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I f.

Bodmeri kallas den förening, hwarmedelft pen¬ningar, eller deras wårde, borgas, till et
Skeps nödtorft, emot fåkerhet uti Ikeppet, des
red/kap, frakt eller innehafwande gods, dock
med det förord, at hwad borgenåren utgifwit,
få wål fom den winfl han (ig betingat, fkall wa-
ra förloradt, i fall jfkeppet förgås eller icke kom¬
mer til fin förefatta ort, men däremot gåldenåren
ivara fkyldig at betala icke aliénait det borgade
lånet, utan ock nogon betingad winft, om Ikep¬
pet kommer ofkadt till fin ort. Detta kommer
öfwerens med hwad Siô - Laçen Bodm. B. C, 1. dad*
gar: „Ehwad nogor lånar eller för/kiuter pennin-
„gar eller thera wårde, ock tager therföre i pant
„Skip och Gods tbe i Skipet inladade åro, fil¬
mendes then fara, iom famma Skip eller Gods
„på fiön underkafiat år, få at lånet ock panten
„löpa lika fara, then må tinga fig igen få flor
„wind öfwer annor brukelig rånta , fom han i
5,anfeende af refans och fartens långd och farlig-
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;,bet, båfl: kan och förmår, Tolikit lån kallas
Bodmeri.

Denna förening fkiljer fig derföre ifrån pecu~
nia nautica eller trajeäitia daruti, at med det fidi'fc-
nåmnde förftå de Lagkloke de penningar, fom på
Borgenårens fara föras öfwer Siö ocb fand, til
„Gäldenårens egit, men icke fkeppets behof: och
„den ränta, fom för fâdane penningar årlägges,
„kallas fœnus nauticum proprium, och vfura marina f
„till en fkillnad emot de lån, fom göras öfwer land,
och kallas fœnus Urreflre, minus proprium och quafi
nauticum i hwarom kan låfas Sichard. in tit. Coà. h. t.-
n. 2. Borchoit de naut. fœn. C. 2, q, Loccen» 3us Mar,
Lib. 2. C 6. jf. 2. Stypm. ffus Mar. P. 4. C. p. Däre¬
mot angår Bodmeri enlamt fkeppets nödtorft. L
från Bodmeri fkiljer fig, ock det lån? fom tages,
emot pant i fkeppet. til at därmed bygga eiler up-
laga Skepp, betala ock underhålla fkepsfolket, el¬
ler at befria fig ifrån then gåldy fom för berörde
örfakers fkukl tillförene kunde wara giord , hwik
ken förfkrifning kallas Bilbref, luvars egenfkap och
förmonsråtc befkrifwes i Red. B. C 2V Bodm. B. C.ß,
och Handels B. C. ty. §. y. Sådana Bilbref böra no¬
ga fkiî'jas ifrån de bewis , fom Borgmäfiare och
Båd böra utfärda, under namn af Bilbref, hwarmed
förftås et intygande hwareft Skeppet år bygdt, till
at i ftöd. deraf blifva berättigade iill cfe af IConon-
gen bewiljade förmoner i Tullens är läggande: hö«
rändes alla Skepp warafÖrfedde med fådaeeBilbref,

Skillnaden emellan de lån, fom tagas på Bil¬
bref
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bref oêh Bodmeri bref år altlå hufwtidfakefigéQ
den, at faftån bågge bero på en pant i (keppet, it
dock pantråttigheten af olika natur, i anledning a£
Lagens förordnande. Uti lån, fotn tagas på Bil-
bref, år Borgenåren berättigad at få fin betalning,
faftån Skepp förgås: dår får icke tagas högre Rån*
ta, ån Siö-Lagen tilftådfer, nemligen i proCent I
månaden: lånet fkier i den ortSkepsredarne bo och
wiftas, och få widare: hwilket alt annorlunda för¬
håller fig i Bodmeri lån, hwars egenfkap jag år
finnad hårftådes egenteligen förklara,

« §.
Det ordet Bodmeri, fom åfviren kallas Bomerie

Bodemerie, Bbbdemerey, har troligen fite urfprung
af det Tyfka ordet Boddcm eller Bbem, fom bety¬
der Botn eller Köl, hwadan det ock i Engelfka
fpråket kallas Rottomery, ty kölen tages i detta fal¬
let för hela Skeppet, efter den år grund till fkep-
pet, på hwars bibehållande hela fkeppets fåkerhec
beror ; och utom desf, få långe fsmma köl år till,
råknas ikeppet wara det famma, ehuru det i annan
måtto blefwe ombygt; altfå når det låges låna Fem
uingar på Kölen t beteknar det at låna på Bodme¬
ri : hwarom widare kan låfas Lmcenii Jus Marit. L.
2. C. 6. jf. i. Stypman. Jus Mar. P. 4. C. 4, Ç. Molioyi
Jus Marit. C. //. jf. /2. med flera.

Hl jf,
At Bodmeri bör råknas ibîànd de /lags före¬

ningar , fom bero på lycka och åfwentyr, hwilka
i- A3 af
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af de Lagkloka kallas Contraclus alea, fådant år
klart af föreningens natur, hwilket i §. I år om¬
talat. Och faftån alla contraBus alecs åro tiliåteli-
ge efter den naturliga lagen, fordrar dock ec Bor-
geligic famfunds wålflånd undertiden, at den na¬
turliga friheten bor in/k rå rikas, och fådane före¬
ningar förbindas. 'Grunden til förbudet eller till-
flådjelfen måile nödwåndigt fökas uti den båtnad
eller Ikada, fom fådane föreningars fria lopp kun¬
de åitadkomma i (amfundet. Nu emedan Han¬
del ock Siöfart år et nyttigt näringsmedel; och
likwål hånda kan, at de lamma /kulle kunna kom¬
ma at ftudfa, få framt icke Lån påBodmeri wo«
r© fofiigit, når annan utwåg icke finnes; Förden-
fkuld år detta contrarius a1eœ, jåmte andre af li¬
ka be/kaffenhet, fåfom Afiecurence , med god
grund, frit låmnat, når andra åfvventyrliga con-
tra&er förbindas, fåfom Wad, Spel, med flera,

IV §.
Emedan borgenåren icke tillfiådjer gåldenå-

ren St nyttia de undfångne penningar för intet;
förden/kuld år Bodmeri icke nogot Mutuum. Myc¬
ket mindre kan detta Contrafl blifwa et Commå•
datum, efter fom då borde det , utan wedergåi-
ning til den andre uplåtne , tinget wara iå be-
fkaffaf, at det igenom bruk och nötande icke
förflites. Det råknas derföre ibland de förenin¬
gar, "fom de Lagkloka kalla ContraBus fœnebves,
uti hwika penningar utborgas emot Rånta. Will

man
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man ock pâ Swänfka kalla de twenne förftnäm*
de föreningar iMn, och det fidfinämde contra-
£fet Borgat Lan eller Förfiråckning, få år det oclc
enligit med Lag och allmänt bruk. Eljeft bruka
ock de Lagkloke, at kalla det Låhnv Tom fker
for intet, mutuum gratuitum, då det fom lånas e-
mot Rånta kallas mutuum fmeratitium. Och få
wida Bodmeri grundar fig på borgat lån, få kan
denna förening wäl til någon del därunder be¬
gripas : Men få wida borgenären för fina utlånte
penningar är berättigad at niuta fäkerhet i Skep¬
pet, år detta Contrat tillika förbundit med Pant-
racrighet. I öfrigrt, emedan det beror på en o-
wisf utgång, och fäledes hörer til contrarius, quioleum continent, fom i §. III är lagt; fördenfkuldhämtar Bodmeri föreningen: fina grunder utaf all»
nu nämde contra&en.

V Ç.
Huru wida Bodmeri Contra&et bor räknas?

ibland de loflige eller oloflige föreningar,, däromhafwa de lärde twiffat«.
Någre hafwe anfet det fåfom olofiigit, îanfeende till den höga wind,, lom deruti betin-

gas, défr de fåfom gnagande och uttagande hafvva:
trodt wara förbuden, både i Guds och Naturens'
lågar. De Påfwifke hafwa enkannerligen utî Hu¬
re Canon: Décret. L. f. Lit. ig\ C 19: förklarat fådant-
lån för ocker. Huru FacbinmsHordiederus, ;Zm"
zerlingusy med flera, budit til at förklara förbe--
mate rum uti Jure- Canonico ;; och: wånda det:

A 4;. fammai
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fàmma till en hel annan mening; fom orden lik-
wål icke medgifwa, låfes uti Loccen. ffur. Marit.
L. 2. C, 6. §. j. Men at det ieke bor fom olofligic
anfes , år dåraf klart, at den betingade winften
icke grundar (ig egenteligen i lånet, utan uti den
fara fom borgenåren hg åtager, och för hwilken
han fkiåligen bor hafwa wedergållning, fom där¬
emot fwarar. Jåmnför Cbemnit. p. i. Loc. Ibeol. c«
6. de Vfuris, och Molinœus de Ufur. q. hwarfö-
re och Hand, B. G. §. ftadgar, „at ej må then winft
„för ocker råknas, fom kommer af Mig handel. „
Huru det fordom war dem förbudit, fom woro i
Hanfe • Förbundet, at förbodma fkepp, wid pen¬
ningarnes törluft, hålften til Hanfe-Stadernas Caf-
fa, och andra hålften till den flad hwarefl fkeppet
war hemma, famt i. mark Gulds plikt tor Skeppa¬
ren fom tog Bodmeri, fes hos Stypman. P. 4, C j.

Uti Bodmeri år det. med föreningens natur
enligit, at Borgenåren fkall utftâ fara, hwarmed
forrtås denflcada, fom timar af blott olycka och 0-
förmodeligit tillfälle, dår ej kommer annars åtgjård
i. 1y firi ofåwli /kall eigb wardâ. Weftg. L. Ratt•

Men förfådane olyckor, fom kunnat af-
böjas, förlorar Bodmerigifwaren icke fin rået. Der-
tore, om fkepparen gifwer orlak, genom Tullens
och annor landfens rättigheters förfnillande, eller
något Lurendrågerie och förbudne warors förande,
at fkepp och Gods, fom för Bodmeri håfta, för-

wärkas^

p-
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wårkas, år Bodmerigihraren likwål berättigad at
åcniuta litt län, både til hufwudftol och ränta. Bodm.
B. C. 4.

VII f.
Uti alt borgat län år Borgenären berättigad af

niuta rånta fom i $. IV. år Tagt, och det efter den
naturliga lagen (å högt * fom kan pafla % efter
Gåldenårens därmed förwårfvyade wind: och lupne
fara. Efter Sweriges Lag år denna Ranta måfledeis
faflftåld til nogoc wift, till at dymedelfl: håmma oc¬
ker. At ranta i allmänhet icke får tagas högre ån
&, för hundrade om året, och dår ingen rånta år
fôrfkrifvven, under tiden allcnaft 5. proCent, fes af
Hand. B. C. p. Jf. /. 6. $. Hwad rånta Rik fens Stän¬
ders Banco år berättigad at' niuta, efter fåkerhetens
olika befkaffenhet, les af Banco-Ordningarne, lår-
deles fårordn. d. S Maji 17p. Men , når någon fa-
fa år under länet, tillflådjer Lagen, at högre rån¬
ta får tagas, iårdeles når råntan tillika bör anles få-
fom winft. Huru därmed bör förhållas i Berg/la-
gerne , fes af FMagsordn. d. 24 Febr. 1*74$, Angå»ende Råntan för Intereflencerne.i Trolihåtte flufs-
svårk, fes Kutidgßr. d. //. Maji 174$. och d> 17. Febr.
1749. flera at förbigå. Uti Bodmeri CoUtraffet år
ingen wisf rånta af Konungen påbuden, utan fam-
liva frihet dår öppen fom i Förlåkrings Contraffet,dem ligen at faftflålla den famma igenom betirigan»de. Bodm. B.C. 1. Ty wedergållningen grundar %,fom i V. 5. år fagt, icke få egenteligen i lånet, utan
i den fara, fora,borgenären löper. Men i öfrigit

A 5 råt-
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rattar Gg betingandet om Bodmeri rånta eller winft,
efter famma grunder, bwarpå prifet på alla andra
fålgbara ting hôges eller minfkas, nemîigen efter
refàns långd och farlighet, ymnigare eller knap¬
pare tilgång på dem fom föka at undfå eller gifwa
Bodmeri, och få widare. Jåmnför Loccen. Jjfus Man
Lib. 2, C• £ jf. j. Stypmn. f. C. y.

VIII 5.
Uppå Contrahenternas betingande ankommer

det, hurudan pant må lämnas för Bodmeri-lånet.
Ty ftundom blifwer aftalet fådant, at hela Skep¬
pet, med både ladning och frakt, förbodmas.
Stundom tages Bodmeri endaft på fkeppet, eller
wifla fkepsiotter: ftundom äter på ladningen enfamt,
eller pä någon wisf dåraf : undertiden blifwawaror,
fom åro laftade på fårfkilte fkepp, beräknade un¬
der et enda Bodmeri: under tiden åter hånder, at
flera Bodmeri gifware åro i famma fkepp, eller
ock at kwad panten år mindre uti det ena fkeppet
fkall fyllas utaf andre fkepp. Altfammans bör i
Bodmeri brefwet tydeligen wara infört.

IX Ç.
Såfom Bodmeri år et ContraCt; få fordras i

gemen till desl Hutande, at Perfonerne böra wara
få befkaffade, fom Lagen åfkar af dem, fom må-
ge Huta Contracter; De fkola nemligen wara fåda-
ne, at den flutna föreningen blifwer kraftig: hwar-
före ock den afhandling år kraftlös, fom ingås med

orMt
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orått man, och få widare. Men hwad Bodmerî
i fynnerhct angår, fa ehuru det år ingorn betagit,af hvvad Stånd han wara må, at förflråcka pä Bod-
meri, år det likwål ingom androm efcerlåcic at up*
taga Penningar pä Bodmeri, ån dem forri Reda i
Skepp, eller fora fkepp : de förra derfôre,at de å-
gà fkeppet, ock kunna derfôre med fin ågendona rå¬da efter egit behag : de fenare derfôre, at de åroaf Skepsredarne utfedde, till at i deras irånwaro
förwalta deras ågendom , dem till godo. Uti Han-
fe Scådernas Skeppsrått war det Skepparen aldelesförbudit, at taga Bodmeri, till at dymedelfi: hin¬dra alt tilfålle til bedrägeri; ja, förbudet flråkte figiå wida, at Skepparen icke en gång hade lof atfôrbodma fin egen fkepslott, utan Redarnes fam-
tycke, fom Stypmannus berättar i fin jfur. Mar. P.
4, C. y. jf. ßS. Men efter Sweriges Lag, år detfkepparen icke förbudit at fôrbodma fin Tkepslotc,då han tillika år Redare. Bodm. R. C. 2. Med de
ofrige redares fkepslotter icke få. „Ty få långe
-„en Skipare år fina Redare få når, at han kan tala
„med them, må han intet uptaga nogot på Bodme-,,ri: ja, få aldeles intet, at det åfwen förklaras 0-
gildt. fafl det fkedde, med thera wetfkap, bwar5med i detta rummet icke förflås lamtycke, utanblott kundfkap om någon gårning. Detta årock lå mycket billigare Tom ingen nöd kan hän¬da , Tom bôr drifwa fkepparen at föka Bodme¬
ri, lå långe han år fina Redare få når, at hanmed dem kan öfwerlågga om fkeppets nöd¬torft. Däremot, når fkepparen år på fremmande

ort»
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«r«, och- flådd i nod och trångmål, wet ingen ti*,
wåg at hjelpa dg, dä må han upMna pt Bodmeri,
och fädan förening förbinder hans Redare: «Ty
„alt thet en Skeppare fluter, gior eller handlar , i
,,the ting fom efter hans ämbete honom förtrodde
„åro, eller wara böre, therigenom förbinder han
„icke allenafl hg, utan ock fina Redare* ock beg-
„ge rheras arfwingar Sktplego. B, C, 16. Likwål
förr ån fkepparen åger lof at uptaga nogot pä Bod¬
meri, bör han öfwerwaga huru wida han år i flånd
at antingen på fimpelt lån eller genom wåxel upne-
gotiera penningar. Men når intetdera kan århållas,
då har fkepparen lof, at taga få mycket på Bod¬
meri, foin en Fierdedel af Skeppet wårdt år, få
framt ej hogfla nöden fordrar, då får han taga (å
mycket dorn nödwåndigt år, dock icke mera ån
Jfkeppet med des redfkap och frakt tåla kan, efter
fom panten aldrig bor innehålla mindre men wål
högre wårde ån lånet, hwilketrnodtwång han dock
bör edeligen bewifa, om Redarena det påflå.

Lånar Skepparen mera på Bodmeri, ån fkep-
petmed des redfkap och frakt tåla kan, blifwa Re-
darne derföre icke anfwarige, utan bör fkepparen
det betala fult ut, faftån fkeppet wore förgångit
Boåm. R. C.3. Ty detanfes då icke långre för Bod¬
meri, utan för Iwek, hwarpå talan altid år öppen:
derföre det ock år Måldare förbudit, at befordta
Skeppare till Bodmerier. Mahl. Onht, /720: jf,^.

Om ock fåhåndey, at Skepparen ej kan f3 då¬
na jpå Bodmeri * må han förte)ja en Fierdedel af

•det
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' det gods fom han på fkeppet innehafwer, at def-
före bota fkeppet; hwilkec han ar fkyldig efter å-
terkomfien, få dyrt betala, lom det hade kunnat på
fin Låsfhingsort föryctras, dock emot full Frakt,
Bodm. B. C 2. At fkepparen icke ffraxt får angri«
pa fin innehafwände lafi, och genom, des eller no-
gon des dels förtäljande fkaffa fig penningar, utan
år fkyldig förft at löka underftöd genom Bodmeri,
fådanc grundar fig deruti, at fom godfet föres ic¬
ke, till at fåljas under wagen, utan at komma fram

: til fin defiinerade ort, få bör ock godfet i det yt-
terfta behållas. Dock ankommer det pä Skeppa¬
ren, at pröfwa, huruwida han gior fina Redare
ftörre tiånft, antingen igenom Bodmeri eller nogot
af lafiens fåljande : ty om afgiften for Bodmeri år
lä dryg, at han med ftörre winft kan lål a nogot
af laddningen, tyckes han böra därtill hafwa makt.

. Se Charles Molloy fas Mar. C. ii. jf. //.
; Kan Skepparenej wifalådan nöd, eller år fielf
fkuld därtill, tager åndock Penningar på Bodmeri",
måtte han altfamrnans till Redare och Befraktare
återbetala , lamt årfåtta hinder och fkada, får ock
dertil plikta efter Domarens ompröfwande,

x $. :
» .Till alla föreningar fordras fam tycke , fom an¬

tingen yttras genom utwårtes teekn, då den kallas
•icnjenfus exprejjus, eller genom, tigande, då han
kunde eller borde tala 5. hwilket kallas töftfenfus ta*
xitusy eller eck åålEöau Jlufcer, at den-fom laken

angår,
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- angår, férer wilja det fom (klligt år, fom heter
confenfus çvœjumtus eller fidus. Alla defîe arter af
famtycke hafwa åfwen ram i Bodmeri. Men når
flera Redare åro i et fkepp, kan åfwen dijfenfus än¬
dernden ådadkomma famma wårkan fom confenfus,
och det utaf Bolags contractées ailmånne natur,
hwarutaf Skepsrederi år en art. Ty det går icke
an, at någon Bolagsman fkall hindra de öfrige uti
fln Tätt. Derföre om nogon Redare år owillig, at
förfkiuta hwad till fkeppets behof nödigt finnes,
och af Medredarne fahatykt år, må defs fkepslott
faklöd uti åttas på Bodmeri, om ingen annan råd
finnes, for få mycket han wårdår, och betale det
fedan eganden förd af utdelningen och fedan af
annan fin medel, ther han then lofa kan. Bodm. B.
C. 2. Lagen har likwål måFkeligen tillagt fådant
wilkor, om ingen annor råd finnes: ty de lindriga¬
re medel böra förd nyttias, fom ftå utfatte i Red. B.
C. 2. Huru omrödningeni detta, få wål fom alle
andra fall, fkall råknas Redare emellan, nemJigen,
icke efter Perfonernas antal, utan efter fkepslotter-
ne, fes af Red. BtC% 4,

xi $
Intet Bodmeri år kraftigt, få framt icke fkep-

pet åtgår ifrån den ena orten till "en annan, och
fåledes blifwer underkadadt någon fara: Ty det
år Contradus ale<e% hwarwid fådant wilkor år wå-
fendteligit* Orterne, hwarifrån fkeppet fkall gå
ock hwart det fkall lånda, böra ock tydeligenut-*

lättas,
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fattas, ty dårpå beror både borgenärens famtycke
til lån, fåfom ock hans betingade ftörre eller min¬
dre winft: och fådant bör icke ändras. Derfore
om nogon fluter Bodmeri, och »fager fig wilja giö-
,,ra en wisf refa, men åndrar det ledan , utan des
„famtycke fom Bodmeri utfått, feglar å farligare
„warn och ort, och miller Skepp och gods, the
„med Bodmeri befwårade woro, af hwarjehanda
,,tillfälle, wari icke thesf mindre fkyldig at betala
„thet lånt war, både till Rånta och Hufwudgålden:
„ty at thet är Iwek annat fåga och annat göra.Bodm. B, C 4. Likwål, om Skepparen, af uppen¬bar nöd, twingas at åndra relän , till at dårmed
frålfa Ikepp och gods, och fkeppet likwå! förgås,förloras tillika rättigheten til Bodmeri lånet: Ty,uti den fkada, lom fkier af högre hand, bor Bod-
merigifwaren wara lika deltagande, fomFörlåkrings-
gifware , hwarom kan lålas Fårjåk» B, C, 9. Fbrjåk.
StacJg. /7f0. Art, jf. jf. 10. //.

XII §.
Så fnart aftalet år giordt, åligger det Borge¬nåren, at utlefwerera Penningarna eller Warorna,fom han utfått, til Bodmericagaren, ty thermedwarder föreningen fullbordad: och tager faran fin

början för Borgenårens Rakning, ifrån then dag af-handlingen war giord, eller når Skeppet går ellerhade kunnat gå till Segels ifrån den ort det låg dårlänet Ikedt. Bodm, B. C, /. och råcker til desf fkep¬
pet lyckeligen fulländat famma relä, eller ock förgås.

XIII g.
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På det Skuldenåren ej fedan må kunna neka
till Penningarnes betalande, år nödige för Borge¬
nären iom utiånt påBodmeri, at taga theråBodmeri-
Bref, hwaruci i) Inryckes fkulden a) hwaraf thetl
hårrörer och til hwad den blifvit anvånd 3) Tiden
når den fkal återbetalas 4) Den betingade Råntan
5) Födåkring om fkadeftånds .Mättande'., i fall ej.
detutiånta pi fagdan tid återbetalas, 6) Underpan¬
ten, fom blifwit lämnad till iåkerhet for lånet. 7).
Kofan, fom Ikeppet fkall taga, famt om Bodmeriet
gäller både for fram- eller återfefan, eller för endera.
Till defto (förre wifshet böra fådape Bodmeribref
med wittnen bekräftas. Bodin. B. C. Undertiden
upftålles fådane föreningar i Wexeiform, då de.
kallas Sio-wexlar ellerÇambio Marino, Fbrjåk. Stadg.
ijfo. An. 3. /. /.

XIV 5.
Nödigt ar för Borgenåren at noga förut utrö¬

na huru mycket Penningar till fkeppets hielp be-
höfves, eîjeft kan han Inartblifwaförledd af fkeppa-
ren at låna mera ån. fom bellöfs, hwarpå han lik-
wål icke niuter Bodmeri rått, (om i IX. §. år lagt i
och hwarom nedanföre i XVII. §. widare talas.
Men derföre förbindes han ej at draga omforg orn
Skeppets botande, ty det wore at göra intrång uti
ågarena^ fylla, utan det;år nog at han wet till ex¬
empel: Skeppet hehofwer Segel, och lånar tillråcke-
figit Bertil}, men att weta huru mycket Segel fora
köpes eller huru dyra, det år ej hans fkyldighet,
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han ïkal likafult hafwa fin betalning. Detta år der-
före ftadgadt på det ej Borgenuren och Skepparen
ma fins emellan bruka fwek till Redarenas Ikada*
Det ur åfwen nödige för Skepparen at taga bewis
på hwad och huru myck^Mbm behöfwes t ill Skep¬
pets hieîp, ty Redarena "kunna eljeft neka till be¬
talningen, åcminftone till en del theraf. Jåmnför
Srypm. P. 4. C. $.

XV §.
Når refan år åndad, och Skepp och Gods tv

jfkadt framkommit till fagdan ort, år thenGåldbund¬
ne fkyldig, innom 14 dagar, 4ill Borgenären, fom
utlånt på Bodmerij återbetala både Hufwudftoi och
den betingade Råntan, Bodm. B. C. y. Finner fig
den gåldbundne icke dårwid , af hwarjehanda or-
faker, åger han makt abandonera det pantlatte
ïkepp eller Gods, det år, at aftråda all fin rått
bfwer fammaågendom, och öfwerlåta eller tillägna
den famma åt Bodmerigifwaren. Långre kan den
fom på Bodmeri lånt icke komma : ty all hans få-
kerhetbeftod i panten, och når han får tikråda deti,
har han icke mera rått. Men år det förbodmade
fkeppet eller godfet bortfålt, eller kommit i andras
hånder, åger den, fom dårpå Bodmeri gifwit, Ii-
kafuk dåruti fin pantråttigbet fig förbehållen ähr
och dag efteråt, och må fitt deraf utlöka Bodm. B.
C. S- Fullgiör den gåldbundne intetdera af defla
•wrlkor, få at han hwarken betalar -eller panten äf-
ftåf , må den fom förfkottet giordt, hålla fig tili
ben ikyldiga, hans ågendom och arfwingar, f å
J..: »V ' ' • 8
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wål for hufwudgåMen med des beringade wind,
fom ock för en billig ränta ifrån den dag betal¬
ningen fke borde. Body. B, C. y. hwarmed förflås
6. proCent, efter Mand, B. Cg. jf. 10. Utom dels
bör den Gâldbundne flanna for Råttegångs befwår
Bodm... B. C. 8. och om Bodmeritagaren lamtykt til
nogot wifl wite för fTg, i fall han icke efter af-
tal betalar Bodmerigälden inom nogon wifs tid,
llifwer han ock därtill förfallen. Bodm. B. C. 6+

XVI §.
Slfbm de båffa Skepp; och hwilcka (lyras af

de förfarnafle Skeppare och Skeppsfolk T kunna
få wäl fom andra råka i Siönöd, till hwilkens af-
böjande Skepparen är berättigad at gripa till Siökafly
eller ock at göra fådana omkoflningar på Skepp och
Gods, fom räknas under Haveri j altfå äro ock
Bodmerigifware pliktige at taga del uti Haveri,
®m olyckan bänder under den tid Bodmeri faran
påflåremedan Skepp och Gods räddande är dem
lika angeläget, fom för Redare och Befraktare,
bwilket lbm det är et annat ämne, åligger det ic¬
ke mig detfamma här förklara, utan kan läfas i
&iofka<L B. och Haveri (ïadg, ijyo* Jämnför Cbarks
Molloy fas Marit. C rr, jf. mt

xvn $.
Händer det at Skepp eller Godis, (bm häftar

fër Bodmerf, förgås? innöm dett utfatte tiden, och
Bnderden betingade yefan, ntan Skepparens för-

• Wåt
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wållande * dä år påfölgden f ådan f\ at Borgenåreji1
har förlorat all råte till igentåenÄe af fitt litlånta, ty
Mnet och panten löpa lika fara, fom i §» I. fagt
år. Bodmevi B. C. 7. Om ock Bodmerigi'fwaren hat
låtit pancfåtta fig nogra waror i ec fkepp, med
förord, at i fall hela lånets betalning deraf ej utgår,;
fkall öfwerfkottet af andra waror, fom åro Made
på andra fkepp och förpantade till andra Bodmert-
gifware, anfes för des pant; få i fall det förffe
Skeppet, hwarpå Bodnierifaran lydde, woro för-
gångit innom den betingade tiden, får dock Bod-
merigifwaren ingen -att till iådant ölwerfkoft:,
få franat den förgångne panten hade kuftnat* gö¬
ra fyllefl för hela lånet. Men kommer det Skep¬
pet, fom faran angår, wål öfwer, och räcker ic¬
ke till full betalning, må Bodmengifwareii (Öka
öfwerfkottet det båda han kan. Bodm. B. C. 7. Ty
når hufwudpanten, eller den fåkerhet hwarpå
lånet fig grundade, år borta och förlorad, år åf¬
wen rättigheten förlorad: med mera tom kan lå-
fas hos Stypman Part, 4. C. j. Det famma gåi1er
åfwen om Skeppet förgås fedan Bodmerifaran ute
3r, ty då har Bodmerigifwaren åfwen rått at ut*
fodra fitt utlånta , jåmte den betingade Räntan 2
Till exempeh Uti Bodmeribrefwet Ir utfat wisf
dag, til hwilken Borgenåren flår faran : har Skep--
pet då bewilligen warit ofkadt, uphörer Bödme-»
rifaran : förgås det' ledan, bör ändock Borgenä¬
ren hafwa fitt. Samma galler ock om vrisf ort
k utlät, till hwilken, då Skeppet olkajc anlån-*

B %
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ier, Bpdmerifarao ute år; förgås Skeppet fedan
det ditkammet, antingengenom Brand, Storm,m.
m. frder ej Borgenåren nogot denvicl, få framc
cj Skuldenåren blitwer derigenom aMeies utur
Aånd fatt, at fin Gåld betala, utan nödgas afftå
fin ågehdom. Skulle Skeppet blifwa borttappade
af Siô-rôfware, och Skepparen förgåfwes anwåndt
al flit at återfå det famma, blifwer det för Bod¬
inerigifwarens rakning: dock kommer honom till
godo , hwad af Skepp och Gods federmera kan
återfås. Men ,/kulle alt/ammans återfås, eller
mera ån hans län war, fedan den betingade rån-

fl tan, och IkadeHånds årfåttande, betaldt år, kom¬
mer det Redarena til godo, fom åro ågare af
Skepp och ;Gods«

XVIII 5.
XJnder tiden hånder , at Skepparen, fom

-wid forefiåendé nöd v/ill taga lån på Bodmeri,
kan antingen icke af någon enda Tångifware få få
mycket fom behöfwes, utan nödgas uptaga Bod*
meri af flera ; eller ock kan det hånda, at fedan
han en gång Bodmeri tagit, kan han under re*
fan på en annan ort råka i dylika omflånäjghe-
ter, och nödgas å annan ort taga Bodmeri. Så¬
dant år honom tilHhdt , når han kan wifa rått
nöd, ty fkeppet måfte hiålpas i fin fart til fin
deftinerade ort. Och fom f åledes flera Borge¬
närer förwårfwat fig pantråttighet i en och famma
pant, lå in iUta de ock lika rått med hwarandra
til betalning, i fall åcfkilnaden emellan iBodmerj

bref
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ri brefwens ålder, Com på én ock famma ört åre
nrgifne, icke ftiger öfwer 8. à 10. dagar. Men
åro flera Bodmeribret, antingen på olika orter ,
eller på famma ort, nyligare utgifne på famma
pant, gåller det yngre Bodmeribrefwet framför
det åldre, i fall panten for alla icke tillråcker :
ty det hålles med fkiål få före, at Skeppet ge¬
nom det fifla Bodmerilånet hunnit til fln tillårna-
de ort, och den fifta Bodmerigifwaren låledes år
båttre berättigad til fin betalning ån de förra, ef-
lerfom fkeppet, genom hans lån, kommit i det
ftånd, at de förra kunna hafwa hopp at få någon
betalning för fitt lån. Bodm. B. C. y. Hand. B. C,
17• /• 7« Stypw. P. 4. C. f.

XIX $.
Efterlåtes Skuldenåren at afflå all fin ågen*

dom åt fina Borgenärer för de omftåndigheter fbmi
î 16 Cap. 2 §. Hand Balken omtalas, bör den fom
lånt på Bodmeri infinna fig tillika med de andre
Borgenärer, både wid Domftolen at wifa fin fo-
dran och rått, famt fedan wid delningen ; då
hans Bodmeribref in concurfu Creditorum åger
förmån för all annan löpande Gåld, dock icke
widare, ån til det lom i underpant fatt år, nem-
ligen fkeppet eller godfèt. Men icke ftråcker fig
Bodmeri rättigheten fram for Bilbref, icke eller
framför Sjöfolkets hyra, frakt och fkepslego,
Bùdm, B. C, Hand. B, C /7. jf. $. f. 7.

XX §.
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Och fom Bodmeri år underkaftadt åfwentyr,få år det ock Bodmerigifwaren tillåtit, at på fitt
utgifne lån taga A/îecurence, hwarigenom hän
winner den rått at århålla /kadeftånd, i fall det
förbodmade fkeppec /kulle förolyckas. Fôrfâkj
Stenig 17;o. Art. /.
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