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BRUKS PATRON
Adeloch högaktad

Herr LEONHARD
LENNARTSON.

MIN HULDASTE FADER

TV J<?g for Min Huldafle Fader kommer at nu i öd-
mjukhet nedlägga följande korta afhandling 0771 Bya-

lag , fåf0771, förmodeligen det filta af mina Academifka giå-
romaf glor jag det 77ied få ?nycket förre glädje, fom jag
anfer detta for det enda lyckeliga tillfälle, mig någonfin
larer gifvas, at offenteligen vörda och ärkiänna de oräk¬
neliga välgärningar, ined hvilka Min Huldaflc Fader takts,
till närvarande tid underfiödja min upfoftran, och dermed
lägga den väfenteligaße grundvaken till mitt framdeles väl.

Uptagen derfore Min. Huldafle Fader, deffa blad, 7?ied
Edert för mig vanliga hjertelag, och låten dem tillika an-
fes flfom ofelbara vittnen både ont min troinnerliga och o-
uphörliga önfkan, det taktes Förfynen giora Mm Hulda(le
Faders éfriga dagar både många och af en lika välflgnellfe
uttnärkte, fom de redan framfar72e : få väl, fini icke min fl
om den djupa och oförändeliga vördnad, hvarmed jag till
grafven, fkall beflita mig förtjena at kallas

MIN HULDASTE FADERS

lydisjfte Son
HERMAN LENNARTSON.



Mon tres chere Frere

Je n'ai pu cacher le plaifir que j'ai de vos progrès
dans les fciences; lorques j'ai appris que Vous en allé¬
es donner au public une preuve eclatente. C'eft pour
quoi je ne puis laidèr paßer une oceafion fi favorable
fans Vous en Féliciter Vous témoigner nia joie,
fur votre brillante conduite, au refte je prendrai tou¬
jours beauoup de part à votre profpéritè & Je fouhaite
que vos defeins foient accomplis avec toute forte de
Félicité Pour moi je demande feulement que Vous vou¬
liez etre convaincu que je ferai toujours

VOTRE

Tres fideJe Soeur
MARIE de LENNARTSON.



EXIVTIO ATOUE ORNATISSMO

DkoHERMANO lennartson.
AFFINI AMANTISSIMO.

Quam primum intellexiprxlo jam StibjeSlam ejße erudi-tum tium Difßertationem quamingenii exercendi
ergo , fufcepifli elaboramdam tuendamqiie , baudpotui mihi
tempirare, quin, q$r/ï mei mernor calanio licet rudi, af-
fecln tarnen ftncevo, idtiti'am, pcreeptam exprimere
conarer. Nec ulla magis idonea exiftere potuit occafio, pub¬
lice mcitm in de teflicandi aviorem, cum politiff'mi ingé¬
mi perpolitum publice luei exhibes fatum. Sed piper va-
cancum eß verbis utt, uhi res ipfa loquitur ; quin cT ve¬
tat tnodeflia Tua in laudes Tuas exciirerc. Aibii itaque
praeter vota addo, eaque ardentiffima; velit Dens ter O.
M. , Tibi ad honefta qwaevis ere&um largitus efl inge*
vium, egregiis Tuis conatibus, in majora in dies virtutis
ac eruditionis incrémenta, ad[pirare, ac fortunam, ut huc•
usque ; ita etjam pofl bac concédere faventern} o über
rima tandem admetiri laborum prœmia.
Strom die xx Maji MDCLXV.

%

Fefiiiianti calamo ßrfpk
G. E. L.
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§. I.
e Lagkloka förftå med Bolag, i all-

rj månhet,, lådan förening emellan
tvånne eller flera perfoner, hvar-
medelfl de för något viflt ärendes
uträttande, förbinda fig till inbör¬
des hjelp. Men fom årenderne
kunna vara mångehanda, hvarom
förening fke kan; alt/å upkomma

ock lårlkilfca arter af Bolag. Ty fomiige Bolag angå
enlamt lådane årender, fom lånda till menfkliga fam-
manlefnadens orubbade beflånd, vare fig antingen uti
den Naturliga eller Borgeliga fammaniefnaden, och
hvarunder raknas Societas conjugalis, paterna och he-
rilis. Andre hafva fig till föremål de Menigheters låll-
het, fom lefva tillhopa uti Borgelig Regering, ock kal¬
las Societas civilis. Någre åter flanna uti mera enlkyl-
te årender, hvaruti de tarfva hvarannars biträde, och
fammanfkjuta fin egendom, flögd och tjenffc, med få-
dant aftal, at hvad fom vinnes eller förloras, bör be¬
räknas dem alla lika, för livar fin andel. Stundom blif-
ver ock Bolaget lålunda aftalt, at förvaltningen af de
ikyldigheter, hyartill Bolagsmannen lamtykt, bör fke
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efter något dem emellan fattat befiuf, men hvar och en
i öfrigt (kota fin i Bolaget ågande del, och deraf en-
famt njuta båtnad eller ikada. Det år altfå håraf klart,
at Bolagsman kunna antingen fammanfkjuta all fin egen¬
dom; tå val den de yårkeligen hafva, fom den de fig
rned tiden förvänta-, fafbm ock förplikta fig inom hvar-
andra, antingen till alla årender, eller aliénai!: några
villa: hvadan ock Bolag fördelas i Societates univerfb-
rum bonorum, générales och fpeçiales. Når det år läm¬
nat i Bolagsmannens frihet, at ingå bolag eller icke, år
.Societas voluntaria, men då de bfifva därtill förplikta¬
de, kallas Societas necefiaria. Min förefats år denna
gången at endafl afhandla den art af Bolag, fom kallas
Bya-lag,.famt ciefs egenfkaper, grundade i Sveriges Lag
och laga Stadgar, under ödmjuk förtröffan, at vinna
tillgift, for de fel, fom af min mindre årfarenhet, och
ringare infikt uti et få värdigt åmne, torde kunna in¬
flyta.

i' 1L
NSr Landtbrukare hafva fina ägor och tillhorighe*

ter affkillda, från andras nåflgrånfåndes, kal-laS" hemma¬
nen enfiaka, och deras ågare kunna, utan andras fam-
råd, inråtta fin hushåldning och jordbruk efter egna
omftåndigheter*, når åter fiere ågare eller åboer fitta på
et och famma hemman, och i fiöd dåraf bruka hvar fin
lott i jord, fig till båtnad, kallas de Gårdsboer, och ut¬
göra innom fig et Bolag. Men når flere hemman lig¬
ga tillhopa i By, och innehafyss af olika ågare, fom
hvar för fig håmta afkomfl af fin jord, utan at andra
taga dårnti del, upkommer Bya-Iag, i kraft hvaraf alla
bya-mån åro förpliktade at låmpa fin fammanlefnad och
hushåldning til livarandras gemenfamma gagn. Det-
famma hånder åfven byar emelian dår deras ägor fiöta
tiilfanamans, hviiket kallas Vårnelag. Och fom förplik-

tel-



» > 3 ( »
teilen i defla.Bolag icke behöfver fira eka Hg till all Bya-
lagets eller Vårne - lagets egendom, icke eller til alla Fa-
cfu, utan allenaft tili den egendom och de faöta, hvar-
uti de kunna i fm cuitur liafva gagn eller förfång af
hvarannan; Så åro Bya- och Vårne-lag Societates fpe-
ciaies. Men de åro likväl icke yolufltarhe utan neces-
iarite, efter fom ärendets natur och Rikets vålftånd for¬
drar, det icke de kunna lämnas på hvars och ens godt-
finnande, utan mafle ingås, få kärt dem år, at utan hin¬
der och fkada komma till fitt ändamål genom inbördes
tj-enftvillighet och hjälp. I följe hvaraf lådana Bolag al¬
drig behöfva begynnas med någon underhandling e-
mellan bya mannen, och derpå följande muntelig eller
fl<.riftelig förening, utân (amtycket pradlimeras vara gif-
vit, få Fnart någon begifver fig in i Bya-laget. Sådant
bör dock förftås endaft om de fadfcis, fom omedelbart
hånledas af Byalags natur, eller i Lagen åro fladgade:
ty uti alla andra mål måfte faftftållandet ike, med Bya¬
mannens öfverlaggning och uttryckeliga fàmtycke, i
anledning hvaraf en inbördes förpliktelfe upkommer,
fom gifver Byalaget fullkomlig rått, at ho§ den tredfka
eller förfumliga utföka hvad fom brifter.

IIL
Hela ändamålet i defla Contrarier, år at hvar och

en- Bya- och utbya-man må få nyttja fin rått. Och faft-
ån Lagen dårom i gemen ftadgat, har dock Konungen
tillåtit, at hvart Bya- och, Vårne-lag må aga frihet at
in fpecie innom fig öfverenskomma om et viflt Bya-
fkrå eller By-ordning, låmpadt efter omfiåndigheterna:
till hvilken ånda et Projeft till Landsorterna kringfårdat
år genom Kung B. d. 20 Febr. 1742. Många Byar haf-
va vidtagit denna författning. Hurudan By-ordning
år gifven för Gefirikland, Helfingland, Medelpad och

A 2 Ånger-
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Ångermanland, fes af Kongl. Confirm. d. g Ang. ijffr
Ty det år de Byar, fom förena (ig om Byafkrå, tillåtit,
at utvälja en af fina Byaman till Ålderman , famt dår
Byarne åro flora eller ock flera, underftödja honom
med tvånne Bifittare, hvars göromål år, at med Bya¬
mannen rådplåga 0111 upodling och håfd, famt livad
hvarje år fk:all företagas på åker, ang och ågor, hvad
bofkap fom fkall hållas, med mera. De aga magt at af-
göra de om Culturen förefallande fmå tvifler, famt på¬
lägga böter, och hos de tröga och motvilliga dem ut¬
mata, fom fes afByordn. 1742. §. 36, uti hvilken För¬
ordning åfven tillåtes at böterna utpanta hos den, fom
Vagrar dem betala. Huru deffe böter fkola delas fes af
37 §. i nyflnåmde Förordning, fom låmnar det till Byens
egit godtfinnande; men råder tillika at de böter borde
till en del tillfalla Åldermannen, på det han deflo båttre
må upmuntras till at upfyning hafva, på det Byordnin-
gen må till alla delar noga efterlefvas ; och en del till¬
falla Soknens fattiga. Sådant Byafkrå få dock icke Bya¬
mannen fielfrådigt fladga, utan bordet af Häradsrätten
förut pröfvas och fladfåflas, Ref på Allmog. Befvår d.
i Sept. 1741. §. 13. Dår lådana Byafkrå antagas, år All¬
mogen frikallad för Brofogdars underhållande, emedan
Åldermannen komma at blifva anfvarige för upfikten
öfver all bågnad. Ref på Allm. Bef d, 10 Sept. 1743. §. 12,

§. IV.
Det har af: ålder i Svea Rike välbetänkt varit flad-

gat, at alla Byar, då de bebos af flera grannar, böra in-
nom |fig fielfva utvifa någon menfure eller Bya-mått,
hvarefter utrönas må, till huru flor del hvarje Hemman
ar rådande i Byens ågor. Då fkrifkonft och Landtmå-
teri ej var kunnigt, höks för rådeligaft at nyttja tomten
i Byen till delnings-grund, hvarföre ock L. L. i B. B. 6.C.
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kallar tomt åkers moder, och (åledes år tomt grunden
till all delning och (kifte i By, hvarefter alla andra ågör
(kola delas, fom fès af B. B. i. C. 3. §. Men (om all jord
i Riket blifvit federmera tillika (kättlagd till vi(It Hem"
mantal; altfä nyttjas och (amma grunder till dellning i
By, nemligen öre och örtug, pund och tunnerånta, hem¬
mantal, aln och (långetal, alt fom hvarje Landsorts
gamla fed år at råkna och mita, J, B. i>. C. 2. §. L. L.
B. B. 4. C. Upj. L. Vidb. B. flock. 2. Veflg. L. B. B. fl. 1.
Sudm. L. B. B, fl. 4. Veflm. L. B.B. flock. 4. ty uti de Pro-
vincier, dar hemman råknas efter öresland, (åfom i Up-
land, Södermanland, VeAmanland och Nerike, med fle-
re orter, göres all delning efter öresland. Uti Ôfler-
göthland delas efter åttinge och alnetal. Men i fomlige
Landsorter delas efter hemmantal: uti hvilken delnings-
methode åfven olikhet förefaller, ty på någre (fållen
råknas hemmantalet efter den oförmedlade råntan, och
på andra (fållen efter den förmedlade : flundom (ker
delning efter hela råntan, flundom allenaff efter Jorde¬
boks-råntan, och åter, flundom efter den del af Jorde¬
boks- rånta, fom varit hufvud-rånta. På det fiflnåm-
de fått förhålles med ågo-delning i Våflerbotn, hvar-
fôre ock, i fall någon olikhet dårflåaes (kulle befinnas
vid (katten emot ågorne, bör fkatten håldre jåmnkas,
ån jorden rubbas genom delning, på det hvar och en
må få behålla fina förfäders nedlagde arbete, Refol. på
Allm. Befvår 1756. §. 77.

Uti "Finland delas efter öre, {kattmarker, flång och
aln, men når delnings-grunden faknas, bör, hvad (kat¬
te och krono-jord angår, gamla råntan tagas till grund,
men år det Säteri, (å ankommer det på jåmnkning af
ågor. Förordn. d. 27 Julii 1762. 2p.| §. (Uti Skara Stift
borde delning göras efter den gamla både Jordeboks-
och Mantals-råntan, (amt Krono- tionden. Ref på Pråfl.
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Befvår I7Ï7. §. fom dock nu år undrat. Förordn. d,
17 Aug. 1761. §. i4. På Öland delas efter ftång och aln.
Uti Dalarne Iker delning med jämknings- ref efter fkät¬
ten. I Skåne, Halland, Blekingen, Småland, Göthe-
borgs och Bohus Lån, Dahl och Vermeland, Vefler-
Noriand, tages byarmål efter gamla katten. I Ôfterbotn
görés delning efter råntan och lika la på Gothland, livil-
ket alt, med mera, kan läfås i Project till Landtmåt. In-
jtru3t 1753- §• 17- Imedlertid bor vid della delnings-
grunder det anmärkas, at fom de icke åro lå noga ut¬
räknade, fom det likvål fordras, få åro de ock ptftållte
tills vidare ftadgande och lämpande för hvarjc Lands¬
ort, B. B. I. C. 1.5. Ref på A lim. Befvår d. 29 jun. 1752.
§.35. item på Pråft. Befv. d. 7 Jul. 1752. §. 11. och bör
imedlertid den delnings-grund följas, Tom i orten van¬
lig år. Så böra ock Jordeböckerna tagas till hjälp, och
om de icke gifva någon uplyfning, bör utrönas', huru
et hemmans förra lkitte i åker och ång förhåller lig e-
mot de andra grannarnas, eller huru tomterna och går-
desgårds floden åro proportionerade , på det uplyfning
måVinnas om det tviftiga byamål. Förord, d. 17 Aug.
1762. §. 14.

§. V.
Antingen By fkall af nyo byggas, eller ojämnhet i

ågoF rättas i gammal By, bör fkifte göras på fö renåm-
de grunder. Vid ny By komma jordägare fvåriiga till
råtta med detta, utan Landtmåtarens biträde -, men i
gammal By kunna de tåmmeligcn hjälpa fig fort, genom
litt förra Sol- och Teg-fkifte: hvarföre och Lagen har
tillftadt jordägare at förena fig om ägande Syn fig e-
mellan j och hvad de då blifva enfe om, det flår Taft,
Jord B. 14 C. i §. L L. B. B. 26 C. Upl. L. Vidb. B. Fl.
I7, Vettg.L. B.B.Fl. 6. Ôflg.L. EngsB. Fl. 15. At lå¬

dan
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dan fyn ar kraftlös, då Landbo utan jordägarens fkm-
tycke denfamma håller, år klart af natura Dominii, '
men kunna jordägare ej åfåmjas, malte Landtmåtare
komma till hjälp, den nemligen, fom Byaman utnäm¬
na och hafva förtroende till. Landtmåtaren får dock
icke företaga någon delning i By utan århSUen befall¬
ning af Landshövdingen, icke eller företaga h vad för¬
rättning honom för it lyfter, tftan följa deu ordning,
fom Landshöfdingens RemifTèr utftaka, enligt Förord,
d. i7 Aug. 1762. §. 2. Ock fom det vid ågo-delning i
gammal By, 'förnåmligaft ankommer på at delnings-
frunderne åro låkra, emedan Landtmåtaren eljeft ickean med arbete fortkomma-j altlå må icke Landshöfdin-
gen gifva befattning till någon delnings araftållande, in¬
nan famtelige jordägare i Ryen fig förklarat vara enle
om råtta öie-och ortuga-talet, aln-och fiånge-talet,
eller delnings-grunden: till hvilken anda den gjorde
anfokhingen om delning i By bor communiceras de. öf-
rige grannarne till utlåtande; men "ingen arfs- börds-
cller annan tvift om ågande rået bör uppehålla Scorfkifts-
delningen, Förord, d. 17 Aug. 1762. §. 10. Icke eller
må rågångs-tvift om fkog och utmark hindra ftorlkifte
i in-ågor, om de dårom åro enfe, Förord, d. 17 Aug.
17Ö2. 11. §. Yppas då imellan dem någon tvift om del¬
nings-grunden, må den, fom delning föker, inftamma
de öfriga grannarna till Hårads -Tinget, at darofver
dömas må, då Landshôfdingen fèdan domen år kraft-
vunnen, må grfva ordres om delningens vårkflållande,
Landern. Inftr. d. 20 Apr, i^s- och Förord, d. 1 Martii
1749. Hvad vidare bör i akt tagas angående Sol-lkiffce,
innan Landtmåtaren får beordras at förråtta delning,
omtalas nedanföre.

§• VI.
Kår delning fkal Ike, måfte Byens famfållte ågor

vara
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v*ara kiinnige. De mâfte derföre af Landtmåtaren geo-
•metrice aftagas och Charta deröfver upråttas, fa in t Char¬
ta;-befkrifning göras, fom bör vid Chartan vara få(l.
Ref. på Alim. Befv. d. 21 Jan. 1748. §• 10. Ock bör all
mat- och delning fke medan mark ånnu bar år, JordB.
14. C. 2. §. Den bör ock fke i deras nårvaro, fom mat¬
ningen angår: hvarföre det åligger Landtmåtaren,' at
af honom fom delningen begärt, göra fig underrättad
om alla delägare, lamt dem, fom på ämbetets vagnar
böra vara tillftådes, hvilka alla han genom bref om tid
och ort, når han förrättningen yill företaga, kundgöra
bör. Sker fkogsdelning på-fådane hemman, fom betje-
na Bergsbruken med fin fkog, bör ock en Bergsbetient
vara tillflådes, fom Konunga-Brefvet af d. j Febr. 1753
ftadgar. Nu åro Regements-Fuilmågtige frikallade i-
från at bevifta Storfkifts-delningar, allenaft Krono:Fuli-
mågtige, Âboer och Hemmans-innehafvrare åro närva¬
rande. Ref. på Krigsbef. Bef. 1762. §. 14. Kortare tid ån
Råttegångs B. 11.C. 4.$. ftadgar om Stamning, får han
icke utfåtta Kgl. Förord, d, 1 Mart. 1749. Och böra des-
fa Landtmåtarens kallelfer vederbörande tillftålias ge¬
nom Landshôfdingen eller Krono-Betjente; men för-
fummar någon den utfatte tiden, fkall förrättningen
hafva fin framgång, och den fom år frånvarande må
vid nafta Ting, där delningen fkall pröfvas, cgöra fina
påminnelfer. Förord, d. 17 Aug. 1762. 2. §. Åfven får
Storfkifts-delning icke upfkjutas derföre, at Krono-A-
çademia; och Confiftorii Fullmågtige åro frånvarande,
utan bör den för fig gå, når de ôfrige Jord-ågare och
Hemmans-åboer åro tillftådes, Förord, d. 27 Jul. 1762.

5. Vid delningen fkall Landtmåtaren föra Protocoll,
och dår införa, hvad vid delningen påmint blifvit; yp¬
pas någon tvift, måftej den till Tinget; men likafullt
mafte Landtmåtaren upfåtta Byen på Charta, jemte be-

ikrif-
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ik ritningen öfver denfàmma, fàmt dorfkifte profetera;
Förord, d. 17 Aug. 1762. § 2. Når Chartan år uprärtad»
bör, i fall den Sr gjord öfver Fraife- eller Skatte-jord,
denfamrna vid nåda Ting af I.andtmåtaren upvifias, at
dåi dådes af .Häradsrätten på(kr i fva s och bevittnas; få«
fbm ock et tillförlåcdigit Original: Men om Charten år
författad om Krono • jord en/kyld t, bör up vi landet fke
i LandsCançelit, och på (kvitten at Landshövdingen gö¬
ras. Ehuruvål et fådant Charternas fa! kla Ilande i de äl¬
dre tider icke var brukcligit, iå åro de gamla Ohartor
dock härigenom icke annuilerade, utan må Domaren
pröfva deras kraft, i fall något dårom yppas, Refol. pä
Pråfl. Befv. 1747. §. 9. Men icke behörves Chartan, då
den vid Tinget upvifas vara renoverad, utan Concept-
Chartan får up-vifas ; Der fö re böra ock alla Delnings-
Charter, fbm förra året blifvit gjorda, vid förda Ting
nådkommande året till ompröfvande företagas, dä
Landtmåtaren med alla Jord aga re böra lig utan Stam¬
ning infinna, at göra fina påminnelfer: år då ingen ting
at påminna vid den upråttade Chartan, påikrifves hon,
och delningen faddålles, fbm fèdan icke får klandras,
Förord, d. 17 Aug, 1762. 2. §. I fall någon tvid om
Landtmåtarens förrättning yppar fig, bör den dock ic¬
ke hindra hevitnandet öfver Chartans upvilånde: utan
må fådant i bevitnandet tilkånna gjfvas, och anteknas,
famt fjelfva Chartan tillika med Char tce - befkrifni ngen
likafullt till Landtmåteri - Contoiret infåndas. Domaren
bör ock vid Tinget höra alla del ågare tillika med Landt¬
måtaren, om han tilldådes år, öfver allt klander, fom
i anledning af Chartan kan upkomma öfver Lapdtmå-
tarens förrättning, Förord, d. 1 Mar t. 1749. Men om
någon del-ågare år frånvarande, böra de alla inkallas
till nåda Ting, lamt de inkomne befvår med Landtmå¬
taren communiceras. Befinnes fedan allas pådående och

B for-
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förklaringar inkommit, at det k'andrade hårflyter af nå¬
gon Landtmåtarens midråkning, må feandtmåtarefr det
ijelf ffrax råtta. Men paflår Landtmåtaren fin förrätt¬
ning vara riktig, och fkål ändå finnes till någon andring
eller jämkning, må en annan Landfmåtare förordrias,
at med tvånne af Nårnnden och i alla vederbörandes
närvaro profva den förra förrättningen, fom fedan vid
Tinget ytterligare bör ôfvèHes, Förord, d. i Mart. 174p.
Ôfver et lådan t Domarens utflag, hVarigenom en an¬
nan Landtmåtare blir förordnad, at den förras förrätt¬
ning ôfver fe, tillätes hvarken vad eller befvårs anfô •
rande till högre Rått, Hofr. Univerf d. 27 Sept. 1753.
lamt 25 C. i §. Rått B. Kong!. Maj:ts nådige fkrifvelfe
till KongL Hofr. af d. 15 Aug. 1753. Prôfvas Landtmå-
raren hafva begått fel i mät- och delning, ma den för¬
olämpade honom tilltala, om han vill. Förordn. d. 17
Aug. 1762. §. 15. Ock på det Landtmåteri-Contoiret
åfven må hafva redo pä hvad om lådant klander kan
blifva faflflalt, bor den fenare Landtmåtaren dit inlån-
da Rattens utfiåg, fom på den förut inkomne Chartan
anteknas bör, Förord, d. 1 M-art. 1749. Huru flört arf-
vode det beflås'Landtmåtaren med fin låro- drang om
dagen, tillika med fkjuts och koll då de i privata för¬
rättningar åro flådde, famt huru mycket för Chartan be¬
talas fkall, jemte Charta? -befkrifningen, fes af Förord,
d. 26 Mai; 1730 och CammapColleg. Public, d. 23 Junii
1763. Men alla förrättningar på Krono-hemman beta¬
las icke, ty derföre njuter Landtmåtaren Kronans lön.
I öfrigt bör Landtmåtaren icke accordera i et för allt,
utan taga efter Taxan, Förord, d. 17 Aug. 1762. §. 16.

VII.
I anledning af den upråttade Chartan förråttas ågo-

delning: och ofyer famrna delning bör Landtmåtaren
up-
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upråtta Delnings-bref, fom tydelîgen utf&îter hûru cfeft
biifvit. .Detta Delnings-bref: böra alla Jord agi re ijn-
derfkrifva, eller med fini bomärken bevitna, till a t vid
Tinget upvifas och iDomboken införas; men kan al¬
la-s uuderfknfc icke fås, tårdeles om någon jordägare el¬
ler åbo egenvilligt athåilit Hg frän förrättningen » bör
arbetet dock icke ftanna, utan likafullt till Tinget in-
gifvas, Förord, d. 27 Juli 1762. §. 6, hvarjemte Landt-
.«mä tåren s fkyiciighet år, at inlån fa et exemplar till
Landtmäterie-Contoiret, BB,?. C, 2. §. Förord, d. j,
Mart. 174Q. Och på det allt klander må för framtiden
förfVinna, angående fådan delning, böra ock (årfkillta
råmärken fåttas at fkiija ågor och tomter, B. B 1 C. i §.
L.L. B. B « C. Upl.L. Viäb B. fl. u Veflm.L.B.B fl. 1.
Ôflg. L. B. B. fl. i. Helf L. Yidb. B. fl. r. Men vill nå¬
gon klandra den gjorda delning, ma iådant fke vid Bå-
-rads-Tinget, Landtm. Inftr, 1725. §.9. och Förord, d*
i Mart. 1749. och tviften, om den angår Frålfé» och
Skatte-jord, fortfåttes vid högre Rått. Men om Kro-
no-jord ranfakar HåradlsRått, och inländer faken till
Landshöfdingehs afgörande, öfver hv riket utflag befvår
får anföras i CammarCollegio, Förord, d. 17 Aug. 1762.
§. 13. Ty har någon fåeit mindre eller fåmre lott ån
han hafva bör, fkail fådant jårakas och råttas, B B. 1 C.
4 Domaren får dock icke förordna Lånsmannen med
några Nåmderaån at jåmka en fådan delning, utan bör
Landtmåtare förut höras.

i Yiiii
Når flera grannar bo uti en By kunna ägorna 1'åtte-

iigen bortblandas, och komma ifrån fina råtta ågare*
det har derföre af ålder varit fed at dela både Gårds¬
tomt och ågor grannar emellan, efter en vifs ordning,
få at Byaman akid kunria veta fina ägors-låge, Lådant

B 1 kal-
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källas Solfkiftej hvarmed fordå s Citer och Valter, Sö¬
der och Norr, B. 13. s C. ij. L. L. B.B. 4 C. Upl. L.Vidb B. fl. i. I följe huraf bor hvar Bya- granne tå litt
ågo-ikifte, den ena efter den andra, fom hans tomt lig¬
ger till i Solikifte och våderftrek: Och ma ingen rifva
den By, fom i rått Solfkifte ligger, få framt icke alla
Jord-agare därom ålåmjas och det kan fke till Hemma¬
nets (torre beqvåmlighet, B B. i C. 3> 4- §-§• Landtm.
Initr. 1725. §. 20. 'fy fom det fållan eller aldrig kan
handa, at någon Bys ägor åro öfver alt lika goda, och
det likväl af Byalags natur år otvifvelaktigt, at alla gran¬
nar åro berättigade, för fina andelar i ågor njuta lika i
ljuft och ledt; alt/å går det icke an, at tilldela någon¬
dera alla (ina fkiften på et ftålie, Landtm. fn(tr. 1725-. §.
2, utan bor hvar och en tå fin lott, iå af det båttre fom

- lam re* dock at de blifva jämngode, B. B. 1 C. ? §. L.
L B. B. C. 6. I fynnerhet bor detta obferveras vid Stor-
fkifts-delningar i Skåne; hvar före ock i Fall någon får
lånare åker-teg, bor han antingen få årfåttning i vid¬
den, eller cck bör hela B yen .tämfålt fatta lådan åker i
behörigt iland med körnins; och ans, famt dikes muJis
påförande, Ref d. 2g Mart. »717. punct. 5. dock få, at
all jämkning af.ffor re fålit emot båttre jord, efter mc-
jeiigheten undvikas: hvarföre ock de fkiften, fom i god¬
het nårmaft ùfveren'-komma, böra fkiftas få, at hvar
får däri del, och rnå inga fera fkiften ån 2 à 3, högft 4.
göras i en By, Förord, d, 17 Aug. 1762. §. f. och d, 27
Julii 1762. §. 1 o. -Och emedan all delning i By bör fke
eker So fkifre, Jå bör ock Landshofdingen innan han
beordrar Landtmåtaren at fön åtta delning , infordra
Byamäinnens utlåtande, huruvida de om Soi(ki tet åro

» enic: ty om de därom tvida, (förmålet förut? af Doma¬
ren afgöras, halft fom Land tmå taren icke kan något til-
göra, innan den delnings-grunden åfven' år faltftåld:

i i. "• för-



Förord, d. i Mart. 1749. Men få år ock iofiigf, åtgå ifrån
Solfkifte om ej annorledes fke kan, Förord, d. 17 Ang.
1762. §. 5. Icke eller kan det akid fke, at alla kunna
få lina fkiften nårmaft intill Byen : hvarfôre ock Lande-
mataren bör håruti löka jämkning emellan Bya-grannär,
dock få, at åro de icke nögde, måge de lotta ; men om
någon fom fådt aflågen lott, vill flytta fina hus, få bör
det honom icke nekas, och grannarne böra hielpa ho¬
nom, antingen med arbete, virke eiler penningar, ef¬
ter måtismanna ordom, Förord, d. 27 Juli 1762.^$. »3.

§. IX,
Hvarje Byamans fåkerhet om fina ågor och atflcil-

jande ifrån andras århålies val genom Solfkifte, likafom
råttvifan emellan dem farmeiiga befrämjas igenom" "teg-
fkifte, då h var och en får fin lott, till quantum och
quale jämngod emot de öfriga, efter den proportion,
fom de åro rådande i Byen Men det år åfven nödigt,
at all ågo-delning må få inråttas, at upodlingen icke
blifver för Byalaget hinderliga hvilket kan fke igenom
Srorfkifie. Sådana Storfkifcs-delningar åligger det Landt-
mataren på alt fått befråmja, fårde;es på de Italien, dar
han finner jorden våra genom teg,fkiften fonderdelad i
frïiaia rimfor och Kjell, och jordmånens fk i linad i art
och godhet kan medgifva, at hvar gård får lina (egfkif-
ten fammanlägde till Stordriften.- Ref på Krigsb. Be (V.
d. 11 Jan 17f7. §. 6. Förord, d. t Mart. 174g. Lfynner-
het åligger det Landshôfdih'gen, at påfkynda Storfkifts-
delning i de Byar dar Krono-hemman ligga, ändock
de öfriga grannar det icke begara, Förord, d. 17 Aug.
\ y62 § 13, Och om utjord ligger inne med Byen, och
har viflt öretal, bör åfven den undergå Storfkifte lika
med de öfrige Hemman: men urfjalld, fom beflår af et
Viflt: flyeke, innöm flna egna råmärken, kan icke brin-

■
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gas till Sforfkifte, utan bor agaren förenas, a t taga fullt
gen fullo på et annat ftållje, halft vid gran fen, förord,
d. 17 Ang. 1762. §. p. Likväl på det den lata icke wiå
njuta gagn af den flitigas jordbruk, loin vid Seorfkilts-
delningen år oundvikeligit, bör den fem gör anfök-
ning om Storfkifts-delning, forft vifa at dels jord år
jämngod i håfd med hans grannars, Kon. B. d. 15 Juli
1752. 'J'y, lom frågan här, är om fkifte, få galler ock
lamma lag, fom i jb. Bi 3 <£. 2 år flaggat om ödes¬
jord., at den icke nia floftas innan fänitei.ige grannarna
gjordt iika upodling. Derföre om någon gjordt koft-
nad på fin lott i åker och äng, med bergfprångning, rot-
huggning och dylikt, eller rögt Torp, bör delningen
få lampas, at han får det behålla; men om fådant icke
kan fke, bör han få årfåttnin-g af hela Byen för lin k.oft-
nad, efter måtismanna ordom. Har någon av oft,i t up-
odlat kårr, måflar och odugelig mai k., tili åker och äng,
bör han utom litt Byanaål det behålla , och de «frige
grannarne få iika olandig mark på fin lott, utan beräk¬
ning. Förord, d. 17 Aug. i?öz. §. 7. och d. 27 Juli i?v2.
§ i g. När ock tvift bdifver emellan grannar i By, uti
huru många Ikiften åker och ang må läggas., år det Bo¬
lags-natur enligt, at den må .råda,,dom flörfra del ågen
ty hans Commodum eller daranum blifver ftqrft. B B.
i C. §. Hertigdömet Skåne år i fynnerhet belvåradt
i fitt landtbruk aT många fmala tegar och fpridde jord-
flyeken: hvarföre det år anfedt för nyttigt, at en .afl-
män Storfkihts-delning dar bor fke. Huru dåwid fkall
förfaras fes af Ref. d. 28.Mart. 1757. Nu år det ock i
gemen för hela Riket ftadgat,at Storfkifts - delning bör
obehindrat gå för lig, få at, om någon enda Bya-gran¬
ne, ehuru liten del den ock kunde hafva, fådant åfkar,
få de ôfrige det icke vågra. Förord, d. 5 Apr. 1757. och
d. 24 Apr. 1760. Het hindrarftcke, gm ref och delning

i de
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i de nyare tider redan-år gjörd i tegfkift? utan bor Stor-
fkifte likafukt tor (ig gå, Kon. B. d. 4 Mare. 1761. Hofr.
Univerf d. 2 Api', fji\. Därifrån undantages dock Bergs»
lågorne,- Kopparbergs I.ån, Daiarr.e, dår Stot fkifte ic¬
ke må fke, om icke alla enhälligt det åflunda. f orord.
d. $7 Aug. 1762. Den fom begår Storfkifts-delning,
bor derom kungöra lina Byaman och grannar, göra för-
tekning på dem, få val fom på naflgrånfande Byar.
Uppa denna förtekning4 bör bevis fkrifyas at de blilfvit
tilliågde, och fedan må fortekningen åtfölja Anfokningi-
fkriften till Landskofdingen, fom befaller Landtmåta-
ren företaga förrättningen, utfåtta dagen och kungöra
det åt dem-, fom på liftan åro-anteknade. Âro flere del¬
ägare, fom icke på lifian 5 ro nämnde, och Lanritmåta-
ren finner dem nödige vid delningen, eller ock om
] andtmåtaren finner en Krono-Betjent nödig, må han
anmåla det hos ■Landshöfdingen, men imediert i d fort--
fara med förrättningen och upråtta Charta. Förord, d.
27 Juli 1762. §. 6.

§. X.
Uti Byamannens behag flår det at åfåmjas, antin¬

gen de vilja låta fkifta alla ågor eller låta något vara o-
fkift. Detfamma galler å.fven om Vårneiag. Lagen
vill dock halft hafva alla ägor fkifcade, på det culturen
må biifva deflo båttre och fåkrare, allenafl ågorna åro
få befkaffade, at någon nytta genom fkifte kan åftad-
kemmas, hvilket Domaren bör pröfva 1 fall tvifl blif-
ver. B. B. 10 C. 4 §. Î den affigt år det ock Landshöf-
dingen tillika med Häradsrätten ålagt, at med all flit
derpå drifva, at Bya-fkogarne mage efter hvars och
ens lott fkiftas. Skogs-ord. 1734 §. 20. Men emot alla
jord-ågares vilja må intet fkifte i fkog dem påtvingas,
dock lå, at når någon enda ibland dem det påftår, fkall

fkif-
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{kitte fôr fig gâ, Skogs-ordn. }7}Ç- §. i~. Men afiaofkifta ägor innom Bya- eller Vårne-laget åro Hallte in
communione; hvarfore ock innan fådane ägor (a af nå¬
gon Bya-man till enfkillt häfd intagas, böra fimteliga
delägare derom tillfägas: ty fker annorledes. exifterar
furtum ufus, fom belägges med plikt efter B. B. ro C. 4
§. Däremot om någon Byaman pådar fkifte, kan ho¬
nom iådant icke förvägras. Hvarfore ock fom cultur
bör hafva framgång för allt, lå i fall någen vill uptagafitt Hemman i ödesby, ma han de: ifrån icke hindras,
fafcån de öfcige grannar icke mäkta med fina lotter, ri¬
tan må Häradshofding lägga honom till få mycket afå-
gorné, fom emot defs hemman fvarar ; hvareniot de of-
riga grannat njuta ingen rått, innan de uprögt få myc¬
ket fom han. Ty fom en fådan delägare i By icke kun¬
nat göra någon upodling, innan Iran facit (långa och täp¬
pa, hviiket hade blifvit "honom för fvårt, få franrt han
ikulie varit förbunden at hålla fig vid tegfkiftet-, altfå
har han måft tagit fin lott på en vifs tract; men at (lap¬
pa famma upodling och gå till tegflciftet, innan de öf-
rige grannar upodlat 1-ika med honom, iådant vore o-
bi.ligt; däremot når de gjordt fkål för fina lotter, bör
fkifte åter gå for fig. B. B. 3 C. L.LB B 41 C. Öftg.
L. BiB. fi. i.

f. XÎ.
Uti Byalag måfie îi'var och en njuta jåmngolt, ef¬

ter fin andel i ägor, och det i allt. Hvad om ägor nu
fagt år, bör altfå åfven lämpas till gårds-tomterne,fom
åfven böra vara jårnngoda. Derföre i fall bäck eller
be p år i tomt, fom kan bortbrytas, brännas, fyllas el¬
ler öföerhyggas, och fåledes göras nyttiga, njuter den
fo n på fin del får en få olandig mark till tomt, dub-
bc lymme, emot h vad de andra få i god tomt. Men
kun intetdera nyttjas, få lämnas det ock utom mätning.
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och delning. B. B. i C. 2 §. L.L. B. B. 5 C. UpLL. B B.
2 fl. Sudm.L. 13. B.fl. 11. Weftm. L. B. B. fl. 7. Dale-L.
B. B. §. 12. Det år dock icke nog, ae tomten år jämn¬
god: han ber åfven häfva den belägenhet, at alla Bya¬
man icke göra hvarandra melin» Ty byar hafva ftörre
utrymme till byggnad-er ån fiäder: de hafva ock min¬
dre hjelp vid förekommande eldsvådor, och-andra vå¬
deliga håndeifer, och böra derföre med få mycket Aör¬
re förfiktighet anlåggas : altfå når antingen By af nyobygges , eller gammal By af vådeld ödeläggas, och fkalåter byggas, bör hvar gårds-tomt ia låggas, at fåker-het för eldsvådor kan århållas; till livilken anda gata börlämnas-af ofkift-.mark emellan hvar tomt, få bred, fom
lågenhet dertill finnes B. B. C. 1. §. 1. Hvarföre ock i fall
någon gård i By dar grannar hafva för nära hvarannan
bygt, rifves eller brinner, får famma gård icke på finförra tomt upbyggas, utan bör annan jämgod och likaAor tomt utfes af den ofkifta By anmarken till gårds¬
tomt, om lagenhet därtill finnes, och den förra tomten
i fiållet till Byamark utläggas B B. 2. C 4. Willoch någon flytta och bygga å Byens ofkifitade mark eller
fvinavail, må detfkiei lall Byaman dertil famtycka dockfkall han da utlågga fin förra gårds-tomt till fvinavall
igen ty eljeA förminfkas Byamannens rått. Men våg rade honom må han vid tinget föka fkifte, fom bör Èo-
nom tillåtas i anledning af hvad i io:de § fagt år, ochfedan må han bvega pä (amma mark efter fin lott B. B.
2. C. 5. §. L. L. B. B. y. C. UplL. Widb. B. FI. 2. WeAgL»B. B. Fl. 4. OAgL. B. B. Fl. 11. Wefim. L. B. B. FL 12.
HellL. FL 15. Widb. B. DaleL. § 24,

§. XII.
Emedan ågor i By ligga fa omj hvarannan at den

enalåtteligen kan inkräkta något af den andras ägodelar,t an-
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antingen af vilja eller fôrfeende. Eördenfkull ehuru La¬
gen i Allmänhet gillar Håfd, fåfom et laga fång, tår dock
ingen håfd råknas emellan Byaman i en och lamma By,
utan bör hvar njuta fin del efter öre och ortug. Jord. B.
f. G. i. § Så at nu giåller icke (re åra håfd, fom förr var
tillåten efter L/L. J. B. ig.C. Upl. L. Jord. B Fl.p.WellgL.
J. B. Fl. 13. HelfL. Widb. B. Fl. 16. icke eller giåller ur¬
minnes) håfd i öppen fkogock mai k, VVårnelag mellan.
Ty fom de lefva med hvarannan på god tro, och in¬
gendera få egenteteligen flraxt kan fàkna hvad han för¬
lorar; Så år d:t ock billigt, at ingen må förlora något.
Hvad om håfd nu fagt år, giåller ockfå om uvårkan,
få at ingen må intaga,eller fig tillägna fin grannas ägodel
B. B S* Cap ? §. L. I.. B. B 17. Upl. L,Widb. B, Fl. 13.
ÖflgL. Eng. B. El. 15. Weftm. L. B. B. El 37. 38. HelfL.
Widb. B. El 3. Icke eller flå in på fin grannes åker eller
ångs teg B. B. 8 C. 1. L. L B. B 14. C. tö- C. ÖflgL.
B. B Fl. 7 19. Ty får någon i annars åker-fkifte iTiet
lipfåt at vilja tillagna fig Jorden eller grödan, bör det flå
honom felt, hvärföre Lagen ftadgat, at den , fom fkif-
tet åger bör och aga grödan , och om den fom orått
fådde, likaväl bårgar, bör han gifva åter hvad han in-
fördt, och defutan plikta B. B. 8» C. 2 §. Men i fall
någon farviilfe, utan upfåt, har plikt icke rum.

§. xni
c

Hvad Wårnelag angår, få år inkràktning' afhem-
ågor uti åker och ång med mera, af annan befkafEenhet:
ty der kan en annan By, genom urminnes håfd tillvälla
fig-rättighet* af den {grundat der praefumeras alltid nå¬
gon föregången afhandlihg, och gifvit famtycke. Når
något ftycke, beflående i åker och ang, fkog och mark,
ligger i Bya [ågor, och år med rå och rör, eller gård
och vårdj fårlkilit infiångt, lamt innehafvas och nyt-
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tias af en annan By, kallas detutjordhvarunderock förftås
fådana quarnar, och quarnftållen,eller andra vatnvårk, få-
fbm öar och holmar, fem lgga i någon BolBy, men till¬
hora annan By Jord. B, t'5. C. 3 §. UtiÖflgL-B. B. Fl. 5.8«
kalias den Hump , och i WeftgL. Jord. B. Fl. 8. 9- namnes
han afköpter, akrår och yiculöis Jord, efter lom troligt
ar, at den blifvit köpt ifrån den BolBy, hvari han ligger ,
eller igenom annat contrat kommit at (kiljas derifrån,
famt (edan genom urminnet håfd kommit at tillfalla den
By, fom honom brukar, VVeftmL. B. B. Fl. $5. utlåtter
fådan jord till ett vid: innehåll, nemligen 30 famnar å
hvar (lind, men fådant pallar lig icke alléftådes; ty ut-
jordar måge vara (torre eller mindre, det gör icke något
till faken, aliénait de äro lå belkaffade fom förr år fagdt.
Ehuru Lagen befàft agande ratten till utjord i J. B 1 ç.
C. 3. §., föm ofvanföre år nåmdt, fer dock Lagftiftaren
gerna för cuiturens (kull at fadane utjordar måge kom¬
ma tillbaka till fina förra BolByar: hvarföre det ock nu
år förbudit, at minlka något af Hemmanetz eller Byens
ågor, ty fådant contract (alom olageligit (kall återgå,
Placat. d. 2 Maij 176? och d 21 Juh 1677. J* B- 4* C. 9.

och de böra ej (kiljas från den By, hvarunder de af
ålder lydt Ref på Allm. bef d. 29 Juni 1752 §. 55. Projet
till en förnyad Kongl. Landtmåteri ordning 1752. 17.$.
9 punct, I det affeende böra de utjordar, fom ligga in¬
ne med frållfegods, icke utbrytas emot jardågarens vil¬
ja. Adel. Pri v. 1594 Ligga de inne med Mihtia; Hem¬
man, och af Privata; perlöner innehafvas, (kola de dra¬
gas under lina gamla Hemman, emot vederlag eller
löfn. Kongl. B. d. 22 Nov. 1680 ochd. $0 Juli 1687.»dock
få, at i fall de afålder åro'(kattlagde under någet villHem¬
man, famt därtill lydt,ock varit brukade, och icke giöra
-BolByen förfång i åker och ang, måge de icke återkal¬
las Ref på Adel. Befv. 2. §. 15. och Ref. på Allm.
t C 2 befv.
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befv. io83 §.41. Men i fall urjorden år få flor, st den
kan brukas till Hemman bor den upföras till (kår(Ici 111
numer, under fin gamla Bolby Ref! på Allm. befv. 1752.
§ 55. likvålfå, at om någon utjord (tar med fkårikillta
ranta och numer i Jordeboken, men dock antingen icke
igenfinnes, eller ock icke utan (Vårighet och Hemma¬
nets fkada, i anfeende till bete och dylikt, kan utbytas,
bor den famma uplätas till det Hemman, fom famma
utjord förut innehaft, dock emot fkårfkiltranta Ref. på
Allm. be (V. d> 29 Nov. 170 §. 47. Ännu lättare kunna
lådana utjordar bringas till lina råttaaBolByar, når tvånne
Byar hafva ymlom utjordar i hvarandras .BolBy och
famma utjordar åro till öretal och jordens godhet lika :
Ty de kunna dä rent afgiöra ikifte aliénait det fkjer med
Jordägarens minne*, fådant Jorda-fkifte förflås alldeles
icke under det förbud, fom i J. B. 4. C. 9. §. omtalas,
hvilket angår ägors min (kände, hvarfore det ock vid
ftorfkifts delningar i fkåne, bör i akt tagas, at om nå¬
gon By äger teg innom annaBys vångar, bör den an¬
tingen utbytas, om tillfalle år, elleroch des del låggas
vid Bya - gråntfen Ref d. 28 Marti 1757. §. 8» Så lange
utjorden innehafvea och brukas af någon utom BolByen
enar emellan utjordens ägare och Bolbyen der utjorden
ligger, et Bolag: och i fall flera grannar åro rådande i
den By, fom äger utjorden, åro de alla dåruti debktige
efter fut öretal. Den BolBy der utjorden år belägen,
måfte derföre tåla,at utjordens ägare må fika och fara fin
ågendom: ty hans rått bör icke förminfkas. Utjerds
agaren år ock berättigad at nyttja farvåg, och får icke
flängas derifrån. Men den fkylldigheten åliggerhonom
deremot, at på fin utjord lampa cukuren efter hvad»
för BolByen år nyttigt, ty utjorden fupponeras aga min-
fta ågodel, och bor derföre lampa fig efter de, fom
ftorre del hafva. Hvaremot om han vifl afflänga fin ut-

Jord,
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jord, och det kan fkls utan annars mehn, ma han un*
odla huru han vill I4 L. B. B. 14. C. Up!. !.. Widb. B.
Fl. 10. 17. SudmL. J. B. FL 13. Få lamm a grund dod-
jer fig ock det förordnande, at nar Lin-länken, igenom
fkifte, kommit innom grannars rågång, bor den förra
agaren dock icke afdångas ifrån at nyttja det (amma ReC
på Allm. befv. 1762. §, 12.

§. XIV.
J åldre tider hände och ofta, fårdeles vid arfs-del-

ning, at Jorden fkiftades fålunda, at någon arfvinge fick
vill traft afBoîByen at bygga och bo uppå, få at tomt
och ägor blefvo alldeles åtfkillde ifrån det öfriga. Der-
före når någen ny By tinnes vara bygd på annan Bys¬
mark, men* hafver ffnaågor likväl aftkillda aldeles ifrån
de ôfriga, innom hank och flor, kallas den By afgårda
By, men den gamla Byen h varpå afgårda Byen ligger,
kallas Bolby eller OdallBy B. B. 19. C. 1. §. !.. L. B. B.
40. C Wefte. L. B. B. Fl. 5. ÔftgL. B. B. Fl. 28. Af
Juris Confultis kallas den lenare mater praedii och den
förra Filia, Afgiårda By ligger få!edcs alldrig i fol-och
tegfkifte med BolBy, fadån den förra lig.gçrïnnom den
fenares Rc" - och Rör, utan anfès de, fom tvånne fkär-
fkiiltaByar, fom hafva dels egna dels gemenfåmma å-
gor-, Uti de förra råder hvar forfig, men i de lenare fkjer
nyttjandet gemenfamt, bvaraf, dem emellan upkom-
mer ett Bya- eller Bolag i kraft hvaraf de ymfom åro
förpliktade, at i fin eultur lampa lig efter hvarandra,
dock med den utlkillnad, at BolBy, hviiken har dörda
lottn i ågorna äger dörre rått ån afgiårda By, fom har
mindre : ty den bör äga vitsord, fom dörre lott åger
B. B. i.C. 3-§. .Ickededo mindre, fom fådantBolag med-
fôrer en hop befvår, kunna uu mera inga afgårda Byar
upkomma, emedan ågorna icke få dyckas, fom i j 3 §.

C 3 fagt
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fagt år: men dar de af ålider åra, behålla de fin rått.
Ock derfore må afgårda By icke ödeläggas, Boiby till
fkada. Hufefi ord. i68*. § 2b» Ide (kiljas ifrån utjord,
dels derigenom, at ufjordar arö Sfinårre och måftendcls
obehygde, åtminftone icke till Hemman, men aldra-
måit dåruti at utjord icke råder det minida utom fin Rå
ochRör, hvartill likväl afgårda By har rättighet- Ty uti
åker, äng, och innom bågnad, få val, fom uti det fifke
och notvarp, lbm ligger i afgårda bys råtta intagor och
hågnadcr, år emellan Afgårda By och BolBy intetBolag,
utan hvar äger filt fårfkiilt.; men i Bolbyens utmark ti¬
ger afgårda By rått at nyttja timber, gårdfell och ved¬
brand, nåfver flat, torfikyrd, fand och lehr tagt, muhl¬
bete och hjorda vahll, få ock i oinftångde kiårr flot-
tar: dock h vad bolkaps bet angår icke för flera kreatur,
ån få många, fom vid afgårda Byens Loga och Lada
födas, icke eller må afgårda By 11 plåta någon af della
rättigheter till annan By, mycket mindre af Bol-
Bys fkog och mark eller egna hågnader, giöra någon
afhfàlu. Ock fom denna communio icke flråckeT lig
längre ån till fkog och utmark på BolByens ågor ; få år
afgiårdaBy icke befogad at af BolBys Ikog och mark in¬
taga mera ån den innom gård och vård eller villa rå¬
märken af ålider haft B. B. 19. C. 2. §. ty eljeft fltjer det
BolByen för når i fin rått, efterfom BolByen anfes i det
fall, fom fkådkillt ågare. Deremot årBolByn alldeles
berättigad ac giöra intagor på fin fkog och utmark,
hvarigenom afgårda B v val förlorar fin communio i
famma intagor, dock lå, at fom afgiårda By icke kan
beftå utan at få nyttja, B alBys ågor, få år BolBy icke
befogad at giöra florre intagor, än at afiårda By njuter
tillika fin nödtorft: ock må derfore afgkårda By icke
flängas från utmark, muhlbete och vatngång B. B. 17»
C. 3. §. Och faftån både BolBy och afdiårda By hafva
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finavifla agor, hvi-ka åro in communione, fa må dock
afgiårda By, livad notvarp angår och fifke, icke hindra
BolBy at hfk\ dar utan for i hon. Så långe BolBy och
afgiårda By lcfva i ofkiptoy räcker denna focietas, och
den ena kan förplikta den'andra, fbm nu fagt år: men
de kunna och åtlkiijas, om fkiFce gfir för fig i de ägor.,
hvaruti de rådande åro gemenfamt, och når det fkjedt
njuter afgiårda By BolBys i Ate på fina ågor. Hos BolBy
ftår det at begiåra fkifte och uphåfva Bolaget, i fall den
få, for hg, nyttigt finnen Men afgiårda By kan icke
tvinga BolBy till "fkifte B. B. 19. C. 14. §. ty den, fom
bar ftörfla delen i ågor, kiånner och fiörfta nytta eller
fkada, och bor derföre hafva båttre rått. Når ock fkif¬
te går for fig, njuter afgiårda By, èfter hitt öre och
Hemmantal, hälften mindre i fkog ock utmark emot
BolByen.

§. XV,
Det år högh nyttigt, at kiårr, rnoflar, och annan

olåndig mark, fom finnes utom hågnad på Hemmanens
ågor måge fattas i cultur. Når fåJan t (kall företagas i
Byalag, åro-alla grannar dertill berättigade, efter fitt
öretai, och bör derföre den olåndiga marken fkiftas:
men kan fkifte ej få jåmt fkjc, bör upcdlingen giöras
famfådt. Det (amma giåller åfven om upodhng i Värne¬
lag emellan flere Byar. B. B. to. C. 4. §. Ock fom dyr
lik olåndig mark på Lands-Härads, och Sokne - All-
menningar åfven år tillåten at upodlas, få upkommer
åfven dem emellan, fom fådan upodling företaga , et
Bolag. Ty ingen, fom ex jure univerfatis därtill år
berättigad, får derifrån uteflutas, om han ieke fielfår
vållande, utan böra de til upodling tjenlige platfer, de¬
las emellan fi rrtelige Hårads-eller Sockne-boerne, an¬
tingen få, at hvart Hemman får fin egen lott, eller at

en
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en bel By eller flere Hemman fa famfållt lott, till at
nyttja med hopflotter, eller efter ftångfall. Delningenbor ock få lampas, at hvart Hemman får den del, fom
låg ligall: ligger det, tillhanda, och det Hemman, fomfår den båfta marken, njuta få mycket mindre i ftångfall:ock bör hvart ftycke icke delas i fmå tegar, eller den ena
grannen få Ikifte, om den andra, utan hvar få fttt ftyc¬ke eller fkifte på ett ftålle, och' vidden årfatta godheten,
på det den ena icke må vara den andra hinderlig i cul-
turen. Alla aga, fora fades, hårtill rått. Men det år
içke ftridande emot Bolagets natur, at når båtnaden år
få befkaftad, at den icke kan med nytta delas låta dendå akomonapå lottning, eller på annat fått giöra delning.Derföre och om utrymmet afolåndiga må flå roch kiårr
på Allmenningar, år/fåknapt, at den icke kan delas,
ar den Håradsbo, fom eft^r fkjedd kungiöréllfe, ftgförft anmäler, enfkyldt berättigad, utan andras klander,
fatillftånd, till denjoländiga markens uptagande, omden icke år vidlöfdgare ån at 2. 3. a 4. Hemman kunna
dermed vara nogda och belåtna, Förord, d, $. Octobr.
1741. och d. 12. Aug. 1752,

§. XVI.
By måfte hafva farvåg till och ifrån, få ock till åker

och ang, Kyrko och Quarn. De vågar, fom löpa på
Byamark böra innan delning fkjer utftakas, pä det ingen
må komma at lida. Det famma giåller åfven om broar,diken och giårdes - gärdar Förord, d 17. Aug. 1762. §.
5. Och fom alla Bya grannar deraf njuta gagn, få bor
ock alt arbete, fom till fådatia våg-rödningar använ¬
das, delas på hvar ock en grane i By,'efter Hemmanets
ftorlektmen fiejfya vågen bör låggas afofkift mark, och
de, fom] få fin åker vid vågen, njuta någon årfättning
$ör det befyår de måfte tåla af dref fnö, fom ftadnar
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vid hågnaden och giôr fkada, på åker. Ty pi ångs valî
och annan vall eller mark kan fådan (kada icke hånda,
och derföre har ingen årfåttning dår rum. Lagen har
(ladgat denna årfåttning (alunda at den Byaman, (om
får lin åker vid vågen, bor njuta en aln till ren utom
Byamål B B. 4. C. 2. L. L B. B. 6. C. UplL. Widb. B.
Fl. 3. SudmL. B. B. Fl. 12. Weftm. L B.B.Fi. 14. 15«
16. HeUL. VVidbL. Fl. 4. Så år ock Bro- bygnad en ge-
menlam Ikylldighet i Byalag, dem alla böra bygga
efter (in andel i By. Bya väg .bor vara (ex alnar bred på
det två vangs jafs måga knnna motas och komma förbi,
och delTutom två alnar å hvar lida til dike, om det
för vatnflöde tarfvas. B B. 4. C. i. §. Men dar omöje-
legheten ligger i vågen, eller hvaråft efter anftaldt un-
derfökning pröfvas nödigt, at gjöra (å bred våg, må
den lampas till mindre bredd Rek på Allm befv. 1739.
§. 39. och hvad Broar angår, få fingo de förr byggas
af timber, men nu bordet, till (leogens pel parning (kje
af (ten Ref på Allm. befv. 1756. §. 7.

§. XVII.
Wid enftaka Hemman må agaren hågna och (långa

det båfla han gitter, men få filart flera grannar åro i By
upkommer af Bolags natur den inbördes förpliktelKe at
icke giöra hvarannan förfång, utan bidraga till gemen-,
lamt gagn. Det åligger altfâ alla at hvar för fig, flånga
fitt (kitte och gårdaflod omkring Byens gemenfamma
ägor icke per Capita eller hushåll utan efter andel i By.
B. B. >. C. t. §. ÖftgL. B. B. Fl. 15. hvarföre ock för¬
medlade Hemman böra i flångfell och hågnad, både
om utmark och ang, taga lika del, (om förut innan de
blifvit förmedlade Ref på Allm. be(v. 1756. §. 13. ty
ågornä åro lika viditrakta, ånfkiönt råntan blifvit lin¬
drad. Uti detta fail år afgårda By lika giil med BolBy,

D ock
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ock ma alltfå den fenare icke uteflånga den förra ifrån
utmark, muhlbete, vatngång med mera (om i 14 § fagt
år. Och (om ingen pliktig ärat lida, får annars vårds-
Jöfhet eller tredïko, fä år det Byaman tillåtit at (lån¬
ga för den fom brifler, fedan han dårom blifvit tiilfagd,
och likafullt efterfatt fin jfkylldighet. Allt hvad de dä
anvåndai Bygningsåmne och dagslon, bor den betala,
fom vållande varit efter fkiåhligt pris B B. f. C. 4. §:
OflgL. B. B. Fl. 6. Det år vid bågnad i By omöjeligt;
at h var granne i By kan få fin lott i flångfeli ju fl vid lina
tegar, utan in a fle den enas bågnad tåppa den andras å-
gor. Men fom alla likvål njuta tappning till godo, och
livar ock en år fkylldig at hålla gill gård , lä har ingen
ordfak at klaga. Icke deflo mindre på det ingen Bya
granne ma betungas mera ån de ofrige fordrar billighe¬
ten, at vid giårdes - gårds delningen bor förhållas, på
famma fått, fom vid delning i ir. §. fagt år, nemligen
at hvar och en bör njuta lika i ljuft och ledt både i an-
feende till a {lågenheten markens belkaffenhet och dera
omflandigheter, fom g i öra Hängning på det ena flallet
mera betungande ån pade öfriga: och derföre bör den,
föm har mehnfôhre i (langnings lott antingen niutahjelp
af de ofrige grannar, eller ock hans (langning råknas
för mera ån den verkeligen år. At och hagnan indelas
efter fol - fkifte i By, fådarit år nödigt, at utvifa huru
Byagrannars gårdaflod fcVja pä hvarannan. Hvad nu år
fagt om Byalag giåller åfver i Wåmelag emellan flera
angråpfände byar ty dem åligger gemenfamt giarda,
dår gråntforna flôta tiîlfammans, och det i famma pro¬
portion, fåat den By giårde mera, fom för mera ligger
och den mindre, fbm för mindre ligger i oretal B. B,
C 2. §. L. L. B. B 26. C. UplLag. Widb. B. Fl. 17. Hår
går det likvål icke an, at någondera By, förpliktas at
efter fut öretal, hågna andra, ån de fömmanftötande



& ) 37 ( £

ägor, ty uti aTem har Wårnelag endaft (itt rum, I of-
rigt år ock det grundat i Bya-och Wårnelags natur, ac ,

fom deras Bolag icke Hxåcker fg till andra ån gemen
famma ågor, få ma hvar hålla, den Hågnad snfamt, fom
till dens enfkillta båtnad länder: och aen, lbm det icke
vill, bor lampa fin cultur efter de ôfrigas. Derföre om
urfiålld ligger i åker och ang, och har ingen gård om¬
kring fig, (kall ägaren bärga medan de andra det giåra
SudmL. B. B. Fk 14.

§. XVIII.
Men fadån det år billigt, at honom bor gifvas vits*

ord, (om (långa vill B. B. C. 1. §. fä fordrar dock
både Bya och Wårnelags natur, at den ena grannen el¬
ler B yen icke må få, yttja (in rått få , at de ôfrigas derigc-
nom fpilles. Rikets ändamål med (kogs-befpafning, fä
långe bågnad beror, på de vanliga do ia giårdesgårdar,
hvilka dock Lagfliftaren halft vili hafva atfkaflade, och
förvånda till hackar, (lengårdar jordvallar, hvarom fes
K. B. d. 3 t Aug. 173 i. ReL på Allm. befv. 1734. §. 77.
Boft. Ordn. 1751. Art 2. I§. 15. Förord, d. jo. Jun. 1747.',
kråfver åfvenledes, at (parfamligen bågna innom Bya
ågor, och hålldre freda fin gröda, igenom andre me-
dell. At goda Byordningar kunna befpara mycken onö¬
dig hågnad år otvifvelaktigt. Dåraf följer, a t innan an¬
tingen någon granne i By fcrinftånga något af fm enlkill-
ta lott, eller den enaByen tvinga fina granbyar at giårda
i Wårnelag bör det förut underfökäs, huruvida fådan
(langning länder någondera till mehn och 'förfång. Ett
(ådant förfång kan vara mångahanda, (åfom inöfall,
olågenhet i bolkaps drift, varnande och mera dylikt.
År olågenhet på bågge fidor, bör Domaren pröfva hvik
tenderas jår (lord och, nvaruti Allmenhetens båt¬
nad vid lands eulturen måft beror.' Når tvift i detta fall

D 2 1 < up-



& ) *S ( $
npkommer emellan Wårnelag, ankommer det förnåmli-
gafl derpå, hurndana ågor motas. Ty om Byar motas
i åker och âng , och fördelar och olagenheter finnes å
begge fidor blifva enahanda få kan (langning beviljas.
Men {kulle någondera vidkiånnas någon mårkelig olä¬
genhet fiamför den andra, hindrar Bolags natur fådan
flångning. Afvenledes om t -ånne eller fiera Byar möta
h varandra i fkog ocfi utmark å ömfe fidor, och ca'tera
åro paria, kan (langning icke vara få nödig; dock hin¬
dras Lke den at flinga, föra vill, faflån han icke får
hjeip af Wårneiaget Håraf följer åfven , at fom War¬
ne! ags egenfkap år, at icke taga del i annat ån hvad dem
gemenfamt rörer; A Itfå når en Bys åker eller ång möter
annan Bys fkog, beteshaga eller utmark, bör den By
fom åker e!!er ång åger efàmt ftånga fig ifrån, efterfom
han har enfamt nyttan deraf, då den andraByen likafuk
kan nyttia' fin fkog och utmark , faflån den icke år in¬
hägnad. B. B. s : C» 2. §. I;. L. B. B. 26, C. UplL. Widb.
B. Fl. 53. Will han icke flånga fig ifrån eller hålla hjon,
fom hafva vård, ma han fkylla fig fielf om den andra
Byens Boikap giör honom fkada på grodan, han får då
icke intaga deras få, eller påflå plikt för åverkan.

§. XIX.
I.ed och grind uti Byars gemenfamma ågortilkom-,

ma hela Byalaget at bygga*, bota och vårda erter öretal
B. B. f. C. i. §. L L. B. B. 13. C. SudmL. B. B. Fl. y.
UpiL. Widb. B. Fl. 6, Dock flår det dem fritt at förena
fig på annat fått, fåfotn, at någon påtager fig grind
enfamt, med förord, at lindras 1 giårdesgårds lott, el¬
ler at Bya grannar bota och bygga grind efter hvarftal,
och få vidare Häremot, om någon Byaman giör led
till er.fkilldt bågnad i By, må han bygga och bota en-
fåm. Ock faflån led och grind fållan förekomma i Wår¬

nelag,
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nelag, få vida hvar By halft vill hafva fina ågor aftdë-
lesftangde, likval öm' det (kulle tarfvas, giåller då det,
fom i föregående §. år l^gt om bågnad, få at i fall Byar
hafva h.ka båtnad; måfte de taga gemenfam del deruti
efter öretjlet, men om någondera har nyttan enfamt,
(varar han ock allena till koilnaden.

§. XX.
Wid husbyggnad i Byalag, åliger hvar' ock en den

förpliktellfé, nt i fin bygnad ickegiöra hvarannan hinder
eller fkada. Och (om den fkada, hvilken igenom trång
bygnad kan förordfakas, låtteligen kan afböjasiBy, dår
Byaman hafva nog utrymme at (kilja hus ifrån hvaran¬
nan ; Altfå bor icke allenaft gata vara emellan alla tom¬
ter, fom i 11. §. fagt år, utan ock, dår det icke fkje kan,
ingen bygga närmare till grannens tomt, ån at han till
ftöde och ftålpa rum lemnar fex quatrer å fin tomt : ty
bygger någor annan till mehn år han pliktig at uprifva,
när han derom tillfås;es B. B. 2, C. 1. §. L. L. B. B. j,C.
UplU Widb. B. Fl. 2.cÔftgL. B, B FL 1. Weftm. L. B. B.
Fl. 6 HcifL. Widb. B. Fi. 1. Det (amma giåller åfven om
eldftåder ochikorftenar i By, B. B. 24. C. ». §. At alla i
By böra bygga af lika eldrritt ämne år med Bolags natur
öfverensftämmande. Och faftån nyttiga ft vore, i en
tilltagande fkogs brift, at husbygnad gjordes af ften ,

har dock Lagen ånnu icke gjort därtill någon förplik¬
telse, utan ftannar allt hit intils i upmuntringar. Ty
på det Landemannen må finna lätthet vid ftenbygnad,
tillåcesibland Soknens handtvårka: elå antaga mur-màftarç
Ref på Alimog. belv. 1756. §. 12. fam t tegelHagare Ref.
på Allm: Befvér. 1762. §. 76. Sa åro ock de Landtmån,
(om af tegel eller gråften bygga fina nödiga våningshus
med eldftå !er, berättigade at njuta tjugo åhra frihet för
alia,pedoniiga,afgifter för (ig, huftru och barn, jemfe

D 3 tull-
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tullpenningars återfående for materialier, i fall de årlage
tull Förord, d. 19. Jan. 1757. Men i vida fall har Lagen,
uttryckeligen anbefalt annan bygnad ån af timber, neml.
vid Hemmans klyfning, Jörn fes af Förord, d. 30. Juni
*747*

§. XXI.
Uti allt hvad till Jordbruket hörer åro Byaman för¬

bundne at lampa (ig efter h varandras nytta. Och fom
Lagen icke kunnat utfåtta alla mål, |fom för Jordma-
nernas eller climatets fkulld niafte vara olika; Så har
Ôfverheten likvål tillftadt Byamån, at fig därom åfåm-
ja igenom contracter Kl. B. d. 20. Febr. 1742. Defutan,
fom grannar i By, kunna i Bod af privilegier, vara o-
lika berättigade ä lä hindrar dock, Bya - lagets natur, at
någondera må njuta litt privilegium till godo, når det
ickej kan Ikje utan de andras intrång. Således fa från fråli-
fe jords ågare år berättigad at (vedja å fin jord, får han
i Bya - och Wårnelag, med Krono och Skattejord, dar
fkogen år ofkift, icke nyttja fn rått. Men fom ingen
hindras, at (eftergifva något af lin rått, få kunna ock
de, fom åro in comunione därtill gifva lof; om de vil¬
ja , och fådant af Landshofdingen tillika med Hårads
ratten blifver gillat, dock få, at den, fem med de ofri-
gas lof intagit, icke får behålla famma intagor framgent,
utan aliénait», få långe han beh 0 fyer njuta båtnad för fin
kofinad och arbete, hvilket Lagen utfått till tre åhr, ty
fedan bor fvedjandet utlåggas»

§. XXII.
Uti Byalag,'åligger allom gemenfamt at dika efter

öretal B. B. 6. C 2. §. likvål få, at i fall nyttan af dikning
fanrar anrii gen på en allena, på tvånne eller dera, bö-
Ta lå kmånga deruti del taga, Bom deraf njuta båtnad.

Der»
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Derfôre om dike farfvas emellan grannars åker, få gån-
ge halft dike â hvarderas, men i ång ar ingen tillökning
i Byamål. Och når deö (kjer i ofkift mark, bur den,
fom får fin lott, på fådant Mlle', at någon olatgenhet
händer honom af dref fno, och dylikt, njuta en "aln till
ren, utom Byamål. B. B. 4»C. 2. §. och 6. C. §, Ibid.
I, L. B. B, 7. C. UplL. Widb.B Fl. 4. At det i ofrigt bor
ankomma på Byalagets ofyereblkömmande, uru vatnets
âflop'p må ftyras, fådant flyter af Bolags natur, hvårföre
ock Byaman böra årligen hålla dikes - Pyn, förft om vå-
ren när kiåhlen går utur jorden, då fåkraft fynes h varäff
vatnet på åkrarna ftadnar, och hvartill det vill a fled as,
och fedan om höften då eftertyn må hållas, huru vida?,
hvar ock en fullgjort fin fkyildighet. ProjeCft. till Byord»
1742. §. 5. Men i gemen äger den vitford, fom dika
vil i, når andras rått derigenom icke kränkas. Samma
beuflenhet år det åfveii i Wåmelag , ty når flera
Byars ägor ftöta tillCimmans, åro de för cuiturens ge¬
men lamma gagn, pliktiga at giora hvarandra inbördes
tjenft, dock ankommer det derpå huru /dane ågor mö¬
tas, antingen lika eller olika. Möta Byars diken, år
hvar By.plik ig at grätva upp för fig genom fina ågor',
efter fom commod om blifver å båda fidor enahanda.
Men når olika ågor mötas, kommer det derpå an,
antingen de fanimanftötande Byar, fkola hjelpas åt ac
dika, eller omkoftnaden och arbete ikali ftadna; på den,
fom har ftörre eller endafte nyttan; Således om den ena
Byens dike möter den andraByens ång, jordavall, eller
annan byamark, och vatnet k-m dåröfver få fttt fria af-
lopp, utan at fkada annars Bys ågor, få får den By,
fom kommer at vidkiånnas ett lådant vatnflöd, likväl
icke vägra defs emottagande, ånfkönt ock vatnflödet
blefve ftarkare ån det varit förut. Men år den närlig¬
gande Byens belägenhet fådan, at vatnet icke kan dar

faafva
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hafva eller fâ aflopp, utan måfte quarftanra, da ma den
ena Byen icke få njuta förmän, at den andra får k iån nas-
vid all fkada. Ock fåledes i fall vatnet icke kanafiedas
utan dike, menByarne icke åfåmjas, hvilken ibland dem
dika fkalljf ankommer det derpå, hvilkenderas onus el¬
ler commodum är ftörft af ett fådan t dikande, eller
om fördelen och laftenå båda iidor blifver lika, då ock
tviften derefter flites, dock alltid få, at håfd och cul-
tur, tager företräde, framför enderas mindre olågenhet
och tunga, den Domaren bör pröfva B. B 6. C. 3. § 5.
G. 2, §. Ibid ,L. L. B.B. f. C. UplL. WidbB. Fl. 5. Allt.
hvad fom år fagt om dikning i åker, giåller åfven om
dikning i ang, och vatnetsupdåmning eller afftåppande
derftåaes.

§. XXIII/
Alla fyllor, fom Bya och Wårne grannar giora en-

fkyllt for fig, bor likväl få tillhållas, at de icke hindra
hvarannan, utan lampas efter inbördes behof. Dcrföre
fkola alla på en ridfkiära och införa fin fåd. G di cm
ofkuren åker ffår i vågen förjden, fom fin fåd införa vill,
bör ågaren tillfågas at undanfkjåra; men om , lian det
icke giôr, må han, fom fitt införa vill, undanfkiåra dår
fkadan minft år, i/andjbinda och undanhåmta, och
fedan faklöft fram åka. Giör någon annorledes fkail hatr
plikta och årfätta fkadan. B. B. 5. C. 7. §. L. L. B. B. 13,
C. UplL. Widb. B, Fl. 9. ÔftgL. B. B. Fl. ig. SudmL. B.
B Fl. j. 7. 8- Har ock oågon granne icke afbårgat Ht t
g i årde, den tid giårdet bör upflappas till bofkaps bet,
måge val grannar ål bjuda fig, for fkjålig betalning, at
hjelpa honom bårja och införa, eller fåd i dös fatta, och
derom ftånga, men vill han icke det, eller finnes ej nöd
eller trångmål-, hvilket grannar med fyna vitnen böra
giora fig förfåkrad-e om, måge de, få faklöft inflåppa,
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och den tredika fielt båra den (kada honom händer,ledan han fäledes blifvit tillfagd.lB. B. 5. C. 6. L. L.
B. B. 14. C. UplL. WidbB. FL io. 9. ÔllgL, B B. Fl. 20.
21. SadmL. B. B. Fl. 7. WeltmL. B. B. FL 34. Allt livad
om åker nu lagt år, giåller åfven om ang, lamt andra
ågor, hvaruti få val teg, föm hopflotter^har rum , åf¬
ven ock på Allmenningar, Om bergningstiden mage defig förena : ty det kan icke alleflådes palla fig hvad i B.B. 30 C. L. L. årfladgat, angående flottors början nåda
fökne-dag efter Sancl- Pehrs-dag. Lika fa måge defig förena om tid, då ång eller beteshagar, böra tillbete upflåppas, huru långe, den ma nyttjas, hurudanekreatur mage intagas och få vidare. Ingen må ock in¬
taga annars få, utan de ôfrigas fåmtycke, om han alié¬
nait har få många dår, fom på hans del löper: ty om
någon bryter öfverenlkbmmelfen, bör han årfatta fkadarx
och plikta: då hafva och grannar makt få at utdrifvaB,
B. 9. C. 7. §. 12. C. i. §. Ibid.

§. XXIV,
Når betes-hagar åro otillråkelige, nyttjas Ikog ochoftångd Byamark till muhlbete. Sådant muhlbete må va¬

ra knappare eller rundare, få fordrar dock Bya och Wår-
nelagets natur, at ingen må hafva låmre, ån de öfrige.
Derföre (kall få dår gå klöf om klof eller hyar t om an¬
nat, få mycket utmarken tål, och han öfver vinteren
kan föda àfgårdens foder, men icke för flera B. B. it,
C. i. §. Men dår mera bete år, och mera foder faller,
ån ågaren har få at det upåta eller förtåra, må hänför
lego, tili bete eller fordring intaga annars få, dock icke
utan Byalagets famtycke: ty hvar ock en bör intaga, ef¬
ter, fom han del i By åger. B. B. 12. C. 1. §. Men om
någon vill Ikifta, ffånga, och håfda för fig allena, fårdet honom icke vågras, om det utan d© öfrigas mehn

B Ikje
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fkje kan. Samma fak ar afven i Warneîag. H*-af år åf-
ven klart, a c det i Bya-och Wåfnalag icke år billigt at
medelft loders upkipparsde hålla få itor ladugård ôfver
vinteren at man om fommaren med fitt få minlkar bete
för de öfriga.

$. XXV.
Så långe Bya Ikog år olkift aga alla Byaman få

vål jordägare, fom aboer rättighet at nyttja Ikogen,
dock till intet annat an gårdfens tarf: men den rättighet,
fom defiutom tillkommer jordägare, nemligen at falja
eller genom annat contraft öfveriåta ikog till andra ma¬
lte likväl hvila, lå framt icke alle jordägare därom å-
fâmjas. Defôre år ock all aflahlu förbuden vid enkla
böter, och Ikcide årfåttning till de ofrige jordägare, i
fall intet aftal är gjort om Ikogens {luftande. Men är
Hüfte famtykt, fal (t än icke fullbordat, och under famma
tid fåljes något af ofkiftaågor och mark fördubblas plik¬
ten, emedan animus nocendi då mera röjes B. B. 10. C.
i. §. Skogfordn. 17*4.19.20. § §. L. L. B.'B. 19. C. UplL.
JordB. FL 14. & Widb. B. Fl. 20. Weftg. L. FornB. FL 2.
ÖftgL. B. B. FL 30. SudmL. JordB. Fl. 14. &. B. B. Fl. 17»
Når ock olkift Biyalkog nyttjas till gårdens tarf, har in¬
gen Ikillnad rum emefan (förre och mindre Hemman¬
tal : ty Ikogen år deras gemenlamm 1 egendom , ock åt¬
gången lämpar lig, då fielf efcer behofvet. Dock för¬
das det noglåmt, at det icke kan vara någon Byaman
Jofligit, at i olkift Ikog af öfverdåd fälla mera ån han
behöfver. åfven få når affahlu giöres från olkifcad fkog,
med allas goda minne, bör dock fådant fkje efter öre
oeh örtug eller Hemmantal. UuplL. JordaB. FL 14. Sumd
L. JordB. Fl. 14 Så ådr det ock klart, at når jordägare
i en By år tillika jordägare i annan By, hvilka bagge By¬
ar lefva hvar för lig i olkift Ikog: år han dock ej berät¬
tigad, at nyttja den ena Byens olkifta. Ikog oeh mark
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till den andra Byens nytta : ty focius focii, non fem per
eft focius meus. B. B. *o. C. i, §. Hv3d hår år fagt om
fkogsbrukiByalag, nårfkogår ofkift, giåller med fam-
ma fkjål i Wårnelag. Men ofkift Byafkog plägar icke
racka i många mans åldrar. Och derföre år det icke
jordägare aliénait i famfaUt fkog tilllladt, at deruti föka
delning och {kifte; ty Bolaget bor icke längre hållas ån
Bolagsmännen åro dårom enfe: utan det ar ock Lands-
hôfdingarrie och Häradsrätten anbefallt, at med all makt
derpå ari-fva, at Byafkogarna måge fkiftas. Skogford.
1734 20. §. Emot alla jordägares viljamå det icke fkje,
dock om någon enda det påhår, bor {kifte for fig gå
fkogford. «739; 12. § Samma rått åga och Wernelag.
Når ock fkifte i fkog går for fig, böra förmedlade Hem¬
man icke derföre mifta, atde blifvit förmedlade, utan
åro berättigade at njuta den del och lott, fom de för för¬
medlingen ägt: ty jorden år den famma, ändock råntan år
minfkad Kl. B. d» 1 Sept. 1689. Förord, d. 13. Juli 1742.

$. XXVT:
Uti Bofkaps fkiötfel måfle Bya ochWårnelag åfven

lampa fig;efter hvarannan Med få o tyrigt flag, fom get¬
ter, åga de(lå Bolag icke rättighet at befvåra hvarandra,
utan om, de fkola hållas, bör det fkje med alla jordåga-
res limtycke. Att de ock i fom iga Byar alldeles få liål-
la$, och dår de åro lofgifne,likvalmåfle vara under tillfyn,
fes af fkogfordn. 1739 §. 17. Ref på Almog. befv. 1741.
§. i 8 47. Item 175Ö. §. 56 och 17^2. §• 36- Lagen har
ciock i detta fall icke ålagt enahanda fkyldighet. Ty
med hvarjehanda bofkaps fkiötfel eller afvel må hvar
ock en bete hg huru han vill; men hvad fåra fkiötfel
angår, få år det granlagare, ty om någon enda Byaman
underhållergodt fåreflag, åro de öfrige grannar i By»
eiier ock de öfrige Byar i Wårnelag pliktise at vraka de

E 2 iåmre
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fåni re baggarna och forfkafFa hg af lika god t flag Kl.
B. d. 5 Juni v 739. och d. 2^. Sept. 1741. Schå feri Inflr.
17 jo. §. i2. eljeit figer Provincial Schåferen makt at dem
låta utfkiåra och tillika utfordra fem daler S:mts plikt,
hvaraf hälften tillfaller Manufaclur Contoiret och den
andra hälften Provincial Schäfern Kl. B. d. 4 Juni *753.
Dock må Provincial Schäfern icke giöra ladan utmat¬
ning af böter, utan ledan han fkafifat fig bevis derpå , at
den båttre fafvelen lider fkada genom grofulliga Bag¬
gar, bor Håradsråtten fadant pröfva och döma, ut¬
matningen giorcs genom Landshofd ingens förforgCom-
Coll. Extr. Prot. d. 18. Jan. 1754. Men i de Byalag, fom
hafva lina egna afflångda betes-marker, har fådant ut-
Ikiårande icke rum. Åfven få måge alla odugeliga
hingftar afhållas från at betacka ftoer, utan böra utfkiå-
ras eller utur vågen fkaflas. Stoordn. d. 11. Febr. 173 t.

%. och fa it mera år det med Byalags natur enligit, at
1 fall bolkaps fiuka fig yppar, förekomma den på alt fått.

§. xxvir.
Når grannar i By (eller fiera Byar, iatta fig tillfam-

mans at under gemenlamt vård, valla fin bofkap i bet,
kallas det Hiordahålld uti L. L. B. B. 48. C. heter det,
yidherlag om Hiordnhåll, ty fådan afhandling, år en
fbc-ietas eller Bolag pm fåhjordens vård. Föijakteligen
åro alla focii pliktiga at bevila hvarannan den tjenft,
fom de utfå fl och Bolagets ändamål kråfver. Ingen må
derfqre nedfalla hjordhållet, få framt han icke vill flå i
anfvar för ikada: alla böra famla fina kreatur tillfam-
mans på vifs tid och ort, dar.herden eller vallhjonet må
det emottaga, till fig råkna, och återlämna, förloras nå¬
got kreatur antingen det borttages af odjur, eller på
annat fått omkommer, fom vallhjonet ej varit vållande
till, få kommer, det an, på hvad vilkor hjordahållet
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betingat år:" ty om ån alla, åro dekaganaVi vallhjonefs
underhåll]ochöfriga koltnad, men icke fam'ykt till inbör¬
des Ikadeflåiid for få, få drabbar förluften på den, fat
åger. Men om öfverenfkomraelfe om fkade (tand åt>
ven (fracker fig till kreaturens aktande, få bor hvar åter
giåiida efter marketalet B. B» i i. C. 2. §. L. L. B B. 48«C.
WeftnaL. RåttB. Fl. g-

§. XXVIII.
Med fifkevatn i Bya-ochWårnelag år famma be-

fkaffenhet, fom med andra ågor, at antingen nyttjas det
in Communione, eller ock varder det fkift; Dock har
»Storfkifte hår icke] rum. Förord, d. 17. Aug. 1762. Iden
förra handelfen åger hvar ock en i Byalaget, at fifka öfver
allt, med n@t och nåt, dock icke mera ån till egen nöd¬
torft, och icke till fahlu, få framt der icke fkjer med de
öfrigas famtycke, eller för gemenfam rakning; då vär¬
det af det förlålda bör delas emellan alla, efter kvars
och ens ågolott i By, men vill-någon fkifta ftlke vatn,
få år det honom obetagit, dock om det kan fkje utan
de öfrigas förfång, hvilket bör ankomma på Domarens
omprörvande i fall tvift blifver. B. B. 17/0. 1. §. L. Ib,
B. B- 25. C. UplL WidbB. Fl. 16 ÔftgL. B, B Fl. 8-
Sudm. L. B. B. Fl. 20. VVeftmL. B. B. Fl 46. 47. fanama-
ledes måfte förhållasmed allehanda filke värks, bygna-
der. Ty dar de byggas kunna, utan andras förfång dår
må hvar ock en bygga; men kan filke vatn icke delas,
fåfom i forflar, drömmar eller fund, mage alle grannar
gemenfamt bygga efter fitt öre tal i By och njuta afkom-
lten i Bolag på fammä lått. Dock iom ingen år befogad
at hindra, den andras rått; Altlå om icke alla vilja bygga
fifke vårkiBolag, i det fifkevatn, fom icke kan delas,
få de dock icke hindra honom, fom bygga vill, alié¬
nait det fkjer utan deras fkada. Wid fådana tillfallen ålig-
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ger det Håradsråtfen at profva, huru vida fifkeverks
byggnad bor tillåtas eller icke, famt forefkrifva fått, vii-
kor, och tid, huru det mä byggas och nyttjas, antingen
emot någon afgift årligen tili de ôfrige grannar, lom
blifva ifrån fifke -rättigheten-uteflutne, eller at dem til¬
läggas vida dygn at vittja den andras nfkevårk, eller hu¬
ru contraået dem emellan på annat fatt kan dutas. B. B.
17. C. 2. §. L. L. B. B. 25. C. UpiL. Widb. B. fl. 16.

§. XXIX.
Om quarn och vattuv-årk giålla famrra fkiål, få at

dar Ström eller Back löper genom Bys ågcr, ock quarn,
eller annat vattuvårk, der kan byggas, böra alla Byara a fc-
deruti njuta lott, efter antal i By. Men döta tvånne By¬
ar tillhopa i q varnvatnet, och aga bagge del i q uarm fe al¬
le, njuta de hälften hvar. Yppar figj.tv.ift, cm, eller
huru, quarn byggas må, fafht huruvidaquarnvatnet må
delas, och få vidare, måde dermei förhållas, (om i
föregående §. fagt år. B. B 20. C. 1. LLB. B. 3? G.
UplL. WidbL. B. Fl. 22. WeftgL. B B. Fl. 10. ÔftgL. B.
B. Fl. 8- SudmL. B B. Fl. 10. Weftm. B. B. Fl. 58. HeifL.
Widb. Fl. 17»

§. XXX.
Med fa ord må åfven till flut, nåmnas på hvad fått

förpliktelfen i Bya - lag ånteligen uphåfvcs. Husbon¬
dens död giör hår ingen rubbning, ty det öfriga hushål¬
let måfre fortfara i farama fkylldighet, efter fom upodlîn--
gen alldrig bör danna. För famma orfaks (kulid får
icke eller Bya - laget rubbas, för inbördes miflhöjv Men

når någon Byaman ofverlåmnar Jorden i annars
mans händer, år Bolaget för hans

del till anda.
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