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Herr JOHAN
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y allénaft det Adelmod , fom hos Högwålborne
Herr Prefidenten af alle beprifes y utan faß mera

den befynnerliga Nåd ? hwarmed Högwålborne Herr

Prefidenten! flådfe mim Far emottagft:r farnt åfwenledes
den



den jag fjelf redan lärtat wôrda, gifwer mig driftighef, at
in för Högwålborne Herr Prelidenten i djupafte 6d-

miukhet nedlågga detta1 mit« ringa- paperiwårck > fom

nu wifar fig för allmänheten. Ai Hôgwàlborne Herr
Prefidentens lyfande namn wågar det låna hela fin

prydnad, då med nådigt öga den ofullkomlighet blir
anfedd, fom eljeft icke kan förborga fig. Emor hwil-

ken Nåd jag framhärdar med djup oaflåtelig wörjdnad

HtgwMorm Herr PRESIDENTENS

unåeräan-Sdmjukafte tjenare'
PEHR ENWALL JOHANSSONS



Riksdagsmannen,
Âreborne och Walaktad

10 H AN PEHRSSON,
Min Högtårade kårafte Fader.

/Ce hulda Far en liten groda,
En kårnlös frugt for ftort befwarj
Som oförmögen hand frambär

At tekna all den flit och möda,
Min wåifård Eder koftat har.

Mitt inre drift af nitfull läga
Med tackfamt offer iig at wåga

För Edre ögon, wårda Far.
Taggunftigt up et ftåmplat linnej

Som af Er gunft fitt dagsljus ferj
Des ringa uphof har ej mer

At yfwas af, ån wördfamt minne,
Som brinna fkal i fonligt bröft;

For kårleks prof, fom jag åtniutit,
Dâ de af ömfint hierta flutit
At ge min lycka ftadgad höft.

Så lef min Far i nogda dagar
Med Morkjår, let ja trefalt fåll j
Niut ro i lyckans egit tjåll.

Och nåd af Himlens höga lagar
Befugte £dra Silfwer hår,

Till wånners frögd och mängas fågnad.,
Men aldramåft till fkygd och hågnad
För den, fom ftådfe nämnas får

/

Min Högtårade kåre Faders

lydiqfie fon
fEHR ENWALL JOHANSSON;
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ïll at icke widlôfcigt omorda ut*
fprunget til kiôp, finner hwar
och en låtteligen, at briften af
de behof, hwaruti hwnr och
en blifwit fôrfatt, ledan ågande
wåldet ôfwer alla ting blifwit
wifia perfoneranflagit, at nyttia
och brnka , med alla andras u-

te/lutande , dârtil warit wållande. Och fom ågande
wåldet ôfwer et ting icke kan någon betagas, utan
defi famtycke, få år ock ingen annan utvvåg öppen
for den , fom will blifwa ågare af hwad en annan
tilkommer, ån at, igenom förening ock famtyckefkaffa fig dârtil rättighet. Når fådan förening flutes
emellan twånne perfoner, at den ena öfwerlåter fin
ågendom til den andra, emot något betingat wårde
uti penningar, kallas det kiöp: och fkiljer fig fåle-

«A des
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des kiöp ifrån fkifte eller byte, uti ingen annan onfc
ftåndighet , ån dåruti, at i byte låmnas währa emot
wahra : hwarföre ock bågge defla föreningar, för
fin likhet, oftaft hållas for ef och det lamma, un¬
dantagande hvvadarfwejord angår, hwärom handlas f
3ord> B. C. y. jf. 2. Den'fom ôfwfcr låter fin ågendom
ät den andra på förbeniåTte wilkor, kallas fåljare r
och den fom gifwer penningar eller wårde dårföre ,,
kallas kiöpare:

. .. v 5- 2- .Når kiöp och byte fker i def Upfåt, at kiöpa--
ren årnar behålla, nyttia och bruka hwad kan k iöpt
och fig tillbytt, kallas det af de lagkloka Emtio ven-
ditio Naturalis och Uceonomica, och i fwen/ka fpråket
HusBehofs kiöp, efter (om (ådant kiöp och byte anfes
wara fä natiirligit', enfaldigt och nödigt i hwars och'
ens frosfrolning", af ingen mennifkia år , fom- ické
behöfwer Betiåna fig deraf. Men når kioparen för-
wårfwar figågande ratten öfwer em ting, at åter för-
fålja den famma , och fåledes , fom L. L- Kôpm. B,
C. 6 talar, J;al och köper idhehka, heter def Emtio vett~
ditio artifioialis och Negotiatoria, eller köp/lagan,
köphandel och handel. Den kallas artificialis, efter
fom dårwid fodras ftörre kond, mera årfarenhef,
fllighet och förfigtighet, ån wid enkelt kiöp:- den
år och npfunnen genom kondens tilhielp, til at be¬
fordra behofwers beqvvåmliga omkringfpridande :
den nyrtias cck få fom1 et näringsmedel af wifia per-
foner , (om dårtil åfhållir lof och tildånd:- utom defl
förekommer i handel altid lös ågendom eller Res

mo
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mobiles Scmoventes, menickeres immobiles eller fa fl
ågendom, fom öfwerlåtes genom kiôp. Men ehu¬
ru denna åtfkiinad år .wåfentelig, nyttias dock defla
orden , kiôp och handel, uti wärt tungomål, ymlorn
,i bagge bemåikelferna.

Ç. 3.
Alt kiôp och handel år wål, efter den naturli¬

ga lagens forelkrih, en.Ioflfg förening, når den ingås af
•perfoner, lom åro kiöpgille , med otwungit lamtyc-
ke, utan fwek och lift, om ting och agendomar,
fom fåljaren åger; men lom et Borgeligit famfunds
wålftånd icke aitid kan winna fitt andamål genom en
aldeles oinfkrånkt frihet i detta mål, få år ingen twif-
wel , at ju Lagftiftaren år berättigad at låmpa och in-
Ikrånka den naturliga rättigheten hwar och en åger,
på fådant lått, fom för famfundet pröfwas nyttigt.
Och fom förfarenheten intygat , at Borgelige fam-
iund niuta den ftörfh fördelen och giöra fina inbyg¬
gare den ftörlla tjånft, medelft lin ordenteliga indel¬
ning i Ståder och Landsbygd, lamt medlemmarnes
på hwardera ftålle tildelce nårings medel ; hwarige-
nom ock ölwerheten redigafl kan få lina af nårings
medlen tilftåndiga irikomfler; få har ock handel
och kiöpflagan -fallit på ftådernas lott , låfom
dedår, med famfundets ftôrfta båtnad, kunna för-
walta lamma nåring, och dåreniot landsbygden blif-
wit därifrån ute/luten.; <(ty alt kiôp fkal iftadenom
giöras både Landsmanna och kiöpmanna mellan,och"
ther fin kiôp giöra, och ej å lande ellar annarftads."
Åt, Li Kfom. B. C. 13, A 2

§. iv;
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4»
Når handel och kiöpflagan fker å landet , i anL

dra fall An lagen tiUfladt, kallas det LandskiSp och
Gårdfari handelt Ty all olaga handel, med fåll och
kiopå landet , i groß eller eljeft, ntom fläder, fiåc~
ker och marknads platier^ famt ordentelige torgda¬
gar, år Landskîôp. * Fbrordn. d.jf. Oä\ 16po. La¬
gen tilflådjer Landtmannen , hwarunder forftås alla,
föm utom ftåderne bygga och bo, icke annat byte
och kiôp hg emellan , ån hwad til bårgning och nöd¬
torft hörer, och af egen afwel åftadkommas kan.
Hand. B. C. 6, jh 3. Och fåledes år Landtmannen
innom fîg icke berättigad til annat, ån Emtio venditi»
Naturalis. "Ty wål mâgo Landsman, for thera tarf-
"wafkuldkopaoehfålja, och byta hwar med androm,
"korn i näfwer, fifk eller fmör, och annat tolkit ,

"och ätande warur i järn , flål och koppar, ther
*kolk i t falder, fîg til lôîn och nödtorft, eller an«:
"nat hwad thet hälfl år, lom i bondens boo wåxir
<?ellerfålder, når han eykiöpertil at utprånga och
"fålja bondawaru i kiöpmanna waru,. och twert e-
"motb. Ey fkal- och Landskiöpheta, thet Lands-,
"mån byta korn, rogh och annat tolkit i tolka waro,
"fom norelånningia, öflerlånningia, Guta och önin-
ÎCgia införa i landet, at byta fîg til bårgning och nöd¬
torft. St. L. Khpm. B. C. 6. Hwarföre och Landt¬
mannen i fkärgårdarne må handla och byta fîg til
fifk. Ref. på Almog. Befw. /7/2, jf. jf. /7. 24, Såfom
ock allmogen i Blekingen, Jönköpings och Calmar
Lån til husbehof kiöpa och byta med Ölands boer,
Rcfrpa Almog. B. 1734. /« 74* Icke eller år det

v

ftåder.
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Aådernas Borgerfkap och inwånare lofgifwit, af på'
landsbygden idka hwarken Emtionem vendiiimem na-
turalem eller artificialem, emedan fådant rubbar den
ordning, fom emellan fläder och landsbygd år faft-
flåld, förminfkar tilförflen til flåderne, förorfakar
flegring och flera ölägenheter fom böra förebyggas.
Derföre anfes det for Landskiöp, at i.J tlå landet
'•hålla kiöpmanna waror fahla i fitt hus , eJIer där-
"med fara från by och till by at feiöp/Iaga: Hand.
B. C. 6. §. i. Hivad med kiöpmanna waror för-
ftås , utmärker Sweriges Stadslag Kftpm. B« C. (r.
nemligen "fill, falt, klede, krydde, fpetzeri och
"annat tolkit : och , efter wanligit talelätt, nu för
tiden begripes derunder alla de waror , fom icke å-
ro Landtmannens afwel, utan i flåderne wanligen
fåljas och kiöpas. Antingen fådant fkier af Landt-
mån eller fladsmån, är det dock Landskiöp. Och
derföre måge Arrendatorer af adelige gods, KongL
Betjente, och andre, fom bo omkring ftäderne på.
Landsbygden, icke hämta anfenlige partier falt från
flåderne, och dårföre fedan tilhandla och tilbyta flg
af Landtmannen , bräder, tjåru och annat, myckec
mindre fpanmål, at låta däraf mala niiöl och fedan
under namn af Herregårds afwel föra til flåderne.
Ref. pu dåd. B, i6$6. §. gy. Icke eller må Borger-
fkapet i flåderne lända fina drängar byar , foknar
och Härader emellan, at drifwa kiöpflagan.. Hand.
ord. ifç/f- Samma förbud fträcker lig äfwen til fkott-
mån i flåderne , den tid de ti [flåddes. Hand ord.
itif. jf, 7. Så må och ingenmed något kram befoka

Ade*
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Adelens gårdar, eller upflå ftånd wid Kyrkogårdar^
Tingsplatfer eller eljeft. Handford. ifiy. §. i?.
Hwilket åfwen foröås om håcktmakare. Ref.pä Stad.
B. i&fy. ff. is. £•) "At ä landet upkiöpa landt wa-
"ror, i akt och mening, at them ther eller i k öp
ilad fålja Hand. ß. C. 6. §. /. Hwilken kiöpflagan,
jåmte det den kallas landskiöp, åfweniår namn af
fôrkîôp, forn beftår dåruti, atiwaror, fom til failli
flåderna årnas , fåljas och kiöpas , innan de derftå-
des blifwit allmånneligen til falu utbudne : fådant
kallas i wår gamla Lag utprånga St.L. Kbpm. B. C, é.
Prångekiöp, Ref. på Städ. B. 165p. $. 5, Upfnap-
pande. Goteb. Hand. Regi. JJ34. /. 2. Och år i få
måtto förderfwelig, atdeniom behöfwer , made
kiöpawarorne utur andra handen, och följakteligen
dyrare- Men fom förkiöps wsdare befkaffenhet ic¬
ke hörer.til mitt åmne, få går jag det förbi- 3) "at
"å landet hafwa något nederlag af annat ån fin egen
"afwel och afrad Hand. B. G. 6.: jf. 2. Och för-
ftås med .nederlag Icke endaft hwad i St. L. Kbpm.
B. C. 7. omtalas, nemligeni<at å landet hafwa i fitt
«huskiôpmanna waror fahla, tho at han thermed
engin ftads fari4<; utan begripcs nu under nederlag
åfwen blotta uplåggandet och i hopfamlandet af han¬
dels eller kiöpmanna waror, ånfköpt ingen ting kan
bewifas dåraf hållas fahlt. Ty mistarikan och faran
för underflef år hårftådes nog kraftigt fkiål för lagen
at befrukta inbrott, och dårföre håmma tilfållet dårtil
hwarfôre och alla' owanlige, det år med Konungens
jtilflånd icke förklarade för laga hamnar , inlopp och

Jaftar
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îaftage platfer kallas olaga hamnar , fom årö förbud--
ne at nyttias.- Iltfnd. Ord. ibiy. {. /. Segt. ord*
1*724. §. /'. Ref. pä Stad. B. 172?. jf. //, undantagan¬
de i nödfall, och med Tullkammareris wettffcap ^
(amt i Tullbctjåningens nårwaro.- Segl. 6rd. 1724
jf. ff. 4» åfwen fom det ock år Tullbetjåningen
efterlåcit, at på landsbygden, i fkiåren och wid
fiökanteri, utan åtfkilnad af ftånd och wårde , ef-
terföka oangifwit, oftåmpfat och oförtullat gods.
Segl. ord. 1724. jf# ij> Lfireud Fbrordn. 1774. §. $.
Fordom ani ågs det ock for Landskiop , om någon
borgare införde til ftåderne något gods fom*
han icke kunde beWila hg hafwa kiöpt , antingen i
andra fläder eller frimarknader å landet. Memor.
jbv Tull iujpeä. d- io> ffun-1640. $. 2: Men nu anfes
wål lådant icke egenteligen for Landskiop: likwål
om wàrorne åro kiöpntarina waror, böra de Wara
tvederbörligen fôrpafîade ifrån afiandnings orten ,

famt i öfrigt dåmplade, eljeft undgå de icke fkåligie
anfprak för lurendrågerL

5:
Ehuru Landskiop år i allmänhet förbudit, få-

fom ftridande emot flådernas rättigheter,- få wåller"
dock dels åtfkillige orters Wida aflågenhet ifrån ftåder-
rie, delsomöjeligheten atfå fådane waror i myckenhet
famlade och till ftäderne införde s> fom almogerr el-
jeft icke fkulle hålla- mödan wårde, antingen at gick
ma och wårda, eller i fmå partier draga lång wåg
til fala y dels och befwårligheren för de på landet

arbe-
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arbetande; fom /kulle wara nôdfakade, at forluni-
ma (îtt arbete, om de /kulle draga till (lads for fîtt
dageliga behof, med ffere fådane orfaker, at kiöp-
/lagan f3r idkas på landet, och råknas dock icke for
Landskiôp. Ty iå långe ånnu inga (låder woro an-
lagde i Norrbotn,til/låddes det almogen, ati hwar-
je.fokn få behålla wi(le Lands kiöpmåti, /om /kulle
få fara med kiöpen/kap, på det menige man måtte
nédtorfteligen förförgd blifwa med hwad fom be-
hofdcs. Dock /kulle de/le Lands kiopmån icke få
göra någon utförfel utur riket af hwad de i landet
upkiöpte, icke eller föra andra waror til lalu, ån
hwad ilandet af nöden war, fåfom humla, fak, wal-
mar, lårft, hampa, fpanmål, kiött och andre nöd-v
torftige waror, men ingalunda onyttigt kramgods
eller föta drycker, ther then menige man hafwer
mer /kada an gagn ntaf: för hwilken handels fri¬
het fådane Lande köpmän /kulle årlågga åt Konun¬
gen en /katt eller/ö«^, fom fès af Mand. d. /y. Feb.
ifjS. och d■ Dec, Alt fådant biet likwål åter¬
kallat , och alla Lands köpmån anhefaîte, at inflyt¬
ta i flåderne. Mand. d y. Apr. 156g. och ånteligen
bfefwo wifla (låder anlagde i Norrbottn, på det al!-.
mogen af dem måtte niuta fin nödtorft.

5 6.
Handel med utlåndfke mån tilhörer egenteligen

Rikets Stapeldåder , och följakteligen år icke min-
dre allmogen ån upftåder jdårifrån ute/luten: Lik¬
wåi fom allmogen i fomlige landsåndarår widaafiågen

ifrån



Wifs kiöpflagan på landet räknas icke för
Landskiôp, derfore, fom i 5. §. fagt âr, atomöje-
ligheten hindrar fådane warors famlande i mycken-
het, få framtfädankiöpflaganjfkulle in/kränkas. Ty
Håftekiöpmån år det lofgifwit, at draga omkring i
landet at fal ja och kiopa häftat. P/ar. d. ig. Maji 1663.

2. Hand B, €. €. §. 4. Samma frihet äga ock Städer¬
nas Kiöttmånglare och Filkare, at til Stadens behof
kiopa fhktebolkap och farfk fifk. Hand,B.p.fß.
\ :- , B hwil-

ifrån inrikes ftåder, få at Landtmannen hwarken dit
åt kan giöra tillförfel, eller därifrån få fin nödtorft:
efter fom ock wifia waror falla i landsåndarne t

den myckenhet, at Ståderne icke behöfwa alt, eller
ock warorne åro få tunga och owiga, at bonden ic¬
ke kan fora dem, med mera dylikt : Altfå år det åf-
wen v^fia landsändars allmoge tiliftadt, at få giöra
fitc hufbehofs kiöp och affalu med utlänningen:
och räknas fådant icke för landskiôp. I fynnerheö
år fådant tilftadt allmogen wid Norfka och Ryfka
gråniorne: dock icke med andra waror, ån de fom
pröfwas oumgångelige, och derföre åro upråknade
uti de Granfe tulls läxor, fom för bemålte grånfor
utkommit, for Norrige*/. 3. Jan. /722, och ror Ry.
(ka grånlen 4. 1. Febr. lyji, Lika få anfes fegla-
tion för frakt fom en Borgerlig näring. Ref. på All¬
tnog, B. 1723. 76. men Strandfittare i Halland,
hafwa likwål af ålder fådt idka denna näring och åro
Innu derwid bibehålne. Ref. på Allmog. B. lyjr, §. 49*
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hwilcken frihet hkwåi fordom, dä Ståderne hade fig
wifia handels diflxi&er anfbgne.' war infkfånkt till
wifia mihi: fåfomatStockholms Kiöttmånglare icke
ägde lof at re'a widare , ån 2. mihi nar Nyköping
Söderut, och Upfala Norrut. Mmd. d. /j. Maji 1546.
och d. 14. Aug. 1616. fbm'dock nu år uphåfwit. Mamh
d. 8. Aug.iïïfj. De woro ock bundne till wifs tid, nem-
ligen emellan Påfk och Pingfl, St.LAihpm. B C.i^.un-
der hwilket twång de nu icke flå. KL Bul. 31. ffuLijoo*
Så år det ock Ridderfkapec och Adelen tiilfladt, ac
obehindrat upkiöpa Oxar, och dem på Såtegårdens
foder upftalla , lamt fedan for! al ja. Ref, få AdeL B.
3680. §, 54 Adel.Privil, 1723, §. 19, hwilken råttfg-
het åfwen cilkommer Arrendatorerne af Adelige Sä¬
terier. Ref, få Stål B., 1680. §. 7. dock, få at bofka-
pen icke upkiöpes på landet, utom de wanligeOxe-
marknader, icke eller upffallandet fker af kiöpt fo¬
der. Ref få Stad. B. 1636 § ig. Fbrordn. omOxefiaü*
ning d. 14. Jan. 1^94. Men på Gårrifari oxehandsl
få wål fom Vichialie handel åro Ståderne Borås och
Ulricehamn pri vilegerade,dock icke på de Kiöpings-
och marknadS-platfer , hwarpå wifia Städer fårfkilt
kunna wara privilegerade. Ref. for Ulricehamn d.iy*
Aug. 1743* ff-io. Samma frihet hafwa åfwen jfönKv-
fing och Fkefib, med flera Ståder, hwarföre ock All¬
mogen i-Cronobergs och Calmare Lån åga lof atfål-
ja fina Oxar hemma i Gärden. R//. få AUm. B. 1734.
g. i r.- Lika få måge de Finfka Stader,, fom drifwa
handel med bofkap, utom marknaderne, mlöfa de
hemma hos Allmogen til falu befmtelige flaktenöt.
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'Ref. fa Stad: S 1739. $. 58- Under den tid Kongt
Håfwet ikickade fina inkiôpare tilWeflernorrland,at
üipkiöpa fogel och wilde för den Kong!. Taffel,ani3gs
fådant icke eller för Landskiôp ; men nu mera hat*
wa de Weflernorlånfke Städer lig åtagit., at fielfwe
giöra tillråckelig tiilförfel, och fåledes uphorer detta
Kongl. Håfwets inkiöp i landet. Ref. pä Städ* B. 1731.

17. Så år det ock Borås Borgerfkap tillåtit, at med
kiôpenfkap draga omkring, hwiicket wål förft war
infkflånkt till marknadsplatfer och inrikes Stader t
hwarefl de i bodar och händ måtte forfålja de waror,
fom de hos fig fielfwa låcotillwårka. Kl. B.4.2$. Aug,
1640. men icke några främmande waror, eller dem
de innom landet af andra upkiöpt. Sådant år likwåi
nu i få måtto ändrat, at Boråsboerne måge få dragay
omkring icke aliénait med de waror, fom hos dem
tjiwårkas, utan ock fådana inlånfka waror, dem de
utur förfta handen kiöpa, och dem åfwen på lands¬
bygden föryttra, dock fparfàmmeligen, fàmt håKk
i.Siåder och Marknader ; hwarjemte dem tillätes, at
upkiöpa fmide i Ståderne, och dårmed fara til utrikes
orter. RefpåStåd.B 1664.$, 13. hwilket år confirme¬
nt i Rej på Stad, B. i66g, {.4. 1675, {. ig- och Ref. på
Allmog B. 1683. jf. 27. och har Allmogen pä Gottland
iiynnerhet fokt,at Boråiboeme måge fâbefôka dem
med fin kiöpenfkap , iom likaledes år bewiljat. Ref,
på Ällmog 1743. §-6o, Uti Bergslagerne år det åfwen
#6>rj/boeme tilfiadt at föryttra fina waror.: och ågde
de fordom ttllftånd, at för fina fålde waror taga jårn
i betalning. </. 13. 1 ^93-4* och d>$< fal. 1729;

ß 2 §-5«
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§ 5. dock med (ädant wilfcor , ar de icke /kulle det
utprängla och därmed begå landskiöp, eller fålja tack¬
järnet utom den Bergflags di/ïri£t , föm därpå war
privilegerad. -Ref. fåAllmoge B. 1731.5.60. och 1743.

26. men nu mera år det dem aldeles förbudit, at
tflbyta (ig, tackjärn» malm , eller andra Bruks-mate-
fialier, utan fkola de taga reda penningar. KL /?. d. 27.
'Aug. 1751, och KL Bergs-iamt Com. Coll. Puhl.d.io.Seft,
1751. Manufaärurwärken i Riket äga ock frihet, at
alieftåds i Landet obehindrat få uptinga, förfkrifwa
och inköpa, få hos Landtmannen, fom i Ståderne,
de rä materier och ämnen/fom widFabriquerne för¬
arbetas kunna. Manuf.priv. 1739./. 13. Men dårtil å~
ro Handtwärks fkråerne icke berättigade, undanta¬
gande Peruqvemakare ämbetet, /om tår omkring/än¬
da fina hårmänglerfkor » med fmått kram, at byta
och köpa här. Feruqvemak. triv. d. 7. Dec. 1711. Ç. 3.
^hwilket åtwen på utrikes orter med nytta brukas med
de Jlögder,fom arbeta i horn, ben, börft, hår, tagel,
jned mera af ringa wårde, fom fnart wårdslöfas, men
Ilkwål kunde tjäna til gagn, om det i mycken¬
het famlades. Den wida affågenhet ifrån Städer, (om
hamrar och bruk merendels åro hadde uti, famt den
omöjelighet därwid hänger, at kunna fortfåtta Bergs¬
bruket,med mindre de i tid med allehanda vi&ualie-
perfedlar förförjas , år ock wållande, at Bergsbru¬
ken, ån/könt pä landet liggande, åro berättigade til
köpflagan med annat ån egen afwel: dock icke med
Köpmannawaror,. fäfom hden, kläde, lårft, fpetlerioch krydder, eller andr^dana kramwaror,win och

andra
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andra drycker. Het war Bergsbruken åfwen i for-
kone betagir, ardrifwa vi&ualie och frökare handel,
låfom med fair, kil, lax, rorrfiik, humla, med mer®
fidaner utan- fkulfe de Icnôja %med fpanmäl, fnöör,
ok, kiötc, ffåfk och krörnming, och det icke tii kor-
re quantum årligen upfcopa, ån delsvtif deras arbets¬
folks underhåll bebordes, dels ock vrår af noden, til
at förhyra i Wed, kol , hö och halm, till Bergsbru¬
kens deko båttre fortiåtrande och cuftur, Ref-påStåd*
B 164%. f. i. hwilken handelsfrihet likwål federmera
bief excenderad, åfwen til falt och faïtfifk, farn waf-
mar och bfaggarn. Fårordrt. d. 31. OBok 16501 och af*
wen til tobak. Ref. får öregrand d* 13. Decr 1693. $*6m
Warandes icke allenak upftåderne tillåtit, at deltaga i
fpanmåls handelen , utan ock frillmnat för Stånds*
perfoner, at i Bergslagen njuta nederlag på fpanmåk
KongK RefJ. 15. Nov-1664 §r 1. hwilker nederlag dock
törkås om fpanmål af egen afwel. Refpâ Stad. B.itö$0
§t 2. Alt måke likwål wara til egrt behofy för deras
enlkylta bruksfolk: ty med Landt-oeh Bergsmannen
niåge bruken ingen handel cfrifwa, dtan för reda pen¬
ningar, det wäre fîg för jårrr, wed, kol, förflor, eilet
hwad namn det hafwa kan. Få det ockfå in re t under-
flef under denna lofgifna hrukshandel må föröfwas*
år Kongl. Bergs Collegium och Landshöfdmgarne be¬
rättigade, at i Bergslagerne ranfaka, huru mycket
folk wid hwart bruk uppehälles, hwarefter handelen
/kal proportioneras. Ref -pä Städ. B, i6tio>. Ç,f*och iddtf.
§. 2. lamt i6jf . §. 12. Ty det år ingen bruksägare til*
låtit, at hårunder idka köpenfkap, farm bytawaror i

pennin-
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penningar, och penningar i gods, järn och smtat* -
til den andan, at därmed widare köp/laga, och flikc
til andra £01 yttra. Men fom köp och bycefkiljer hg
ifrån förlag, fl år det åiwen Bruks icJkare tji lår it, at
dår lä omtrånger, och Bergsmannen eller Allmogen
11 begårer , gifwa dem fldane loflige handelswaror i
förflråckning , till at godtgiöras med Bergs-effe&er
och förnödenheter. KL B. d. 23. Maji ijeo. och d. 23.
$<111.1722. Dock hwad Bergsmans förlag angår, icke
mera ån hälften i waror, och andra hålfcen i reda pen¬
ningar. F&rLQrd, 174$. jj.^.och hwad för/lorwidkom-
mer, il böra de, fom fkie ifrån Bruken til Ståderne,
hwareft lådane waror «vankas, fom landtmannen om-

trånger, betalas tili Allmogen med reda penningar,
pä det Allmogen dl tillika må kunna köpa fina behof
afBorgare, och fâledes åcminftoue denwinden komma
'Ståderne till gagn. Ref.på Stad. B. 1723. §. 34 Anteligen
råknas det icke eller for landsköp, då Stådernes Borga¬
re handla med Allmogen uti privilegeradeLandtham-
•nar och Marknadsplatfer, på lofüg tid.

M-
PI det inge andre, ån de fom åga tiiîfllnd at köp-

flaga pilandet, måge miisbruka denna frihet, böra
de wara «vederbörligen förpafiade ; i annor håndelfe
rnåge de af Fifealer, Utridare och Kronobetjente an-
tafias. Dårföre får ingen flagtare draga ut pä Landet
■6ph föröfwa Bofkapshandel, utan han årförpaflad:
Mand. d.J.Aug. 1/43, oeh \KL B. d.jr. ful. 1700. Sa böra
cck.B«rJiBorgare» fom i landet för handels fkuld om-

kringfara, eller affånda deras lagfladda betjente,.år¬
ligen aLMagiflraten dårftådes förfes med nya pafi ,
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fiwarutinnsn mnehafwaren på det nogade tiil défi II-
der och anfeerrde hor befknTwas, och må intet paff
galla då det ar et år gammalt , eller icke pröfwa£
öfwerens dammande med innehafwarens belkafFen-
het : hwarfore ock, om bemalte handlande innoiw
året icke å erkomma til Borås, böra de dock upwi-
fa fit pall hos Magi'ftracer» i närmade dad,at der exa**
mineras och- psfkrifwas, e 1jefb ar det ogilt. Ref fä
&råd. B. 174$. V 4P öec famrrta galler äfwen onf
alla ôfrige lom äga Iof, at med kiöpfiagan draga om¬
kring landet Warandes det MagiÜraterne wid för-
lud a t ämbetet, förbud i t at förpafla obefogade per*
foner, til at Rringrefamed kramgöds :• äfvven"< form
famma draffföredår de kronoberjente * fom öfwer-
tygas hafwa haft kunfkap1 om fådan gårdfarf handel
och dem med deras gods icke anhållit- Ref. på flå&-
B. 1741. f. /8- Och på det dåderne, fom aldramäffc
lida igensm landskiop, måge fattas i dånd, at hinn-
dra fin fkada, lå åro de ickeallenad berättigade f, af
därpå giöra åtal ock därwid rtiura Lands-Höfdingens
biträde, Ref. få Stad. B. 1647'. ii. uran1 få de
ock löna wifia utridare, fom böra efterflä och apfpa-
na landskiöp, arredera god fet,- och aflgifwa der för
rätta. B lac. d- jr. OB. rôfo. hwilfca niuta famma
foefkydd i fit ämbete , fom Tull betjente. Ref pä
fiåd. B. rj]$> § /. Men utom defs är det Landsfifea-
lens fyfla , at härpå giöra åtal. Lands-Fifc. Inffr* d* J«
F)ee. 1714* §. 6. och i öfrigirär det hwarjomocfi en oib
©betagit ,.atupfpana och angifwa Gârdfari kramhan-
del Ref på Stkl B. 17:41. §. />

it
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§. 9.
Warder någon beträdd med Ltn&Môp, bl ifwer

waran forbruten, til trefkiftes > aetnligon åt Konun¬
gen, aftgifnraren och nåda fattighus : men warder
någon oftare dårmed befunnen , bôtèr han dårtil 10,
Dai.S;mt Hand B C 6. §. 1. Sker Gårdfarihandel med
kramgods, blitwer en lådan defsutom förfallen til 2»
I 3. års arbete i närmade Spsnhus eller annat publift
arbete.. Bej, på Stad.B 174s. $. //,

§. JO.
Rätter Domdol, hwarcft Ländskiôps mål bö¬

ra uptagas och afdômas , år Härads Rått. Plac: <1.
3i. 03. idfo, Ståderne hafwa wål giordt anfôkning,
ac de måtte få underfôkas och afdômas af Stads Rått
men fådant år af/lagit. Ref. på Stad, B. 169$. §. 16.
och ijiß, /. Fortlåttes faken igenom wad, tillåres
at, til tidens winnande, gå Lagmans Rätten förbif
och wånda fig di Hof-Råtten. Råtteg, B. C zy. §. 3. -

§, ti.
Widare üplyfnmg ôfwer Landskiôp fôrwântas,

då den Stadga utkommer, fom Konungen befalt we-
derborande Ämbetsmän at utarbeta, uti Ref. på Siad*

och Jjjz, $*4ß. Up tag emedlertid G. L.
defla omogna famiingar af forna och nu warande

ftadgar, låiom et prof af mitt uplåt, at wiija
tjena det allmänna.

G, A, A.

\
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