen tilsättias, hwilka äga at afgiöra the förefallande Disputer samt utexequera 
böterne, hwartil the tröge och motwillige, efter thenne By-Ordning giort sig 
förfalne. Skulle någon af Byemännen, wara så obetänkt, at wid sammankomsten 
med oanständiga ord öfwerfalla Åldermannen, eller någon annan af Grannarne, 
eller ock utbrista i Eder och Swordom, böte En i Daler Silfwermynt eller mera 
efter omständigheterna, som brottet är til. 
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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 och wår, eller ock flere gånger om Året, ther så 
nödigt pröfwes, af samtelige Grannarne förrättad, hwarwid noga bör efterses 
alla felaktigheter, och thet som tå finnes ogilt, skal sedan sättas i fullkomligit 
stånd innom en wiss förelagd tid, eller plikte then sådant försummar ett i öre 
Silfwermynt för hwar famn och gälde thes utan skadan dubbelt åter som theraf 
timat. Åldermannen bör ock noga tilse, thet ingen sker förnär, utan at hwar 
håller Gärdesgård efter Hemmantal och Stångfall. 

3 
Enär någon Gärdesgård omkring åker, äng, hagar eller betesmark blåser 

neder, eller eljest finnes odugelig, bör then straxt utan drögsmål förswarsgod 
upsättias; försummar någon thet sedan han antingen sielf fådt therom kunskap, 
eller blifwit af Åldermannen, eller ock någon annan af grannarne härom tilsagd, 
böte fyra 4 öre Siifwermynt för hwart Creatur som therigenom inkommer, och 
fylle therjemte skadan, efter Byelagets bepröfwande. 

4 
Likaledes böra alla Grindar, hwarest the behöfwas, hållas i godt stånd, så 

at therigenom inga Creatur inkomma, warder thet försummat, plikte åtta 8 öre 
Silfwermynt och ersättie skadan. Wid samma plikt böra äfwen alla led och 
öpningar på winterwägar, straxt om veåren upfredas: Och på thet Byemännen 
måge så mycket bättre härwid kunna taga theras skyldighet i akt; ty komma 
hädanefter alla Grindar them emellan så at fördelas, som thet för hwar och 
en kan falla beqwämligast. 

5 
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 Kälen går utur jorden, på 
thet man bäst och säkrast må se, hwarest watnet 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 sine Grannars nytta och fördel, 
fullgiort thet honom ålegat. 

6 
The Aflops- och Floddiken hwilka Dikes Synen finner nödige, böra ständigt 

hållas wid makt, på thet watnet må therutur få sit fria och obehindrade aflopp; 
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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 blifwit til-
sagd, plikte två 2 öre Silfwermynt för hwarje famn och betale thess utan Dikare 
lön särskilt. 

7 
På thet Åkerbruket må så mycket förr och säkrare komma uti fullkomligit 

godt stånd, är nödigt at en wiss tract af Åker årligen til om-ansning och dikning 
företages; hwarförutan Skårdiken som finnas 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 ock alla höga dikes renar upgräfwas; Åliggandes 
Åldermannen at noga tilse thet torfwen af Rename, så wäl som dikes mullen 
blifwer på åkrarne utförd på the ställen, ther thet bäst behöfwes. Skulle någon 
härutinnan wisa tredsk() och motwilja, hafwe grannarne frihet at taga dikare, 
och sedan låta af then tredska utmäta dikare lön, jemte ett i öre Silfwermynts 
böter för hwarje famn, the således för honom updika låtit. 

8 
Til förekommande af then skada och olägenhet, som ofta theraf förorsakas, 

at then ena grannen 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. 

9 
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 warda af Åldermannen therom tilsagde, bör 
sädes gärdet innom et dygn wid En i daler Silfwermynts plikt wara upfredat. 
Skulle någon sedan sådt är, insläppa sine Kreatur, böte för hwartera, jemte 
skadans ersättiande, åtta 8 öre Silfwermynt, och ware wid samma straff för-
budit at uprifwa sin gärdes gård omkring trädes gärden, så framt icke alla gran-
name therom öfwerens kommit. 

I0 

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 
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ske må; giör thet någon eljest, plikte hwarje gång fyra 4 öre Silfwermynt för 
hwart Kreatur, han således insläpt. 

II 

Såsom thet ej ringa skada förorsakar, at hästar och andra kreatur warda 
om wåren, sedan kälen är utur jorden, insläpte uti ängarne til bete; Altså warder 
thet, utan högsta nöden och öfwerenskommelse, aldeles förbudit: Bryter någon 
häremot, plikte för hwart kreatur fyra 4 öre Silfwermynt. 

12 

På thet Angarne ej måge varda alt för mycket utgnagne och nedtrampade, 
hwaraf ganska stor skada, och afsaknad på nästa Års gröda förorsakas; Förthen-
skul 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 ängarnes hägn sig förenat, plikte öre Silfwermynt, och 
ware äntå förbunden kreaturen straxt uttaga. 

13 
Enär Åldermannen antingen sielf pröfwar nödigt, eller blifwer af någon 

annan påmint, at låta ifrån Åkrarne och i synnerhet Sädes gärden utsläppa thet 
öfwerfiödige watnet, bör en 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 åtta 8 öre Silfwermynt, och betale thes utan, efter 
Byemännens bepröfwande, them som arbetet för honom förrättat. 

14 
Wid then uti nästföregående §. utsatte plikt, böra Byemännen om \vår 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 Råmärken, hwilka 
nödwändigt böra wara af Sten, emedan Pålar både rutna och kunna af wårdslöst 
folk snarare bortköras. 

15 
Någre dagar innan Slåtter tiden om Sommaren infaller, skal Åldermannen 

kalla grannarne tilsammans, at med them öfwerlägga, när the wilja begynna at 
slå sine samfälte ängar, hörandes nödvändigt 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 Åldermannen 
med the öfrige Byemännen at noga tilse, thet ingen härwid sker förnär, utan 
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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, betale 
höet eller gräset dubbelt tilbaka, och plikte thes utan En i Daler Silfwermynt. 

i6 
Ingen må afslå sine Åker renar i Sädes gärdet innan samtelige grannarne 

sig therom förent och Bytes renarne först blifwit delte, wid En i daler Silfwer-
mynts böter, och gälde thes utan skadan för thet gräs han för sine grannar ned-
trampat. 

17 
Alla nödiga vägar innom ägorne samt til och ifrån By, böra grannarne emel-

lan fördelas; sedan hålle hwar sit wäge stycke förswarligen wid makt; Försum-
mar någor at bättra then bro eller wäge stycke, som honom tildelt är, sedan 
honom är witterligit, at then är ogild, eller han af Åldermannen therom tilsagd 
blifwer, böte En daler Silfwermynt; Skulle han äntå widare tredskas, hafwe 
Åldermannen med Bisittarne makt at för lego låta laga thet som ogift är, och 
sedan af then tredska, efter godt finnande, legan 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 nedköra och igen-
trampa, 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 vårdslöshet sönder körer eller eljest förderfwar, 
ware pliktig then samma straxt laga och i sk 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 för war hålla, hwilken som här-
emot bryter, plikte efter omständigheterna, som Byemännen skäligt pröfwa. 

i8 
Ingen ware efterlåtit, at, utom samtelige grannarnes 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 fyra 4 
öre Silfwermynt. 

19 
Sedan ängarne äro afbergade böra om hösten inga kreatur theruti insläppas, 

innan Åldermannen sammankallat grannarne och the sig förent, så wäl om 
tiden när sådant ske må, som ock om antalet, och hwad slags kreatur the -wilja 
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ther insläppa. Likaledes bör thet förhållas när sädes gärdet om hösten blifwit 
ledigt, och Säden inbergat. Hwar som häremot bryter, plikte åtta öre 8 Silfwer-
mynt. 

20 

fit På thet Ängswallen ej må för mycket uptrampas 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 gärdsfet 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 En Dal. i. Silfwermynt. 

2 I 
Uppå the orter, hwarest thet brukeligit är, at grannarne samfält 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 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 En 
d. Silfwermynt. 

22 
Skulle en eller flere af Åboerne i Byen, hälst ther samfält Skog är, wilja 

upsättia Stengårdar 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 
fullgiöra; Giöra the thet ej, bör Byemarken straxt skiftas och delas, på thet then 
flitigas och willigas Skog, ej må igenom then trögas motwilja och lättia blifwa 
uthuggen och ruinerad. 

23 
På the orter, ther wallgång hållas, böra samtelige Byemännen sig therom 

förena, som the för sig drägeligast och bäst finna; och bör ingen som hafwer 
kreatur på samma mark och bete, sig therifrån undandraga, wid then plikt som 
grannarne åsämj as. 

24 
Til Skogens och Utmarkens thesto bättre skötsel och conservation, böra 

Grannarne och Byemännen, hälst på the orter, ther ej tilräckelig och öfwer-
flödig Skog är, hwart år komma öfwerens om theras hyggen, som ske på samfält 
Byemark, såsom, på hwilken plats eller ställe sådant ske må, samt huru mycket 
hwar och en må tillåtas at hugga. Är Skogen så tilräckelig at swedjande kan tålas, 
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bör en wiss tract 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 fälles alla toppar qwistas och riset til en, af Byemännen 
utsedd tienlig plats, sammanföras, 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. 

25 
Om Fiske och Fiske watn, kunna Grannarne och Byemännen sig sielfwa 

förena, alt som the, efter omständigheterne i hwar By pröfwa bäst och nyttigast 
wara. 

26 
Skulle någon af Byemännen upfinna något, som ej allenast ware tienligit, 

utan ock nödwändigt til Byens och Hemmanes 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, at af Utbyamän och grannar, som äro förståndige och 
goda hushållare, femte 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 warit til Byens nytta och förbättring, plikte tå hwartera 
som thet giort En daler i. 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. 

27 
Skulle sedan Åldermannen sammankallat grannarne, och the sig förent om 

thet arbete the tå wilja begynna, thet ware sig antingen Slåtter, Sädes bergning, 
eller hivad hälst thet wara må, någon i Byelaget theruti finnas efterlåten, tredsk 
och försummelig, hwarigenom the öfrige uti sit giöremål blefwo hindrade, 
waren the tå icke skyldige 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 oförmögenhet, ej hunne 
med at fullborda sit arbete, såsom Byens nytta och angelägenhet fordrar, niute 
han tå i Sädes och bergnings tiden, med mera, hielp af grannarne; hwaremot 
han, antingen med annat arbete, eller skälig betalning, efter Åldermannens och 
Bisittarnes bepröfwande, bör them theras bes wär ersättia, - vägrar han thet, böte 
tå efter Byelagets godtfinnande. 
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2 8 
Uti the Byar, ther Boställen belägne äro, skal Innehafwaren eller Aboen 

theruppå wara förpliktad, at giöra 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 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. 

29 
Skulle någon af Byemännen wara borto, när the af Åldermannen warda 

sammankallade, bör then samma wid sin hemkomst, hos Åldermannen sig under-
rätta, 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 warit wid 
sammankomsten närwarande. 

3o 
Ingen må Inhyses hion, eller annat folk af mindre frägd, på sine ägor intaga; 

innan grannarne gifwit thertil sit bifall; giör thet någon, plikte twå daler 2 
Silfwermynt och ware äntå förbunden slike Personer straxt bortskaffa, ther 
Byemännen sådant begära och påstå. 

31 
Alt ifrån kälen går utur Jorden, til thes hon åter kälad warder, böra Swinen 

wara ringade, och skola the äntå, när Säden inköres wara instängde eller utur 
wägen, hwar som häremot bryter, plikte för hwart Swin 8 öre Silwer my. 

32 
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 forbudit: Ej må 
Eld lemnas osläkt eller owårdad i Kölna, Pörten, Badstuga eller Smedja, eller 
plikte then annorlunda härmed förfar åtta öre 8 öre Silfwermynt. Åldermannen 
med Besittiarne böra twänne gånger om året nemligen höst och wår besiktiga alla 
Eldstäder i hela Byelaget, och the som tå finnas så bofällige, at eldswåda ther 
igenom tima kan, böra besiktnings männerne låta nederslå, och ägaren böte 
16 öre S:rmt. 

33 
Alla Byar böra med watn wäl försedde wara, och skola til then ändan alla 

Brunnar, Källor eller andra samfälte 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 
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Åldermannen och Byemännen makt, at låta för then motvillige leja arbetare, samt 
sedan Arbets lönen jemte böterne af honom uttaga. 

34 
På thet thenna By-Ordning som åtminstone en gång om Året för samtelige 

grannarne bör upläsas, 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 utlägga, och må han therföre taga sin ersättning igen af tienste-
hionets lön, och arbete eller penningar af sine husmän och Torpare. 

35 
Ther flere Byar gräntsa tillsammans i Åker, äng och betesmark, antingen the 

mötas i öpet fält, eller hafwa Åker och tege skifte med hwarannan, eller ock äro 
med gärdes gård och stängsel skilde, böra the i alla delar wara förpliktade, at 
hålla then ordning och fred emot sina grannar som By-Ordningarne innehålla 
och stadga wid samma böter. 

36 
Alla Böter, som efter thenne By-Ordning blifwa utsatte, äga Bisittiarne, efter 

Åldermannens och Byemännens godtfinnande, af then brottslige at uttaga; Och 
ther then, som til böter förfallen är, skulle wägra at them straxt betala, hafwen 
the tå makt at af then gensträfwige taga pant, och läggen honom sedan wiss tid 
före, innom hwilken han then inlösa må, försummar han thet, warder panten 
til then mästbiudande försåld, och öfwerskottet, sedan böterne guldne äro, 
honom återstäld. Skulle någon wara så obetänkt, at under en sådan förrättning, 
med hugg och slag, eller oanständiga ord öfv,Terfalla them, som thenna utmät-
ning förrätta, plikte tå han efter Åldermannens och Byemännens godtfinnande. 
2 dal. twå dah:r S:rmt. 

37 
Huru the uti By-Ordningen utsatta böter måge fördelas, lemnas wäl til 

hwar och en Bys egit godtfinnande, doch på thet Åldermannen må kunna hålla 
så mycket bättre hand och upseende theröfwer at By-Ordningen til alla delar 
noga efterlefwas, ty är billigt at han för sit omak och beswär niuter en del theraf, 
och at en del lemnas til Soknens fattige, eller ock n rrwändas til något nyttigt 
samfält 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. 
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För öfrigit och som thet icke är giörligit, at projektera alt thet, som tu l 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 Hemmanens nytta och förmon, finna bäst och lämpeligast wara; 
Dock så at thet, som uti thenna By-Ordning stadgas, och til samma ort lämpe-
ligit 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-
Ordning 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 Härads 
Tinget upläsas och stadfästas.' 

Byamännens tillagda paragrafer är sammanhäftade med det tryckta by-
ordningsprojektet: 

"Följande utom de uti By ordningen nembde puncter har Byemännen åtagit 
sig att efterlefwa Nembl: 

I:mo 
Hwad törfwedsskogens brukande angår, så bör derom tjdigt hwar höst, och 

innan något hugge företages, uti Byerådet, af samtl. Byemän öfwerläggas huru 
mycket en och hwar efter dess skatt hugga skall, så till Tiäru Brännandet, som 
Biörckweds huggande till Sahlu. 

2 :do 
Uti Lädöhrs och Öskata Sunden fiskar then som har lust och behagar, doch 

med förbehåld att ingen må det igenstänga utan lämna Kungsådran öppen samt 
Ryssjorne ifrån Landet sättja allenast en i Rad, bryter någon häremot och stänger 
Sunden med Ryssjor Böte En dahl:r Silf:rmt. 

3 :tio 
Fiskerijer af utbyss män skall wara äfwen förbudit, således att ingen hwilcken 

som sielf äger Noth Ryssjor och Nät skall wara tillåtit utbyss män till des nytjan-
de låf gifwa, utan bör ther någon härå försök giöra skulle af Byemänen fasttagas 
och des Redskap borttagas; föröfrigit bör Byemännen ingen af grannarne ifrån 
Nothedrächten utesluta utan så laga att alla få dehl och lotter uti de i Byn drächt 
hafwande Nötter. 

4:0  
Ingen af Byemän är till låtit att taga på Byssens bete några hästar eller andre 

Creatur så framt honom ingen olycko genom störtning och dylikt träffar, Wräns- 

1  Socklot bys exemplar av byordningen är hophäftat med »Kongl. Maj:ts Nådige Bref Til Samtelige 
Landshöfdingarne, Angående Lands-Culturens uphielpande och förbättrande. Gifwit Stockholm i 
Råd-Cammaren then 20. Februarii 1742.» Tryckt i Stockholm hos Peter Momma. 
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kar aldeles förbudit böte then här emot bryter ock annorl. giör Twå dahl. S:rmt 
och ware förplicktad thet samma Creaturet sin ägare straxt tillställa. 

5 :to 

Må ingen af grannarne understå sig nederfälla någon skog att låta then der-
städes qwarligga och rutna som härtils skiedt utan bör han straxt den nedfälta 
skogen uphugga: then här emot bryter Böte En dahl. Silf:rmt. 

6:o 
Bör eij heller någon nederfälla någon skog till Löftäckt then eij tienlig wara 

kan till wed så att then wäxande skogen må blifwa utödd utan lämnas grannarne 
till nytta i framtjden. Bryter någon Böte En dahl:r Silf:rmt. 

7 0 

Bör och Jnhyses hion giöra Byen tienst wed Rååhägnadens omlagande och 
uphägnande. 

8:o 
Om någon Wintertjden är nödsakad att igenom annans änges hägnad giöra 

sig wäg bör han then samma om wåhren i lika gått stånd uphägna wed Åtta 
öre S:rmts plicht. 

9: 
Lijkaså ware förbudit att å annans äng hugga någon wed och således then 

samma med rijs upfylla. Böte den det giör En dahl:r Silf:rmt. 

o: 
jngen må öfwer ens annans åkrar Kiöra med Kiärror sedan Kiähl2n är utur 

j orden gången den det giör Böte En dahl:r Silf:rmt. 

II: 
Eftersätter åldermanen sin skyldigheet Böte Twå dahl:r äfwen och Bij- 

sittarena om de dett samma försummar plichte En dahl:r Silf:rmt. 

I2: 
Af Böterne bör Åldermannen niuta En Trediung och En Trediung begge 

Besittarena samt En Trediung Byen tillfalla för hwilcka böter Åldermannen wid 
Åhrets Slut bör redowisa derjemte bör och Bysens andel ligga aldeles oförrycht 
och otillgrepen. 

13: 
Bör ålderman och Bijsittarena blifwa ansedde ibland Sochnens älsta. 

Att förestående puncter är således af oss emottagne, som oryggeligen hållas 
skola; Ty låta wij till theras bestyrckande härunder skrifva wåre Namn och sielf 
rista Bomärken. 

_Ur och dag som föreskrifvet står. 
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Såcklot Bys uti NyCarieby Sochn Bynäts Protocoll 

d:n 29 Aprill 1751. 

I :mo Föreställer H:r Bookhållaren wällbetrodde Anders Lööf, at så wida 
han för Tågs hemman hwarken höst ell:r wåhr kan betiena sig af bysens 
fiskewatn, i anseende till dess aflägenhet, och kostsamt folcks under-
hållande samt lång wäg med fördslor af dhet lilla som Gud behagar för-
läna, så med Rysior, Kattiskor, lill och dämpnot höst och wåhr, ty an-
håller han uti byrädt at wijd Lodöhren med ströming Not få draga warp 
om warp ell:r hwart annat warp oanset dhet han med utbysmän lagt lag 
Samman, Så wida han wijd Wädöhren och de öfrige ställen kan sig för 
den långa vägen eij betjäna, at föra fisken utii warma Somar tiden och at 
under hålla der wijd apart fiskie Rodare lönar sig intet, begiärandes altså 
bylages ytran här utij. 

Härpå gifwer Nu byelaget et Sådant Swar, at H:r Bokhållaren efter-
låtes at draga Sin warv enär en an drager sin, nu i dhetta åhr men ej längre 
med ut bys män. 

z:do Anhåller H:r Bookhållaren at Byemännen mått utse honom någon 
Ny gårds tomt, men byemänen Säga sig icke weta hwart dhet skall vara, 
utan H:r Bokhållaren kan Siälf utse hvar dhet bäst kan sig giöra låta. 

3 :tio påstår H:r Bokhållaren at få tjudra ell:r insläppa sina hästar på egna 
ägor så wid Ährningenl som höst och wåhr utan andras förfång hwilket 
af allom ofenteligen Samtycktes. 

4 

5 :to skola Ålderman nied sina Bijsitiare Syna ängeshägnaden instundande 
wåhr hwilket Byelaget efterlåter, så wida dhet är stort beswär at ther 
med hela Byelaget skall beswäras men alla byemän skola sätt ja sitt bo-
märke på båda ändarne af hägnaden wijd 8 ö. S:mt vite. 

1  Ährningen = plöjningen (med årder). 
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At följa med Ålderman och bisitiarne at gå gärds gårds Syn, för 
ordnades Jonas Mickelsson och Johan Hansson, widare om det finnes 
någon giärds gård oduglig, och en Sådan som den äger Will eij undergå 
hwad ålderman och Bisitiarne Synar, den Samma skall wara förplicktat 
at sielf kåsta der på utbys åldermans Syn. 

6:tio till Sades them som hafwa giärds gårdar wijd Kyrck Kullöhren at dit 
förskaffa giärdsel. 

7:do Så wijda Lars Giärtrus har nu i winter mist en häst an hölt han at få 
taga en Borgar häst ifrån staden till bete för sina nödvändiga Somar 
kiöror, hwilket af alla grannarne bewiljades. 

8:wo beslöts at budkaflen skall Bäras af Tågs, Ahlnäs och Norssas 2 gånger, 
theremot Sigfrids åboer en gång. 

9:o Frågades Byemänen huru mycket törf the hade, hear på Swarades 
som följer 

f:r 
Yrjas och Nissula 4 
Hints Anders 5 
Häming Jonas 4 
Biörn Johan 5 
Giästgifwars Anders Styrman 3 
Anders Bryggar 

Io:de för böd Johan Tohmasson sine förre Not Interessenter, at de icke hä-
danefter få betiena sig af hans Not hus Så wijda de hafwa skilt honom if:n 
Noten, thes likes båten then de till förne hafwa haft till Sammans, Samt 
Not Gistan som står på bärget, äfwen Notekåtan. 

på före gående Dato Nembl. d. 29 April, uplästes för Samtel:e Bye-
männen by ordningen. 

Ålderman Matts Snåre och hans bisittiare hafwa synt Före eldstad d. 
i Maij 1751 somlig hafwa de funnit odogelig basto ugnar och wi benådade 
dem men de skolla bättra sig thet Lärer intet wara så långt till andra 
gången och en part utwiste sig wara ohöflige emot synnesmänen 

d. 27. Maji 
Hölts Byaråd uti Sochlotby i närvaro af Crono Ländsman Wälachtadt 

H. Petter Bergdahl samt Byålderman if:n Carby Anders Warg med sine 
Bisittare Hans Warg och Lars Knuts Mats tå Crono Ländsman tillsporde 
Bys boerne huru wida de woro nödige om Exemplar af Byordning [ningjen 
på finska språket hwaruppå efter thes utlåtande lämnade ett Exemplar 
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till Sochlot och Carby Boernes gemensamma tienst hwilcka Byar äf:n 
tillförne haf. sine inbundne swenska Byordningar.2  

Hwarefter uplästes Kong. Maj t:s allernådigste Bref till samtel. 
Landshöfdingarne af d. 20 Febr 1742 angående LandsCulturen med 
åtwarning att med upmärksamheet och eftertryck fortskynda theras egen 
wälfärd till thet theri högtönskelige ändamål. 

Efter Johan Biörn blef öfwertygad att hafwa skickat sitt Barn med 
Åldermansstafwen till sammankallande i Byråd i Sochlotstorbyn hos ålder-
mannen Mats Snåre men icke kunnat utredt på hwad ort och ställe den 
samma och hwad timma then skulle hållas ty böter han i förmågo af 

8ö Byordningen 8 ö. S:rmt med förmaning till samtel. Byemännen att taga 
sig för sådant till wara. 

På tillfrågan är giärdesgårdssyn hållen omkring besådda åkrar och 
ängar undantagandes att Hendrich Smeds och Pähr Nyckenän klagar 
der öfwer att giärdes gården skulle wara förfallen omkring Stor och 
Ytterst giärdor hwarpå Åldermannen jemte de öfrige Bys boerne förklara 
sig thermed att han intet blifwit tilsagt therom eij heller för de thesemel-
lan -warande syner kunnat medhinna i anseende hwartill såsom och at 
ingen skada säjes wara skiedt igenom thenne förfallna giärdes gård så 
befrias wäl ålderman med Besittarne härutinnan men med den åtwarning 
att hädanefter noga tillse att alla Åker och Engeshägnader hållas i tillhör'. 
stånd hwarwid åligger Bys Boerne när de förmärka någon felachtighet på 
giärdesgård och hägnaderne sådant straxt Ålderman tillkiänna gifwa. 
Grindarne angående intygas wäl wara i stånd doch ehrhindrade Liqvi-
dations Comissarien och Sockneskrif. H. Gust Wessman att icke allenast 
Landswägsgrinden -wid Kyrckkullöhren utan och Bywägs grinden på 
Redet äro i oförsvarl. stånd hwarpå slöts att till i mårgon böra weder-
börande ägare försätja thesse grindar i fullkorn'. stånd så fralla de will 
undgå then plich(t) som byordningen i ty mål förmår. 

Till omansning i detta åhr utsattes för Storby trädesåkren Storåkren 
Lillbyn Tistellåkren samt Carbyboerne Gl. åkren och Wästergiählan 
således att desse åkrar blifwa behörigen dikade till Skår- och utfalls Diken 
breda renar borttagna och på åkren förda samt Skogen innom åkren 
bortrögda. 

Bys wägen igenom Byn och till åbron sättes innom 14 dagars tjd i 
fullkoml:t till 6 ahl:rs bredd wid 2 d. S:rmts plicht hälst som den samma 
är Bysåboerne emellan tillförene fördelt. 

Sedan påmintes om Swinens ringande att en hwar som them Ega 
thet giöra så kiärt the them behålla wille och thes utom plichta. 

2  Socklots exemplar är inbundet i en tunn pappärm. 
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D. i Maji är wäl syn hållen på eldstäderne men om och huruwida weder-
hörande förbättradt hwad bristfällighet befunnits skall ålderman med 
bisittarne i thenne dag syna och skåda då hwar och en efter 8 dagars 
förlopp wid den plicht som Byordningen förmår då och innom samma tjd 
bör måså ifrån Wåningshusen bortsopas som all ruten Takwed borttagen. 

Härwid anförde Liqvidations Comissarien H. Gust. Wessman att 
som den Högdt:de Härads Rätten så wäl som Högwälborne H. Lands-
höfdingen och Riddaren af Kongl. Maj:ts Svärds orden G. A. Piper 
wäl- och höggunstel. lämnat Frostdals, Nybonds, Yrjas och Nissula samt 
Giestgifwars och Biörns hemmans åboer i Socklotby tillstånd att få i 
anledning af Hans Kongl. Maj :ts allernådigste förordning om Lands-
Culturen af åhr 1740 samt lika nådigst ytterl. förklaring öfwer den samma 
Ähr 1742 utdika och intaga det så kallade Åkerträsket: Så tillsporde 
Comissarien samtel. Bys Boerne om och huruwida the theri wilja taga del 
eller ej. Hwaruppå the öfrige Bysboerne i Sochiot Lillbyn Anders Hints 
och Jonas Hemming nu som tillförene woro ståndige dertill att the theruti 
ingen delachtigheet taga therpå Comissarien Wessman ehrhindrade sine 
medjnteressenter att the innom instundande Midsommar anlägga arbete 
på utdikningen så framt the wilja af en så högkongl. Nåd dehl achtig 
giöras samt bestå the therwid anwände umgielder, öfwer hwilcket alt 
han begiärte Byerättens protocoll. 

Giärdesgården wid Kyrckullöhren så åtager Tågs sig att hålla till 7. 
fam:r likaledes Pähr Pährson Nykenän till 41/2  f:r. 

Jonas Fleming behåller sin giärdesgård till des ordentel. giärdesgårds 
delning hålles. Wid Kihlliden äfwenså Erich Nybond. 

Beslöts att Syn skall nästkommande Torsdag Klock. 8 på samb-
lings platsen wed Nybond Qwarnen wed dett så kallade Storträsket. 

Erich Jacobson begiärte delning och jämkning omkring Ransviks 
ängen som bewiljades med åtwarning att hålla sine änges teegar i fullkoml. 
stånd. 

Liqvidations Comissarien H. Gust Wessman jemte des not jnteres-
senter Erich och Johan Nybond samt Giestgifwars beswära sig deröfwer 
att en del Bys Boer skola på egenwilligt sätt fråntaga them theras not 
warp när lotten på dem föll. Hwarföre the förbehålla sig them till behörig 
domstohl instämma låta med anhållan Byarådet wille förmana Bys boerne 
att taga sig till wara för slike skadelige egennyttigheter som och skedde 
hwaröfwer beslöts att then som hädanefter af Byemännen tager then andras 
not warp enär Touren på honom faller skall böta i d:r S:rmt och mista 
then undfångne fisken. 

Bonden Hindrick Smeds i thenna by klagade theröfver, att Liqvi- 
dations Commissarien Wessman och åboerne å Nybonde hemman Erick 
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och Johan Nybonde skola i thenne wåhr ifrån glia stället bortfört Små-
holms änges gl:a skilljegård, af förra stället; Men när bemelte ärende 
förekom upsteg denne byss ålderman och bisittare, säijande sig ei kunna 
wara i ståndh thenne saak sluta; bemelte ålderman Snåre förekallades 
tå han förklarade sig således, att han ei wille sin granne så ondt honom 
till någon plicht fälla, så wida honom Snåre war kunnigt thet att [att] 
Härads Rättens Extract skall wara utfallit att en hwar som dehi ther städes 
äger böra gierdes gården stänga; hwarföre och så wida han således med 
thes bisittare giorde sig sielfwa gäfwoge antogs ålderman ifrån Carby 
Anders Warg och bisittarena Mats Lars Knuts och Hans Warg, tå thetta 
ährende förehades som följer. 

Tå han sade at förenembde Fråst och Nybonde åboer borttagit och 
önisatt thet gierdsle eller gierdesgård som widh förstnembde Småholms3  
änges skildnad af nyo Byamännen upsatt blifwit Commissarien Wessman 
infördt följande Dictando. Att Hindrick Smeds anförde Klagan består 
så mycket mindre af någon grund, såsom befogad och rättmätig skönjes 
i :mo therutaf att ingen dehlachtighet hitintill i samma gierdesgård ägt, 
2:0 bor på thenne sida om wiken hwars Creatur och boskap aldrig ther-
städes mula, utan så är när äng:ne öpne blifwer, tå han af thenne intächt 
bättre förmåhn äger än för. 3:o äro Fråst och Nybonde åboer för bemelte 
marck skattlagde, hwilka wi efter lag äga inhägna, och som [som] Smeds 
således uti z:ne Bye Mäns och LändsMans öfwerwaro eftertänckeligen 
och dierft sätt, welat tilläga mig och Nybonde åboer i så måtto wålds-
wärckan, så anhålles om plicht, samt att så wida Byålderman och bisit-
tarena äro jäfwoge så begiärer sistnembde åboer syn på thenne gierdesgård 
huru gild gierdesgården finnes, dock påstods icke plicht hwarcken på 
ålderman eller bisittarena, häröfwer slöts efter byamännens tagne afträde. 
Under thet bya Rätten veoro stadde att öfwerläggia om förenembde saak, 
inkom Liqvidadions Commissarien Wessman och opwiste förenembde 
Härads Rätts protocoll, hwar uti LänsMan Bergdahl är på Byamännens 
begiäran förordnadt samma gierdes gård dehla, tå efter noga bepröfning 
beslööts, 
beträffande Hindrick Smeds klagan öfwer then borttagne och flyttade 
gierdesgården, så hade honom ehuru wähl som åtskilligt wid under-
söckningen anfördt till sin befrijelse, ei bordt utbrista, att the borttagit 
gierdes gården, utan ther öfwer bordt tahl föra, att ingen betahlning för 
Byamäniieiis giorde arbete är them tillstält; hwarföre och så wjda han 
inför Byarätten och wid ByaMänens sammankomst oanständeligen öfwer- 

i :d:r farit thes grannar så sakfälles han till En dahl:r S:mt efft: B: 0: i 5 
och som ålderman Snåre obefogdh endast therföre ifrån bya Rätten 

3  I handskriften står Småhloms. 
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opsteg, att han ei thes granne saakfälla wille, hwilket och thes bisittare 
giorde; hwarföre och så wida thetta war en sådan Sak som honom icke 
if:n thes syssla afstängt, utan synes således thet han twärt emot B: 0: i: 5 
sig försedt, hwarest således står thet ålderman med thes bisittare böra 

2 d:r alla Disputer afgiöra: I följe hwaraf Ålderman ansees med 2 d:r och 
2 d:r bisittarena med hwar sine En dahl:r S:mt enligt B: 0: tillökte §: 5: och 

then syn som Commissarien Wessman begiärdt, kan nu ei skie, så wida 
Härads Rätten, thet till dehlning utsedt, hwilken om så påfordras för 
sig gå skall wid påfordran. 

af Bysens Kasa ut gifwer ålder mannen Matts Larson 5 dalder Kåpar 
mynt till hans Lön som far till her dax man till Wöro 

Petter Petterson till hans Lön4  dito till Mats Harald 3 d. Kmt. 
Extracts Lösen 2 d. 22 

61. Laduland som Lillbys fää betar både höst och wåhr Ty Byemännerna 
sielf betyga 21. Ladu Land som både Stor och sombl. Lillbys åboer beta 
tillsamman. Ty the sadde att byemännerna skola dem skona denna 
gången men giöra the thet andra gången så sakfälles them. 

Liqvidations Commissarien Gust Wesman anförde klagan theröfwer 
att bys åboerne nembl. Elias Wijk, Pähr Nyckenen, Hendrick Smeds, 
Matts Harald, Jöns Giertruds Lars, Sigfrid Sigfreds i denne sommar 
fört theras kalfwar på Wädörs holme hwarigenom des äng blifwit upbett. 
Hwarom the så förentes att thesse förenämnde tillställa Herr Commissarien 
trenne ltt gods höö för hwar Kalf the therstädes haft, hwarmed Com-
missarien förklarade sig nögd och påstod på them ingin plicht. Ty byrätten 
thet samma efterlåter. 

Sedan anfördes Klagan theröfwer att the Lillbyboer undantagandes 
Fråstas, och Nybonds hemmans åboer insläpt theras boskap i Hässarwyks 
äng utan att [tillsäja] derom tillsäja ålderman och grannarne i byn. Hwar-
öfwer beslöts att byrätten med bysboerne wäl för denne gången will 
hafwa dem för then plicht the sig ådragit för skont; men skola the andra 
gången thermed beträdas skola the dubbla böter wara underkastade. 

Ternäst anhölt Hendrik Smeds att få till enskylt bete höst och wåhr 
nytia des enskylta ängesmarck i Lädöra bestående af 5 Laduland hwarwid 
the Lillby boer sig undandrogo i swaro måhlet hwarefter öfwerens-
kommo som föl. 

4  Från och med »af Bysens» är anteckningen gjord med ovan handstil. 
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Aldenstund de flästa af Storby af byamännen neka och emot stå att 
Smeds åbon skall få enskylt beta des förberörde ånga och bya rådet har 
sig noga bekant att denne om förmälte äng som är belägen innom en. 
hägnad med de öfrige bys ängarne i Öskatan eij kan utan grannarnes för-
fång afstängas altså kan byrätten icke samtycka till hans begäran utan 
förb. med betandet gementsamt som af ålder warit hafwer. Sedan detta 
warit afkunat förklarade Hendrick Smeds sitt misnöje och hänskiöt sin 
sak under utbys åldermans råd hwilcket honom bewiljades i anledning 
af Byordningens 26 5;  doch så att sådat begiärar och att han strax erlägger 
i stämpla Pappers afgift 7 ö. Kop:mt och uti Protocols lösen i d. 16 ö. 
samma mynt. 

Tillstundande Torsdag skall war och en stänga sina Ladu dörnar samt 
Häsior och Johan Biörn wara förplicktad att gifwa åldermannen tillkiänna. 

Tillkomande tjsdag 8 dagar till böra Storholmarne vara afbärgade, 
thå tillsägis Ålderman om lof till betande. 

Ålderman i Carby war den 25 Juli i Lill Sochklotby hos bondemannen 
Thomas Johanson Blifwit Sakfält till 2 d. S:rmt för thet han eij uträttat 
sin tienst richtigdt. 

D. i Augusti 1751 
woro bönderne Oluf Wijk, Elias Wijk och Jonas Häming eij till 

städes, enär giärds Syn hölts i Karwijken, Såsom och Nämbde man Anders 
3 d. Yrjas och Hans Mårtensson Yrjas, ty sakfälles Elias Wijk till 8 ö. S:m, 
Kmt Oluf Wijk dito 8 ö., Jonas Häming 8 ö., Nämdeman. Anders Yrjas 8 ö,. 

dito Hans Yrjas 8 ö. alt Silf. mynt. 

Byräts Protocol af d:n 14 october 1751 
i :mo Sedan Byemänen blef före läsen till underrättelse Kongl. Maijstets 

Aller nådigste bref af d:n 20 Februari 1742 före togs på följande sätt 
som följer, 

2:do före hade ålderman at han åtskilliga gångor har påmint byalaget at 
förbätra deras Eldstäder. 

3 :tio Klagar ålderman, at han åtskilliga gångor har påmint Jakob Hints 
at förbätra sin bastugu ugn. 

4:to äfwen har Jonas Häming haft oduglig ugn som af bisitiarna är Neder 
bruten, ocn nu å nyo wähl upbygd, igiän. 
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5:to Anders Yrjas hade äfwen en oduglig bastug ugn som äfwen är upbygd. 
6:tio Giästgifwars äfwen för 2 bastugu ugnar som äfwen äro upbygda. 
7:tio Pehr Nykonen hade äfwen en oduglig Rijugn 

föregående hemmans åboer warda här med sakfälte till 16 ö. S:mt 
för sina eldstäder, Jacob Hints 16 ö., Jonas Häming 16 ö., Nämdeman 
Anders Yrjas 16 ö., Giästgifwars Anders Andersson 16 ö., dito Giäst-
gifwars Johan Andersson 16 ö., Pehr Nykonen för en Rijugn 16 ö., alt 
Silfwermynt, som sig bestiger till 7:16 d. Kop. mt inalles. Pehr Nykonens 
Rijugn lemnas för denna gången odömd tils Nämdeman Lassila här om 
gier sitt witnes betyg.5  
Skall wara eftergifwit efter Byåldermannens intygande, men Bysens rätt 
utgår. 

8:vo Sedan förestältes byemänen at up Rödja beteswallen i tre dagar hwarest 
dhe dhet beqwämligast finna. 

9:do har byemännen begynt at anlägga stengiärds gårdar. Såsom Nämbde-
man Anders Yrjas 2 f:r, Johan Nybond till 3o f:r, Wijk Oluf och Elias 
8 fambnar, Smeds Hindrik 6 famb. Äfwen Ahlnäs Aboän Hr Rådman 
Aulin och Hr Rådman Lithofius 8 famb:r, dito Jacob Hints io famb:r 
äfwen Comisarien. Wessman 4 famb:r färdigt men dåck en [en] stor dehl 
anlagt dessutom som eij är färdigt; Sigfrids har äfwen 8 fambnar Ny 
stengiärdsgård, Mickelä Mickel har och anlagt 4 fambnar, de öfrige 
åboer hafwa Nu härtils eij kommit at anlägga Någon stengiärdsgård så 
wida på deras åker tract; är stenlös Jord dock hoppas at framdeles om de 
Kunna sig på utmarken upbryta någon åker af stenig Jord wilja de det 
då fort sätja. 

o:de Beslöts af byemännen at uti instundande winter hugga wed och föra 
till Aminnet lo fambnar på hwart halft mantal och de mindre och större 
hemman i Proportion ther efter. Och Samtycka de dhet witet at then mera 
hugger och framförer till Aminnet skall Böta så mycket som wärdet på 
hans dehl af weden Kåstar. 

ii:te Klarerade Ålderman Mats Snåre sig ifrån sina Bisitiare Lars Giärtrus 
och Johan Nybond, och betalte them de Sakören som för åhr 1750 hade 
them till fallit Nembl:n iz d. Kmt hwardera. 

Wijd byrådet d:n 14 Oktober 1751. Anhölt Ålderman Mats Snåre, 
at efter den högtährade herads Rättens gunstiga befalning noga giöra 

5  Nämndeman Lassila var hemma från Kovjoki. 
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sig under Rättat om den Eld som den 7 Jullij under gudstiänsttijden har 
begiynt at brinna, på Såklot Öfwerhedet; Nu såsom Jacob berätade inför 
den högtährade härads Rätten, at han har warit under hela gudstienst tijden 
Sedan han mötte H:r Comissarie Wessman i Nordnästået, har warit 
wid Giästgifwars. Så berättar nu alla Giästgifwars Åboer, at han aldrig 
där har warit; undantagandes hoos Eriks hustru Brita Andersdotter hwil-
ken berättar at han till henne kom enär Röken Begynte Synas, hwilket 
äfwen dhes dotter Anna Eriksdotter och witnar. Och Kom i den mening 
at låta luska sig; men där icke drögdts Någon timas tijd, förr än alla gran-
narme måste till Elden, at Släcka.6  

År 1751 d. 4 Nowember höls Efter förgongen ansäijelse by Råd ij 
Såklot bij på Nårs hemmanet då öfwerlagt7  blef, huruledes dett wore 
nödwändigt at bringa till slut den twist, som ännu är oafgiord emellan 
denna, ock Kofjoki by om Råå och skildnad i Skog ock Marck; då i 
förstone oplästes den Lofl:e Härads Synerettens Utslag i Måhlet af åhr 
1735, hwarvid ock byemännen giorde sig underrättade om dhe vittnens 
utsagor, som af wälbemt:e Syne Rätt afhörde blifwit; hwarefter samtel:e 
närwarande Byemännen efter öfwerlägning, enhälligt stadnade i det slut: 
at förenämde twist, skall med samnad hand och alfwarsamhet, enl:n 
förbem:te Utslag och dhe deruti föreskrefne steg, till ändtel:t slut bringas, 
åtagandes sig en ock hwar af Byemennen at utan gensago gå i Utlägning 
i proportion af ens och hwars innehafwande hemans storlek; derjemte 
afgiordes och enhelligt bijföls: at den omkostnad, som på en och hwar 
efter richtig uträkning kommer, skall straxt om någon skulle visa sig 
med betalningen trög och motwillig, af Byens Ålderman och bisittiare, 
utan widare rättegång utmätas.8  Hwarwid Rådman Samuel Lithovius 
såsom ägande hemman i Byn och deltagande i twisten anmodades at 
åtaga sig denna åfwan omr:de twist till utförande emot richtig och skiälig 
betalning och arfwode som thertill, ock nu närwarande, sig nögd och 
willig förklarade. Och at alt detta må desto säkrare richtighet och bestånd 
winna; ty blef thette beslut med Namns och Bohagsmärckens undersät-
tiande bekreftat. Åhr och dag som föreskrifwit står. 

6  Denna notis, i handskriften lösryckt från rätt tidsföljd, har insatts på behörigt ställe. 
7  Från och med »År 1751» till och med »då öfwer» är skrivet med ovan handstil, stilen växlar alltså mitt 

i ett ord. 
8  Denna överenskommelse ingicks väl för att byordningen var så pass ny. 
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5 0 

Then 22 Novemb. woro Sochlot och Karby Åldermän med Bisitta-
rena jemte Byssboerne, at syna the 3:ne hööhässior i Karwiks ängen, som 
blif:t i förieden Sommars el:r höst, af Kreaturen upbette och befans: at 
häsiet på Långflyet, har wäl, Boskapen Kunnat medelst en swag hägnad 
tillslippa; men häsiet på Bredängen och ledet wid gaml. Landsvägbroen, 
har warit wäl omhägnade så at Boskappen eij kunnat utan menisk() till-
hjälp them till koma besynnerligen som all nedbruten hägnad war utifrån 
häsian och ledet rånde och förde. Men hvilken som thet sednare giordt 
säger sig ingen weta. 

Therefter anförde vice Bookhållaren H. Lööf att rån emellan Tåg 
och Hintz äng uti Ledörsänge blifwit flyttad inpå Tågs hemmans änges 
teg till 7 f:rs bredd, utöfwer then skildnad Jacob Hintz uti ålderman Mats 
Snåres och flere byss boers närwaro åhr 1750 om sommaren utwiste och 
med påle blef utmärkt; hwilket äfwen åldermännen med Byss boerne 
with thetta tilfället befunno: doch som hvarcken Jacob Hinys el. thes 
Son nu woro tillstädes; ty anstår med målet til et annat tilfälle. 

Åhr 1751. d. 20 December höjts Byeråd i Sochlot by å Fråstas heman, 
i närwaru af Ålderman Matts Snåre och Bisittaren Jacob Harald. Då först 
undersöktes om Budkaflens richtiga omkring gång Byemännen emellan, 
hwarwid befants, at Bonden Jacob Anderson Sigfreds försummat at 
redicht lefwerera budkaflen if:n sig, derföre han blef sakfäld till 8 ö. S:rnt 
enl:t Byordningens i5: 

Sedan undersöktes hwilka eij woro närwarande då föl:nde woro borta 
neml:n Bisittaren Anders Anderson Giestgif:s, Jonas Heming, Anders 
Jacobsson och Johan Björn hwarföre de sakfälles till 8 ö. S:rnt hwardera 
enl:t förberörde 5: 

Åldermannen frågade Byemännen hwilcken af dem, till sidsta samman-
kornsten d. 9 sidst:ne December warit ordsaken, hwarwid gafs wid han-
den, at Bonden Johan Nybond, först utskickat budkaflen, som likwäl 
först bort gifwa Ålderman wid handen, innan han Beswärade Byemännen 
uti en mindre angelägenhet at komma tillsamman hwarföre han belägges 
med En d. S:rnt. 

H:r Bookhållaren Lööf beswärade sig deröfwer, at någre af Byemän-
nen, öfwerfallit des drängar med hoot, under det de huggit wedh i skogen, 
hward drängarna skall blifwa träskie och eij wilja giöra hwad dem befal-
les, och begierte at Byemännen, för denne gång måtte allenast få förmaning 
at eij härefter förmena hans drängar hugga wedh i deras samfälliga skog; 
som i Byemännens närwaru skiedde; Med begiäran H. Bookh. tillhåller 
sina drängar at i fall någon af stadsboerne som eij äger dehl i skogen, 
skulle hugga ock kiöra if:n Sochlot skogen någon wed, dem straxt an-
gifwa, som han lofwade giöra. 



Derefter androg ock H:r Bookh:n at wid en skiende Syn, på en äng, 
Twärängen kallad, d. 22. Nowemb: sidst:ne skall rån finnas wara flyttadt 
7 f:r inpå H:r Bookh:s äng, hwilcket han wille Åldermannen skulle under-
söka om. Men som Byrätten eij kunde utreda denna sak så hänwistes 
H:r Bookh. Lööf at till den lofl. Härads Rätten den widare utföra. 

Som ingen anstår at samman kalla allmoge mindre kring skicka bud-
kaflar och ty medelst missbruka Kronones märcke, än the Personer 
hwilka ärhållit öfwerhet:s tillstånd thertill, altså ock så wida konungens 
höga befallningshafwanden i orten förordnadt mig till upsyningsman 
öfwer By rätterne i NyCarleby S:n, at tillse huru skickel:n wid the samma 
tillgår; Så kan jag eij underlåta enl:t min plicht at hemställa Byerätten, 
Bonden Henrick Smeds, bisittaren Matts Lars Knus, Ålderman Henrick 
Kåld if:n Sundbyn förfarande d. io sidstl. i denne månad tå thesse trenne 
uti mindre nödigt och als intet wichtigt mål sammankallat 3:ne Byars 
inwånare utan at förut i anledning af Byordningen sådant tillkienna 
gifwa Åldermannen at utgifwa kallelsestaf eller budkafla. 

Bonden Matts Lars Knus närwarande Förklarade sig, at sådant warit 
hela CarByens begieran, då han först warit till H. Häradshöfdingen Mal-
leen, at begiera af honom Skattläggningen men blifwit förwist till H:r 
Commissarien Wessman hwarpå han med FIenrik Smeds, och Ålderman 
Kåll gådt till H:r Commissarien och begierdt låna hus, till Byemännens 
sammankomst, som H:r Commissarien honom efterlåtit, hwarpå Bye-
männen kommit till hopa. 

Att häradshöfdingen Edle H:r Carl. W: Mallen, skall hänwist desse 
tre at begiera af mig dett omhänderhafde Conseptet till skattläggningen, 
så har dett intet till den ändan skiedt at sancka på mig trenne byars sorl 
och öf:r lopp, therlikwäl jag bör äga såsom husägare all fred och hägn, 
så för ohöfwiska ord som någon åtgierd. 

Att jag har låfwat them hus till förbe:mte sammankomst har i annan 
afsicht icke heller kunnat skie, än som nu, tå jag tänckt wigtiga Ährender 
skulle förehafxvas under Byrätt, men intet kunnat mig föreställa, at jag 
skulle blif:a ofredad uti mitt egit hus så at jag måtte taga if:n samman-
komsten afträde. Till bestyrckande af thesse sednare omständigheter, 
wille Bye Rätten afhöra, såsom bisittaren Hans Henriksson Warg som 
nogsamt lära kunna berätta hwad som förehades. Hans Warg förekallad; 
berättade sig eij något kunna minnas mera, än oanständigt wäsende hål-
lits. På erhindran sade han ock at Matts Lars Knus skulle sagt Nuolka 
Jalat wiel, han men full wij skall ännu gifwa honom gåfwor och skäncker 
och mente H:r Commissarien Wessman, fast han eij nemde honom i namn. 

Matts Lars Knus nekade sig på något sätt oroat H:r Commissarien, 
eller ohöfwiskt talt emot honom. 
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H. Commissarien anhölt at desse förenemde Bö1ider, måtte tillhållas, 
at [för] allenast få en förmaning så framt de nu wilja tillstå sitt fehl och 
en an gång afstå med sådant, men i fall de wilja neka, förbehölt han sig 
at Lagel:n dem till tala. 

Åldermannen Anders Warg berättade sig befalt desse efter nemde 
Bönder at gå till Commissarien, och fråga om H:r Commissarien wille 
gifwa dem skattläggningen utan Byeråd, eller eij, men huru sedan aflupit 
wiste han intet. 

Men H:r Commissarien nekade, emot dett att de begiert mindre något 
om någon skattläggning utan allenast hus rum. Härwid beslöts: 
Att emedan Henrik Smeds och Henrick Kåll eij nu woro tillstädes, så 
upskiöts härmed denna gången, emedan ock dagen är redan förliden, 
till des Ålderman finner nödigt härnäst samman kalla Byemännen, då 
Kåll och Smeds böra wara till städes wid dem förelagt i d. S:rnts wite. 

Anders Jacobsson belägges med 8 ö. S:rnt böter för det han försum-
mat at gå på rågång efter åldermans befallning d. 12 sistl:ne December. 

Byrätten tog i öfwerwägande att hwad angår Bonden Jacob Anders-
son som försummat at riktigt lef:a budkaflen if:n sig och derföre bött 
8 ö. S:rnt så emedan han eij tillfullo är blif:n öfwerbewist, så warder 
han denne gång för böterne frij. 

Sammaledes och the som eij straxt wid Rätten sätte sig wore tillstädes, 
men straxt derpå sig infunno nembl:n Bisittaren Anders Andersson, 
Jonas Heming, Jacob Andersson och Johan Björn bötte, warda if:n 
böterne frij. 

Ålderman Matts Snåre upsade sin Åldermannatienst hwarföre wahl 
till en ny Ålderman förrättades 

Snåre Giertruds Olof 
Lars Phr Wiik Heming 

Tågs 
Alnäs 
d:o 
Fråstas 
Nårs 
Sigfreds 
d:o 
Rank 1 
Michilä 
Giertruds 1 
Harald 
Nickonen 
Snåre 
Wij k 



Snåre Giertruds Olof Heming 
Lars Phr Wiik 

d:o 
Smeds 
Giestigf:s 
d:o 
d:o I T o 
Yrias 
d:o 

8 

Lars 
lo 

Hemming 
Flints 
Björn 
Nybond 
d:o 

15 

Emedan Lars Giertruds wunnit mästa voterne, så warder han ock 
nu härefter för ålderman erkiend, härefter utnemde Ålderman Lars Gert-
ruds till sine Bisittarer nembl:n Phr Nickonen och Jonas Heming. 

Therefter anförde Liqvidations Commissarien H. G: Wessman, at 
som högwählborne H. Landshöfdingen och Riddaren af Kongl. Maijst. 
Swerdsorden genom högtwördat utslag förordnat at utaf the förståndi-
gaste Män i Byn utses till Åldermän men de fleste i Sochlott by icke dess 
mindre utwaldt denne Lars Gertruds till ålderman i besagde by förmodel. 
i den afsicht at the nu framdeles skohla få lefwa efter egen godtycko och 
efter sätta the skyldigheter som Byordningen dem pålägger, så kan jag 
eij undgå med mindre jag honom erhindrar at så framt han icke till alla 
dehlar efterkommer hwad Swerjes Lag innehåller och förmår, utan lämnar 
Byemännen tygell frij lefnad så skall han tillika med hans bisittare eij 
undgå at blifwa besökt med utbyss byaråd. 

Föröfrigit har jag för min dehl at hembära ålderman [man] Matts 
Snåre jemte Bisittarene taksäijelse för then tid the fört Bya Rätten hwilcket 
jag förmodar alla Rättsinta i Byelaget lärer med mig instämma. 

Jonas Hemming för föröfwat owett emot Ålderman blef sakfäld till 
i d. S:rnt som utsökes. 

H:r Rådman Hans Aulins Son Isack Aulin, giorde en förfrågan till 
Byemännen om honom kunde tillåtas at kiöra hemåt någon wed if:n 
Sochlott skog, hälst på Sanden litet Ahlewed. Men Byemännen svarade 
at the endast håller sig wid Byrättens slut och H:r Rådman Aulins och 
Lithovi giorda lesta wid byrådet d. 6 october 175 o. 
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d:n 20 Janoarii 1752 
tillfrågade Mats Snåre, Hindrick Smeds om han wille ingå i then för-

likning som byalaget hade slutit, emel. drängen Olof honom Munstrins 
dräng! han Swarade Näij Så wij da at han alena hade pantat them så will 
han them och behålla tils förlikning ell. laga slut sker, 

2 

Wijk Pehr Swarar at han har intet at giöra ther med utan den som hugget 
har fått. 
Wik Mats Swarar Sammalunda. 
Mats Snåre Säger at han will Släppa dhes Ränker Såwida han sätter 
12 d:r i pant och hela byelaget hafwa ther till Samtyckt förut. 
Pehr Nykonen Swarar at dhet giorde Smeds på sin frij hand han Säger 
sig intet giöra ther med. 

d. 23 januari 1752 
Mats Snåre bettalte Elias Wik 6 d. Kmt för dhet han fordrade 
dito betalt Erick och Nils Lassila för thes beswär med 3 d. Kop: mt.1° 

d:n 23 Januari 1752 
Aldenstund Hindrik Smeds ej har fullgiort hwad han sig åtagit, uti 

Byrådet förleden höst 1751 ty Sakfälles han till at Böta För försumelse 
emot Byrätten, till Så stora Böter som resolutions lösen är Nembl:n 1 d. 
16 ö. Kmt. 

Enär föregående punct blef för Smeds 1-lindrik tillgifwen, framsteg 
han inför byerådet och begiärte utdrag af Protocollet ändoch at alt war 
honom tillgifwit, samt öfwerhopade Bisittaren Jacob Harald med smädes 
ord; ty finner byerätten skäligt för hans otidiga upförande emot bye-
rådet Sakfälla honom till 1 d. Silf:mts Böter. 
Sedan sade Hindrick Smeds sig hafwa Något at Påminna ålderman om, 
som för denn gången eij hinner till. 

följer här nu Wotering och åldermans wahl. 
ålder mannen Matts Larsson Snåre till frågade sinna bye men om the 
skole sam tycka med att kiöpa thenne timbran som Hendrik hafwer Låtitt 
tyga och the swara alle ä nteligen neii. Soklot d. 28 januarii Anno 1752. 

Herren Herr Hadels man Andreas Munstrin sade att han skule 
ick till råd sina drängar att kiöra till Soklot skogen att huga wed i 

9  Ett eller flera ord utelämnade. Denna anteckning, från och med »d:n 20 Janoarii», ingår inte i rätt 
tidsföljd, men har insatts på behörigt ställe. 

10  Den första anteckningen av den 23 januari, är med ovan handstil. Varken denna eller följande an-
teckning ingår i rätt tidsföljd, utan har flyttats. 
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Soklot skogen. Her Handels man Anders Munstrin begiärade sina ränker 
som wart ut pantat af han dräng i Soklot skogen byie mennerna hafwa 
slutit att her handels man skall få sin Tänk och pant setter 12 d. Kopar 
mynt till nemde man Erik Lasila till thes Herads rätten får skilia them.11  

Ålder mannen Lars Mattson till sade sinna byije men att the skulle 
kiöra timber till före sagde Capplanens bostäl, emedan föret på står så 
framt the wille undfly plikt som ordningen hafwer att innehålla. Sedan 
thet warit af kunnat på minthe Han sinna byije men at the skulle skaffa 
giesellett till the giärdes gårdar som the wetta tiara för fallne ware the 
sig så wäll till Åkrar eller till ängars giärdes gårda. Sedan på min the them 
at the skulle skaffa sådana timber till före sagda åbros upp bygelse skall 
behöfwas Kaflar och annat hwad behöfwes. 
Soklott d. 24. Februarii Anno 1752: L: M:12  
Then z6 Martii beslöts i Byarådet At Storby boer rödiar och dikar i Åhr 
Lillåkren, Larsåker och Storgähl, Samt Lillbyn Leråkren och thet wid 
plicht, hörandes ålderman jemte Bisitiarene syna huruwida Byemännen 
fullgiöra theras skyldigheter. 

Wid tienl:g tjd i Sommar uprensas dikena i Karwiken och giöras nya 
diken up till Maten såsom uti Storträsket hwar igenom sine ängar som 
ålderman med besittare haf:r hand öfwer. 

Sedan instälte sig handelsman And. Munstrin if:n NyCarleby Stadh 
med föreställning om icke Byemännen wille låta försona sig med des 
dräng Israel Gabrielsson för de 2:ne Lass wed han i denna Wintter 
huggit i denne Byss skog hwaruppå Byemännen samhälligt sig atlet at 
om H:r Handelsman Munstrin låter förfärdiga en kista för Byn af en alns 
längd och af ahlns högd samt 3 qv:rs Bredd med Beslag, handtag, Lås 
och gångjärn samt rödmålad på hwilckens lock wid målningen sättes 
thessa ord med svart Målning Sochlot Byss Åldermans Kista Åhr 1752 
lämnadt af And: Munstrin hwarmed bem:te handelsman å drängens wäg-
nar sig ock förklarade nögd at med första fullfölja aldra sidst till den 

Maij. 
De hoas Nemndeman Lassila i Kofjoki innestående 12 

d. lefwereras ock tillbaka åt H:r Munstrin 
And. E. Munstrin13  

Then 21 Aug. hölts Byaråd i närwaro af samtel. Byemän, tå Ålder-
mannen förehafde och åtsporde Byemännerne om the wilja betala Herr 
Rådman Aulin then omkåstnad han med Resol:ns utlösande och skaffande 

n Från och med »ålder mannen Matts Larsson Snåre» är handstilen valhänt. 
12  Anteckningen torde vara gjord av ålderman Lars Mattsson. 

Bykistan används ännu. 
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haft angående Landtmätarens förskaffan att upgå Bye eller Sochne Rå 
emellan Kofjokj och Sochlotby, hwaråt allesammans åtnögde och öfwerens 
komma att samma utgiöra efter Rö-talet, hwaremot doch Staffan 
Yrias och Thomas Ranck wäl motsade, men som the flästa Rösterne 
föllo therpå at thesse 36 d. skulle efter Röketahlen utgiöras ty förblif:r 
thet och therwed, och belöper till I d. 15 ö. på hwarje Rök. 

Och som Staffan Yrias utbrast i försmädelse emot Byemännen at the 
i d. skiälla åt honom som hundar ty kommer han therföre att anses enligt 

B: 0: I. 5 med I. d. S:rmts plicht. 
Sedan frågade ålderman hwilcken nu till påstående Ting skulle blifwa 

fullmechtig, angående Råhägnaden emellan thenne och Kyrckioby, tå 
Byemännen föllo på åldermannen at han sig dit begifwa skulle. Tå han 
wed samma tillfälle bestyr om fångskjutsens utbekommande genom 
sedlarnes inlefwererande till Härads Rätten. 

Thernäst påstod Mats Snåre plicht på the som släpt in Creaturen utj 
Byörs hagan, men som ingen wiste med säkerheet genom hwilckens 
hagan sådant skiedt, så wida skiljegården war nederrifwen, ty kommer 
therå syn at anställas om Bertilsmässo dagen efter Middagen. 

Sidst anförde Bisittaren Pär Nyckonen beswär theröfwer att Anders 
Giestgif:rs öfwerfarit honom med smädeord i Byemännens när waro tå 
han påmint Giestgif:rs at bärga holm ängarne på det att Byemännen 
ther skulle få beta, ty böter han therföre i d:r S:rmt tå Giestgif:r sedan 
sade sådant wara giort af afwund, efter till bärgande ännu tijd är. 

Then 26 aug. 
Till nästkommande Måndag, skall alla the som äga ängar oslagne i 

Sochlot holmarne och Karbyn afberga sine ängar och thet i stöd af 27: 5. 
B.ord: och skulle thes förinnan något finnas instämmes hela byn at befria 
sig med Edh ifrån nedrifwandet. 

1752 d. 2 1 Octobris woro samte 1. byemännerne till sammans Kallade 
då åldermannen Matts Larson förestälte Byemennerne om rågårds upp 
stängande emellan staden och Kyrckiobyn å enna sidan och Såcklot å 
andra sidan; hwar wid svarade lillbygarene at om storbyemennerna intet 
will taga dehl i hegnan wid Karwickträsket så wella de intet swara för 
sine dehlar i rågården, hwar å storbyemennen framstego, och begärde 
efter sine hemmans dehlar bytas från lillbygarena i de omrörde rågård 
som är å wår hälft med staden 1426% famnar, hwar wed åldermannen 
fant skiäligit o(c)h faststälte at d. 23 huius eller nesta fredag will gud, 
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at Byta byerne emellan, hwar wed blef ut nämbd för Lillbyen Anders 
Miche(1)son o(c)h Jonas Hemming o(c)h för Storbyen ålderman Lars 
Mattson o(c)h Per Nickonnen och at efter gammalt bruck efter röcke 
tahlet bytas skall; som å Storbyens 15 röckar belöper 856 fambnar å 
Lillbyen Dc) röckar äfwen 571 famb. som fasts tält o(c)h skiedd är. 

S D: förehafwdes o(c)h anföres huru mycket törfwe hwar och en detta 
åhr barckat neml. 

Smeds 7 fambnar 
Wick 4 fambnar 
Olof Mikelson 4 fambnar 
Snåre 7 fambnar 
Harald 4 fambnar 
Nyckenen 4 fambnar 
Giertros 4 fambnar 
Sigfrids 6 fambnar 
Simos 4 fambnar 
Nybondas i 2 fambnar 
Hints 5 fambnar 
Back 6 fambnar 
Biörn 3 fambnar 
Yrias 6 fambnar 

S: D: föredrog åldermannen Lars Mattson o(c)h bepröfwade jemte 
byemennernas bejackande at för hwarie halft mantahl tillåta tolf fambnar 
björck wed till staden at föra och försälja o(c)h fastställes i allas närwahro. 

Äfwenledes kommit öfwerens at rödia för betet i Dahlabuskan som 
der wederböra Sigfrids, Alnäs, Nors, Tågs at der i genom eij tillskyndar 
någon olägenhet. Mitti byen skall o(c)h rödia i Kulltået. Yttersta Gårdar 
utij wicken nedan för åckrarna, hwart till allesammans böra sig infinna 
weckan till om freddagen eller d. 3o huius at rödningen -wähl för sig gå 
o(c)h muhrbet blifwa i någorlunda stånd satta. 

Lillbyggarena skall rödia o(c)h samma dag muhrbet i Stubbhagan 
i skiekeligit stånd sättja. 

S: D: anklagade Johan Biörn Anders Hints o(c)h Jonas Fleming 
o(c)h Giästgifwar Anders för det de olåfligit tagit får och å byssens 
ägor låta beta. Ty fant Åldermannen Lars Mattson, bisittiaren Per Nycke-
nen, o(c)h Anders Anderson Giästgifware för skiäligit efter bys ord-
ningens 4 § första gången allenast böta 8 ö. S:mt med förmaning, fram-
dehles sig för sådant ackta. 

S: D: blefwo genom ofentel:e Auction försålt ett pr törnar som af 
Borgare blifwit tagit o(c)h nu genom uppropp med tiugu femb:öre betalte. 
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1752 d. 15. Decemb: blefwo byjemännerne samman kallade, då ålder-
man Mats Larson föredrog att wilja weta huru mycket hwar och en 
skiussat samt giort daxwercken wid Rågången Emellan Såchlot och 
Kåfiåki byar nembl:n 

Skiussatt: 
Hind Sme(d)s till Wexala i 1/2  M: 
Elias Wick till Juutas 7/8:M: 
Pär Nycken(nen) till staden och sedermera till Jacobstad 2:M; 
Mats S14  

Per Nykennen skiussat ifrån NyCarleby stad till Jacobstad: med ett 
Bref som kommer att uptas till i d. 16 ö. K:rmt skius där före. 

Äfwen Resolverades att alla 3 nyss:de daxwercken skulle uptagas 
som Rästerat därwed, så wähl med hästar som mans daxwercken. 

Comisarien Wesman Rest:r x i daxwerk. 
Jacob Hints Räst:r En dag. 
Anders Yrjas Räst:r 2 dagar. 
Giästgifwars Johan z dagar. 
Tågs Rest:r z dags wercke. 
Alnes Elias för häst:n z dagar. 
Alnes Råd:n Lithovius i i dag:r. 
Sigfrids Jacob Räst:r 2 dagar. 
Sigfrids Erick D:o 2 dag:r 
Per Nyckenen Rest 1 dag. 

dessa Resterande dagswercken böra utgå dett första som Byns arbete 
tarfwas. 

Then z 5 Januari 175 3 
Tå upsade Jöns och Järtruds Lars sin åldermans tienst uti samtel. 

Byemännens närwaro; hwarefter skiedde en annan åldermans antagande, 
hwarpå the fleste rösterne föll på And. Flints, hwilken utnemde sig till 
bisittare Anders Nors och Johan Yrjas; doch bör Jöns och Järtruds Lars 
med Besittarene förblifwa wid beställning till thes han giordt redo för 
sin upbörd. 

Rote interessenterne uti Roten N:o 118 beswärade sig theröfwer 
at Johan Biörn förhindrar thes Såldat nödt. väg till utgång ifrån thes 
torp hwaröfwer beslöts Bye rätten skall besee samma väg och therefter 
stelles vederbörande Klagelöse. 

14  Överstruket från och med »Skiussat». 
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Therefter beslöts äfwen at tillkommande Lögerdag skall Lillby Bye-
män rödia winter vägen äfwen ofwanför Nonäs åkren. Herr Book-
hållaren Lööf, Beswärade sig theröfwer at Nors hem:ns Aboer intet will 
hålla skilljegården i Siöhagan wid macht och begiär alttherföre deeln. 
på hägnaden therstädes, som bewilljades och skall skie af Byerätten. 

Gjorde daxwärken 
Fråstas 2. 

Nybondas 4. 
Sigfrids Erich . 
Michelä Jonas i. 
Ahlnäs Elias 2. 

Ahlnäs Joh. i. 
Nors i. 
Hans Yrjas 1. 

Nycken Nors Biörn15  
Smeds 
Wik Per 
Ibid Mats 
Snåre 
Pär Nycken 
Harald 
Gärtruds 
Michelä 
Rank 
Sigfrids Erich 
Ibid Jacob 
Alnäs 
Nors 
Tåg 1 
Giestgif And 
Johan 
Isaac 
Mickelson 
Ibid 
Heming 
Hints 
Nybonde Johan 
Ibid Erich 
Björn 
H. Comissarien 

i 8 6 

Förteckning på de daxwercken som byija mennerna giort wid samfelt 
arbete till d. 15. Decemb: 1752, nembl. 

15  Åldermansva), sannolikt 1758. Jfr sid. 87 f 4. 
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Smes Hind: allas z6 dagar 
Elias Wick D:o 17 dag:r 
Olof Wick D:o 15 dagar 
Mats Snåre D:o 28 dag:r 
Pär Nyckenen 16 dagar 
Jacob Harald 19 dagar 
Järtrus Lars 2 o dagar 
Michelä Jonas i o dagar 
Ranck Thomas 16 dagar 
Sigfrids Begge 14 dagar 
Alnes Johan 14 dagar 
D:o Elias 10 dagar 
And: Nårs 15 dag:r 
Tågs 5 dag:r 
Anders Bryggar 8 
Styrman i i dag:r 
Erick D:o 8 dag:r 
Anders Yrjas 15 dag:r 
Hans Yrjas 7 dag:r 

St 275 

Jonas Hemming 
Hins Anders 
Biörn 
Nybond Joh: 
D:o Erick 
Comis: Wesman 

275 
15 dagar 
18 dag:r 
16 dagar 
i 1 dag:r 
o dag:r 
5 dag:r 

 

350 st" 

16  Den som faksimil återgivna uträkningen är till sin innebörd dunkel. 



Ahr 1753 then 6 Aprill hölt Byerät uti Sochlot By och NieCarlby 
Sochn. 

Förre åldermannen Lars Järtrus: gaf tillkänna, at han giordt redo för 
the inf lutve böter, som under hans tijd influtit till 8 dah:r 8 ö. hwaraf 
Byssens i /3 del är 2 d:r 24 ö. K:rmt af hwilka han utgifwit i skjuts för 
sig til Jacobstad uti Byssens ärende i d:r 4 ö. och till Per Nyckenen i lika 
mål i d:r 16 ö. samma mynt, blifr således i behåld som Anders Flints 
emottagit 4 ö. dito mynt jemte Kistan och Protocollerne. 

Med thet första som skie kan skall the Sundby Byemäns ängar i Kar-
wiken stångfällas, samt therpå änges hägnad deelning skie. 

Byemänen tillsades at igenstänga sine led och upsättia gärdesgårdarne, 
ther som [som] the är omkring rågåkrarne nederblåste, wid plicht och 
answar. 

At hwar och en upmåkar sine wägastycken i Nonäs tåget. 
Tillsades at Skorstenarne skall sopas. 

Then 17 aprill hölts Byeråd uti Sochlot by, thå upgafs till Liq:s Com-
missarien Wessman fölljande fångskiuts sedlar nembl. 
1749 then 24 Junii Sigfrid Andersson skiutsat förrymde Såldaten Åman 
ifr. NyCarlby Stad till Munsala. 
175o then 11 Nowemb: Krono Länsman Haks qvitt:s till Bönderne Jacob 
och Sigfrid Sigfrid i Sochlot samt Eskil Hannula för drängarme Bengt 
Thomasson, Clemet Clemetsson och Thomas Bengtssons fongskiutsande 
jfr. Munsala till Pädersöre. 
1752 then 5 Januari Thomas Rank skiutsat arest. Jacob Wennerström ifr. 
Munsala till Pedersöre. 
Then 12 Januarii Per Nyckenen i Sochlot, skiutsat Jacob Wärn ifr. Mun-
sala till Wöro. 
Then 19 Janu: Olof Wik och Hindrich Smeds ifr. Sochlot skjutsat Såld: 
Joh. Fact, och Anders Laverbäck, ifr. Munsala till Wöro. 
then 18 aprill Jacob Harald, Jacob Snåre och Lars Gärtruds, skiutsat 
Såld. Jonas Forsberg, Erich Giästgif:s och Såld. Thomas Nordman ifr. 
Munsala till Wöro. 
Then 4 Jonii Anders Norrs, och Jonas Michelä, skiutsat Tattarerne Johan 
Bergström och Jacob Wernström ifr. Munsala till Wöro. 
Then 29 Sept:r Johan Alnäs skiutsat qvinsperson Karin Matsdotter ifr. 
Munsala till Wöro. 
och påminte Elias Ahlnäs at han skiutsat ifr. Munsal till Wöro i Lag med 
Munsala boerve.'-' 

17  Överstruket från och med »och påminte». 
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1748 then 20 octo. Anders Peet i Kofjok och Johan Nybond i Sochlot 
skiutsat Mats Hondikoin ifr. Sochlot till Munsala. 
1753 4 aprill Johan Biörn skiutsat Barnamörderskan Margeta Carlsdotter 
ifr. Munsala till Wöro. 

Sedan Klagade Hindrich Smeds at Olof Wik skall icke wårdat upsätia 
thes nedfallne giärdesgård, emellan Smeds gambla tomten och hamplandet, 
så wida giärdet är Rågsådt påståendes på honom Laga plicht; men som 
Smeds intet kan wisa, at något Kreatur i samma giärde warit, eller giordt 
någon skada: ty befrias wäl Olof för plicht, men bör thenne giärdesgård 
sättia i stånd till nästinstundande Lördag afton, så framt han will undwika 
plicht för tresko och fylla then skada som theraf händer: och ifall han 
thenne giärdesgård will ifrån sig leda: så söke delning. 

Therefter Klagade Jacob Flints, at Jonas Fleming, skall willja igen-
stänga then fahrwäg som blifwit brukat ifrån thes hem:n ell:r gård; men 
Jonas Hemming sade intet giöra någon förfång med gaml. lindornas 
intekt wid Rjören: som ankommer på Honåm. 

Sedan beslöts at i anseende till påstående fiskietijd, och gångbara 
fråssa Siukdom, hwarmed the Flesta äro bekajade: skall för Byemännerne 
sig inställa wid instundande ting, uti Kåfjoki Råtwisten: nembl. Hindrich 
Smeds Anders Flints för en dahl:r K:rmt om dagen. 

År 1753 d. 17 Maji hölts byaråd utj Sochlot by af NieCarleby Sochn, 
tå Byemännen tillsades att stänga sine änges hagor så snart som sånings-
tijden är öfwerstånden. Thernäst upbars 4 ö. Kop:rmt af Röken till Råd-
man H. Hans Aulin för extractets utlösande ifrån Härads Rätten angående 

d.8. Kofjokj tvisten, tå af samma medell ett öfwerskått till i d. 11 ö. Kop:rmt 
blef, them åldermanen förwarar utj Bysens Cassa Kista. 

Syn å Råskillnaden emellan thenne och Kyrckioby kommer d. 25 i 
denne Månad eller nästa Lördag 8 dagar till, at för sig gå, emedlertijd 
kommer af thenne Syne Termin, at lämnas Kyrckioby Åldermannen så 
tijdig del at han innan dess kan låta uphägna theras giärdesgård. 

Sedan tillspordes samtel:e grannarne om the vilja för arendera på 
wissa År Linörsbäcken på Sanden tå thet till omröstande blef utstält och 
föll rösterne på följande sättls 

ja Näij 
Smeds 
Olof Wij k 
Elias 119  

18  Fisket i Linörsbäcken var säkerligen ett verkfiske. 
19  Från och med »Sedan tillspordes» överstruket. 
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Handelsmannen Herr Augustin Bong Anhölt at så wida hans hästar 
warit wane tillförene at gå på Sanden, de tå i fall det så hända kunde, 
at om de nu i sommar skulle simma öfwer ifrån wästra Sanden the tå som 
tillförene eij borde på sådant sätt fasttagas och i stallen insättas, utan 
straxt lämna honom tidig kundskap therom, på det han må kunna them 
sielf låta afhemta, therjemte anböd bem:te Herr Handelsman om Bye-
männen skulle vilja låta dess hästar gå och mula på Bysens Mullbete, 
en skiälig betahlning therföre, hwarpå the fläste swarade Näij; och sist 
erböd bem:te Herr Handelsman att till Byemännen för fiske utj Linörs 
bäcken betala årligen 18 dah:r Kop:rmt på 3:ne års tijd, samt therstädes 
giöra alla nödige reparationer utan afräkning på Arendet; doch så at enär 
Arende årena wore utgångna, byemännen dess Reparationer ersätta 
borde.2° 

Häröfwer stadnade Bye Rätten efter öfwerläggande med Byemännen, 
utj följande slutt. Aldenstund Herr Handelsman Bongs hästar warit wane 
at tillföre gå och beta på Sochlot Sanden och annorstädes i Marcken, för 
then skuld kan hans begiäran utj thenne delen eij afslås, utan böra bye-
männen i fall hästarne kommo öfwer på theras Mullbete, låta Herr Han-
delsmannen sådant tillkiänna gifwa, tå honom tillkommer the samma 
straxt afhämta låta, men hwad thet erbudna Mullbetes peningar wedgår, 
så kan Byerätten thertill eij sitt samtycke lämna, emedan samtel:e bys-
boerne thertill eij bejakade; sidst beträffande thet erbudne Arendet för 
fiske utj Linöhrs bäcken21, af hwilcket slut part lämnades, emot lösen 
i. d. 16 ö. Kop:rmt. 

Then 2 Julii. 
Beslöts, at till näst instundande Tisdag Gud will, skola alla ängar 

wara befredade och frie för Boskap betande, samt alla giärdsgårdar och 
Grindar i förswarl:t stånd. 

Michelä Mi(c)hell förmantes at inte hålla then wrenska häst på Sochlot 
bete, som han tagit if:n staden, så framt han icke will swara för then skada 
som theraf timar. 

Till Fiorton dagar ifrån thenne dag skall dikena wid plicht upränsas 
i Karwiken, thå ock Syn skall hållas, hwarom Karby ålderman blifwit 
tilsagde. 

Then 26 aug: hölt Byaråd i Sochlot: thå klagades theröfwer, at Mats 
Snåre skall hafwa en hund som biter fåhr, af hwilken åtskillige lidit: hwar- 

20  Från och med »hwarpå the fläste» överstruket. 
21  Från och med »sidst beträffande» överstruket. 
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före fant Byerätten skiäligt, at förmana honom, at hålla thenne sin hund 
i band, wid z d:r S:rmts both och timade skadans återställande. 

Sedan åtwarnades, at the som weta sig hafwa ängar oslagna i hol-
marne thet the them med thet första som sig giöra låter, berga. 

Så klagade ock Byemännen theröfwer, at Herr Bookhållaren Lööf 
skall intaga till betande utbyss hästar på Grisellörn hwilke sedan sima 
till ängeshollmarne hwarföre beslöts, at så wida, alt mulbete uti holm-
ängarne är samfält i Byalaget: Så bör icke H:r Bookhållare Lööf, utan 
Bysens minne intaga på Byssens mark, fremmande hästar, hwilket förut 
wid vite är förbudit, och hädanefter gällande skall wara. 

Tillsades at en och hwar sätter sine Rijeugnar i stånd, till thes Wide 
skattningen skier, thå the skola synas. 

Then 23 Octb:r 
Wid sammankomsten uti Byerådet läth ålderman Anders Yrjas, 

antekna them som under thes tijd blifwit ansedde med Böter nembl. 
8 ö. Pehr Wik för betande 8 ö., Giästgifwars Anders Anders:n äfwen 
8 ö. för betande 8 ö., Johan Bryggar 8 ö. likaså för betande 8 ö. men the öfrige 
8 ö. 8 ö. S:rmt som han blif:t ansedd med för uteblifwande, för skonas han 
8 ö. för thenne gången. 

Beslöts at Tåg, Nors, Sigfrids, Ahlnäs och Ranks hem:ns åboer, rödia 
i thenne höst ifrån åhn up till Sochlot åhn, samt intill Tågs hem:n och 
thes Siöhaga, uti 2:ne dagars tijd, hwaröfwer Besittarne hålla hand öfwer 
som öfwer then Rödsel som the öfrige Storby boer uti lika många dagar 
giör emellan Kullgiälan och Byn. Men Lillby boerne Rödia en dag wid 
Leergräf:n och then 2:ra wid Stubbhagan: och at the som hafwa ängar 
orögde inwid Byn. 

Äfwenså at the af Byemänen som tillwärka tiera, intet få hugga på 
åhrets unnfång någon wed till salo, men the, som intet tillvärka tieru får 
på hwart helt Mant. hugga 20 fam:r wed efter Nye Mant:t räknat, thet 
ware sig af Biörk el:r Gran, och thet närmaste intill råen och thet i anled-
ning af i § uti then wid Byordningen fogade tillökningen och bör the 
som hugga wed tillsalu låta syna then wed som the således låtit huggit. 

Såwida thet befinnes at hästar finnes uti Storängen eller holmarne in-
släpta, och ingen will tillstå thertill gifwit lof: så bör the uptagas af Ålder-
man och Byemännen, samt uplysas. 

Så bör också ålderman jemte Besittarne Syna hwarest Borgerskapet 
huggit timber till sine bodar på Torsön. 

Tillsades förre ålderman Matts Snåre at inom 14 dagars förlop wid 
2 d:r S:rmts wijte wisa redo för faldne böter under the åhr han warit 
Ålderman som anteknades till efterättelse. 
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Så förböds och Nybonds åboer at icke Kiöra öfwer Bysens åkren wid 
bar mark emot then lo 5: uti tillökningen: wid i d:r S:rmts plicht. 

År 1753 d. 3o Nov: Höfts Bya Råd, tå upbars peningar af Byemän-
nen. till Fullmechtigen wed twisten emellan Kofjoki och Sochiotbyemän, 
tå Commissarien Wessman erhölt för Chartans öfwerstyrande till Landt-
mätaren Wikar 6: dahl:r Kop:rmt samt Nembdeman Yrias för förbemelte 
qwist 4 d:r 7 ö. samt för Lillollas Syn 6 dahl:r: Ålderman Anders Hints 
4 d. och Hendrich Smeds 4 d:r äfwen för skogs twisten med Kofjokj 
till sammans 24 d:r 7 ö. tå ett öfwerskått af i d. 24 ö. Å(l)derman till-
stältes, jemte 2 d. 23 ö. för ett par auctionerade törnar, som belöper till 
4 d:r 15 Ö. Kop:rmt. 

Till nästa ting såsom fullmechtig för byen i twisten med Kofjokibye-
män utses åldermannen Anders Hints och Olof Michellson Wijk, hwar-
före them tillsades i d. för hvarje dag the i thenne sak ther dröija. 

Thernäst påstå Byemännen att Charta Beskrifningen skall uttagas 
ifrån H. Commissarien Wessman och förwaras utij Bysens Kista, hwarföre 
Herr Commissarien wed 2 d. S:rmts wite pålades att till nästa Byeråd 
them afhämpta och ålderman tillställa. 

1754. d. 8 Januarii 
Öfwerskåttet af the till Herr Rådman Lithowius upburne Medell af 

Byen 66 d. 16 ö. Kop:rmt, som är 6 dahl:r och 16 ö. tillstältes Ålder-
mannen att förwara utj Bysens Cassa. 

Likaså blef på förestående Dato thesse 6o d:r Kop:rmt Herr Rådman 
Lithovius till stält för dess fullmechtigskap utj Rå twisten med the Kof-
jokj byemän. 

förut nämde 6o d:r undfått som qvitteres. 
Sam Lithovius. 

Hendrich Smeds kiärade therpå att eij Nybonde Johan infinner sig 
wed sammankomsten, utan sätter qwinfolck utj sitt ställe, hwarföre 
Smeds påstår på Nybonde plicht, thes likes påstod Smeds plicht på Ny-
bonde Johans hustru för det hon utbrast utj oanständige ord och sade 
att Smeds utaf henne will hafwa staket, hwaröfwer beslöts att såwida 
Bye Rätten eij är underrät(a)dt om Nybonde Johan hafwr laga förfall 
eller och intet, ty upskiöts thermed till dess Bye Rätten therom närmare 
blifwer underrättadt, huru thermed förwetter22  men för det Nybonde 

i d:r Johans hustru utbrast utj oanständige ord emot Smeds Hendrich böter 
hon i d. S:rmt. 

22  Förwetter = förhåller sig. 

Ahlbäck — 5 
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Thernäst påstod H. Com:e Wessman plicht på Smeds för det han öfwer 
then utsatte tijden drögt ifrån byerådet, med underställan om Rätten 
kan finna Smeds wara anten med drycker öfwerlastad eller och intet, jemte 
det att Smeds med oliud framfarit, samt att Smeds bad H. Com:n stiga 
till dören, häröfwer stadnade Rätten utj det sluut, att som Smeds medelst 
oanständige ord bad H:r Com:n gå till dören och eij befatta sig med 

i d. saken så böter Smeds therföre i d. S:rmt, men för hwad H. Com:n widare 
anfört befrias Smeds; eftergif:s af Byn så för Smeds som för Nybonde 
Johans hustru. 

Then 14 Maij Blef Byeråd hållit med Sochlot Bysmän; Närwarande 
hem:ns Innehafwarene therstädes Herr Rådmän Lithovius och Aulin, 
samt H:r vice Bookhållaren Lööf: 

Thå äskade Åldermannen at Byemännen må i anledning af Byerådets 
slut utaf then 23 sistl:e upgifwa, till huru många famnar wed i förl:e Win-
ter en och hwar af them till salu huggit, samt hwilke af them framförda 
Törfwed till Tieru tillvärkning. Hwarefter fölljande uptekning företogs23  

N:o Mant. 
wed  
f:r 

Tör- 
fwed 
f:r 

Anmärkning 
öfver 
hugs 
wed 

D. ö. 

i 3 /4 Giästgif. And. 6 — thes son Elias närvor — — 
Ibid Johan — — — — — — 
Ibid Brita — — frånvarande Siuk — — 

2 5 /12 Sigfrids Jacob — 3 närvarande — — 
Ibid Erich 5 3 thes hustru Annicka b 5 2 16 

3 5 / 1 2 Snåre Mats 2 thes måg Jacob — — — 
4 19/48 Wik Pär 6 31/2  Elias b 16 3 

19 /48 Ibid Mats 9 Olof b 4 — i 6 
5 i /4 Tåg H:r Bookhållar Lööf — — 
6 II /48 Nybondes Johan 7 3 närvarande b 7 3 16 

II /48 Ibid Erich 12 Son Hindrich b 7 3 i6 
7 3 /16 Ahinäs Råd: Lith: 1 o H:r Råd: Lithovius 5 
8 3 /16 Alnäs Råd: Aul: i o H:r Råd Aulin 5 
9 5 /12 Haralds Jac 12 4 Fad: Mats nr 7 3 16 

i o i /3 Michelä J 5 Fadern Michelä — — 
i i i /8 Yrjas And: 5 Måg: Staffan — — 

i /6 Ibid Johan i o — närvarande b 3 3 16 
12 5 /24 Nors And 7 21/2  närvarande b 4 2 
13 3/16 Björn Joh 4 I % närvarande 4 

 

Flytning 118 251/2  43 

    

23  Flera siffror i tabellen är dubbelskrivna eller överstrukna och därför svårtolkade. En del har syn-
barligen blivit överstrukna för att summan betalts. 
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Flytning i i 8 2 5 1/2 Tran sp. 43 

14 1/3 Hemming Jonas .10 5 närvarande fl 10. 5 
15 7/24 Nyckenen Pär 3 4 Son Johan 3 
16 1/4 Rank Tho: 3 — närvarande — 

i /3 Hints And 1 7 5 närvarande — — 
1 8 II/48 Fråstes — — CommissarieWessman 
19 1/4 Järtrus Lars 5 21/2  närvarande n 5 2 '16 
20 5 /12 Smeds Hind 17 närvarande b 7 3 i 6 

I 5 6 42 5 32 

Häröfwer beslöts 
At hwar ock en utaf Bysmännerne som huggit wed till Salo utöfwer 
thet qvantum, som på hwart Mant. then 23 sidst:ne Octb. blifwit utsatt 
skall enl:t förestående fördeelning betala för hwar famn 16 ö. K:rmt hwilka 
peng:r komma at anwändas till Byssens gemensamma tarfwor, sig besti-
gande till Trettjo twå dah:r 16 ö. Krmt och aflefwereras till ålderman 
i Byn. 

The 3 d:r 16 ö. K:rmt som Hendrich Smeds bör för wedhögge ärlägga 
afföres på hwad han af Byen haf:r at fordra. 

Then 2 2 Junii 175 4 
Samtycktes thertill at ålderman emot qvittance betahl:r för Målarens 

underhåll till handelsman Hensig 3 d:r 8. K:rmt. 
Så utnämde ock Byemänen ålderman Anders Hints at wid tillfälle resa 

till gamCarlby emot skiuts och daxpennin:r i d:r 16 ö. K:rmt om dagen, 
at hemta Chartor. 

Uti nästkommande weka skall hwar åbo upränsa dikerne uti Kar-
wiken öfwer sine Ängar, och om lördag skall theröfwer skie Syn. 

Sedan beslöts at ålderman jemte Besittarene skall syna thet timmer, 
som Johan Biörn huggit, och om thet doger at nyttias till huus samt 
huru många stockar till antalet, the äro. 

d. 29 Junii hölts Byija råd och ålderman Anders Jakobsson tillfrågade 
Giästgifwars åbor om the tager någon del uti nya Småholms hegnan som 
Her Komisarien Wesman hafwer stengd. Bonden Johan Tåmasson och 
bonden Erick Jacson och nu utan någon öfwer ens kommelse hafwer 
lemnat del Giästgif åbor ud samma hegna och efter Johan Tåmasson 
framsteg och sade kiära ätt jntet up mig jag är alena ther mest sade han 
till åldermanen jag förskiuter tig tu får inthet döma i then saken tå sade 
ålder man Anders Jachson till bonden Johan Tåmasson så må tu skafa 
ut bys ålderman till mårgon som är d. i julii klåkan tie för midagen 
hwarom innthet theet skier så settes 2 daler silfuer munts böte för honom;24  

24  Från och med »d. 29 Junii» är stilen valhänt. 
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Then i Julii: 
Bonden Jacob Harald angaf Johan Nybond för det han i förledne 

aftons uti Byerådet skall haft oanständige utlåtelser: säjandes uti Bye 
Rätten wara ingen Rätt och at de wille äta up honom samt att B. Rätten 
ei wore i stånd at dömma honom: Johan Nybonde förewände at han ei 
annat sagdt, utan at han ei hölt Rätten domför uti thenne Sak, theruti 
then sielf war dehlägande at dömma; men samtel. Byemännen intygade 
at Johan så sagdt, som anfört är: och som Johan Nybond finnes oanstän-
digt upfört sig i ord emot Bye Rätten Sakfälles han enligit B: Ordningens 
1:5: till i:d. S:rmt. 

Johan Nybond tillsades at wid i d. S:rmts wite nästkommande onsdag 
borttaga sine får ifrån Lodören och Hest bodan, efter samtel. Byemännens 
bifall och samtycke. 

Byamännen eftergaf Joh: Nybond then i d. S:rmt, för oanständig ord 
emot B: Rätten, mot thet han i denna Sommar håller på Småholman den 
omtwistade skilljegården wid macht; dock at twisten och hwad urbys 
Rätten dömt, står fast tills widare slut i målet faller.25  

Tillkommande Lögerdag böra alla wara tillstädes -kvid Storträsket at 
dika ängiarne, om de willja undfly Laga plicht; och det wid 8 ö. S:rmts 
wite på man. 

Then Decemb: 175426 
Sedan Bya Rätten satt sig framkallades Bonden Matts Snåre, och 

frågades för hwad ordsak han förl:ne wåras anmodat Bya Rätten om 
Byss boernes sammankallelse och icke sielf kommit tillstädes, ehuru rät-
ten sent till K. 7 om aftonen med Byemännen på honom wäntadt: hwarpå 
swarades: att han icke fådt tillräckelig underrättelse på hwad tijd det 
skie skulle, och som Snåre hwilcken anhållit om Bya Råd sig eij instält 
och eij annat kunnat förebära, än att han eij wetat tijden enär det skie 
skulle, ehuru hans skyldigheet bordt warit att sielf komma till städes 
enär han Bya Rätt begiärt så dömes han enl:t B:0: i i 5 i tillöcknings punc- 

z terne till z d. S:rmt. 
Thernäst upteddes Sakörs längden under förra åldermannen Mats 

Larson Snåres tijd, hwa(r)af finnes att bysens medehl af the under hans 
tijd inf lutve böter bestiger till 43. d. 4 ö. hwaraf han utbetalt i bysens 
tarfwor efter Räkning 32 d. 14 ö. och kommer således att ersätta bristen 
med 9 d. 2 2 Ö. till Bysens ålderman: 

Bonden Mats Snåre under stälte Bya Rätten dett Anders Nors som 
bijsittare, och sutit wed det slut som blifwit giordt att 5 f:r wed på hvarje 

25  Böterna utbyts alltså mot arbete. 
26  Datumsiffran saknas. 
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4:del huggas skulle hwiicket Nors skall öfwerträdt och påstår således 
plicht å honom. Nors närwarande, förklarade sig att såwida han kommit 
att hugga något mera wed än han bordt så har han therföre blifwit belagt 
med z d:r Kop:rmts böter, det han ersätta will, påståendes å Snåre plicht 
för sitt påstående. Therefter beslöts att som Snåre sökt påtala en afgiord 
och dömd sak emot Nors om wedhugget så dömmes han Snåre therföre 

i d. enl. B:O: i 5 till i d:r S:r. 
Anders Rank bötlägges till 8 ö. S:rmt för det han eij richtigt framfört 

8 ö. åldermanna stafen till sin granne Michellä Michell; men om Rank fram-
deles kan öfwertyga Michellä sig ricktigt bud framfört: erlägger Michellä 
thesse böter. Betalt d. 14. febr: 175 5 dessa 8 ö. S:rmt. 

Sedan efterspordes huru många fambnar wed en och hwar fört till 
Staden och huru mycket nu härifrån dit föres hwarpå eij någon säker 
underrättelse kunde erhållas: utan blef belefwat att på hwarje 1 /4: del 
efter gamble Skatten skall huggas till salu 5 f:r wed: 

Bonden Johan Biörn sakfältes enl:t 5. 5 i tillökningen i B:O: till i d. 
i d:r S:rmt för thet han i Brännon nedfält 33 st timmerstockar och ther låtit 

ligga i 3 år, så att thet nu är odugl:t; blifwandes han wed lika plicht på 
lagt att i winter thetta timmer hem kiöra. Ofwannembde böter bet: 
med i d. Srmt. 

Jacob Harald pålägges wed i d. S:rmts plicht att till nästa Bya Rå 
fram skaffa Bysens finska Byordning. 

Ålderman och Bijsittarena upsade sin tienst, och kommer en annan 
att i theras ställe att wäljas. 

Saköres Längd för År 175427  

Krmt 
N:o 2 Sigfreds Erick bet. 

4 Wij k Pär b 2: — 
d:o Mats 1:16 

6 Nybond Johan 3:16 
d:o Erich 3:16 

9 Harald Jacob bet 3:16 
Ii Yrias Johan 1:16 
12 Nors Anders bet 4: — 
14 Hemming Jonas 5: 
19 Gärtruds Lars bet 2:16 

3 Snåre Mats bet 9: — 
i6 Rank Anders bet :24 
13 Biörn Johan 3: — 

S:a 41:8 

27  En del siffror är överstrukna. 
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Häraf är Bysens andel 
Åldermans d:o 
Bij sittarenas 
Änn hör af Snåre för upburne 
Medell af Byn upbäras 

13:24 
1 3 :24141:8 
13:24 

9:22 

Den 17 Januari 1755 hölts byja råd uti Stor Sochlot by på Ahlnäs 
Hemman, tå framsteg Jacob Mattsson Harald och sade til Åldermanen 
tu dömmer som tu wil, och skrifwer som tu wil, alt ther före sak fälles 
han efter första Para gra till en daler si fwer mynt.28  Betalt d: 14 febr: 
1755 , d. S:rmt. 

Åhr 1755 then 21 Januarii sammanträdde samtl:e Sochlot Bys Boer 
på Fråstas hem:n i samma By, thå gafs wid hand, at åboerne på Fråstas, 
Nybonds, Björn, Mints, Backs, Yrjas, Giästgifwars, Sigfrids och Smeds, 
hem:n träft tidigt om Morgonen nästledne fredag el:r then 17 i thenne 
Månad, H:r Rådmannen i NyCarlby Stad Jacob Neumans dräng Hans 
Johanson och Handelsmannens therstädes Cilljan Malms drä(n)g Elias, 
innom Sochlot Rå at hugga Biörkskog wid then så kallade Hedes liden, 
af hwilka the tagit theras medhafvande hästar, till wedermäle, som äga-
rene igenfått: hafwandes the then 18 nästpåfölljande låtit samma åwärkan 
syna, igenom nemdemännerne Michel Broms och Erich Lassilla som 
befunit wäg liggia ifrån förenemde ställe till staden, och ther war ned-
fält och bordtfördt Biörkträn till i o Lass, med the 2:ne Lass som warit 
lagd efter thesse hästar när the blifwit ärtapade, hwilka the äfwen med 
slädarne, natten el:r morgonen, förut bortförda. wid samma Syn är äfwen 
befunnit, at på then så kallade Petershaga el:r Sweturs Äng, Jacob Sig-
frids i Sochlot tillhörig, är fält och affördt utaf the Biörkträn som blifwit 
lemnade till gräswextens bibehållande I° Lass. 

Then 17 sent om aftonen: träffade Bonde Gärtruds Larsas son Johan 
Larsson, Saltsiudaren Jacob Nyström och Landbonden på Ahlnäs hem:n 
Elias Son Mats Eliasson Rådman Forseens dräng Mårten, som sade sig 
skiutsat. Natten therpå emellan Lördagen och Söndagen, är hoos Mats 
Snåre sönderskurit 3o f:r noth som hängde uti lidertaket, så at then aldrig 
kan brukas, samt och här oxar Romor på 2:ne par Rankor, hoos Per 
Nyckenen i par Romor, hoos Jacob Harald i par Romor, för Landbon-
den på Ahlnäs hem:n Johan Pålsson sönderbrutit en järnskodd arbets-
släda och ett Swinhårsrep om 5 famn samt 21-å f: hamprep sönderskurit 
i små stycken och hoos Anders Nors 2:ne par Romor i små bitar. 

Then 19 hafwer Mats Snåres Son Elias Matsson blif:t slagen på Lands-
vägen i Stads toget af en Borgar dräng, när han kom ifrån Staden. 

28  Åldermannen var synbarligen skrivkunnig. 



Then 21 förföljde Rådman Bongs dräng Nils Fred: Lingvist, Hindrich 
Smeds när han kom ifrån Staden, alt till Rådman Collins Rija uti Stads 
Tåget förutan flere blifwit på gator och wägar öfwerfallne. 

Hwarföre beslöts 
At ålderman skall utwärka Stämning till nästa Ting med [med] Ny-

Carlby Sochn på drengarne Hans Johanson och Elias, för theras för-
öfwade åwärkan på Sochlot Skogen. Och skall hoos Högwälborne Herr 
General Majoren Landshöfdingen samt Riddaren nu redan ödmjuk ansök-
ning yrkas, at NyCarlby Stads Lofl:e Magist må hochrättwiseligen antydd 
at, hålla sträng hand öfwer Stadsens drängar, på thet Allmogen må niuta 
wägafrid på theras Kyrckio och Lands väg, samt uti någon actors öfwer-
varo, anställa behörig undersökning om thet nidingswärk som uti Sochlot 
by skiedt, till Banamännernes upteckande, emedlertjd skall Bref till H:r 
Probsten afgå, at Banlysning må bevilljas på slika Ilgärningsmän. 

Sedan tillstältes Jacob Harald för thet thes fader utvärkat Stämning 
på Rådman Aulin, angående wedhögge i d. 

Äfwenså för återstående förlag till Syn, åt Hindrich Smeds i d:r 
16 ö. K:rmt. 

Ålderman Anders Hints betalt till Synemännerne, uti then åwärkan 
som drängacne Hans Johnasson och Elias giort på Sochlotskogen nembl. 

till Nemdeman Broms daxp:r 1:16 
I skjuts 1:13 2:29 

Nemdeman Ehrich Lassilla dpr 1:16 
Skjuts 12 1:28 

4:2 5 
till wälplägning 18 
Äfwen en daxpeng: för ålderman 1:16 
Skjuts 1:13 2:29 
Erich Nyckenen i . 

Skjuts 1:16 2:10 
1o:18 

Så vida Jacob Harald haft Byordningen på finska omhänder och 
then förslitit; ty bör han innom 14 dagars förlop så återlefwrera i By 
Rätten then samma som han emottagit och thet wid 3 d:r K:rmts wjte. 

Så hafwer och Hindrich Smeds för Skattläggningens afhämtande 
ifr:n Häradshöfdingen Malleen, med skiutsen inberäknat at fordra 
2 d:r 16 ö. K:rmt som Byålderman betalar. 

Hwad Herr Comissarien Wessmans försummelse wed Stemningens 
utwärkande på NyCarleby Stads Borgerskaps drengar angår så berättade 
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bem:te Herr Commissarien sig intet wilja hafwa något för sitt beswär 
utan om Byemännen will bewilja honom något så ståndar dem fritt.2  

Nye gl Skatt 1/4 del 
i. Wiik Pär i. Smeds 5 f. 
z. Snåre 2.f: 1 Wijk 5:f 
i. Nyckonen 2. i Harald 5.f. 
1. Lars Gertruds 5.f: i Michola 5.f- 
i. Sigfreds 5.f. i Ranck 5 f 
i. Giestgif:s 5.f i. Sigfreds 5.f. 
i d:o i. Alnäs 5 

D:o 5 
i. Nors 3. 
z. gl. 5. 

Yrjas 3. 
I D:o 3. 

Nybond 
gl d:o 

Jackop Haral på står plit på Matt Larson Snåre för oanständige ord 
som wid samankomsten på byråde Efter första paragraf att Jackob Haral 
vären var alt så blir Matt Snåre bött lat en d. silfver mynt.'" 
Ofwannemde Böter betalt d. 14 febr: 1755: med i d. S:rmt. 

1755 d. 14 febr: hölts byaråd tå åldermannen Anders Mints äskade 
blifwa endtledigad if:n åldermans sysslan. Altså skred Byemännen till 
nytt åldermans wal som följer nembl:n 

Harald Jacob Heming Jonas Sigfreds Erick 

Giestgif. Anders 
Dito Johan 
Dito Isak 
Yrjas Anders 
Dito Johan 
Heming Jonas 

Transport 5 

29  Sidutrymmet nedanför tabellen och hela följande sida upptages av uträkningar som synbarligen har 
samband med tabellen. 

3° Från och med »Jackop Haral» är handstilen valhänt. 
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Harald Jacob Heming Jonas Sigfreds Erick 
Transport 5 

Hints Anders 
Björn Johan 
Nybond Johan 
Dito Erick 
Comiss: Wessman 
Smeds 
Wik Pähr 
Olof 
Snåre Mats 
Nykonen 
Harald 
Jöns Lars 
Mickel ä Mick ell 
Rank 
Sigfreds Erick 
Dito Jacob 
Alnäs Brita 
Dito RådM. Aulin 
Nors Anders 
Tågs 

  

  

Summa 17: 3: 5: 

Efter föregående wal, kommer Jacob Harald at detta år förestå Ålder-
mans tiensten som utwaldt Sigfreds Erick och Johan Giestgifware till 
Bisittare. 

Samma dag tillsade Ålderman samtel. Byemännen at the förser sig 
med giärdsle så lenge föret påstår på det ingen må förebära någon okun-
nighet. 

1755 d. i Maij hölst byråg på Alnes heman då ålderman befaltte att 
wis dag sedan tiugu är förbijd skal wis dag sättas att ala skorstena om 
de är sottade och bastunnar är förswarlijga, samtelijg Lilbyman begarte 
att Commesarijen Wesman lämna utt fätåge på åskatan. 
ålderman tillfråga bymennen om de är wijlij att betala till Johan Larson 
ij Pedersöree för dett han war på Rijksdagen angående Seglatsion då 
samtelij by mennerna intet gaf Något rent swar så på mintes om wägen 
till åbroen och Kyrkwägen så snart dätt blijrr tårt före så snart blijr 
tillsagt"- 

31 Från och med »1755 d. i Maij» är stilen valhänt. 
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Åhr 175 5 then 6 Octb:r blef Byeråd hållit uti Sochlot by på Fråstas 
hemman; närwarande utom Liqvidations Commissarien Gust. Wessman 
Byrättens ledamöter, af Byemännen32  

Nemdeman Anders Yrjas 
Mats Snåre 
Per Nyckenen 
Gärtruds Lars 
Michelä Erich 
för Erich Rank 
Jacob Harald 
Sigfrids Jacob 
Nors Anders 

kyrckio verd 
Elias Wik 
Tåg Anders 
Giästgif Isak 
Ibid. Elias 
för Johan Liq:s Commissarien Wessman 
Heming hust. Margeta 
Hints Jacob 
Biörn Johan 
Nybondas hust: Margeta 
ibid Erich 
Wik Olof 
Smeds Hindrick 

Tå gaf Ålderman tillkänna, at fast än ByRätten för 4 wekor sedan 
tillsagt åboen på Sigfrids hem:n Erich Jöransson, at icke wid then plicht 
som B:Ord 3o §: utsätter efter sist:ne Michaeli hysa hoos sig förafskeedade 
Saltpetersiudaren Jacob Jacobsson, så wida han skulle föra med Bye-
månen ett förargeligit lefwerne med hoth och med säjelse, samt föröfrigit 
medelst fiskande giöra them förfång och utsätta pålar och Stakar på 
theras fiskewatn till Kroksättning, begiärandes Erich Sigfrids förklaring, 
hwarföre han icke efterkommit ByRättens slut. Then sistnemde som satt 
Bisittare upsteg och satte sig i thes ställe Bonden And. Nors hwarpå 
Erich Sigfrid sade at han utsagt berörde Jacob, men at han icke welat 
honom åtlyda, thet rår han intet före, Beklagandes Byemännen sig öfwer 
thenne Jacob at han lefwer med them ganska ofredssam och påstod höge]. 
at han må blifwa utur Byen drefwen. 

Hwaröfwer beslöts 
at så wida Erich Sigfrids utsagt förafskiedade Saltpettersiudaren Jacob, 
blifwer han wäl för thenne gången för böter befriad, men förbiudes, at 
icke efter 3:ne dagars förlop wid 2 d:r S:rmt wite honom Jacob hysa eller 
at någon annan i Byalaget wid samma plicht honom lemnar wiste eller 
huusrum, och skall ByRätten tillsäga Jacob at inom samma tijd som för-
bemält är, sig utur Byen förfoga. 

Sedan anteknades at Sochlot Lill- och Storby boer hafwa således öf-
werens kommit at Storby hyss boer hålla ängeshägnaden med watugår-
den wid macht Wästerom wiken, och åter Lillbymän med flere, som nedan- 

32  Byrättens ledamöter = åldermannen och bisittarna. 
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nemde fördeelning uthwisar, theremot then östra sidan om Wiken, enda 
till Karwiken. 

Num:r Hägnad Watugård 
f:r 

Fråstas I 42 2 J 

Pär Styrman Fors 2 16 
Nybond 3 5 9 
Yrjas 4 4 
Kåll i Sundbyn 5 3 9 
Frill i Kyrkbyn 6 9 
Nygården 7 6 
Biörn 8 6 
Heming 9 9 
Giästgifwars I o 1 o8 3 5 

Thernäst klagade Byemännen theröfwer, at Johan Biörn, skall hoos 
sig inhyses hålla förre Torparen på Tåg hem:n Erich Matsson, och som 
han är Byen till förfång: ty begiärde the at han ifrån Byen må blifwa 
utsagd. Biörn förklarade sig hafwa honom utsagd, och tillstår at han är 
tienstlöös; hwarföre bör hwarken Björn eller någon annan i Byen same 
Erich efter 3:ne dögns förlop hysa, wid then plicht som B: Ord. 3o § 
utsätter. 

Äfwenså skall Gabriel Johanson som öfwer Sommaren suttit hoos 
Isak Giästgifwar med thet första f6rfoga sig tijdt hwarest han tagit sig 
i Nurmå Prästegård Landbondskap och thes förinnan, bör han intet 
nyttia Byens fiskiewatn till egen förnödeheet. 

Så Kommo och Byemännen således öfwerens, at i thenne Winter skall 
åboerne få på hwar 1 /4 Mant. efter gaml:e Mantal hugga 5 fam:r wed till 
salo, som the [the] innan afförningen låter syna, för hwar famn som öfwer-
hugges bötes till Byen 16 ö. K:rmt doch then oräknat som the hugga 
på sine ängar. 

Widare uplästes Byordningen till alla sine puncter. 
För thet wedhögge som drängarne Elias och Hans föröfwat uti Sochlot 

skogen hafwer ålderman emottagit femtjo fyra dahl:r K:rmt, hwartill 
Mats Snåre till sätter 2 d. 5 ö. Krmt thå thesse medel stå orörde för Bys- 
sens Räkning. 

Hemmans Innehafwarene på Fråstes, Snåres, Norrs, Michelä och Isak 
Gästgifwar samt Johan Yrjas, påstodo at Törfweds skogen må antingen 
skiftas eller samfält nyttias på Sådant sätt, at ett wist antal törfwed före-
slås på fierde dehlen och the som inga Barka nya, måge få af them som 
medelst hartande underslagit sig skogen någre famtal törfwed,33  emot thet, 

33  Harta = avbarka första gången. 
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the till lika famtal till them barka och förfärdiga: Thå till redigheet erhål-
lande först uptogs hwad hwar och en i förleden Winter huggit nembl. 

Hindrich Smeds 
Haral(d) Jacob 
Per Nyckenen 
Wik Olof 
Järtruds Lars 
Nors 
Snore 
Giästgif:s Anders 
Biörn Johan 
Jacob Hints 
Hemming Jonas 

f:r 
8 
4 
4 
3 1/2  
4 
212 

 

3 
3 
5 
5 

Therefter beslöts at ingen får hugga törfwed, till thes at Protocollerne 
genomsees och för hwar och en upföres huru många famn:r en och hwar 
af them i the sednare åhren huggit. 

Sedan klagades theröfwer at Nybonds Åboerne, utöda skogen med 
theras tegell Bruuk; hwaröfwer beslöts at i thenne Winter skall Johan 
Nybond för thet han i förledit Åhr och the förra Åhren försålt och till 
tegelwed nyttiat Eysens skog, intet, få i thenne Winter försällja någon wed, 
men Erich som mindre nyttiad skogen får försällja helften emot hwad på 
114 är lofgifwit. 

Michelä, Nyckenens och Ranks hem:ns Åboerne, tillsporde Bye-
männen, om the hafwa theremot, at the wid Åminne instängt sig Såldat 
Äng, hwarwid ingen hade något at påminna, utan bör then i häng och 
fred stå. 

Then II Octb:r war Sochlot bymän tillstädes på Nors heman thå 
tilsporde Anders Rank, samtel:e Byss boerne, hwilkenthera af them som 
barkat törfwed förledne Wåras et åhr sedan på hans hemmans Törfweds 
häfd österom Kackor Träsket, hwilket ingen wille tillstå, hwarföre Anders 
Rank förbehölt sig then nedhugga, så wida han utom samma tracht ingen 
törfwedsskog skall äga. 

Sedan blef intet slut om törfweds skogshögget, anstår thermed tills 
widare. 

Then 15 Novemb:r lef(were)rade Handelsman Hensich 15 d:r Krmt 
för thet hans dräng Jöran Matsson huggit i dag i Lass ahlwed i Sochlot 
skogen; hwaraf betalas till Nemdeman Michelsbacka 2 d:r 8 ö. K:rmt. 
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Åhr 1756 then 12 Januarii blef Byaråd hållit uti Sochlot by. Närva- 
rande wederbörande ållderman Jacob Harald och Besittarena Johan 
Giästgif:r och Erich Sigfrids samt af the öfrige Byamännen nembl. ifrån 
Ahlnäs Herrar Rådmännen Samuel Lithovius och Hans Aulin samt för 
Tåg Herr v. Bookhållaren Lööf och för Fråstas Liqvidations Commis- 
sarien Gus. Wessman, 

Nors Anders 
Sigfrids Jacob 
Rank Anders 
Michelä åboen siuk satt Lars Järtruds i sitt ställe. 
Jöns och Järtruds Lars 
Nyckenen Pär 
Snåre Mats 
Wik Olof 
Ibid Elias 
Smeds Hindrich 
Nybonds Erich 
Ibid Erich 
Biörn Johan 
Hints Anders 
Hemming Jonas 
Yrjas Staffan 
Ibid 
Giästgif:r And. Broman Son Elias 
Ibid Isak är intet hemma 

Tillsades af Byarätten Hindrich Smeds, at till nästinstundande Kynders-
mässa wid then plicht som Byord: 17 5 förmår, försättia allmänna Bye-
wägen nedan före thes gaml:e tomt i fullkoml:t stånd medelst sands 
påkiörande. 

Äfwenså böör inom samma tijd Wiks hem:ns fisloer, tijt till Smeds 
gl:e tomt wäg påkiöra thes wäga andel sand wid samma plicht. Likaså 
Sigfrids åboer nedanföre theras gård. 

Hwarförutom tillsades samtel:e Storbysmän, att hovar och en för sig, 
kiöra inom nest instundande Kyndersmässo tijd, sand på theras Byawäg 
andehlar, som finnes bristfällige och medelst updikande eij kunna till 
stadga bringas, så at thesse wägastycken kunna gillas wid skiende Syn, 
wid then plicht som Byordningen förmår. 

Så beslöts, at alla som äger åkerstycke uti Mats åkren undantagandes 
Norrs, Ahlnäs och Tåg skola giöra 1 daxverke medelst sand kiörning uti 
Kulltåget in till åkerledet; men Ahlnäs, Tågs och Nors böra sätta wägen 
i stånd wid begge Ahlnäs grindarne enl:t Byarådets slut af then 5 octb:r 
175o såsom hörande till theras vägastycke. 
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Hindrich Smeds påstod at innan ålderman med Besittare fåå taga 
afträde ifrån sysslan thet ålderman bör efter åtskillige förra påminelser, 
byta Bywägen, Byemänen emellan, ifrån Wiks hem:n till thet så kallade 
Låset. Hwaröfwer beslöts, at then öfrige Byevägen såsom nödwändigare 
igenom Byen bör först sättas i godt stånd, hwarefter och sedan sådant 
skiedt är, kommer thenne omförmälte wäg at deelas Byemännen emellan; 
hwarwid iachtagas bör, at then som mera bygt i allmänna Byevägen kom-
mer at niuta lindring i then förstnemde. 

Som Byrätten beslutit d. 25 Januarii 1753, at till Pålsmäsan bör Lill 
Bymän rödia Winterwägen öfwer Nonäs åkren el:r nästkommande Löger-
dag, theremot kommer Storbyggarne at hålla medelst rödning hålla 
Wintervägen wid macht in till Stads Råen. 

Thernäst förböds at intet Kiöra öfwer Fråstas ägor el:r åkrar, uthan 
efter upstickad väg genom ängen. 

Therefter anfördes Klagan theröfwer at Hindrich Smeds skall i för-
leden Sommars antagit på bete en häst af Borgaren Carl Holmlund; men 
Smeds förebar theremot at han i förleden Wåras Köpt samma Häst, och 
then i sistl:e höst till Holmlund åter försålt. Theröfwer beslöts 

At Hindrich Smeds åligger till nästa Byeråd, förse sig med Carl Holm-
lunds attest med Edel:n förplichtelse, at han i förledne Wåras en sådan 
handell med Hindrich Smeds slutat, i annor händelse, kommer Hindrich 
Smeds, at ansees efter tillökningens 4:5: i Byord, för thet han utom 
tvångsmål och Byemännens lof tagit andras in på ett samfälligt Mulbete. 

thernäst beslöts enhälligt af Byelaget, at Commissarien Wessman 
kommer at niuta sitt arfwode såsom Crono Fullmächtig uti Rå twisten 
med the Kofjoki boer i et för alt till Sakens slut, Sextio Sex d:r Km:t 
hwarmed bem:te H:r Commissarie förklarade sig nögd dock med thet 
förbehåld, at, om saken skulle blif:a widlyfftig och tillskynda mehra 
beswär än nu kan föreställas, då niute skiählig tillökning, hwilcket och 
af Bymennerne bifölls, ber:de Arfwode skall H:r Commissarien till ställas 
utan uppehåld så snart saken blifwit till ända bracht antingen wid Härads.  
Synne Rätten eller och genom förlikning. 

Således ware belefwat 



Sedan upsach ålderman Jacob Harald thes åldermannatienst [tienst] 
jemte besittarena; hwarföre stadnade i omröstningen uppå Jonas Hem-
ming, som utnemde till besittare Yrjas Johan och Per Nyckenen. Ålder-
mannen emottager wid första Byeråd Byerådshandlingarne med Kistan 
och medlen för hwilka förre ålderman thå wisar redo. 

Åhr 1756 d. 3 Februari hölts Byia i Stor Såchåt by, tå utgaf Ålder-
manen Jacob Matsson af bysens Kassa til Anders Hins 7 dalder, för det 
han hafwer warit på bysens ärende til Wasa, Jacob Mattson beckom 

dalder 4 ö. för Bett han hafwer låtit stema Borgare drängar angånde 
om råwärkan alt Kåppar mynt. 

Samma dag lefrerar jag, Jacob Mattsson Bysens Kista til Jonas Häming 
som nu blifwer Ålderman med hyssens almäna penningar som är 48 
dalder 6 ö. koppar mynt. 

Amen plura.34  

År 1756 d:n 23 Marti hölt bya Rå uti Lill Socklot by hos åldermannen 
Jonas Hemming, närwarande samtel. Sochlotbys boer. 

Till then Nya Broo syllans anskaffande hafwa följande af Bysboerne 
med häst och karl warit en dag till forsän then att afhämpta och framskaffa 

Nembl:n 
Hendrich Smeds, Olof och Pär Wijk, Mats Snåre, Jacob Harald, Jöns 
Giertrubs Lars, Thomas Rank, och Anders Nors; hvaremot de öfrige af 
grannarne enär Sysslor härnest felar, komma en slik att förskaffa. 

then 14 Maij hölts Byeråd uti Sochlot By: 
Thå uplästes för Byssboerne then för thenne By författade och af Härads 
Rätten faststelte Byordningen. 

Tillsades Byemännen at the förbettra sine Eldstäder, och sota sine 
skorstenar, till thes synen skier. 

Äfwen åtwarnades Bysboerne, at intet intaga på bete någre kreatur 
af någre utbyssmän, wid then plicht som Byordningen utsätter. 

Lika så at Byemännen sätta sine ängeshägnader i stånd efter hand, 
till thes the få weta när Syn kommer öfwer the samma, at skie. 

Likaledes at the försätta sine åkerleder i stånd till åkrarnas vård. 
Therefter tillsades Erich Nybond, at hafwa sin galt utur vägen så 

`vida han är ilsk, så framt han i alt annat fall will undgå answar. 

34  Från och med »Åhr 1756» är stilen valhänt. Amen plura är överstruket. 
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Narrs och Alnäs hemmans Åboer åtwarnades, at intet som härtills 
skiedt någre gångor, utsätta med budkaflens kringförande en orichtig 
sammelltijd så framt the villja undgå dubell plicht. 

\Vederbörande tillsades at med thet första upsättia skillje giärdesgårdar, 
emellan Storsweden och Yttras giärdet i stånd, som finnes nederblåst. 

Isak Giästgif:rs Swärfader Erich Jacobsson, frågade hwar han kunde 
för sin Swärson kunde få Stornothrum, thå Anders Norss påtog sig at 
honom emottaga, som anteknades. 

Åhr 1756 then 19 Octb:r församblade sig Sochlot Byemän hoos ålder-
man Jonas Hemming thå förestälte för them Private som Krono Full-
mächtig H:r Rådman Samuel Lithovius och Liqvidations Commissarien 
Wessman och gåfwo Byemännerne tillkänna at the i går träffat i förlikning 
med Kofjokiboerne, uti Råå tvisten thesse Byar emellan på sätt och 
wiss som förlikningsskriften innehåller med tillfrågan hvad the therwid 
kunna hafwa at påminna: thå Ålderman Jonas Hemming, Hindrich Smeds, 
Mats Sigfridsson och Erich Wik, Jacob Harald, Jöns och Järtruds Lars, 
Jonas Michelä, Anders Rank, Sigfrids Erich och Jacob, Anders Norss, 
Andor och Anders Giästgifware, Johan Yrjas, Mats Johansson flints, 
Johan Björn, samt Nybondas Johan och Erich eller Hindrich woro alla 
nögde med förlikningen; men Mats Snåre hade intet vidare therwid at 
erhindra, än han will sig yttra, när förlikningen blifwer för honom upläsen. 

Therefter uptogs hwad ålderman Jonas Hemming betalt utaf the af 
Jacob Harald um händer bekomne 48 d. 6 ö. K:rmt. 

Nembl. 
till Rådman Aulin 11.12 
till Commissarie Wessman för resan till Wasa i 8 
För Kistnäbbens repar: 8 
Påst Porto för ett Bref till Landtmätare Gutzen i 8 

Transport 3o. 6 

Transport 30. 6 
Till Pär Nyckenen för bewistande Tinget 3.2 5  

33 31  
till Ålderman för Sochnestugå Syn 2. 

I Behåld således 
35:31 
12: 

Och som nödwändigheeten fordrar, at Liq: Com: Wessman affärdas 
till Wasa med förlikningen at hoos hochvälborne Herr Gen: Major och 
Landshöfd. samt Riddaren söka Confirmation: så kommer Byen at bestå 
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till Spornberg 6 
till skiuts åt Wasa 14.17 

Transp. 20 17 

Transport 20.17 
resolutions lösen 7. 
Förtärings Peng:r 9.  

36.17 

Och som till thenne utgift fattas 24 d. 16 ö. K:rmt; ty Kommer sådant 
at upbäras af Byen som sig bestiger på hwarje Röök 31 ö. K:rmt. 

Åhr 1756 d:n 19 Nov. hölts Bya Råd i Socklotby på Ahlnäs hemman. 
Till undersökningens bewistande wed den Wälllofl. Härads Rätten, 

enl. Konungens Höga Befallninghafwandes utslag, om nybyggets an-
läggande å Torsöhn, utsåks Bönderne Mats Snåre och Jacob Hints såsom 
fullmechtig, hwilcka hafwa at på stå det bysens rätt oförkränkt blifwer, 
och åtnjuter therföre behörigt arfwode. 

Böter För det Bonden Johan Nybonde icke efter tillsäjelse infant sig at 
i dika utj Storträsket, erlägger han i bysens Cassa i dahl:r, och för efter- 
dahl:r satt grindbygnad wid Karwiken 24 ö. 
24 ö. Ingen skall wara till låtit at sätta något ris eller patwircke hwarcken 

i Diup eller Skata Sunden, then häremot bryter böter i dahl. S:rmt. 

Åhr 1756 d:n 6 Decembr samlade sig samtel. Socklot Bysboerne på 
Alnäs hemman, och Rådplägade om följande mål. 

i:o Sedan Commissions Landtmätaren Niils Rörings arfwodes Räk-
ning för Rågångens upgående emellan Kofjokj och denne by therutj 
han fordrar 54 d. 8 ö. K:rmt blef upläst, beslöts enhälligen at samma 
Medell skulle upbäras, efter något öfwerläggande af Röketalet, och 
belöper å hwarje Rök till 2 d. 21/2  ö. Kop:rmt. 

2:o Thernäst fordrade Herr Commissarien Wessman sine utlagda 
peningar wed sidstl. Härads ting för Extract Lösen och upgången skiuts 
för sig och Krono fullmechtigen uti Kofjoki saken till sammans 7 dahl:r 
6 ö. Äfwen och begiärte Herr Rådman Aulin Remar peningar för z:ne 
år 6 d:r Kop:rmt, hwilka till upbörd af Röken bewiljades, som belöper 
till 161/2  ö. d:o mynt. 

Utaf åfwanstående 7 d:r 16 ö. har undertecknad undfåt min utlegning 
till Regements fullm: skiuts i d:r 16, som qvitteras 

Sam. Lithovius. 

Ahlbäck — 6 
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på andra sidan stående Sex dahl:r Kopp:mt är ricktigt Betalt som 
qveteres. 

Olof Aulin. 
Omstående Landtmätaren Herr Nils Rörings arfwode fembtijo fyra 

dahl. 8 ö. är till underskrefwen betalt och honom tillställas skall: som 
qvitteres. 

Sedan förestående peningar blifwit utbetalte, wart ett öfwerskått 
3 d:r 18 ö. som åldermannen bör i bysens Cassa för wa(ra) och therföre 
redo giöra. 

Sidst skreds till nytt Åldermans wahl, tå efter omröstning Nybonde 
Johan Thomason thertill blef utsed, genom 18 st. Röster. Till bijsittare 
antogs Bonden Lars Giertruds och Elias Giestgifware, hwilcka Nyåret 
el:r d:n 3 Jan 1756 tillträder syslan samt emottager Bysens Kista och 
handlingar efter förut skiedd inventering. 

Åhr 1757 then I z Martii hölts Bye råd i Sochlotby på Alnäs hem:n 
närwarande Ålderman med Besittarene, jemte H:r Rådman Lithovius 
å egne och H:r Bookhåll(ar)en Lööf vägnar, och handelsman Niclas 
Aulin, Liq:s Commissarie Wessman samt the öfrige Byss männen. 

Tå samtyckte Byssmännerne thertill at Pedagogen och Adjuncten Herr 
Hindrick Hedberg får i thenne Sommar släppa sin häst på Sochlot Sanden 
i bete, men om han skulle tillbyta sig någon wränskt warder ett sådant 
betande förment, såsom ock, om thes folk nedrifwa Rååhägnaden wid 
hästens uptagan- och utsläppande, utom thet Herr Hedberg är ansvarig 
för thet våldbete som therigenom kan skie, äfwensom för hägnadens 
söndrande. 

Thernäst upbars En d:r K:rmt af hwar Röök till Landtmätaren Full-
rners arfwode för Torsöns affattande efter Räkning af then 23 sistl:ne 
Feb: sig bestiger till 57 d:r 16 ö. K:rmt hwaraf Sochlot By betalt helften 
el:r 25 d:r 24 ö., sedan Isack Giestgifwar som mindre nyttjat skogen 
betalt härtill 24 ö. 

Likaså tillstältes åld(er)man Johan Nybond 2 d. 8 ö. K:rmt till H:r 
Landtmätar Rönholm för Rågång beskrif. emellan Sohlot och Kyrckio-
byn, thå Byemännen ärlade i ö. S:rmt till lösen, blef behållit i Bysens 
Gassa 6 ö. K:rmt. 

Föregående H:r Ingenieuren Fillmers Arfwode Tiugufem d:r Kopp:mt 
har undertecknad emot tagit af Ålderman Johan Nybonde; som härmed 
på bem:te H:r Ingenieurens vägnar qvitteras. Ahlnäs d:n 1 z Martii 1757. 

S:a 25 d. K:mt Sam. Lithovius. 
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till satt 
Bränne- 

wyn 
Kanna 

bör 
gif:a 
malt 

Transport! 12 H3'/2 

Transport 
Giestgif. Bro: 
Ibid: Johan 
Ibid Isaac 
Yrjas And: 
Ibid Johan 
Fleming Jonas 
Hints And: 
Biörn 
Fråst 
Nybond Johan 
Ibid Erich 

  

Surna 14 201/2  

Smeds Hindrich 
Wik Elias 
Wik Olof 
Snåre Mats 
Nyckenen Per 
Harald Jacob 
Jöns Järtruds 
Michelä Jonas 
Rank Thomas 
Sigfrids Sigfrid 
Ibid Jacob 
Alnäs Aulin 
Alnäs Lithovius 
Nors Anders 
Tåg 

i/8 
3 /8 
I /8 

i/8 

Åhr 1757 then 21 Junii församblade sig Ålderman jemte Besittarene 
och samtel:e Byemänen i Sochlot By på Hemings hem:n therstädes. 

Tå tillstäldes ålderman Johan Nybond Bref till v. Borgmästarn Samull 
Lithovius på Brahestad, samt ett Bref åt Thomas Rank, till Sergenanten 
Anders ()nåls, om Termin till Härads Synen, uti Råtwisten emellan 
them och Kofjoki By, som är utsatt till then 12 nästinstunda Julii. 

Thernäst utnemde Byemännen Bönderne Anders Hints och Lars 
Järtruds, såsom fullmechtige at öfwerlägga med Kofjoki Bysboer så om 
Kåsthållet och qvarteret för Herr Häradshöfdingen och flere som komma 
Härads Synen, at bevista, som hwad nödigt thertill erfordras, hwarwid 
ållderman i byn, bör lemna them handräkn., uti hvad som utaf Byen kan 
komma at thertill bidragas, med mera som nödwändigheten fordrar. 

Så beslöt och Byemänen, at the af Byemänen, som wid Landtmätare 
underhållet, wid Torsör Refn. undsat 1 /4 Kanna Brännewyn, böra the 
andra theremot ersätta i Cap: malt. 1 föllje kommer, at fölljande Liqvi-
dation theröfwer, at anställas 

Som wederbörande hem. böra utbetala thessa 2.01/2  Cappar Mallit 
Malt böör thet på åldermans till säjelse till Fullmächtigerne aflefwerera, 
i godt och Förswarl:t slag, jemte ett Bröd af hwarje Röök, till Nemde-
mäns underhåll, jämväl drages försorg at fisk förskaffas och insaltas till 
nödigt behof. 
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Så anmärktes och at Nemdem. Anders Yrjas hafwer at fordra för 
9 mk:r Kött och i stop Korn gryn, äfwenså hafwer Wik Elias och Olof, 
samt Hindrich Smeds samt Giestgif. Broman och Jacob Harald något 
att fordra för thet the tillsatt, wid Landtmätar underhållningen. Men 
humblan till Maltet tillsätter Jöns och Järtruds Lars emot bet: I stället 
för smöret som bör erläggas i mark af hwarje Röök, tillsätter följande 
ostar, Nybonds Johan i, Erich i, Hints Anders i, Järtruds Lars 1, Biörn 
Johan i, som giör 5 stycken. 

Sedan instälte sig fölljande af Byemännen som uti förledit åhr erhållit 
Spannemål utur KronoMagazinet, at afbörda sig thet som till thenne 
Span:s erhållande blifwit åkåstat 

Transport 1:13 
Nyckenen. Pär 15. Björn Johan 15. 
Nors Anders I°. Smeds Hindrich i o. 
Jöns Järtruds Lars I°. Styrman Broman 
Sigfrids Jacob i o. Hints Jonas lo. 

1:13 Giästgif. Johan l o. 
Yrjas Hans 1o. 

Åhr 1757 d. i i Julii hölt bya råd tå blef Johan Andersson sakfält 
2:d: för det hans häst insprungit uti den så kallade Hessarwik warest til 
witnen Yriäs råkat den samma häst med sitt hufolk och Per Nykonen 
med sitt husfolk ehuru wäl han blifwit förwarat häst. 

Äfwen för det han Ei vistat bya blef han sak fät 24 öre.35  

Then 15 Octb:r sakfältes H:r Bookhållar Lööf och Aulin till 8 ö. 
S:rmt för ute blif:de hwarthera. 

Åhr 1757 then 29 Octb: samblade sig samtl. Sochlot byemän på Fråstes 
hem:n, tå blef Byeråd hållit uti Herr v. Krono Befallningsman Wälb:e 
Herr Carl: Reinh: Lööf samt å Råd- och handelsman H: Hans Aulins 
vägnar thes Son Handelsman H:r Niclas Aulin. 

i6 ö. Tå lefwerade the sistnemde hwad the them then 15 i thenne Månad 
S:rmt ålagde 8 ö. S:rmt hwarthera: hwarwid Herr Befallningsman giorde thet 

förbehåll, at när åldermans Ting sammankallas och H:r Befallningsman 
för ämbetes syslor eij kan sig inställa, at Byemännen eller Byrätten eij 
må för uteblifwande Saakfällas i synnerhet som Tåg hem:n är försedd 
med Torpare som sammankomsten kan bewista i mindre nödige mål. 

35  Från och med »Ähr 1757» är stilen valhänt. 
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Therefter samtycktes thertill at Herr Befallningsman Lööf unfår 
18 d:r K:rmt för en gl. Rådoms inlösande, hwarom Byemänen H:r Befall-
ningsman anmodat. 

Wid thet tillfället Commissari Wessman begiärte thes skjuts pen:r 
ifrån Kofjok efter Härads Syn war slutat, utbrast Hindrich Smeds och 
Per Nyckenen at Kofjoki boerne hade wäl tid at skjutsa, så vida Com-
missarien var mera Kofjokboernes, än Sochlot fullmächtig som Com-
missarien förbehölt, them at therföre Lagföra. 

Sedan Taxerades Byen för Liqvidations försäkrade arfvode sig till 
sammans räknat till 81 d:r 6 ö. samt för en gaml: Råådom som Herr 
Befallningsman Lööf inlöst med 18 d:r K:rmt samt 3 d:r K:rmt som H:r 
Rådman Aulin borde undfå för Remmande hwarföre Herr Befallningsman 
nu fek thessa 18 d:r äfwensom Herr Rådman Aulin sine 3 d:r. Men alla 
betalte Liq:s Commissariens arfwode, undantagandes Mats Snåre 6 d:r 
3 ö., 1-lindrich Smeds 5 d:r 25 ö. och Anders Hints 5 d:r alt K:rmt. 

Likaså Liqvederades så wäl, för hwad upgådt till Härads Syne Rättens 
underhållande, som thet som blifwit uti Torsö Reefning upgådt, så at 
alt blef bilagt och räk(n)at Bye(männen) emellan, och emot tog H:r han-
delsman Aulin i i d: 14 ö. K:rmt som kommer at tillställas Herr handels-
man Malm i NyCarlby. 

NyCarlbys Lofl. Magistrat hafwer utskickat Petter Turdin, som hoos 
Byemännen anhölt, at the handlande, skulle få uppsättia en Bråbenk, 
utanföre Sochlot Sanden: hwaröfwer beslöts, at Com. Wessman och 
Nemdeman Anders Yrjas, Bönderne Mats Snåre och Järtruds Lars, skola 
med Stadsens fullmächtige utsee på hwilket ställe Staden thenne bråbenk 
will anlägga, och huruvida Sochlot by kan samma plats umbära. 

Sedan framledne högwälborne Herr Grefwen och Landshöfdingen 
Creutzes utslag af then 27 Junii 1744 och högwälborne Herr General 
Majoren Landshöfdingen och Riddaren Gust. Ab. Pipers högtvördade 
utslag af then 24 aug. 1756 angående Skogdeelning i Sochlot, och utsatt 
50 d. S:rmt förbud blef upläsna, påstod Herr Befallningsman at uti Bye-
rådet må undersökas, hwilka förleden Sommar eller sedan sidst bem:te 
utslag blef Byemännen i Socknestugun kungiordt, barkat törfwed, men 
Byemännen nekade sig hafwa barkat någon törfwed, hwaruppå Herr 
Befallningsman förbehölt sig sådant bewisa. 

Sidst lef:des till ålderman 6 d:r K:rmt som öfwer Taxeringerne stigit, 
at förwara till Bysens behof: 

Ahr 1758 then i januarii blef Byråd hållit uti Sochlot på Hemming 
hem:an. 
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:§: Wid thet tillfälle Byelaget förehölts huruledes uti Byens utskickades 
öfwerwaro, thet Lofl:a Borgerskapet uti NyCarlbj Stad utsedt utan före 
Alfsminne och innom Sochlot byss Sjö Råå ett beqvemt ställe wästernor 
om then så kallade Finörs gräfwen och Bäcken, ut på fiärden ther far-
tygarne pläga elljest hamna och ligga för ankar, hwarest berörde Stads 
handlande tänka upbygga en för them nödig pröfwad bråbenk, så wida 
inom thene Stads Siöråå ingen beqvemlig lägenheet skall finnas till en 
sådans upsättiande yttrade sig Sochlot Byemän, at the wäl villja lemna 
Nycarlbj Stads Lofl:e handlande tillstånd, at på thet utsynte stället, få. 
upbygga och inrätta en för them tarfwelig bråbenk; doch med thet förbe-
håld, at the handlande och Borgerskapet intet på något sätt och under 
hvad skien thet wara må förolämpar Sochlot by uti fiskievatnet inom 
then emellan Staden och Byen varande Siörån, med något fiskande och 
olofl:t farande heller tillskynda them ofug och förfång, på Land eller 
strand, utan, at rättigheten till sjö och Land, förblifwa alldeles oförkränkt. 
Och så wida Staden i så måtto kommer genom thenne Bråbenk at nyttia 
någon förmån inom Sochlot Siöråå; Så förbehålla Bysrnännerne, at Staden 
emottager remmandet för byn, utan någon betalning, till någon erkänsla 
theremot; hwaraf skall lernnas then högst:e Magistraten deel, i förwäntan 
af benägit swar om hvad Byen i så måtto sig förbehållit. Upläst och 
widkänt." 

På Sochlot bye-mäns väg:r 

2:5: En deel af Byemännen klagade theröfwer, at H:r Rådman Hans 
Aulins hästar skall uti förleden Sommars gådt uppå Storholmarne, och. 
bedt på Ängarne, utan at the låtit synt någon skada heller at någon gärdes-
gård, blif:t bruten; hwilket thes Son H:r Olof Aulin närwarande bestred; 
I anseende hwartill och som intet byemännen kunde öfwertyga Rådman. 
Aulin at thes hästar medelst betande skadat gräswexten, warder H:r Råd-
man Aulin if:n thetta tilltal befriat, doch med förmaning, at intet införa 
på Byens Mulbete någre hästar, som genom flying till skynda them skada 
på ägorne. 

36  Paragrafnumreringen sträcker sig under detta och följande år över hela det löpande året. 
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3:5: The z d. 24 Ö. Kr:t som Giästgif. Johan Anderson blifwit saakfält 
till then i i sistl:e Junii för thet hans ertappats på bete uti Hessarwiks 
äng, eftergafs honom.37  
4:5: Så wida Åldermannen Johan Nybond utsutit sitt åhr, skreds till 
omröstning och nytt åldermans vahl; tå 18 röster föllo på Pär Nyckinen, 
6 på Anders Nors och i på Johan Biörn hwarföre Per Nyckinen sig till 
besittare Michelä Erich och Anders Hints. 
5:5: Wid åldermans Kistan som blef ålderman Per Nyckinen tilistält, 
fants ther wara 5 d:r 28 ö. K:rmt theraf är till Bysens nödtorft gifwit 
4 ö. till ett ark Cardus Paper. 

6:5: Then 24 Aug. instälte sig samtl:e Sochlot Byemännen jemte ålderman 
Per Nyckenen och Besittarene på Fråstas hem:n i berörda by hwarwid 
Liqviderades, om följande poster 

Först uptogs hvad Anders Flints utlagt för Byen nembl:n Uti misten 
med NyCarlby Stad, om deeltagandet i Prästegårds Byggnaden, Rättens 
arfvode Tiugu En dah:r 12 ö. fem dagars tid eller Tijo dal:r tractamenter 
till Nemden twå d:r 12 ö., återstående arfwode för bewistande förening 
med Staden, om samma byggnad, tre d:r Sochne fullmächtigens arfvode, 
Njo dah:r som giör till hopa fyratijo fem dah:r 24 Ö. K:rmt på hvilken 
summa Hints ärhölt Trettjo Nye dah:r 281/4  ö. K:rmt och utfordrar bristen 
af Tåg hem:ns innehaf. till En dal:r 261/2 ö. Ahlnäs twå d. 26 ö. och Yrjas 
Johan En dah:r 7, giör till hopa Fem dah:r 271/2  ö. samma mynt. 

Angående Tieru till Kyrckian och flere Publiqve huus upbars till 
inlösen åt Karlby boerne Tretton dah:r 26 ö. K:rmt öfwerblifningen kom-
mer Byen till godo hoos ålderman 5 ö. Haralds i dr 7 ö., Yrjas Johan 
15 ö. tillhopa i d:r 28 ö. K:rmt. 

Wid samma tillfälle förestälte ålderman huruwida Byemännen välja 
betahla the tiugu da:r K:rmt som Anders Hints blifwit försäkrat för 
thes resa till Wasa, angående Skogdeelningen, såsom ock thes arfvode vid 
sista Ting uti något skoghögge emot Rådman Munstrins drängar Sex 
dah:r 16 ö. och för Postmästar Weurgrens uträkning öfwer thesse summor 
fyra dah:r 16 ö. alt K:rmt tå alla påtogo sig the åförde summor efter ut-
räkning betala, undantagandes Mats Snåre, Nybonde och Michelä hem:ns 
åboer, som intet villja taga deel uti Kostnaden till Wasa. 

8:5: Then ii Sept: upbars H:r Postmästar Weurgrens med Nämdens arf-
wode efter Räkning 23 d:r 2 ö. som ålderman Per Nyckinen tillstältes, 

" Sammankomsten hade hållits den i i juli. 
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öfwerblifningen behölts i Bysens Cassa Siu dah:r 14 ö. som giör med then 
förra behåldningen En dah:r z8 ö. till sammans Nyo dah:r To ö. hwartill 
kommer the 5 d:r 24 ö. som Ålderman wid Kistans mottagande tog i 
förwar giör 15 d:r 2 ö. 

Then 21 Novemb:r hölt Byaråd i Sochlot by på Fråstas hem:n när-
wa:de samtel. Sochlot byss män jämte H:r extraord. Landtmätaren 
Weurgreen, 
9:5: Tå förestälte Mats Snåre, Pär Nyckenen, Pär Wik, och Jacob Harald, 
at the till föllje af Byamännens förra begifwande påtagit sig at upsättia 
en Siöbod på Trutören, för Gullsmed Petter Appellberg emot en skälig 
betahln. hwartill samtel:e Byemännen samtyckte, jemte thet at Apellberg 
får nyttia och innehafwa, samma budstad, med nödigt nätrymme till 
Strömings nätens torkande, och skall thetta högge intet blifwa beräknade 
på theras hem:n. 
1o:5: Smeds Hendrich begär at få hugga 20 rethwerke till en Lastbåth 
äfwen som Anders Nors och Tåg hem:n tillika antahl hwarthera, hwartill 
Byemännerne samtyckte; doch med thet förbehåll at intet träd fels innan 
utsyning skier och härå någon skog tillgripes, som till ädlare werk är 
nyttig, doch at therföre el:r skogen betahlas till byn. 

REGISTER öfwer 1759 A H R S Socklot Byeråds Protocoll 

Pa: 
Januari then 2 5 Januarii om patande i Sundet 

om hvad ålderman utgifvit 2 
Angående Anders Hints fullmächtigskap 3 
Fördelning och qvittance på the 6 dagars kost Commissarie 

Wessman fordrat 4 
Om Sigfrids Aboers resterande kost håll för Landtmätarn 5 
Åldermans wall och hyssens behåldne medel 6 

Åhr 1759, then 24 Januari höks Åldermans Råd hoos åldermanen 
Per Nyckenen i Sochlot by och NyeCarlby Sochn. Närwarande Liq:s 
Commissarien och Sockneskrifwaren H:r Gust. Wessman, Besittarene 
Anders Hints, och Erich Michelä, samt Byemännen Jacob Smeds, Per 
och Mats Wik, Mats Snåre, Jacob Harald, Lars Jertruds, Thomas Rank, 
Erich och Jacob Sigfrids, Mats Alnäs, hustru Lisa Nors, Johan och Elias 
Giestgifwar, Dafwid Heming, Erich Nybond för sig och andre åboen 
och Nemd: Anders Yrjas. 
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1:5: Klagades theröfwer, at en deel Byemän skola emot Byemännens 
förra slut, med riss igenstängt någon deel ut(i) Upskata och Diupsund, 
till Ryssiegårdar, som förorsakar största olägenheet wid Notdrägterne. 
Ianseende hwartill och i föllje af 2 5. uti tillökning ålligger wederbörande 
wid första öppet watn wid En dah:r S:rmts wijte uptaga sine wasar, samt 
förbiudas wid samma wijte, utsättia någre rishag i berörde sund. 
2:5: Utaf the 15 d:r 2 ö. K:rmt som blifwit behåldne uti Bysens Cassa, 
hafwer Ålderman utgifwit 

Wid skogdeelningen till Pär Styrman och Hans Warg 3 d:r 3o ö., 
till Hindrich Smeds i föllje af Byerådets slut af then 21 Januari 1755 2 d., 
till Ett ark Cardus paper 4 ö., för I/2  Book skrifpaper 16 ö. giör till-
sammans Siu dahl:r 2 ö. Är Således i behåll Åtta dah:r K:rmt. 
3:5: Till at bevaka Byens rätt wid sammankomsten i morgon med Ny-
Carlby Stads Inwånare, om Prästegårds Byggnaden, utnemdes Anders 
Hints, som åtnögdes med i d. för första dagen och i d:r 16 ö. K:rmt för 
then andra, som honom bewilljades. 
4:5: The återstående 6 dagar fördeltes på hela Byen, som Commissaarie 
Wessman äfwen hållit Landtmätaren med Kost, efter fölljande uträkning 

K:rmt K: rmt 
d. ö. d. ö. 

Giestgif. And: 29 Michelä 27 
Ibid Johan 201/2 Yrjas 27 
Isaac 121/2 Nors 18 
Sigfrids I. 2: Björn 16 
Snåre 1. 3 Back 27 
Wik 2. I. Nyckenen 24 
Tåg 20. Rank 20 

Nybonde I . 4. Hints 28 

Alnäs 1. Fråstas 20 

Harald I. 3 Jöns 21 
Smeds i 

18 4 

Hafwa underskrefwen riktigt bekommit, och blef the öfwer Aderton 
d:r skiutande 4 ö. bytt till salt 

Gust: Wessman 
5 §: Så vida Erich Sigfrids och underhållit Landtmätaren med Kost eij 
mer än 6 dagar ehuru honom blifwit godtgiordt 9 så betalte han till byn 
Sex dah:r K:rmt hwaremot Sochlot Storby boer tillställa honom hwarthera 

Ltt höö el. 9 ö. K:rmt. Äfwen rest: Jacob till byen en dag el:r tre d:r 
K:rmt för hvilka han Kost håller eller betahlar. 
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6: 5: Sedan ålderman Per Nyckenen med besittarna upsade sin tienst, 
och Byemännen aflade taksäjelse för thes hafde Sorgfälligheet uti Bysens 
angelägenheeter under thes förestådda Åldermanskap: blef efter omrös-
tande Bonden Pär Wik utnemd till ålderman som utnemde till besittare 
Bonden David Hemming och Erich Michelä hwarefter honom till stältes 
åldermans Kistan med i then samma varande handlingar och qvittancer 
jemte i besparing medel fjorton dah:r 4 ö. K:rmt. 

Åhr 1759 then 12 Martii hölts Byeråd på Fråstas hem:n. i Sochlot by 
och NyCariby Sochn. Uti samtl. Byssboernes närwar. 
7:5: Upgaf förre ålderman Per Nyckenen, at fölljande af thenne Byss 
boer lidtit mistn hoos sig dagswerken uti samfälliga Bysens angelägen-
heter nemb1.38  
Tåg Sex, Nors fyra. Smeds och the som hafwa giordt dagswerken Byen 
till godo Flints Anders ett, Nybonds Erich och Johan hwarthera ett, 
samt Isak Giestgifwar som bör komma them tillgodo. Hwarjemte giordes 
then åtwarning at ingen som böra giöra dagswerke wid then plicht som 
Byordningen innehåller.39  Äfwenså hafwa Per Wik med häst och karl 
betient Landtmätarn vid Siömätning. Pär Nyckenen ett dagsverk, Giert-
ruds Johan en dag samt Elias Giestgifwar en dag, som bör them till godo 
komma at beräknas. 
8:5: Thernest angaf Ålderman för första at Storbyboerne varit föranlåtne 
at then 26 i nästförledne Febr. Månad warit föranlåtne at tilläga 13 Lass 
granwed, som Bonden Hindrich Smeds Byemännen oåtspord felt i thena 
Winter på then tomt af Sochlot skog som wid then i förleden Sommar 
i thenna By skiedda Skogsdehlning blef undantagen till Storby boers 
enskylta updelning till saltsiudar ved, så wida Smeds utan lof och tillstånd 
samma ved nedfält, som wid åtspörjan Hindrich Smeds förklarade sig nödd. 
9: 5: Therefter förestälte Liqvidations Commissarien Gust. Wessman 
byelaget å egna samt Rådman Hans Aulins samt Herr Bookhållaren 
Anders Lööfs vägnar huru nödvändogt thet vara vill, at Chartan med vid-
fölljande beskrifning öfwer Skogsdehlningen i Sochlot by blif:r till byns 
och wederbörandes rättelse tillstält hälst på samma skogsdehlning Con-
firmation kan falla innan berörde Charta och förrätning efter Högädle 
Herr Directeurens Runnebergs gifwen Instruction ock Herr Landtmätar 
Weurgreen blifwer upwist, och hoos domaren i orten approberad. Hwil-
ken Charta Herr Landtmätaren utfäster sig i ett för alt aflemna emot 
Trehundrade d:r K:rmt, tå fölljande emot stod utlösen nembl. 

38  Något ord torde vara utelämnat. 
39  Ett eller flere ord utelämnade. 
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Hindrich Smeds, Mats Sigfridsson, Jacob matson Harald, Johan Larsson Jär-
truds, Erich Michelsson Michelä, Anders Thomasson Rank, Jacob Andersson 
Sigfrids, Erich Jöransson Sigfrids, Nors hustru Lisa Johansdotter, Isak Hinders-
son Giestgifwar, Anders Jacobsson Hints, Johan Johansson Biörn. Men efter-
fölljande åtnögdes Mats Larsson Snåre, Nemdeman Anders Yrjas, Johan Hans-
son Yrjas, Per Nyckenen, Erich och Johan Nybond, Giestgifwars Anders; 

Hwarwid giordes thet förbehåll, at om Cartan 
skulle till äfwentyrs komma at kosta mera än hwad med wälwillja med 
Herr Landtmätaren blifwit för thenna gången föraccorderat, med thet 
ankommer på them som egenvilligt motsagt Cartans lösen. 

Åhr 176o 
i:5: Then 28 Junii instälte sig efter Kallelse mästa delen af Sochlot byss 
boer på Giästgifwars hem:n, tå Johan Andersson, som uti sidstledne 
januarii Månad emotagit Åldermans beställningen för innevarande år 
upsade then samma, men som Byemenen och i synnerheet Huusbönderne 
wid thetta tillfället eij kunnat sig inställa; Så åligger honom sysslan förestå 
med besittarene Mats Harald och Michel Nybond. Emedlertijd giorde 
ålderman Per Wik redo för the Peng:r som under hans händer warit af 
Bysens medell, som uti förledet åhr och 6 5, är uptagne till fjorton da:r 
4 ö. af hwilka han utgifwit enl:t qvittans till H:r Postmestare And: Weur-
green för Protocols förande wid Skogdeelnirigen then i Sept. 1758 
6 d:r och till Anders Hints 2 d:r 16, för hafdt beswär uti Bysens angelegen-
heet, Så at nu allenast är i behåll Sex dah:r 26 ö. K:rmt. 
2:5: Till nästkommande Löger dag bör alla som äga ängar uti Carlwiken, 
upränsa sine diken wid Laga plicht. 

Åhr 176o then 16 Jolii sammanträdde underskrefwen Sochlot byss 
ålderman med besittarena och Hemmans In.e hafwarena therstädes efter 
Kallelse i NieCarlby Sochn på Giästgif. hem:n. 
3:5: Tå upläste v. Stads Notorien och Krono Länsman H. Petter Alanus 
höga Landshöfdinge Ämbetets öpne Ordres under then 8 i thenne Månad 
till samtel:e Magistraterne och Krono betienterne, at lemna Capitainen 
och Lots Directeuren samt Riddaren af Kongl. Maijt:s Swerdsorden 
Wälborne H:r Petter Stierman, all handräkning wid Lots inrättningen, 
med tillsäjelse, at afsända wissa fullmächtige nästinstundande Löger dag 
som är then 19 till at med NyCarlby Stads Hgtv. Magist: öfwerlägga, om 
2:ne lotsars inrättande: hwarpå Byemännen gefwo till swars at the trygga 
sig wid glorvördig i Åminnelse drotning Cristinas resolution på Riks- 
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dagen gifwen then 8 Nowemb. 1650 och framledne högwälborne herr 
Grefwen och Landshöfding Gust: Creuts gifne utslag af then 2 Mardi 
1741 hwarmedelst Sochlot by blifwit befriat för någon lots antagande 
på Skäriholmen Torsön, så wida thenne By som består af 20 hem:n tal 
och ganska snäft utryme äger, then samma till ingen deel umbära kunna 
såssom theras endaste skiär och betesholme, hwilken i annat fall och 
therest then till lotsarnes nedsättiande blefwe anslagen, aldeles, både 
till fiskewatn, Skog och Mulbete, för hwilket then är skatt lagd, onyttig, 
utan må NyCarlby Stad [Stad] om thessa lotsar besörja wid inloppet till 
sagde Stad och Kars, på Grund och Hestskiäret, som efter Carte anwis-
ningen thertill syrenas begvämlige, therest någon lots skulle pröfwas 
nödig på thenne nägd, ther inga fremdare fahrtyg komma at fram löpa 
widare än the näst belägne Städer, hwilka äga sådane Styrmän som, om 
inlop och hamnar äro noga bekanta. Och förbehölt sig Byemännen 
at hoos H:r Cap. Direct. och Ridd. aflemna hwad the uti thenna ange-
lägenhet vidare haf:r at andraga samt utnemde Liqvidations Commissarie 
Gust: \Wessman, såsom ägare af et hem:n i samme by, at på förenemde 
dag å Byemännens vägnar, inställa sig hoos then högtv. Magist: emedlertjd 
skall utdrag häraf efter åstundan H:r Notarien och Krono Länsman blifwa 
meddelt. 
4.5. Blef äfwen aftalt at utfalsdiket ifrån Åkerträsket skall delas veder-
börande lot ägare emellan. 

Utdrag af Sochlotbyss Byaråds i NyeCarlby Sochn håldna Protocoll 
then 3o aug. 1760. 
5:5 : Sedan såväl NyCarlby Stad som Kyrckio- och Sochlot byar gifwit 
Capitainen samt Riddaren af Kongl:g Maij:tts Swerds orden Wälboren 
H:r Petter Stierman wid handen genom hållit Protocoll af then 27 sidstl:e 
Julii, at sagd stads Borgerskap och Byalag för theras deel finna twenne 
lotsars antagande på Torsö holme så mycket mindre wara af nöden, som 
sällan eller aldrig någre fremmande fahrtyg löpa thenne strand, at the 
hafwa någon Lots af nöden, utan the närbelägne städer, hwilka äga 
Styrmän, som, om thetta fahrwatn nog kunuge äro: utan skulle thet falla 
Strandägarene till dubell Lyt och Tunga, när wid the så kallade Furuskiärs 
hällorne el:r Torsö Norra Udd, en lots blif:t nedsatt: och emedan Bye-
lagen intet kunna umbera thesse magre skiär såsom theras endaste fåhr-
beten helst som uti thesse Byalag finnes hemmans Innehafware, hwilka 
äro försedda med utlänska fåhr, och ty thesse holmar till ingen deel um-
bära kunna: påtagit sig med NyCarlby Stads Borgerskap at willja under-
stödia, then således föreslagne lotsen, med åhrlig erkändslo, för thes 
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hafwande beswär vid lots upwachtningen, enkannerligen som intet hem:n 
i thesse Byalag är så belägit at Innehaf:n utan hemmanets undergång, 
kan thenne lotsning sig åtaga; doch med thet therwid giorde förbehåld 
at i fall Lotshållet blifwer ständigt giordt, hoos högsta öfwerheeten få 
söka ersättning, för hwad the mera än andre för theras skattlagde ägor, 
i ty komma at lij da; Så hafwer wälbem:te Herr Capitain och Riddare 
gifwit genom skrifwelse, Borgmästaren i NyCarlby Stad högädle H:r 
Joh. Brinck ibland annat under then 31 i thenna Månad tillkänna at thes 
tanka aldrig warit med thenne Lots inrättning ålägga Allmogen någon 
pålaga, utan att NyCarlby Stads Magistrat och Skatte Allmoge, måge 
afgifwa, hwad the villigt sig härutinnan åtaga villja. 

Till föllje hwaraf: hafwa samtel. hemans Innehafwarena i Sochlot 
by sig utlåta skulat, at som Torsö holme är genom Glorwördigste i 
(åmin)nelse drotning Christina uhl: på Riksdagen gifwen åhr 16(5 o) thenna 
By underlagd, såssom thes Skattskyldiga egendom af uhrminnes häfd, för 
hwilken the med omliggande fiskie watn i sednare tjder blifvit skattlagde: 
Så kunna the till ingen deel then umbära kunna utan underkasta sig högsta 
öfwerheetens Allernådigste wälbehag, at om någon ständig lots skulle 
pröfwas nödig, thet tå en sådan blifwer anlagd utan theras betungande 
el:r theras hemmans tillhörigheters inskränkning, för hwilka the såssom 
grund till hufwud Ränta draga nog dryg skatt samt Såldate utredning, 
enkannerligen som Konungens Höga Befallningshafwande genom utslag 
hochrättwisel. befriat thenne By ifrån en slik Lots hållande. 
Ähr och dag som föreskrift står." 

4°  Utdraget ur byrättsprotokollet är skrivet på ett ark i folioformat. 
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Åhr 1760 then 13 Septb:r hölts Byaråd uti Sochlot; närwarande ålder-
man med besittarne jemte Rådman Aulin och Commissarie Wessman 
samt the öfrige Byemännen. 
5:6: Anfördes Klagan theröfwer at NyCarby Stads och Kyrckiobyss in-
vånare intet [intet] uti 2:ne åhr hållit efter 1726 åhrs dom, theras antagne 
helft wid macht, i Råhegnaden thenne Stad och Byelag emellan: hwarå 
beslöts, at Sagde By och By skall till instundande Ting med NyCarlby 
Sochn i samma omständigheet instämmas Härads Ting: genom dom-
hafwandens Stämning som Commissari Wessman utwerkar, emot skiuts 
och betalning, som hafwer äfwen å bysens wägnar, at bewaka såsom 
Fullmächtig Bysens rätt med the vid Tinget [wid tinget] närw. Sochlot 
boer. 
§:7: Utwerkas äfwen stämning på Scheffern Basillier!" och Högbacka 
Åboer för thet the barkat på Torsön, hwarom ålderman besörjer. 
5:8: samtyckte Byemän thertill att Commissarie Wessman skulle undfå 
uti afräkning på thes arfvode 1/2  t:a salt strömming som H:r Rådman 
Aulin för Bymän gifwer. 
5:9: Sedan angafs, at Handelsman Josep Calamnius skall huggit i förieden 
Winter något timmer ifr:n Torsön till Tieru boda, som ålderman med 
Byssboerne efterhöra. 
5:10: Angående then Törfwed som [som] Smeds och Wiks hemmans 
åboer barkat, innan skogdeelningen skiedde på Torsön; så anstår thermed, 
till thes genom Syn och besichtning, blifwer utredt i höst, hwilka trän, 
som till annan angelägnare nytto kan användas än till tjäru hwarefter 
Byamännen förbehåller sig med then öfrige törfveden, såssom och till 
annat, än till tjära är tjänlig, öfwerenskomma, om hugget till förekom-
mande at then katade skogen genom torka, ej må medtages. 
5:11: Giestgifwar Anders Broman, Michel Nybond, Erich Nybond, 
Johan Giestgif:r, Hindrich Smeds, Pär Wik, Simon Wik, Per Nyckenen, 
Lars Järtruds påstod deelning på åtwäxten i Sochlot viken; men en deel 
påstod en allmen deelning på alla ställen i fall en sådan deelning pröfwas 
nödig. 
5:12: Samtyckte Byemänen ther till, at Såldate hustrurna hafwa lof, at 
på öfre Heden få upqvista winfällen och Törfwedsskatorne, tå en och 
hwar willja medhiälpa them med hemkiörsslan. 

Then 24 Sept. 176o 
5:13: Tå uplästes Konungens Höge Befallningshafwandens högtwördade 
skrifwelse till Krono Befallningsman H:r Strömmer under then 18 sist- 

41  Schäfer = person som hade uppsikt över fårskötseln. F. Basilier var bosatt i Kyrkoby. 
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ledne Aug; hwaruti föreslåss någre förmåner, för the åboer som willja 
åtaga sig lotsandet på Torsön; men i annan händelse och ther ingen 
sådant sig åtaga vill, at tiänlige tomter samt åker och ängeslägenheeter 
skulle utsees på samma skär för z:de lotsars nedsättiande, hwilket bem:te 
Herr Befallningsman genom skrifwelse then 12 sist wekne Septb. anbefalt 
vice Krono Länsman Petter Alanus, sådant förehålla hemmans Innehaf-
-warene i sagde by, samt theras utlåtande inhemta; Till föllje theraf yttrade 
sig Sochlot Byamen, at ingen i thenne by kan finna sig utan hem:ts under-
gång, at åtaga sig lotsupwachtningen på Torsön emot the föreslagne 
vilkor, helst som ingen [ingen] inkomst therwid en sådan lots kan tillflyta, 
utan trygga the sig wid Glorvyrdig i åminnelse drotning Christina Reso-
lution på Riksdagen gifwen Åhr 165o och framledne Högwälborne Herr 
Grefwen och Landshöfdingen Creutzes utslag af then 2 Martii 1741, 
samt uti diupsta underdånigheet under kasta högste öfwerheetens aller-
nådigste \välbehag huruvida Torsö skiär, såsom Sochlot byss skattlagde 
Ägor af uhrminnes häfd må läggas under the föreslagne lotsar, till mark, 
skog, mulbete och Fiskiewatn, bohlbyn till en obotel. Saknad: Hwaraf 
på begiäran skall bem:te vice Krono Länsman deel lemnas. 

Then 15 Novemb. 
5:13: Lemnade på förestälning samtel. Byss boer Commissarie Wessman 
lof och tillstånd, at å egne Bysens vägnar, söka ersättning i jord utaf 
Kyrkiobyn, för then Såldat åker, som inom Sochlot hyss Råå för Smeds-
backa hem. till i o 2/3 Capland, utom renar, samt at Commissarien får 
samma vederlagsjord innehafwa och nyttia utan påtal. 
5:14: Anhölt werkmästaren vid Saltpettersiuderiet Jacob Nyström, at 
få på Bysens mark intaga tomt rum för nödige huus, emot thet han vill 
betiena byn med Smide: hwarpå samtel:e Sochlot Lillby boer lemnade 
honom tomtrum på lötet på andra sidan om Landsvägen gent emot 
Giestgif:rs hem:n doch med thet förbehold, at han går Byen [till] nög-
achtigt tillhanda, med smide. 
5:15 : Fötbehölt Pär Nyekencn nödigt tomtrum och Kåhland, för the,  
Såldate Torp under N. 122 af LijfC:t wid then så kallade Dahlabuskan 
therwid Byssboerne intet hade något at påminna. 

1-761 then 7 Octb:r hölts Byeråd uti Sochlot by på Giestgifwars hem:n. 
Närwarande ålderman Erich Michelä samt Besittaren Anders Thomason; 
men then andre besittaren Johan Yrjas, är stadd i fiskie och hafwer intet 
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efter Åldermans antydan låtit sammankalla Lillby boerne till thette 
Byeråd. 

Tå påminte Mats Snåre, om ärsätning för thet han hållit Landtmätaren 
uti Elofwa dagar med Kost och huus wid skogmätningen som räknas a 
3 d:r om dyggnet till 33 d:r, äfwenså hafwer Ålderman Erich Michelä at 
fordra för giordt förskot till Synemännernes arfvode, för Syn på Törf-
weden, uti Torsön, 7 d:r z ö. Likaså Anders Hints för theras underhål-
lande 7 d:r giör tillsammans 43 d:r 2 ö. som byn lofwade betala. 
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Bild ij. Äldermansvalet 1751. 
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Bild i6. Bomärken som bekräfta åldermansvalet 1751. 
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Protokollen är förda på lösa ark som blivit hopsydda till två häften, av vilka 
det första omfattar 31, det andra 84 blad. Som pärm till det första häftet har an-
vänts det blad som återges på bild 15 och 16. Dess text, voteringen vid ålder-
mansvalet den 29 april 1751, lyder: 

"Comisarien Wessman 
Johan Tomasson 
Erik Jakobson 
Björn Johan 
Hints Anders 
Jonas Häming 
Johan Hanson 
Stafan S taffans s on 
Styrman Anders Andersson 
Anders Bryggar 
Erik Jacobsson (överstruket) 

Snåre 
Snåre 
Snåre 
Snåre 

H:r Comisari Wessman 
Snåre 

H:r Lööf 
Hints 
Hints 
Hints 

H:r Afrenius Snåre 
Lithofvius Snåre 

Nors Anders H:r Lööf 
Sifrids Erik Giärtrus 
Sifrids Jacob Giärtrus 
Tohnias Rank Snåre 
Michillä Mickel Hints 
Lars Järtrus H:r Com. Wessman 
Mats Harald Snåre 
Pehr Nykonen Snåre 
Mats Snåre H:r Com. Wessman 
Wijk Oluf Snåre 
Wij k Elias Snåre 
Smeds Hinrick Snåre 
H:r Bookhållaren Löf Snåre 

A andra sijdan stående Votering bekreftas 
bomerkens underskrift. 
d:n 29 Aprill 1751 
Anders Lööf Hans Aulin 
Johan Thomass on Erich Jacobson 
Johan Björn Johan Hemming 
Thomas Rank Mats Harald 

med namns och 

Johan Anderson 

Johan Påhlson 
Pähr Nykonen 

Olof Wj k Elias Wjk Hendrich Smeds 
till bisitiare antages inkommande Ahr 
Jacob Harald Anders Andersson Giästgif." 

Bakpärmen till det första häftet upptar en odaterad räkning, underskriven 
av Nils Lassila, för skrivarlön vid »bystämningorne». 
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SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND 

I serien Folklivsstudier har hittills utkommit: 

Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. Av Ragna Ahlbäck. 1945. 
(Tom 3oo) 

Det gamla byggnadsskicket i Kronoby. Av Hagar Nikander. — Stadsplan 
och byggnadsskick i Borgå intill år 1834. Av Carl Jacob Gardberg. 195o. 
(Tom 328) 

Folklig idrott. En etno-sociologisk undersökning av den finlandssvenska 
allmogens manliga friluftslekar, — — — Av Maximilian Stejskal. 1954. 
(Tom 344) 

Kökar. Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken. Av Ragna 
Ahlbäck. 195 5. (Tom 351) 

By och bonde i Svenskösterbotten. Av Gabriel Nikander. 1959. (Tom 37o) 

Den nordosteuropeiska rian. En etnologisk undersökning. Av Ilmar 
Talve. 1961. (Tom 387) 

Jacobina Charlotta Munsterhjelms Dagböcker 1799-18o1. Med kommen-
tar och register utgivna av Bo Lönnqvist. 197o. (Tom 44o) 

Socklots byrätts protokoll 175i —1761. Utgivna av Ragna Ahlbäck. 1971. 
(Tom 444) 

Under utgivande eller forberedning.• 
Karsby i Tenala. En etnologisk undersökning av livsföringen och kon-
takterna på en västnyländsk herrgård ca i800-1968. 1972. 

Helsinge kyrkoby. En etnologisk undersökning av Ilmar Talve. 

När vi sutto i vår bänk. Skolan som traditionsmiljö. Av Bo Lönnqvist 
och Ann-Mari Häggman. 

Textil i Finlands svenskbygder. 

Från Estlands svenskbygder. I. Folksed och folktro. 
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