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7.

ORDO VICINALIS.
@ller

Ä3tnt= od) ©ramie oubtinixn^b
•Öttitfett af of) onbertednabl)? fantptltge fout Biggie od) boo i 
.öargboDbi)i)tt otbi SBäätoö fncBen ffatt flijteligen od' gramter* 
ligen observeradt od) i ad't tagen Bttfua, effter alle fine puncters 
imteplb, ©om folia.

1. 2ltt alle fom Boo t bette Bon, ffote loara förplid)tabBe Biöar mebl) annan 
fiaffa effter ©loerigeg SagB Bägn od) ftagn; Bioar fom tinned förfmnelig Bär 
otBimum, feban Ban een od) annan gäng är tilfagb, od) låter få tBer igenom 
ffee ffabba, på ett eller annat fom Banf) granne tilBörcr. ^>an ffal forfte 
reeefan opfijtla ffabl)an, od) tBer ofuan oppå BotBa 6 m! B'ritt input tid 
fprfian.
Hinnan gången buBBelt, od) få alt BortåBt.

2. ©feer ffaban igenom BauB egne gårbar1 2 3, od) Creatuur, Botbe buBBelt 
få modet, od) opfplle ffabBait.

3. -fnoar fom finnes effter SBalborgpneBo bagl), feban alla ångiar, Bågnar, 
öijar od) Bolmar åro frijfallabe intbait beetl)en, in till bl)e§ Boet bl)er af Bergat 
är, infleppa ftjna öfer, fåå, fåår, getter, falfuar, Bodar, fiHingar, gumfar, 
larnB eller föll, inom grannarnas Bägn od) ftagn tBem oål)tfporbB, Bflfue fär=

1 gårdar, gärdesgårdar.
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merfat famine Creatuur titt ©anmijfen1 2 3 etc. Cd) ft c le t lie anbre grannarna 
bifem 1'ttian någon ffon§= od) brögjmåbl optaga, od) bijt förffida.

NB. 58tll eganben bbent igenlcjfa, ftåitbe bottom fritt, för få många 
penningar tije tå funna fofta.

Sinneö någon i bppn, font opfläpper ångb, gierbe, öö, bolma, mreet eller 4. 
teppa, för än altfammanö af liioarto granne år lagbligen l)eembergat, ©fall 
liait betala ffabt)an od) tageö ifrån bottom battf; båtfta foo eller ope, od) gifttas 
tbent fattigom.

Sir od någon få geentoörbigf), att när bon böter en äng, gierbe, öö, l)olnta, 5. 
mreet eller teppa marba friffallat intil ptterfta böften atl) beetlfag, ban tå in* 
flepper något Creatuur fitt eller attnarfe, ffall ban bötba tiU fprftatt 1 3ibr
itt fpec.

©feer någon ffab|a tnebf) tiufnat på enö amtarff fiffetpgb, fåfont år Stoet, 6. 
Stäåt, IRpfiia, åfatga, Äafja, od) tiufuen marber eij gripen mebb ferffan ger* 
ning od) fullom mittnom; ,iå ffola alta grannarne lomma titfammans, 
låggia ffenberna på Sagpofena oct> mebb 6bl) befrija figf), fitt fmötro, fottn, 
hotter, brengb od) pijgba, gitter l)att eij Sagt) gånga, flail ban bafuag till 
tinget, bber ftåå eett tiufua ratt, od) febatt brifuas af bpp. 3<fe allenaft för 
fåbatt tiufnat, font ffeer på fiffetolom2; SSt^att jentmel för alter annor tiufnat 
font i bppn ffeer. ©bet ware figl) mebb fäbf> af åfer eller qmarn, f)öö af 
anitarf; teegar, lijtt, ^ampa, fåbl, ärter, Stofmor, böt)nor eller bwabb ipt plft 
mara må, mare Sagb famma. SOten fan någon blifua miptånft, od) tbeu 
famma mill eij förefomma, od) måria figb mebb Cb£)e font för åp fagbt, 
©fall ban blifua fulfombligen berföre bållen, till bpfi ban figb för tinget tttebb 
fep manna @bp effter ©merigeg Sagb frij g öp.

33öpa alla grannarna font i bpp boo famSe mara i 3bl)ebabl)3, tå tl)e 7. 
menta pnont om fPingeöbagj tijbl), få att ingen briftar figl) eenffplt brnfa 
mebb någon noot emoot bonom, för ätt alla grannarna bafua famfatt figb, 
od) tber om råbbgiorbt; SStbait få år att man putom oförmarattbes öfuer* 
fomnter, tå må then font bottom funnet bafuer förföfia fin Spda: ©od) mebb

1 Danviken, Danviks hospital i Stockholm, barmhertighetsanstalt, hitflyttad 1551 
från Gråmunkeholmen i samma stad.

2 flsketol, fiskredskap.
3 idebad, idlek, af id (fisken) och ett gammalt landsmålsord bada eller badda 

med betydelsen leka, rasa.
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befe milfor, att fatt eit beet ed; lått efter fmarf proportion fina grannar 
mebbetar. Dd) bfefjförutfan, fprftofetben fin tijonbe lått. -fpoilfen får emoot 
faitblar, od) fan öfuertpgat marber mebf fftål ocf loittnom, fafioe förmerfat 
babfe noot, badt od) fiffar etc.

8. ©åfont opricftigfeet od) enigfeet mått allom menniffiotn prpbfer od) 
anftåår, befpmterligfa nar grannar lom tilfopa boo otfi bpt) funna förltjfa 
figf; ©å ffole od) mij tnbörbes of påminna, taga of till mara för alla til= 
fellen tid ©plijt od) Deuigfeet, fålem år baaftaat på mar nåfta, fftels ocf 
oqmebiits orbf, ocf ©friftna tfem mtbf annat Stampit. ©der fmabf mefra 
fåbant.
Iben tfer mebf marber bafr åtafen od) ffålifa til bnnben, plicfte förft efter 
uagf, bötfe febfan tfer ofuan oppå till fprftan en fauna mijn.

9. qpmar font finiteö få obidtgf, att fan inmenger figf otfi enf annarf 
©trömminge marp, ben natten fanf granne borbfe, od) orbningen foitorn på= 
löper, i fanf näfr* eder frånmafru, ocf marber tfer mebf Sagligen öfuertpgat, 
fafue förmerfat fin noot eder bååt.

10. Äan ocf mål fimtaS några få fargfa, font fårbas mebf ftöbninge 61b1 
i mifarne om föfteit efter felgonmefo2, ffatjtafjffen3, od) fålebeö förberfna 
bmttninge fijffe4; DJtett fmilfen efter bcitne bagf bfer mebf marber beflageu, 
fafue förlift babfe bååt ocf fern, gauge tfer ofuan oppå qmitt Spntningen 
om minteren tfer efter.

11. Såfuar een af grannarna oftom tfe attbres metffap, någon offbqes5 eder 
frcmmanbe fugga på feela bpfené egor, timber, äBeebf, bååtmerfe ellc fmabf 
tfet fan feeta, böötc een Dlbr til fprfian, tfer ofuan oppå, bfen, pratt font fugger.

12. Äan ocf ttågor fiunaS fom feemligen practicerar mebf någon oftbpes, 
od) lofuar fonom fugga, fåger feban neij för grannarna, ocf blifuer tfer 
mebf öfuertpgat; ©fall fan bötfa 2 Oibr tid fprftait.

13. Sugen förbrifte figf feder fugga någon förbeels meebf, eder ©mibiar6 
pa bpfens ffogf, otfan feele bpttfs iacforbf od) minne; bfen betta gör, fan 
ffad fafua förlift fitt arbete, betala ffabfan, ocf bötfa 1 ih'br.

1 stödningeeld, ljustring vid bloss.
2 helgonamessa, 1 november.
3 skatzlafiske, möjligen fiske med puls.
4 lyntningeftske, fiske med nät under isen.
s utbyes, utom by boende.
6 svidiar, svedjeland.
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gtnneé od) någon fom annarfs gårbat eller liagt) af afmunbfj od) meb| 14. 
mål bl) tteberrijfuet eller Rugger; .pan [fall förft plikta effter Dagö, od) bötl)a 
era Oibr till fmdian.

©ebatt alla grannarna l)afna nu Sagbltgen l)ågitabt od) ftängbt, fan 15. 
något ftnnag t bi)t), fom få ofpnbige Jjäftar Ifafuer, att tl)em ingen ftängjle 
otl)e piller, .pmarförc ffall eganben mara förpliktat, l)onom fänggla få att 
t)an tcfe fatt flina1; görfumar någon tl)et af Sresto, feban f)an år ena od) 
anbra teefjo förmanabt, ffall l)anfs l)åft eller ööf optagaö, od) eganben för 
oh)bl)Ho plikta en JRbr till fprfian. Äotnbet I)att anbra redone igen, f)afme 
förlorat fjåfteit till epoöpitalet.

©fole od) alle grannarna mara påminte att förmara fitta poifar od) 16. 
fltcfor, tl)e tfer ånttu öfuermagar åbro, att tl)e ingalnnba tilfoga ftnom näfta 
några ffalfeftpcfen på ett eller annat, etjmabl) t£>et ta mara må, blifita tl)e 
ttjer rnebl) gripne; ©fola förft barnen mifta tpgljubra, af tl)em tl)c I)afue 
ffaba tilfogat, od) feban förålbrarna bötlja til fprfian 2 br fopparmpnt.

åpmabl) ntefma år til aktanbeö af tt)em fom gcbb) granfåmio toilla f>afua, 17. 
finnes tl)et nogl)fampt flaart ott)i ©merigeö trpcfta Sagljboof. ,pmar före låte 
mtj t)år mebt) beftåå, od) ffiuta of) i ket öfriga tutber l)enne.

Ditt betta ofuan ffrefita alt af o§ gob^mitleligen famtpcft, ok orpggeligett 
fallet marba ffall, ©tabl)fäfte mij mebl) måra 9'tampn od) mal)itlige bomerfen 
£)år neban onber.

Actum SBåtöö fPrcftcgårbf) ben 15 Dipt il Dlf)r 1653.

Dlnbreaö Soamtis .pielm 2
Döåtböö paft. (sig.)

Stick * @l)rC'fon i fyatgl)

SBafte ©tjrsfon ibibent

1 flyia, hoppa öfver stängsel.
2 Andreas Johannis Hielm, prästvigd 1622, kyrkoherde i Vätö 1651; död 1679.

Han tillitade 1621 en signare Johan Ersson i Svartedalen i Knutby. Anklagad här
för, erkände herr Anders sig liafva rådfrågat Johan Ersson »såsom en annan enfaldig 
Medicum, som kunnig vore på naturliga medel att bota hufvudverk och med rökande 
göra en not lyckligare, hvilket naturligt är och brukas af mångom». Likaledes erkände 
herr Anders, att han hos samme man sökt bot för sin brygd, »som icke ville rinna 
utan mänga tunnor malt för honom förskämdes, efter det vore förgjordt». J. E. Fant: 
Upsala ärkestifts herdaminne. D. 3. Upsala 1845. S. 453.

sfebber *X-r .pauofon ibtbrat 

$ot):ut i J ~) grantjon ibib: 

(Arid) J-TJ p* Ara af on ibib:
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Oluff V SJiatjon ibtb.'Jlnbei'B m on tbtbent

Oluff (äbrbfou ibtb.Dlitberf? J | | Söiatjon ibtb. 

Webber ^ Sffiaftesfon ibtbent 

CSrtdb fibröftut ibtb:

3lnbeffj Slnberéfon ibib.

@rid) IN ©bféUMt ibib:

(gri<b SKatjon tbtbent

Originalhandskrift i kvart, utförd med vacker handstil på tre 
pappersblad utan särskildt titelomslag. Alla namnteckningarna utom 
pastor Hielms äro gjorda med samma hand som texten. Pastor 
Hielm har bekräftat sin underskrift med ett litet åttkantigt sigill 
i rödt lack, innehållande en sköld med en fogel på kvist och där- 
öfver initialerna A. I. S. Handskriften, som förvärfvats af Nordiska 
museet mot en afskrift af originalet, har till sista tiden tillhört 
Hargs bylag i Yätö socken i Uppland. Nr 44,845 i Nordiska museet.

PER GUSTAF VISTRAND.


