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kongl. majs:ts
Högstbetrodde MAN och Svea Rikes RÅD

PRiESIDENT
I Höglofl. Kongl. Kammar Collegio

Samt

RIDDARE och COMMENDEUR af KONGL. MAJ:ts
ORDEN

HÖGFÅLBORNE GREFFE

Herr MATTHIAS
von HERMANSSON.

^långe prof af Nåd förfåkra mig, det Eders
Hög-Grefveliga Excellence ej onådigt uptager, då
jag för lå Högt uplyfte ögon driftar framvifa det¬
ta ringa Academilka arbete. Lefver i det fåkra

> hopp



hopp at Eders Hög-Grefveliga Excellence tillåter
mig i djupafte ödmjukhet nedlägga detta ringa offer,
fåfom et menloft prof af djupafte vördnad. Utbe¬
der mig i öfriglt den Nåd, at framgent få vara
innefluten uti Eders Hög-Grefvelige Excellences
Nådiga Omvårdnad och Hågn, under det jag med
djupafte vördnad har Nåden framlefva

Eders Hög-Grefveliga Excellences-

Underdå ii odmjukafte tjenaré
ERIC ADOLPH JADERBERG.
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KONGL. MAJ:ts
HÖGSTBETRODDE MAN och SVEA RlKES RÅD,

Riks Cancellie RÅD, PRESIDENT i Kongl.
LAG COMMISSION, LUNDS ACADEMIE CANCELLER

Samt

COMMENDEUR af KONGL. NORDSTJERNE
ORDEN

HÖGFÅLBORNE GREFVE

Herr MELCHIOR
FALKENBERG,

E*ders Hög - Grefveliga Excellences fynnerliga
Nåd, få val emot mine Föråldrar, fom mig, har
gifvit mig anledning at i djupafte ödmjukhet detta
ringa Academifka arbete Eder Hög-Grefveliga

Ex-
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Excellence upoffra, varandes i det fåkra hopp, dä
jag efterfinnar Eders Hög-Grefveliga Excellences
Nådiga finnelag, at denne min tiltagfenhet ej onå¬
digt uptages.

Utbeder mig den Nåden, at uti Eders Hög-
Grefveliga Excellences Nådiga Omvårdnad och
Hågn få vara innefiuten, då mitt finne aldrig fkal
nögdare fysfelfåttas, ån med den djupafte vördnad
hvarmed jag framlefver

Eders Hög-Grefveliga Excellences

ill
v

Underdån odmjukafte tjenare
ERIC ADOLPH JADERBERG,
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KONGL. MAJ:is
TRO-MAN och LAGMAN

VÄLBORNE

HERR JOHAN TEGNJEUS.
KONGL. MAJ:ts

'

TRO-TJENARE och LANDS - KAMMERERARE
VÄLBORNE

HERR CARL TÖRNEBLAD.
KONGL. MAJ:ts

TRO-TJENARE och LANDS-KAMMERERARE
HÖGÅDLE

Herr PEHR GAGNER.
„ v. r»v:V v4 >\z \ . v. ••ffr/T v* } ,y> •, -i ■• v,

IMLd vanligit ädelmod tåktes J Höggundige Her¬
rar och Gynnare uptaga och anfe detta mitt ringa
Academifka arbete, på hvilket jag låtit upteckna
Edra Namn, til hvilket jag varit fkyldig, fåfom
et.vedermåle af den Högaktning och vördnad jag
för Eder Höggundige Herrar och Gynnare haf-
ver# I öfrigit beder jag få innedutas uti Eder

z Gunft då jag med vördnad framhärdar
Mine Höggunflige Herrars och Gynnares

Ödmjuka/le tjenare
eric adolph jaderberg.
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RADMANNEN ADEL och HÖGAKTAD

HERR ERIC A. J

•Ii

ÖCH

DYGDÅDLA

FRU ELISABETH NORMAN,
Mine Huldafte Föråldrar :

ILnteligen år mig tilfalle gifvit, at få betyga min Sonliga
vördnad och ärkänfla för all möda, omforg och koftnad, f Mi¬
ne Huldalte Foråldrar, alt ifrån vaggan for min välfärd och
fortgång haft ofpard, men jag häpnar billigt dervid, då jag
finner mig vara nr fland fatt, med blotta ord gifva Mine
Huldaflå Föräldrar tilkänna, hvad vördnad och kärlek jag
fér Eder bär; får dock mod, när jag hoppas, jf anfen det¬
ta ringa Arbete, fom är tecknat ?ned Edra Namn, for et
bevis, at Omforg och Koflnad ej varit aIdeles förgäfves.
GUD uppehälle långe Mine Huldafle Föräldrars lifstid, på
det jag må fä trafta mig at ännu vidare lemna bevis, det
Eder koftnad ej varit ofruktfam och at jag må länge få fända
fuckar til Himmelen for Eder välgång fornt at til döden
få vara

Mine Huldafte Föråldrars
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L.ydigafte Son
ERIC ADOLPH JADERBERG.



*♦ §♦

Kronan fkulle aldrig komina til rätta med de mångfaldige
räntors och inkomflers famlande, utan mänga under«
flei förelöpa och brifi yppas, fä framt icke tjenlige ut¬

vägar vidtagas, hvarigenom upborden Hålles pä en redig fot och
under en noga upfigt. Hvad derom är fiadgat innom mitt kära
Fädernesland, har jag ämnat uti denna afhandling korteligen an-
fora; men fkulle nägot hufvudfakeligen, detta ämne rörande, vara
forbigådt, anhåller jag, at Läfarcn tåktes, i anfeende til ämnets
vidd, fädant benägit urfäkta: en mognare ålder och en ftorre år-
farenhet i defia faker torde til åfventyrs upfylla hvad i detta Aca-
demilka förfök faknas.

De fom för Kronans rakning infamla Räntor och inkomfler,
kallades fordom igemen Konungs Embetsmän, hvilka fluille npbåra
Konungens årliga ingåld, fom intages af K. Magni Ericsfons ftad-
ga 1344 §. Der under begripas icke allenaft de, fom förråtta
fjelfva upborden, utan åfven de, fom emottaga, de af andre up-
burne medel och hafva dem under fin vård til Kronans difpofition.
Efter npbördens olika befkaffenhet få delfe perfoner fme olika
namn.

Alla Kronans Råntor, fom af Lands-bygden utgå, upbäras af
Härads eller Krono- Fogdar, fom åfven kallas Krono- Befall-
ninpsmdn,

A Til
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Til de Rätitars uptagande, fom falla af Bergslags tilvårknin-

gar beflående uti io;de, Hammarfkatt m. m. åro Bergs-Fogdar
och Infpe&orer fårordnade..

Vid Stora Sjo-Tulls faint Landt-Tulls och Accis Inkomfler-
nes indrifvande tilfåttas Högre och lågre Tull-och Accis Betie-
?iing.

For Poll upborden åro Poflmdftare och Infpe&orer an-
fvarige.

Uti Ståderne tilförordnas Tårfkilte Upbördsmån , fom jämte
det de infamla Stadens enfkilta inkomfler af Stådernes Innevånare
åfven upbåra Kronans perfonelle Contributioner och Bevillningar.
Alla deffe nu nåmde hafva fine enkannerliga deflridcr, Fögde¬
rier, Tullplatfer och få vidare^ innom hvilka de fkola beflyra om
Upborden.

Somlige Stater hafva fig viifa Råntor tilflagne3 fåfom Hof-
Ratter, Regementer, Academier, Dom-Capitel med flere, hafva
ock derföre fine fårfkilte Upbördsmån. Men hvarvid nu mera
den föråndring år fkedd, at Kongl. Hof-Råtterne icke hafva difpp-
fition öfver Lagmans och Hårads-höfdings Råntan, fom inflyter i
Kongl. Råtite-Kammaren lika med andre Stats-medel, och njuter i
det Hållet Juflitias Staten fine löner genom anordningar af Kongl.
Stats Contoiret och Herrar Lands - Höfdingarne likmåtigt Kongl.
Kammar Collegii och Stats Contoirets Bref af den 15 April 1778.
Men hvareft icke fårfkilte Stater hafva fine egna Upbördsmån der
bör upborden fke af Kronans eller Stådernes Upbörds Betjening,
dock få at den njuter handråkning af Cheferne vid famma fårfkil¬
te Stater Refolut. på Stådernes Befvår 1748 $. 31. Under tiden och
då viffa Kronans inkomfler icke bequåmligen kunna infamlas af
de allmånne Upbördsmån, anförtros vården deröfver til fårfkilte
Contoir, fåfom Lots-Fyrbåks- Carthae-Sigillatae och flere.

Alla fådane infamlade medel emottagas fedan i Kronans Landt-
Rånterier eller Kongl. Rånte- Kammaren i Stockholm, eller ock in-
fåttas i fårfkilte Caifor, alt fom om hvarje ubbörd kan vara fladgadt.

§. 3*
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De högre Upbördsmån tillika med de perfoner, fom hafva

at fysfla med Råkenfkaps värket, tilförordnas af Konungen efter
ingifvit förflag af de Kongl. Collegier öch Stater, fom öfver Re¬
dogörandet fora tipfigten : men Kronans mindre Upbördsmån til¬
fåttas af vederbörande Collegier och Stater enfamt.

I förra tider förordnades alla Upbördsmån med öpna Full-
mngter på fin tjenfi; men nu får Kronans mindre Upbördsmån,
fom af Collegier och EmbetsmAn tilfåttas, ingen Fullmagt, utan
förfes endafi med conflitutorial, på det de deflo låttare måge kun¬
na fkiljas ifrån fysfian derefi de pröfvas vara bråttflige, Kongl. Bref.
den 22 Septembr. 1773.

Härads Fogdar föreflås af Landshöfdingen, men tilfåttas af
Kongl. Kammar Collegiutn Refol. den z Dec. 1Ö80 och Kongl. Br.
den ii Sept. 1747. Likafå Härads - Skrifvare Kongl. Kammar-
Collegii Infir. 1734. <J. 20. Förandes Härads Fogdar nödvändigt
vara med Härads-Skrifvare förfedde och få icke vara dem förutan
Lands Bokhållare Infir. i<588 $. 20. ty dem åligger at Controllern
Fogdens Upbörd.

Lands Kammererare föreflås af Landshöfdingen och utnäm¬
nas af Kongl. Kammar-Collegio: men innan de få Fullmagt böra
de uti en Kammar - Råds närvaro examineras af Kammererarne i
Provincias Contoiren, huru de förfiå, hvad til den fysflan hörerj
Kongl. Kam. Collegii Infir. 1734. $. 20.

Landt Räntmaßare och Proviant:mäßrarne tilförordnas af
Kongl. Kammar Collegio och Stats Contoirct gemenfamt Kongl.
Brefvet den 12 Sept. 1747«

Stora Sjö-tulls famt Landt-tulls och Accis Betjeningens öfver-
befål, fåfom ofver Direcfieurer, Infpe&orer, Tull-förvaltare, Tull-
nårer och Controlleurer förellogs förr, dels af Kongl. Kammar-
Collegio och feck Fullmagter af Konungen, dels ock bortgafs af
Kongl. Kammar Collegio, men Under-betjeningen fåfom Tull-A 2 fkrif-
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fkrifvare, VaktmåAare och Befökare med flera-dylika, conftituera-
dés af ofver Diredteurerne.

Förut då Tullar och Accifer flodo under Arrende, voro defle
fysflors fårgifvande förbehållne General-Tull-Arrende Societeten,
fom fes af Kongl. Kammar Coli. Inflr. 1734 §. 8. Igenom Contradier
emellan Kongl. Maj:t och Kronan, genom Kongl. Majrts och Rik-
fens Kammar-Bergs-och Commercie Collegier, famt Stats Gontoir å
ena, och General-Tull-Arrende Societeten andra fidan, af d. 20 Nov.
och 7 Dec. 1776 äger General-Tull-Arrende Societen magt få vål
tilfåtta, fom at efter behag transportera, degradera eller ifrån tjen-
flerne på längre eller kortare tid af/tånga, både ofver oeh Under
Tull-betjening.

Bergs Fogdar tilfåttas af Kongl. Bergs Collegio, enligt
Bergs Collegii Inflr. den 6 Julii 1649.

* Päftmäfiare förordnas af Kongl. Cancellie Collegio uppå of¬
ver Dirédteurens forflag. Refol. den 4 Julii 1683.

/)om - Kyrkornes Syßomdn af Bilköpen och Capitlet, KyrkoOrdn. i68<5. Cap. 26 $. 2.
Regiments - Skrifvare tilfåttas af Kongl. Krigs Collegio på

öfvcrflens forflag, men om Regimentet år utom Riket upråttas for¬
flag af Landshöfdingen: åfven fom Monflcr-lkrifvare tilförordnas
af öfvcrften på Regiments-Skrifvarens forflag, Regim. Skrif. Inflr.
i733> §> i & 27.

Stådcrnes Magiflrater, Academier och andra Stater, fom haf-
va fårfkilte Upbördsmån, Cafjearer och Fogdar under flg tilfåt¬
ta dem fjelfva, flundom med och flundom utan iine Förmåns
famråd, alt efter fom Privilegier och Refolutioner fådant kunna
mcdgifva.

4« §♦
Förfigtigheten fordrar, at Upbördsmån böra flålla fåker bor¬

gen for fin upbörd. I förra- tider voro Kronans Upbördsmån för¬
bundne at Ikaffa vederhäftig caution innan de fingo tillråda upbör-deh. Sådant bör ock ännu vårkflållas om möjeligit år5 famt i den

han-
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hindelfcn, cautions Jkrifterne för de Upbordsmån, fom lyda under
Kongl. Kammar Collegio, förvaras uti Kongl. Kammar Collegii
Archivmn och åligger det famtelige Kaminererarne hvart halft år
tråda tillammans med A&uarien at tilfe om någon Cautionifi fin
borgen upfagt och om någon annan Cautionifl i Hållet år anfkaf-
fad, livar och icke fådant Kongl. Collegium tilkånna gifva. Bo-
randes livar och en Kammercrare hafva en Specification på de Cau-
tionifier,- fom cavera för de Upbordsmån, hvilka under lians Con-
toir fortera, hvarpå han liar atantekna, når förre Caudoniflerne
fina löften upfagt, når Kongl. Collegii Bref om nye Cautioniflers
anlkaffande, afgångne åro, och når de fednare Cautionifler inkom¬
ma. Kongl. Kammar Coli. Inflr. 1734 $. 35. dock likväl 0111 Up-
bördsmannen icke kan flålla borgen, -men i öfrigit har fin Förmans
goda vittnesbörd om Hit och riktighet, tilflådjes honom at tjena e-
1110t revers, hvaruti han förklarar Kronan berättigad at njuta fåker-
het uti all fin fafla och löfa egendom. Når få fker, åligger det dock
vederbörande Förmån at bruka deflo flörre flit och vakfamhet, få
at Upbördsmannen icke må åfamka fig Balance, Kongl. Kammar
Colleg. Infi. 1734 §. 6. Et fådant gifvit vittnesbörd graverar dock
icke vederbörande Förmån eller gör dem fkyldige til anffnr, få
framt de icke gjordt fig fjelfve i tilgrepet delaktige, fom fes af
Kongl. Brefvet den i5 Marti i 172,1.

Sammaledes år det Lavdt - 7ulls - IvfpePorer och TuJbiarer
tillåtit, at få tjena utan Caution emot revers Regi. den 17 Dec. 1756
<j. i. Så år det ock Poßmäftare ålagt, at uti Kongl. Kam. Colle¬
gio fiälla Akerhet för upbården antingen med Caution eller revers,
eller ock genom prenumeration af et års inkomfi Poflmåfi. Inflr.
1707. £ K

Regeifievts ■ Skrifvare få tjena emot revers, fom til Kronans
fåkerhet bör intecknas, Regem. Skri f. Infir. 1733 $. 3- eller af Dom-
fiolen i orten bevittnas, ty Auditeurens påfkrift år icke fullkomli-
gen gållande Kongl. Bref. den 18 Jan. 1737.

För Upbården fkola ock Dom - Kyrkprnes och Flofpitalers
Sysjloman fatta nöjaktig borgen Kyrko-Ordn. 168<5, Cap. 26. §. 2. -

A 3 X>e
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De öfrige Staters Upbordsmån åro i detta fall underkafade

fainma (kyldigheter, emedan Kronan vil at deras medel böra med
lika fåkerhet foin Kronans, hällas ofpilde. Derföre kunna ock in¬
ga Upbordsmån flippa an (Var innan de for Eg gjordt redo, och
om Upbordsmån finnes häfta för Balance bör hans Egendom och
Documenter fållas i fåkerhet, Reglern, den 13 Nov. 1739* £ 9- men
dör någon Upbordsmån åligger det vederbörande Förmån, at ge-
naf låta inventera de til Upbörden hörande documenter; på det de
icke måga förfkingras, enligit Kongl. Kammar Collegii Bref af den
2,0 Dec. 1729 §. 6. och Regem. Skrifv. Inflr. 1733 §. 4.

5- §♦

Ty fom Kronan icke har få lått vid at fkaffa penningar til
fine förefående behof, om de af Upbordsmån blefvo förfkingra-
de; altfå fordrar Kronan fåkerhet, at alle tilfållen dertil måtte
afböjas.

På fådnn grund år det Kronans Upbordsmån férbudit at
drifva någon handel, hvarigenom Krono-medel kunna åfventyras,
Refol. ^>å St. Befvår 1727 §. 31.

I fynnerhet år det Kronofogdar förbudet, at innehålla eller
nyttja Kronans medel eller med fcnare tipbörd foppa förre årens
Balance. Derpå åligger det Håradslkrif. gifva akt och vid fraff
fådant hos Landshöfdingen angifva, Reglern, den 13 Nov. 1739 §. a.
och år det vederbörande Förmåns fkyldighet, at hafva upfikt öf-
ver de, under deras lydno fående Upbordsmån, få at Kronans
Råntor oafkortade bevaras, och på det de ej måga efterfåtta En
tid, fom de hel och hållen hehöfva til Ene fysflors förvaltning,
år dem åfven förbudit, at fåfom fullmågtige vid Domftolarne föra
andras talan, Råtteg. Balk. 15 Cap. 8 §. Refolution spå Allm. Befv.
dan 12 Dec. 1734 $• 87. Åfven år dem, enl. 22 Cap. 2 §. Årf. Balk.
förbudit, at vara förmyndare och förvalta andras gods, och det
få val i förenåmde affikt, fom at Kongl. Maj:ts och Kronans Rått
genom andras, ej måtte blifva tvifvelaktig och tvert om.

öfvet



} 4

&&i *\ »7 CJ l V

ofver Krom-fogdar tillkommer Landshofdingen närmade
tilfyn, Landshöfdinge Indr. 1734 $. 23, eljed dadnar han i anfvar
for fin efter låtenhet, Kongl. Bref. den 22 Febr. 1763. Och deruti
bor Lands-Kammereraren honom biträda Lands-Bokhållare Indr.
1688 $. 1.

öfver Regementets Räntor och inkomder, åligger Ofverflen
hålla tilfvn, Regem. Skrif. Indr. 1733 §. 11. Och lika få förhåller
det fig vid all annan upbörd uti andre Stater.

Beträdes Upbördsman med förfummelfe eller brottflighet i
fitt Embete, fä at Kronan derigenom kan lida fkada eller aflak-
nad, äger Landshöfdinge makt at antingen fufifpendera en fädan
från Embete eller angifva faken i Kongl. Kammar Revifioii, at
jfiållas under Fifcalifkt tilltal, Landshöfd. Indr. 1734 §. 24. vidare
dadgas, at den Upbördsman, fom betrådes med vårdslöshet, ilgrep
eller fiärd, bör genad ej allenad från fyflan Sufpenderas, utan ock
fvara ur fångelfe, honom likväl obetagit, at efter föregången in¬
ventering til fit förfvar hos fig behålla de handlingar han åfkar
Kongl. Cammar-Colleg. Br. den 24. Novbr. 1779.

Samma magt tilkommer och öfverden med Regeinents-fkrif-
varen Kongl. Br. den 48 Jan. 1757.

Huru Magidrater och Härads - Höfdingar ftiåga då i anfvar
för dåmplat papper, fom de til förfålgning emottaga, les af Kongl.
Bref: den 10 Jan. 1771. Men på det de Förmån, iom böra hafva
upfikt öfver Upbördsman icke måge igenom fin myndighet för¬
anlåta Upbörbsmån at tilgripa under hånder hafvande medel få år
fådant dem förbudit, och måga de vid fit Embetes förlud icke taga
några allmänna medel til låns af de under deras lydno dående
Upbördsman, Förordn. den 21 Martii 1735. Sådane tilgvep urfåk-
tas icke en gång, om de Ute til Publique behof: Hvarföre om nå¬
got letnnas förfkåtts-vis utur Regements Kidan, fadån til någon
publique nödvändighet, men utan Kongl. Krigs-Collegii eller Kongl.
Stats-Contoirets vettlkap, bör få väl den, fom utgifver, fom den
fom tager lånet plikta hvar fine 12'proCent, Regem. Skrif. In-
drucKon »733 n. §. 6*



Fa fl ArafFvårdigare anfes det, at förfkingra allmänna medel.
Hår år ingen fkilnad antingen de tillhora Kronan, Stader eller
andre Publique Värk: de måAé icke allenafl återgålidas til hufvud-
Aohl med 6 procents ränta, utan ock-, beläggas defT utom med 40
proc. AraiF böter af livad fom blifvit tillgripit, Kongl. Bref. den 1
Dec. 1579. Häradsfogde InAr. i<588 i 7. Miflgårnings Balkens 45
Cap. §. 2. dock få, at deffe 1111 nåmde 40 procents böter åläggas
endaA HufvudAohlen, men icke räntan Kongl. Bref. den 25 Aug.
1741. Någon limitation gjordes väl för dem, foiu af förfeende eller
trångmål tilJgrepo en liten nödhjelp, den de dock mågtade årfåtta;
ty då fårordnades, at de fkulle flippa med iz procents böter, enligit
Kongl. Bref. af d. 28 Febr. i582j men en fådan lindring tillAådjes
1111 icke mera. Deila 40 procents il raff boter, om de tillika med
förfkingrade Capitalet af upbördsmannqn kunna betalas, anfes dock
fom årerorige: livarfö re han icke kan få behålla Emhetet, Kongl.
Bref. den 15 November 169o, men mågtar Upbordsniannen icke
betala deife 40 procents ArafF böter förvandlas de til Corporalt ArafF
Kongl. Bref. den 2p Dec. 1685, fom år utfått til arbete i MarArand
Kongl. Bref. den 4 Dec. 1*89, hvilket arbete i förAone var fatt til
perpetuelt, Forordn. d. 4 Dec. 1724, men år ledan fåledes låmpadt,
at om fcrfkingrandet, år under och intil 100 dal. S:mt blifver ar¬
betet et år och för hvad fom Aigcr öfver och intil 200 dal. arbetas
i 2 år o. f. v.: Aigcr det öfver 900 a 1000 dal. blifver arbets tiden
10 år: och om tilgrepet Aiger dar öfver belägges det med lifstids
arbete: men då fumman går öfver 2000 dal. S:mt, år A raffet utfat
at varda hängd, Förklaringen den 9 Jiuiii 1727, fom fedan år inta¬
git i vår allmarina Lag och Miffgjårnings Balkens 45 Cap. $. 2.

Alla fådane mål, fom angå tillgrep af Publique medel få icke
dömas af under Rått, utan ikola refereras til öfver-liått, enl. Rätte¬
gångs-Balkens Cap. 25. §. 5. Hvad nu hår igemen år Aadgat om
Upbörds.mån år tillika in fpecie förordnat om Krono -fogdar, Hä¬
rads-fogde In Amek i5ss $. 7. Om Landt • Räntemäfiare Kongl.

Bref
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Brc-f. den 4 Dec. 1689. Om Regeménts-Skrifvare Inflr. 1733 §• IQ.
Om Tull-betjente Sjötulls Regi. 172-4 §. 13. Om Taft - betjente,
kundgjörellen den 19 Martii 1728.

Ät Kronan hos llne Upbördsmån må, in coJJCiirsfn Credito-
ruvi njuta förmons Ratt til betalning år få mycket billigare, fom
■underfåtare eljefl fkullc gemenfamt betungas til briflens fyllande,
•livilken (kulle blifva dem olaglig och tillika nog draga ut på tiden.

Huru Kronans Rått likväl i fådant fall år infkrånkt, i anfe-
ende til inteckningar, fes i anledning af Handels - Balkens 17 Cap.

§. 6. 8. Det år ock på denna grund förordnat, at når Krono-
Upbordstnån häfta for 1 ådane Balancer, hvaruti både Stats-Contoi-
ret och Ständern es Contoir, den tiden det exi lierade, voro delta¬
gande, borde otäts-Contoiret icke tillgripa alt, utan bagge deffe
vårk gå i delning pro rata parte Kongl, Brei. den 2 Aug. 1731,
och den 24 Jan. 1738.

§; 7.

Kronobefdlningsmån nulle ibland Allmogen hållas i vyrd-
ning, få främt Icke Kronans' tjénfl flcnl lida: men på det de icke
mage. milfbruka fm myndighet, Allmogen til förtryck, ty böra få
väl Häradsfogde , fom Håradsfkrifvare -Inllrudionerne -årligen vid
Vintertingen för Allmogen upiåfas Kongl. Bref. den 2 Odlob. 1689.
Åfvcn fom det ock tillätes Allmogen ät på egen koftnad hålla fig
en man, den de hafva förtroende til, fom jåmförer och pröfvar
de uträkningar, dem de af Kronofogden undrat Refol. på Allmog.
Befv. 1680 $. 24. och 1762 §. 4. Ty, på det Upbördsmånnen måge
veta livad de böra upbåra, och ingen Skattdragäre betungas, genom
Upbördsmåns egennyttä, målle upbörden gjöraS dem bägge kun¬
nig, och tillika få inråttas, at både Krönan och Skattdragare åro
fåkre for under flex. Til den andan år, hvad Landtråntorne angår
férordnat, det bör Håradsfkrifvaren , vid hvart års början, och
inom Februarii månads Hut, i anledning af ordeboken och Man*
talslångden, hafva upråttadt en fä kallad Special-Upbörds bok
öfver hela Fögderiet, hvilken ock fimpliciter kallas Special, Dår-

; B uti
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uti bor a ena fidtjii uptagas Hemmanets ock åboens 7/amn, ranta,
bevillning^ och contribution: men den cmothående hdan lämnas
blank, at Fogdens Annotation öfver Upbörden der må infkrifvas.
Får Krono io:de och flerc råntor, fom Hårads-fkrifvaren få tidigt
om åhret ånnu icke kan hafva hg til quantiun kunnige, utfores
ingen fiimma, få framt icke derå orten behnnes en händig io;de
fattning vara éfverenskommen, intil defs han får de dertil årfor-
derlige Langder, hvarefter han då, kommer at debitera Fogdens up¬
börd: men fivilket torde hjelpas om på alla de orter i Riket, hvareff
viffe io:de fattningar ånnu ej blifvit lagligen gjorde eller vederbör¬
ligen fahhåldte, om Allmogen få åhundar, Projether dertil af Lands-
hofdingen fjelf uti Allmogens och alla vederbörandes, få Krono-betje-
nings, fom Indelnings-hafvares eller deras Fulimågtiges nårvaro fkyn-
defamligen upråttas, enl. Kongl. Kam. Coli. Bref. den 29 Jutlii 1779.

Dock hvad Mantals-penningarne angår, få böra de få fnart
Mantals-fkrifningen år åndad i Februarii månad, i Upbörds-boken
inforas, tillika med de perfonliga utfkyllder Kongl. Kam. Coli.
Bref den 20 Dec. 1729. $ 9. Kongl. Regi. af den 12 Nov. 1739. $. 1.
Och hvad Förvandlingen beträffar af de råntor, fom komma at
förvandlas, få införes den i famma Upbörds-bok, fedan Lahnets
Markegäng blifvit fatt, enl. ofvan åberopade Kongl. Kam. Coli. Br.
1739. §• *4- Denna Special eller Upbörds-bok fkal Hårads-fkrifv.
egenhändigt underfkrifva, och til LandsHöfdingen inlemna, fom lå¬
ter den genomdragas och med ht Signete på tråden forfeglas, til
förekommande af underflef: Hvarefter famma Bok innom den S

Martii årl. lefvereras til Fogden at derefter begynna hn upbörd,
Hårads-fkrif. Jnhr. 1689. §. 3. Kongl. Kam. Coli. Br. 1729. §, 9. och
Kongl. Reglern. 1739. f 1.

Med de Jndelte Regementers Råntor och Upbörd förfares på
lika fått, ty vid årets början, bör Regements-fkrifvaren af Ofver-
flen undfå en genomdragen och med öfverflens Signc-te fö rieglad
Upbörds-bok, hvaruti Rakning fkal hållas med hvar och en farfkilt
nf dem han någon upbörd hafver. Lika få fkola Mönfter-fkrif-

var-
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vames UplorJs-Bccker förfeglas af Compagn ie Chefen och Re*
gements.fkrifvaren: Regem. Skrif. In dr. 1733. §. T- Men den Up-
börd hvarpä icke något Debet kan for Upbörds-mannen upgifvas,
emedan inkomflerne tilfålligtvis inflyta, år likväl flåld innom fine
fkrankor, få at Kronan icke må lida eller private perfoner oför-
ratt tilfogas. Ty huru mycket fkall årlåggas lådant utvifar Taxor-
ne och hurumycket Kronan vårkeligcn njuter, fådant fkola Speci-
alerne utvifa fotn af Upbörds-man hålles.

Vid Kronans Lotsvärk undfår Tullkamrarne förfeglade Jour¬
naler af Amiralitetet eller LandsH&fdingarne, hvaruti Lots tip«
börden fkall införas Lots Ordn. den 27 April 1748. $. 7.

Vid Poßvärket fa Poft-Contoiren fine förfeglade Pofl-Pro-
tocoller, ifrån General- Påd-Contoiret, hvaruti alla bref med fitt
porto och Lodtal intagas; och vid TuU-Kamrame utdelar åfven
General TuU-Contoiren i Stockholm fine genomdragne och förfeg¬
lade Specialer, at nyttjas vid upbörden; hörandes ingen Upbörds-
mati lig underdå at hålla Bi- Specialer, utan altfammans i den
ordenteliga Specialen draxt införa Kongl. Kam. Coli. Bref den 20
Dec. 1729, §. 13. och Kongl. Regi. den 13 Nov. 1739, §. 2. hvarförc
ock, deråd någon mifslkrifning Iker i Upbörds-långden, vid Tull-
och Accis bör ingen radering fke, utan draxt dervid antecknas, at.
mifslkrifning Ikedt, då ock fådant nedanföre får råttas, Landt-Tulls
Regi. den 17 Dec. 1756 §. 8.

8» §.

Somlige Kronans Råntor och inkomfler, aro få belkaflfade at
de fkola genad årfåttas, fåfom Pod-Tull-och Accis afgifter m. fl.
Och på dem far Upbördsmannen icke lemna något andånd på be¬
talningen, få framt han icke fjelf vil derföre blifva anfvarig: men
hvad Landt-Råntorne angår, få emedan de åro dryga och icke på
en gång af Landtmannen kunna utgiöras; ty tillåter Kronan, at de
få årlåggas på fårlkilte tider och något i fånder. Och fom Upbörds¬
mannen fkulle mycket hindras i fall de nödgades draga by ifrån by

B a tü.
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til upbordensr famlande; altfå aga de magt, at utlyfa vlsfa Upbörds
Stämmor til Råntornes utgiörande, men pä det deras Förmån må veta
vid livad tid upbérd år for händer och de fåledes vara i tilfiånd at
efterfpänå huruvida Upbordsmånnen i Rånterierne lefvereru, hvad de
npburit eller icke; ty böra Fogdarne altfd förut gifva Landshöf-
dingen tilkåmia, de til desfa Möten eller Stammor utfatte tenni-O '

ner, Kongl. Regi. den 13. Nov. 1739 $. 2.
Dylik uuderråttelfe bör ock Regiments och Mönfterfkrifvare

lemna flh öfverfie. Kongl. Br. d. 18 Jan. 1757.
För Spannemåls-och perfedel-råntor, fom in natura utgiöräs

ar rätter afrads dag ThomcQ dag för Jul, enl. Jorda Bl. 17 Cap.
§. i. Men Fenninge-Räntan tillika med contributioner och bevill-
ningar, måfle lefvereras vid viffa Upbords-Stammor eller Möten,
fom Fogden låter utlyfa.

Utlysningen ikal fke 14 dagar förut, på det Allmogen må haf-
va rådrum at lkaffa fig penningar: och bör Allmogen flammas til
vifs dag och Stad, vid låmpelige famlings-platfer, Upbörds Pl. den
18 Aug. 166$ §> i. Doch icke utom Kyrko-gållet Refol. på Allm.
Bef 1748 §. 39. Hälft böra Stämmor hällas pl Gaß:gifvaregärdar
påt det den näring, fom dervid faller må ftadna hos Gåftgifvaren
Gåftgif. Förordn. 1734 $• 33- Men icke böra defte Stämmor hållas
på Präflgärdar, Refol. på Pråfterfk. Befv. 1632, §. z. Vid Stäm-
tnorne fkal Fogden fjelf vara tilfiådes: men i flora diftnöfer må
han taga hjelp, dock altid med Kongl. Kam. Collegii lof, Kongl.

.Reglad. 13 Nav. 1739 §. 2. F.lere ån en Spchn bör icke på en gång
fammankallas, på det Allmogen icke må för långe hindras, Upbörds
Pl. 16Ö8 §. i. Undantagande Vefter Norrland, hvaråft Upbörds-
Moten få hållas med j-emtlands MUmogen i hvart Tingslag Ref.
på Allm. Befv. 1748 $. 39. I fynnerhct böra inga Uphörbs- möten
hållas med Allmogen i Julii och Augufti månader, då Bonden fkö-
ter fin inhöftnihg af Ang och Åker Kongl. Bref. d. 24 Martii 1734
och Regi. den 13 Nov. 1739 §. 2.

Fogden må icke låta Allmogen för långe vånta på fig, Up¬
börds
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•bords Pl. 1558 §. 2,. uren kommer icke Bonden tilftådes vid Stam¬
ning boter: han 3 mark Silfmt, enligit ofvannåmde Placats 4 §. Det
biel: väl Allmogen efter,låt i t at få forfumma de lörfla Upbords-Ståm-
mör utan Lag - fokning och plikt, hvaremot altfammans fkulle an¬
komma på ii Ihr Stamman, då Bonden borde betala alt, Förordn. d.
2,7 Febr. 1772, men fom Stats vArket icke kunde tala fådant dröjs¬
mål, få år fådant uphåfvit igenom påbudet den 2 Nov. 1772. Når
Krono-Fogden håller afråkning med Frålfe Bönder, mage ock A-
delens Fogdar få vara nårvarande, Refd. på Adelens Befv. i568. I
öfrigit bor Härads-Skrifvaren vid de förda Upbörds-moten om året-
vara med Fogden bi-illades, at conrrollera upbörden, på det icke
Fogden må nytja medlen at dermed lioppa någon balance, Kongl.
Kam. Coli. Bref d. 20 Dec, 1729 §, och Regi. den 13 Nov. 17399
§. 2. Det var ock defsutom förordnat, at 2 förmögne mån, fom i
orten voro kände fkulle förordnas, at vid hvarje Upbörds-flammas
fint efterfe och anteckna Summan af upbörden famt derom gifva
Landshöfdingen khndfkap, Kongl. Forordn. d. 27 Febr. 1772, hvik
ket fede-rmera för onödigt blef anfedt. Foiordn. d. 2 Nov. 1772.

§♦ 9*

I de åld-re tider var vid Kronans Landt-råntor fedvanligt, at
låta livar fårfkildt Rånta betalas vid f årlkilte möten. Således fkulle
•Smöffkatten årlåggas vid Larsmålla. Riksdags Bell. den 9 Febr.
i5o2. §. 10. Och borde Allmogen, vid midlommars tiden tillagas
om de Råntor, fom vid Larsmålla borde utgå, lamt i Julii må¬
nad få kunffcap om livad vid Michaelis borde betalas, och lika få
få tidig kundfkap om det fom vid Thomasmåffo och midfaftan bor¬
de utgjöras. Mandat, den 17 Maji 1522. $. 1. 2. Allmogen hade och
tilflånd, at hvar vicka betala något af fin penning-rånta, nemligen
•livar hel Skatte-och Krono-bonde 2 ore, hvar half bonde 1 öre,
och hvar torpare £ ore, fom fkulle afråknas i deras årliga pennin-
ge-utlagor. Mandat, den 20 Jul. I5o8. hvilket nårmare förklaras i
Üpbords-placatct i558. 0. 1. hvarefl ftadgas, at Bolkaps - penningar

. B 3 böra
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böra betalas vid Larsmäfla, då bofkapen år båfl: Skjutsfårds pennin¬
gar på en gång vid Michelsmåffo, eller Kyndersmåflo: Pråflernes
Taxa ochgårde-penningar vid Midforatnar och Allhelgona tid: men
Mantals - penningar {kulle upbäras ifrån början af året til Pingfle-
tiden. Dock angick detta endah Sverige, ty för Skåne fkulle en
färfkildt fladga gjöras. Refol. på Adelens Befvär 1675. $. 11. Nu får-
hålles hårmed fålunda, at Mantals-penningarne öfver hela Riket,
utom den delen af Kopparbergs Lån, hvarefl denna Rånta betalas
med kol in natura, böra upbåras medio Martii, och hela Rantan
vara indrifven til den 1 Maji Kongl. Bref den 24 Mart. 1724. och
Reglern, den 13 Nov. 173p. $. 2. Men Hemmantals Råntan, fom be-
HaL4 i Landtogs gjärden, Byggnings-och Salpeter-hjelpen, famt Bo-
fkaps-Skjutsfärds-och dagsvärks penningar fkulle infordras på z ter¬
miner nemligen i Upland och Stockholms Lahn, Södermanland
och Wåflmanneland hälften medio Martii och aldrafifl til den 1

Maji och den andra hälften ifrån Junii månads början til dels flut
eller aldrafifl i September månad Kongl. Bref den 24 Martii 172,4.
Hvilka terminer nu i få måtto åro ändrade, at de Upbörds-flätn-
mor, fom hållits i September månad, fkola hädanefter hållas vid
Thomx tid Refol. på Allm. Befvår 173p, $. 6z. Kongl. Bref den
16 Martii 173p och Kongl. Regi. den 13 Nov. 173p. 2. då all Reft
bör vara indrifven.

♦ Uti öfler-Göthland fkulle hela Hemmantals-räntan, fom der-
flädes kallas Sommar-fkatten betalas i Juli i inänad innom defs flut:
uti Kopparbergs Låhn efter gammal vana och bruk i Bergslagen:
Uti Calmar, Kronobergs, Jönkjöpings, Elfborgs, Skaraborgs, ö-
rebro, Götheborgs och Bohus Låhn, Wefler och ofler-botten, Åbo
Lähn, Nyland, Carelen, Skåne, Halland, Blekingen och Gotland
fkulle halfva Hemmantals-räntan- årläggas i Maji och Junii måna¬
der och andra hälften i September och Ocdober månader Kongl.
Bref. den 24 Martii 1724 och Regi. den 13 Nov. 173p §. 2. Men
nu år den flfla Upbörds-flämman fatt öfver hela Riket at fke vid
Thomae tid i Hållet för September månad Refol. på Allm. Befvår

*74*.
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174x. $» i. Hvad åter angår Jorde-boks Råntan,' få npbåres den
ifrån Deeember månads början til ThomasmåfTo, uti de Provincicr,
hvarefl hela Jorde-boks Råntan utgår i reda penningar eller i Jor¬
deboks och ro:de Spannemål in natura: Men i de Låhn der Jorde-
Roks Rånte - Perfedlar och någon del af Hemmantals-råntan årli¬
gen förvandlas efter Markegångs Taxor betalas altlammans efter
fådane Taxor i livar Provincc, med penningar ifrån Thomasmåffo
til nåfiföljande Kyndersmåfla lå at hela Råntan bör til den dagen
vara upburen och betalt. Kongl. Bref. den 24 Martii 1724. Kongl.
Kam. Coli, den 11 Maji 1724 och Regi. den 13 Nov. 1739. §. 2.
Samma Upbörds terminer bor åfven Regements-fkrifvaren iakttaga
Kongl. Bref den 9 Julii 1724. och den 18 Jan. 1737. Lapp-rån-
torne hafva en annor befkaffenhet och förhålles med dem efter
Lapp-Fogde Infir. den 5 Aug. 1760. Men icke år Lapp Allmogen
nu mera fkylldig at betala fin Ranta i päls-vårk, utan får årlågga
den famma i penningar Refol. på St. Befvår 17^2 $. 19. Alt hvad
vid fådane möten lefvereras bör firaxt i Specialen införas och må
Upbörds-mannen icke hålla någon Bi Långd, fom ofvanföre i 7.
§. omförmålt år.

§♦ 10.

öfver det fom til Upbörds-mannen lefvereras bor han fedan
det uti Specialen år intagit genafi lemna quitto. Under fådane
ovitto-Bref råknas i lilla Tuils-och Accis Upbörd, Tull-och Accis
Sedlar och vid fiora Sjö-tullen Fri-fedlar til loffiiing och lafining.
Men vid den Upbörd, fom har liknelfe af köp eller lego, kun¬
na inga quittencer hafva rum fåfom vid Pofi-porto, Cartha Si-
gillata, Bro-penningar med mera dylikt. Deremot vid Kronans
Landt-råntor böra quittencer nödvändigt följa, ty Fogdens) Upbörds-
bok bör aldeles fiåmma ofverens med Bondens quittence-bok. Hå-
rads-Fogde Infir. i<5S8 $. 3. Derföre bor och hvar Bonde fkaffa fig
en quittence-bok liålfi trykt Kongl. Kam. Coli. Bref 1729. §. 12.
Hvarefi och Fonnulair dertil år infördt: och den bör hvad Fin¬
land angår hållas på Finfka fpråket. Kefol. på Allmogens Befvår

1762.
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i*?6z. §. 9. Uti qöittence-boken bör Hårads-fkrifvaréri å.cne fidan
anteckna livad Bonden bör utgjöra, och Härads-Fogden deremot
h andre fidan quittera livad lom år betalt. Hårads-fkriF. Inftrudh
*<5§9. §. 13. Refoi. pä Allin. Belvår 1727. §. 7. och 1748 §. <58. lådan t
får Hårads-fkrifvareji icke vågra eller derföre fordra vedergällning
vid 50 Dai. Silfants plikt Rciol. på Allm. Befvår 1736. §. 3. Hvad
0111 quittence-böcker nu år lagt gäller åfven 0111 den upbörd fom
tiihårer Regenients-fkrifvare, Inftr. 1733. §. 7: Allmogens fkyldig-
het år det at fordra och Fogdens plikt at gifva quittence: eljeli
förklarades fordom Fogden förfallen til lifsflraff Pl. den 13 Jan.
i<5o8 och den 24 April 1614, hvilket dock 1111 filunda kr ändrat at
då Fogde och Bonde tvifta om quittence, lkal Bondens utlago åga
vitsord Upbörds Pl. den 18 Ang. i<568. $. 3. Quittencer fa dock
icke- gifvas generali ter utan fpecialiter för få nixeket foin pä livar
Rånta år lefvererat Hårads-Fogde Inftr. i<588 $. 19. och Kongl. Br.
den 2 Ocft. 1689. Börandes intet af Härads-Fogden utgifvit quittence
vara gällande, utan at det tillika af Härads-fkrifvaren annoteras,
fom månateligen til Lands-Contoiret ingifver upfits, på 'kisad fom
upbåres på Stämmor eller eljeft Kongl. Kam. Collégii Bref den 24
Nov. 1779. Och på det LandsHöfdingen må årfara, huru Fog¬
den fig med Allmogen förhåller, tnå han ftundom ex improvifo
företaga fig en och annan Bondes quittence-bok, och jämföra den
emot Fogdens Upbörds-bok, Kongl. Kam. Coli. Bref den 20 Dec?
1729. 18. Med de på Militien och Lnnds-ftaten indelte Hemman
hör Indelnings hafvaren på lika fått förfara neml. at med Bonden
hålla quittence-bok Resolution på Allmogens Befvår i<5g3. §. 12. Och
Militias Regi. 1684. §- 7-

II.

Så hög Rånta, Skatt, Gjård eller annan tunga och pålaga,
fom i Jorde-Böken år påförd eller i Bevillningar påbuden eller och i
contradfer betingad af Jordagods och Hemman bör Upbörds man¬
nen utfordra, men mera icke, hvilket och galler om iudelnings-
hafvare, Arrendatorer och alla dem, fom innehafva Konungens rått.

Up*
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Uptagas några inkommer efter Speciele Taxor böra Je noga följas
hvrlket enkannerligen år fladgat om Tull och Accis enligit Accis
Ordn. d. 17 Dec. 1756, Cap. 1. §. z. Men hörer i allmänhet til all
tipbård; Om och någre varor (kola lefvereras bora de råknas, ma¬
tas och vågas, hvarom Kongl. Forordn. om Mått och Vikt af år 1739
tjenar til rattelfe och må Fogden icke bruka falfkt Mål eller Vikt,
eller i matandet bruka fvek. Hårads-Fogde Inflr. 1688 §. 4. Dock har
af ålder varit fed i fomlige Landsorter livad pund-varor angår, at
derå (kulle beflås 3 marker öfvervikt för intorkningen. Mandat,
den 22 April 15S3.

Uti Bohus Lån, Vefterbotten och visfa Fögderier i VeHer-
horrlaud har varit led at visfa pund-vahror, fåfom Hö, Smör och
kiött (kulle få räknas til z3 Skalprd på Lisp:d och dervid får det för-
blifva: men régulariter bör livar Ranta lefvereras med riktig och
vanlig vikt, Rcfol. på Allm. Befv. 1752 $. 55. Djerfves någon un-
derlåtäre lågga. (katt och tunga å Medborgare, fom Konungen icke
päbudit kallas det crimen repetundarum. Fordom innan landet blef
(kattlagt, hånde fådant ofta, hvarföre (ladgades at ingen måtte up-
båra (katt af Allmogen, få framt han icke upvifie Konungens Bref
derå, Nykiöpings Bed. 1396. Så betungades Allmogen med Skat,
Gingiård, Gåfining ocli Håfa-lopp til foring af Kronans Fogdar
och LånSmåh, fom blef forbudit Pl. 1403. §- 2. och Mandat. 144^
när Kronans Råntor i förra tider voro bort arrenderade företogo
lig Ärrendatorerne at låta fine Håfiar löpa til fordran hos Bön-
derne, når de icke (Iraxt förmådde utgjöia fine utlagor, och def-
utom befvåra dem med (kjuts och gåfining, men fådant blef for¬
budit och Arendatorerne ålagde at icke rida (larkare ån fielf an¬
nan Refol. den 24 Dec. 162,7. §• §• 6 & 7- ■ Samma fak år med de
1111 varande Krono-arrenden, om Kungs-gårdar och annat: Ärren¬
datorerne måge icke betunga Allmogen, med annat eller mera,
ån livad contraölet innehåller Relol. på Allm. Befvår 1723. 15.1734»
§. 62 och 1752. $. 6. Icke eller må Indelnings-hafvare befvåra line
Rånte-gifvare med gåfining då de uttaga fine Råntor, och om det

C fker
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fkér äger Bonden makt, at, afkorta fa mycket å Räntan, Militiae
Regi den 7 April 1685. $. 6. Det tager intet lag, at bemantla
parningar med föregifvande iom fkülle fådant hafv.a fkeat af god
vilja eller tvång, anfes det dock fåfom Rraffvårdigt Kongj. För-
ordn. den 17 Nov. 1662. den 25 April 1696. och den 3 Maji 1726.
på hvilken grund och Fogde-fkeppan år förbuden för Kronans
Fogdar Refol. på Ailm. Befvår 1672. §. 7. All fådan egenvillig på¬
laga anfes fom dubbel tjnfnad Miffgs Bl. Cap. 44. §. 1. Och bör
detta Capittel ur Lagen årligen å Hårads-ting uplåfas Refolution på
Allm. Befvår 1752 5. Finner Rånte-gifvare lig befogad at för
fådant brott tiltala Fogde, Rånte-tagare eller A rendator, bör det
fke vid Hårads-tinget eller ock anmälas hos LandsHöfdingen til
beifrande Refol. på Allm. Befvår 1774 §. 7, Och böra alla iådane
mål icke af under-Domaren afdömmas, utan til öfver-Rått liån-
(kjutas Råttegångs Bl. 25 Cap. 5. §. men med utredande och licpii-
derande af Kronans Räntor befattar lig icke Hå rads-ratten Refol.
på Allm. Befvår 1720 §. 13. Refol. på Adelens befvår 1739 $. 8.
Råttegångs Bl. Cap. 10. §. 27; ty alla tvifter, fom härröra af Kro¬
nans Råntors indrifvande och Upbörd, tilhöra Kongl. Kammar-Colle-
gium, Kongl. Bref den 19 Dec. 1^92, och d. 13 Jfunii 1693. Rättegångs
Bl. Cap. 10. $. 20. Under namn af egenvillig pålaga förflås lik¬
väl icke hvad Jordägare eller Rånte-tagare kan betinga lig af Åbo
eller Arrendator öfver hvad Jorde-boken utfätter5 ty fom fådant
beror pä et lofligit Contradi, hvarvid Kronan ingen ting afgär,
få kan det icke förbjudas,

§. 12»

Kronan nyttjar nu fortiden föga andra perfedlar in natura,
ån Spannemålen, fom til Garnizons och Krono-magaziner anord¬
nas och af Rånte-gifvare der bör Jefvereras, det öfriga får All¬
mogen löfa efter Markegång och af Fogdens penningar upbåras,
men Ikulle Kronan behöfva finc Råntor at Sjöledes transporteras

åligger det Fogden at derpå upråtta Specification , fom under
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Städfens Sigill verificeras och fedan til Stats Contoiret infåndes,
Härads-Fogde Inftr. 16&8. $. 5. I förra tider tilfladdes at då Bon¬
den icke hade penningar feck han betala i vahror Refol. på Allm.
Befvår 1644 §.17» Afven i Silfver, om Allmogen iådant årböd, Riks¬
dags Befl. 1635. Sådant år 1111 icke i bruk, utan flcall alt betalas i
gångbart Svenfkt mynt, men få tillika Stats-Contoirets Obligatio¬
ner, fom til betalning åro förfallna, emottagas fom god betalnings
Kund greifen den 7 Febr. 1770. Under den tiden Prasmier beflods
for fullgoda Får, fingo ålven delfe Prsemie fedlar galla för god
betalning, men nu år fådane Prämier indragne, Kongl. Bref den
x Sept. 1763. Likväl, fom under den tid då et tungt och ovigt
Plåt-mynt, var i Riket gångbart, det var en nödvändig påfölgd at
flora fummor vid Upbörds flåmmorne inflöt, fom borde derifrån
transporteras til Kronans Rånterier; altfå och emedan Kronan icke
ville fladna för denne koflnad måfle Rånte-gifvaren för hvad han
vid Upbörds flammor betalte i Kopparmynt, beflå for pennin¬
gar 5 men icke för Silflmt och Sedlar. Det ankom då på Lands-
Höfdingeti at efter orternas nflågenhet utfåtta, huru högt deflfe
for penningar borde betalas, dock icke öfver; men val under
i öre Kopprmt, Upbörds PI. i568 §. 5. och Reglern, den 13 Nov.
1739. Refol. på Allm. Befvår 1741 $. 10. Förordn. den 22 Julii 1747
mera upgåld för forlön ån fom utfått år, få Fogdarna icke ta¬
ga, Refol. på Adelens Befvår. 1682 $. ix, och på det man må fe
huru mycket han tagit, år Fogdens fkylldighet at uptekna forlö¬
nen i Bondens Qruttence-bok, Refol. på Allm. Befvår 1748. $. 6g.
I öfvigit, fom klagomål ofta varit om defla for-penningar, åro
LandsHofdingarne anbefalte, at gjöra utråkning eller Taxa, läm¬
pad efter Fögderiernes aflågfenhet ifrån Rånteriet, hvarvid Funda¬
ment tages efter mil-talet och Taxan derefter lampas, Refol. på
Allm. Befvår 1734 §. 65. I de Landsorter hvarefl Allmogen beta¬
lar Smör-rån ta i perfedei, bör ock et öre beflås i Tunne-pennin¬
gar för hvart Lis:d Refol. den 24 Dec, 162,7 §> 5-

C 2 §, 1$,
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Fogdens fkyldigliet vid Råtitornes indrifvande år val at med
lämpa och alrvaffamhet, men icke med hårdhet handtera Allmo¬
gen och Rånte-gifvnren, Upbords Pl. i*5<5g §, %. men betalar icke
Ronden fin Afrad och Ränta i råttan tid, eller trefkas han vid de
éfriga prseftanda fom honom åligga at utgjöra, åger Fogden magt
utpanta brifien; fådan pantning bor dock icke fke af fadant, fom
til Hemmans bruket härer, få långe något annat finnes, L*pbords
PI. IÖ68 §. 4, Hårads-Fogde Infir. i6"38 §. 2. och Utfoknirigs Balk.
Cap. 5. §. 2. Dock bör icke annars gods i mål gå, Utfoknings Bl.
Cap. 7. §. i. Hvarföre, och då Bondens Säd af Fogden fequcfire-
ras, bor Präfl 10\den förut aftngas, emedan Prallen til Kronan
arlagger Gjärde-penningar for Gjärden} Refoltition på Pråfi. Stånd.
Befvår. 1(575 §. 10. men pant år icke betalning innan den til pen¬
ningar förvändes. Årbjuder fig pant-agaren at med det fnarafie in¬
fria panten, får fogden fådan t icke vägra, Refol. på Allrn- Befvår
i<5g<5. 9. 41. ty panten får icke upbjudas forrån vid nåfla Härads¬
ting, men infrias icke panten delsförinnan, fknll den vid Tinget
upbjudas och vårderas, lamt efter 14 dagar forfåijas och om vär¬
det af panten då ofverftiger gäiden tår ägaren cfverfkåttet fig til
godo, eljefi fkall han fylla med annat fit gods, Härads-fogde Infir.
i<588 §. 2, Vid fådan utmätning för Kronofkuld, tillätes icke Fog¬
den, at tillika utpanta betalning for fit befvår, fom dock vid pri¬
vata Executions-mål år lofligit, ty för Kronans tjenfi åger han fin
lon, Kongl. Br. den 28 Sept. 1694. Förefalla någras injtirier eller
'flagsmål vid Kronans Räntors indrifvande uptagas och afgjöras de
vid laga Domfiol, men höra icke til Kongl. Kammar-Collegium,
Kongl. B ref den 3 Nov. 1*598.

§.14.
K tundom kan hända at hvad i Bondens bo finnes icke for-

flår til at gälda lians Afrctds-Ränta och andra prtefiandä til Kronan
eller Räute-tagaren, fådan t får då namn af äterflodpL ler veflantier:

Och
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Och fom deffe håndelfer kunna leda fitt niTprung antingen af
Bondens oduglighet eller ofvergångne olyckor eller ock af Fog¬
dens flummeraktighet och öfvcrcns-kommelfe med Bonden y famt
/lundom fnikenhet, fa förfares dermed på fått, forn Kameral La-
garne i dylika mål och omllåndigheter fårfkildt förklara.

§♦
Jåmte Kronans Händiga och ordinarie Råntor förekomma åfven

extra ordinarie, Contrihitioner, Riksdags- bevillfiingar, Gjår¬
der och 'hjelper, forn påbindas tilfålligtvis och af Kronans Upbörds-
mån i Stader och på Landet böra upbaras, Hårads-fogde Inflrudh
x<588 §. 6. ty ledan Taxeringar öfver lådane Bevillningar fkedt up-
råttas til hvarje års början i Staden och på landet, vid förfla Hä¬
rads-ting Taxeringslängder, hvaruti hvar perfon til namn, fländ
och caraEier uptages, jåmte des når ing, egendom och andra för-
moner, fom til vifs fumma taxeras efter hvad förefkrifvit år. Delle
Taxerings-längder underfkrifvas af Taxerings-mannen och ingifvas
i Stockholm t/1 Stadens Krono Upbörds-Contoir, famt i Landsorr
■terne til Lands-Contoiren at öfverfes och fedan de befunnits rik¬
tige fkrifves deruppå Upbörds ordres, famt tillhållas innom Martii
månads Hut. vederbörande Upbördsmån at medlen indrifva. I ao
ledning håraf låta Stådernes Upbördsmån utfkrifva och utdela Con-
tributions Debet-fedlar, men Krono-Befallningsmån a Landet lata
utivi a Upbördsflåmmör och på bågge Hållen bör halfva lumman
vara infordrad innom Maj i och 2: dra hälften innom November
månads Hut. Åro uti Ståderne vilfe flater, forn hafva fårfkiit Ju¬
risdiction och Upbördsmån, få befattar lig icke MagiHraterne med
fådane Hater, åfvenfom fom och på Landet Kronofogden icke be¬
fattar Hg med Mil i tias Haten , fom hörer under Regements-fkrif-
varens Upbord; ty vid viffe Hater i Ståderne, få föra Hof-Råtter,
Amiralitets-Collegiunr, Galereflottan, 6fve'rStåthållaren, LandsHöf-
dingar och Hera, böra perfonelle förteckningar gjöras och afgiften
utfåttas, då en lådan forteckning leranas til Upbordsmannen vid

C 3 fam-
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famma värk, Tom vid livar je qvar.tals lön innehåller och afkortak
livad lig i afgift belöper; åfven fom ock der Kongl. Collegier,
fom få fin lön af Kongl. Stats-Contoiret, upgifva fine förtecknin¬
gar til bemålte Contoir,-på det Contributionen må af lönen kor¬
tas. Sammaledes gjöres förteckningar vid Hof-och Fortifications-
flaterne, Lif-Gardiet, Lif-Regementct, Artillerie och de éfrige Re-
gementer, fom af Cheferne påfkrifvas til Upbörd och af defTe
vårks Upbördsmån på famma lärt medelft afkorfning å lönen, må
affkrifvas, Förord, den 5 Junii 1739. Bevil, den 30 Jan. 1770.

Skulle det få hånda at icke alt hvad i Debet Lifiorne Upbörds-
mannen år ålagt, at infordra, kan århållas, antingen derigenom,
at ogifte perloner dö innom April månads flut eller igenom timåd
oförmögenhet efter Taxeringen eller at någon i början af året, reg¬
ier ut, få måfie fådane Summor komma til afkortning igenom
Landshöfdingens förforg , men innan fådant kan fice, få måfie i
Stådern« Magistraten och på Landet idåvads-Råtten nnderföka cm
ftfkortningen och huruvida Up.bördsmannens dröjsmål varit dertil vål¬
lande, hvarefter Landshöfdingen deraf Upbördsmån pröfvas ofkyl-
dig, beviljar affkrifriing. Med Kronans Krigs-folk har Krono-Fog-
de icke- fylla., dock fom i fomlige Lån år betingat at vifs del af
knektens lön fkal af Rotarne användas til knektens béklådning få"

O

tilkommer det Fogden at upbåra famma medel , Härads - Fogde
Infir. i<588 6. och dem bör han til Regiments-fkrifvaren lefve-
rera innom Martii månads fint, Regiments-fkrifv. Infir. 1733 §. 12,
Likafå åligger det honom at upbåra Rotarnes vacance afgift til Ge¬
neral Förråds-Caflan lamt at derföre göra redo, men fom denne
fysfia icke til Hårads-Fogdens egenteliga Embcte hörer, få befiås
fionom z proCent af upbörden, Regi. om Förråds-Caflan d. r3 Jan.
j726 §§. 3. 5. hvarvid den ändring år fkedd, at Rnekte-klåde pen¬
garne lefvererar Krono-Fogden i Landt-Rånteriet, at derföre göra
redo, men vacance medlen upbår Regiments-fkrifvaren enl.'Kongl.
Krigs-Collegii och Stats-Cont. Bref af den 15 Nov. 1775.

i 6.
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§. 15.

Vid v i (Ta tilfållen har Kronan nödigt, at påbjuda Gjårder i
perfedlar eller Fohror och Skjuts emot betalning, hvilket i krigs¬
tider ofta händer och då åligger det Fogden , at öfver betalningen
fkaffa bevis, men på det underflef hårutinnan må liindras och All¬
mogen icke komma til korta, bör fädant bevis tagas vid Hårads-
Tinget och Allmogen igenom publication dit kallas, at höras, om
alla biifvit förnögde, Kongl. Kam. Coli. Bref d. 16 Julii 1712.

§• I?*
v

På upbörden följer lefverering och Kronans fåkerhct om fnte
medel, fordrar at med lefverering icke må dragas på tiden eller at
Upbordsmannen behåller några medel hos fig, med den ena Rän¬
tan clarerar den andra, eller betalar föregående års råntor med föl¬
jande årets upbörd; hvarföre ock ingen Upbördsman bör tilllådjas,
at befatta fig med upbörd för det följande året, innan behörig redo
år gjord för det föregående, Landshöfd. In (fr. 1734 26.

Och fom Mantals - penningarne årro den för (la årliga upbörd;
fom Krono-Fogden giör; Altfå på det han icke dermed, må (lop¬
pa förra årets Balance år det Hårads-Skrifvarens fkyldighct, at följa
Fogden på de förda Upbörds-Möten i Martii månad faint då Spe-
cialiter Debitera Allmogen i Deras Quittence - böcker , controliera
hans upbord och in nom 8 dagar efteråt angifva fumman i Lands-
Contoiret, hvaroin åfvanföre i 8 §. år förmält; ty Fogden bör in-
nom 14 dagar fedan Upbörds-Mötet år förbi eller på afiågfne or-,
ter aldrafdi innom en månad infånda Medlen til Landt - Rånteriet,
Reglern, den 13 Nov. 1739 2,. Skulle det hånda, at penningar in¬
flyta tinder de tider då inga Upbörds-Möten åro för handen, bör
Fogden åfven intaga fumman i Upbörds-Boken och vid månadens
flirt medlen i Landt-Rånteriet inlämna. Så böra ock alla Råntor
och inkomfler, fom höra til Regements- Skrifvarens upbörd genaft
gifva öfverflen tilkånna, når upbörds terminerne åro förbi, KongL
Bref den 18 Jan. 1757. på det de måga flraxt infåtfa-s i Regements-

kiftan
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kifkn, hvilken bor forvaras i Landt Rånteriet, eller om Ranterict
år for långt aflågfe, då vara infatt i något annat publicjt och, fåkert
nun, Regements-Skrif. Infir, 1733 $. lo-

De medel fom i Landsorterne falla vid flora Sjö tullen eller
Landt-tullen och Accifen, infattas i Banquen för Kongl. Räntekam¬
marens rakning, eller i Landt-råjiterier, til Kongl. Stats-Contoirets
dillpofition 0111 de finnas få nåra belågne och det hvarje vecka,
Sjö-tulls Regi. den 5 Dec. 1724 12. Landt-tulls Regi. den 17 Dec.
1755» Kongl. Stats-Contoirets Bref den 23 O#. 1727.

Pofi-inkomflerne förvaras i Pofi - Contoiren och infåndas til
General Pofl-Contoiret i Stockholm, Pofhpåfi. Infir. 1707 §. 15.

För de Upbördsmån, fom viflas i Stockholm faller det lät¬
tare at gjöra infittning i Banquen för Kongl. Råntkammarens Rak¬
ning 0111 medlen höra til defs diflpolitiojf eller för det v arkets rak¬
ning hvar de böra fefvereras. För andre Upbördsmån utom Stockholm
år fådant icke eller förbudit om det vilja nyttja, Banko Priv. i<56^g
§. 2. Sjö-tuls Regi. 1724 Förordn. den 5 Junii 1739. I öfrigt an-
mårkes, at altid når lefvercring fiter af Kronomedel bör Upbörds
mannen vidfoga et Upbords-extraB utur fin Upbörds-bok; fådant
åligger Krono-fogden at gjöra vid för/la och fifla Upbprds-niötet
for By och Bonde, famt Räntor fårfkilt för hvart år, och bör
Fogden tillika med Hårads-Skrifvaren verificera det fådant Upbörds
Extra# år med Upbörds Boken enligit, och at vid Mötet icke me¬
ra influtit, dylika Upbords-extraB på Krono-medel bör ock giö-
ras af Stådernes Upbördsmån famt af Magifiraten verificeras och til
Lands Contoiret infåndas tillika med månads förfiag; ty fådane in-
gifne Upbörds Extraöfer bör Lands-Coutoiret månatligen igenom-
fc, til fine fummor probera, famt emot Hårads-Skrifvarens ofvan
förmålte afgifne underrattelfe jämföra, på. det om Fogden lefvere-
rat mindre ån efter Upbörds Exraclet vara bör, han må flraxt til-
hållas at giöra redo, gitter han icke det, bör laken hos Landshöf-
dingen anmälas, fom då må giöra fig fönåkrad om Fogdens ege-
d.om, Regi. d, 13 Nov. 1739 §. 2,

§♦18»
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§, 18.
Kronans Larrelt Ranterier uti famtelige Rikets Hofdingedömen,

faint den Kongl. Rånte-kammaren i Stockhom hvarthån fl örre de-O r

len af Rikets penninge Råntor inflyta, åro altlå de penninge-göm-
mor, dar Kronan tror fig fik rafl kunna forvara fine medel och
hvarpå Kongl. Stats Contoiret genom anordningar giör fine betal¬
ningar och Difpofitioner. Vid Landt-Rånterier åro Landt-Rånte-
mållaré förordnade och vid Kongl. Rånte-kammaréen åro tvennc
Kongl. Rånteniåfiare3 men vid åtfkillige fårfkilte Stater, fåfom
Tull-o.ch Pofi-vårket, fiunt Militie - Staten åro Upbördsmån-
nen tillika Ca (Teurer. Såfom Upbördsmån, galler om Råntmå-
fiare alt hvad fom ofvanföre i §. §. 4, 5 och 6 år fagt, i anfeende
til fåkerheteii emot tilgrep af Kronans medel. Och på det alt til-
fålle dertil må Råntemåflare betagas, fkola alla Rånterier vara för-
fedde med 3 olika lås, hvartil Råntmaflare har en nyckel, Lands-
höfdingeh den andra, men den tredje forvaras af någon vålbetrodd
Man i Staden, fåfom Borgmåfiaren, Slotts-Fogden, eller någon an¬
nan Kongl. Kam. Coli. Bref. d. 20 Dec. 172p, och må den, fom har
någon Rånteri nyckel om händer, icke refa af Staden, utan at om
nyckelen giöra den anffalt, at Rånteriet kan öpnas når få behöfves,
Kongl. Stats Cont. Br. den 8 Julii 1731. Ty Råntinåfiaren bör icke
hafva någrc Krono-medel hemma i fitt hus, eller annorfiådes, ån
i Kronans Rånteri, Reglern, d. 13 Nov. 173p $. 6. Regements-kifie
nvcklarne åro åfven tre, fom i fredliga tider forvaras af Landshof¬
dingen, ofvcrflen och Regements-Skrifvåren: men i ofreds tider,
om éfverften år frånvarande, har Landshöfdingen åfven hans nyc¬
kel , Regem. Skrif. Inflr. i733 §> 1°. På (amma fått förhålles vid
andra Stater, der det fke kan. Så ofta infattning eller uttagning
utur Rånteriet eller Regements-kifian måfte lite, måfie de fom
hafva nycklarne om händer vara tiifiådes: men anfvaret för med¬
len ftadrinr på Upbördsmannen, få framt icke de öfrige, fom haf¬
va nycklar genom cfterlåtenhet ådraga fig delaktighet i anfvar. I
förra tider tiifiaddes, at i Rånterierne få emottaga godkände priva-

D ta
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ta Afignat. Kongl. Stats Cent. Br. den 17 Mart. 1729. Men nu får
icke annat galla, ån contanta penningar och Våxel-Banquens Trans¬
port Sedlar, Reglern, den «3 Nov. 1739. $. 3. famt Stats Contoirets
obligationer af den art, fom ofvanföre i §. 12. år förmål t. Och bör
fedlarne noga fårvaras, frie for råttor och musfrat, Kongl. Stats
Cont. Bref den 26 Marth 17S1. Vid hvarje månads fint bör Landt-
Rånteriet inventeras af dem, fom hafva nycklarne om händer, Stats
Cont. Bref. den 27 Aug. 1723. Reglern. 1739 $. 6. och Regements
Cällan årligen til den 15 Maji, Kongl. Brefv. d. 18 Jan. 1757. Men
på det Upbordsmån Bändigt mage vara vakfamme, år det Kongl.
Kammar-Revifion tilfiadt, at ex improvifo låta anhålla Råntcrie-
inventeringar i Landsorterne, Kongl. Bref. den 15 Maji och den 8
Aug. 1738. öfver den fkedde inventering fkal Cafja inventarium
upråttas, och af dem, fom inventeringen gjordt verificeras at be¬
hållningen år riktig, famt underfkrifvas och til Kongl. Stats Con¬
to iret infåndas. Formulair til et.fådant Calla inventarium finnes i

Kongl. Kammar Collegii Bref den 20 Dec. 1729, och Kongl. Stats
Contoir. Bref d. 24 April 1747. Så bår ock uti Rånteri-behållnin¬
gen fpecificeras alla de vid inventeringen befintelige Mynt- forter
och Transport-Sedlar, Kongl. Stats Cont. Br. d. 17 Martii 1729.

§. *9*

öfver alla medel, fom af Upbordsmån eller andre, i Landt-
Ränterierne lefvereras, båra lefveranterne til Råntmaharen afgifva
Reverfaler, och det in duplo, lika lydande med dag och datum,
famt namn. Det ena behåller Råntmållarcn, fåfom verification til
infattning; och på det andra quitterar han lefvereringen, famt å-
terlemnar det til lefveranten fåfom verification. Reverfalerne böra
innehålla icke allenafl fumman, fom lefvereras, utan ock för hvad
år och på hvilka Råntor, eller af hvad orfak lefvereringen fker,
på det medlen måge i råkuing uptagas under fin råtta titul, och
confufion hindras. Men på det Råatmåfiaren icke må kunna på
någon tid undandölja, och til egen nytta anvånda de upburne me¬

del,
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del, eller aldeles underlåta at i rakning uptaga den infatte poften,
famt at det Rraxt må röjas, dä penningar til Råntmåflaren inkom¬
mit, och Landshöfding, eller andre Förmän då genafl må draga
forforg, at dc influtne medel blifvn i Rånteriet infatte, åligger det

■hvar lefveränt, at låta Landt-RantmåRarens utgifné quittence i Lands
Contoiret annoteras, eljeR anfes quittencet icke gällande for lefve-
ranteti, Kongl. Kammar Revifions InRr. 1720 §. 23. Kongl. Kam.
Cölleg. Br. d. 20 Dec. 1729 17. Förordn. den 27 Jan. 1730. Likafi
•förkållös med Krigsmans-hus medlen, Kongl. Krigs Coli. Bref den
4 Jan. 1724. Och fom alla icke kunna hårom vara få noga under¬
rättade; Så åligger det RåntcmåRare, at uti Rne qnittencer förvifa
lefverantcn til Lands Contoiret at quittencet der låta annotern, med
uttryckelig tillagning, at quittencet defs förinnan icke galler, Kongl.
Kam. Coli, och Stats Cont. Bref d. 23 Maji J749. På lika fått för*
hålles med de lefvereringar, fom fke til Kongl. Rånt - Kammaren:
det dårRådes utgifne quittencet bör i Kongl. Stats Contoiret upvifas
och af Bokhållaren derRådes an noteras. Stats Cont. InRr. 1720 $. 8.
Åfvenfå böra alla Banco infattnings AtteRer för Kongl. Rånt-Kam¬
marens rakning i Rånt-Kammaren ingifvas, och derpå tagas quit¬
tence , fom af Bokhållaren i Kongl. Stats Contoiret contrafigneras,
eljcR galler icke quittencet, Reglern, d. 11 Aug. 1730. Kongl. Stats
Cont. Publicat. d. 3 April 1760.

- ; * ■ ;. ■ »

§. ao.

På upbörd följer Redogorelfe. Men innan årsråkningar öfver
upbérden kunna hinna blifva färdige, Rculle mycket underflef kun¬
na förelöpa: icke eller vore någon utvåg at veta., hvad medel in-
llutit: falt mindre vore möjeligt at giöra fåkerganordning på me¬
del, fom likväl ofta och nåRan dageligen måRe fke, få framt icke
Kongl. Stats Contoiret, famt andre Kongl. Gollegier och Stater,
fom med medlens difpofition och anordnande hafva at fkafFa, blif¬
va tidt och ofta underrättade pin -Ranteriers och Caffornes tilRånd,
hvad tttedel influtit, blifvit utbetalte, och finnas i behåll. Sådant

D 4 kal-
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kallas Forßag, hva nr. ed for flås et fnmmarifkt fantmandrag äf
JnkomA, utgift och behållning, for alla i räkning p a flerade medel,
under fine villa titlar, och efter tiden, dä dc böra författas och
afgifvas kallas de dels Månads, dels quartals forßag. Ty det
åligger Krono-Fogdet at ined fin Hårads-fkrifvarcs biträde, måna-

.teligen til Lands r Contoiret ingifva forflag ofver fln upbord, tilli¬
ka med Extvatt af upbörds Specialen , på det deraf må intagas
hvad Fogden vårkeligen upbnrit och bor lefverera. Härads-Fogde
Inflr. i<588 §. i<5. och Härads-fkrifv. Inflr. 1689 $. 10. faint Landshöfd.
Inflr. 1734 $. 2,(5. Qch bor fådant forflag for den förfintne måna¬
den vara til Lands-Contoiret ingifvit aldrafifl til den i4:de dagen
i nåflföljande månad, vid vite för hvar dag, fom öfverlkrider,
hvilken vites-bot tilfaller Lands-Kamereraren, då han på förFutu¬
rneilen giör åtal. Kongl. Kam. Coli. Bref d. 20 Dec. 1729 §. 17.

- Samma fkyldighet åligger åfven Landtråntmäflaren, och, det
inorn 8:de dagen i nälla månad, vid vite på famma fätt, fom oin
Fogdar fagt år Landsbokholl. Inllr. 1688 §. 8. hörandes Råntmå.
flaren i flne månads förflag til Lands-Contoiret annotera, icke. al¬
lenaA hvad dag upbörds-pollen i Caffan influtit, utan ock når ut¬
betalning 'fkedt på utfärdade anordningar. Kongl. Stats Cont. Bref
d. 8 Maji 1725, I anledning af Fogdarnes och Rantmåflarens niå-
nads [förflag upråttar Lands-Kamereraren fltt Sammandrags* for-
Jlag, Och fom den fednare månadens forflag bör innehålla den
föregående månadens upbord och iefverering och fåledes Dec. må¬
nads förflag innefatta hela året; få bör ock Lands-Contoiret,-når
någon annan, ån Upb ordsmå nnen der upter Rån tenn fla rens quit-
tence til annotation hvarom i 19 §. år nåmt påminna lefveranten,
at fkyndcTammelpgCh fkafFa quittencet til vederbörande Upbörds-
man, på det han ma kunna obfervcra det i fitt månads förflag, ef¬
ter fom månads forllaget bör öfverens flamma med Råntemäfla-
rens månads förflag. Sådant {kulle fordom månatligen .infåndas,
til Kongl. Stats Contoiret, innoin flfla dagen af nåflföljande månad
vid vite för hvar dag, fom förfuiflmas, llvilket vite tilfalleifKam-

raai*
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mar Fifcalen, Lands Bokhållare Inflr. \66% §. 8. Landshofd. Inflr,.
1734 $. 2j, och Kongl. Kammar Collegii Bref 1729 $. 7. Men
fadi\nt 1111 åndrat, fedan en ny method år tagen til Råkenfka-
pernas forkortande3 ty i förra tider var forordnat, det borde Råa-
temåflaren , utom fitt månads forflag, fom til Lands Contoiret
ingafs, äfven til Kongl. Stats Contoiret allåmna månads forflag
och' dervid föga. en förtecknings på de förre årens obetalte eller
icke fylleifl betalte Afliguationerj, jämte datum af fådane Afligna-
tioner, och på livad Ränta de åro flålte. Och 0111 inga fådane q-
inlo/le Aflignationer funnos, borde ock det i månads förflaget
nämnas,' Kongl. Stafs-Cont. Bref den 27 Aug. 1725. Så borde ock
Råptehiåflaren i månads forflåget npgifva alla behållningar i Lands-
orterné, fom hora'under Kongl: Sfatg-Contoirets Aflagtiprando, på
det de i det följande årets Stat måtte uptngas, och fkullo LanusHof-
diiigen flå i anfvafj dcrefl Rantemåflaren icke tillhölts, at månat-
ligen til Stats-Contoiret infånda månads forflag, Kongl. Bref den
5 Dec. 1727. Utom defs borde Rantemåflaren til Kongl. Kamtnar-
ColfégiUm' infånda månads forflag, hvarifrån han 1111 år frikallad,
emedan bemålte Collegium kan äga tilgång til de forflag, fom til
Konpd. Stats-Contoiret-inkomma.

O

I {fallet för fådane månatelige Forflag, til Kongl. Stats-Con¬
toiret, ifrån Rantemåflaren och Lands-Contoiret, lief fedan den
författning tagen doch cndaft på prof, at allenalf quartals forflag
fkiille afgifVas, öfv-er Rånterie- upborden och utgiften, Kongl. St.
Cont. Bref den 15 Dec. 1748. hvilket vidare nu år extenderat få at
förflag til Stats-Contoiret endafl infångas, vid hvarje halft år och
det innoin flutet af Julii ocli Januarii månader Kongl. St. Cont.
Bref den 10 Nov. 1753. och den 3 Febr. 1758. och bor i Råntemå-
fiarcns, förflag niynt-forterne utfattas Kongl. St. Cont. Bref den 8
Nov. 172.7. Åfven fom ock uti forflagets Debet alla flags medel
bpra fårikilt -uptagas, men i Credit inga medel och Råntor fkiljas
utan vid aflfö.ringen, Kongl. Stats-Contoirets eller LanäsHöfdingars
anordningar följas och alla Kronans 'Råntor fammanllås under namn

D 3
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af Stats-medel. Kongl. Bref den 18 Febr. 1747. St. Cont. Bref déh
12 Sept. och 15 Dec. 1748.

Sedan de ofvannåtnde månads-förflags iniåndande, til Kongl.
^ kD # " , ö

Stats-Contoiret, ialedcs blir vit förändrade' til half ars förflag > äiig-
ger det deremof Råntemaflaren, at hvar [4 dagar til Stats-Contoiret
ihfåhda et kort förflag eller raport öfver behållningen i Rån te riet,
Kongl, Bref den 18 Febr. 1747. igenom denna livar" 14 dagars ra¬
port, fatnt tnånateliga Cafla-Inventarium hvarpm ofvanföre i 18 $.
år förmält, tillika med flimmarifke Rakningen, hvars egenfkap
fkall hår nedanföre i Afhandlingen förklaras, år Kongl. Stats-

u 1 O
Contoiret i ti 1 flånd at liafva alla liplyfningår öm Kronans medel,
fom årfordras kunna , vid dageliga anordningar, Kongl. St. Conts.
Bref den 10 Nov. 1753. och den 3 Fébr. 1758.

•
! :

På alla til Kongl. Stats-Contoiret inkommande Förfhig, bor
den yngfla Stats-CommifTarien, fjelf fkrjfva Präsentatum, dem flraxt
låta ufverfe, ocli livad dervid kan vara at påminna, Kongl. Stats-
Contoiret föredraga. Så bor och Kongl. Rånte-kammaren dageli-
gen til Stats-Contorret ingifva raport eller förteckning pä all, Up-
börd och' Utgift, Kongl. St. Cont. Inflr. 1720 §. 8.

Hurudan 11a methoder varit öflige vid Lands - Contoirs och
Landt-Råntmåflares förflagers formerande fes af Kongl. Stats Cont.
Bref den 12 Junii 1.721 och Kongl. Kam. Coli. Bref den 20 Dec.
1729. tillika .med de deréfver gjorde påminnelfer och förklaringar,
Kongl. St. Cont. Bref den 17 Ang. i^4>

öfver de förre årens reftantier, extra [medel och Guarnizons-
msgazinér böra åfven fårfkilte jorßäg til Kongl. Stats-Contoiret
infåndas, för kvarje år.

Hvad nu år fagt om förflag öfver Kronans ordinarie Råntör,
fom Kongl. Stats-Contoiret difponerar, galler åfven 0111 andra Ra¬
ter. Således hvad angår General Föråds-cafTaii och Krigsmans-hus
medlen, få infåndas de til Kongl. Krigs- Collegium och böra frh
dif inlemnas i O&obef månad 5 men förut böra de af Lands-Con-

toiret
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toifet vcrificcras at icke allenad de deruti uptagne lefvererlngar,
med de i Lands - Contoiret til annotation upvifle Upbörds-mans
reverfaler och Råntmådares quittencer åro rigtige, utan ock at be¬
hållningen efter förrättad Inventering läledes år befunnen fom för-
flaget innehåller, famt under 3 lås och nycklar finnes förvarad.
Formulair til fådaue forflag kunna låfas i Kong!. Krigs-Collegii Br.
den 2 Sept. 172$. och den 13 Martii 173p. öfver Regements in-
komflerue flcall Regements-fkrifvaren quartaliter til Kongk Stats-
Contoiret infånda forßag, innoin 8:de dagen af nåflféljandé manad
e-ljed pliktar han, Regem, fkrifv. Inftr. 1733 21. och bör Lands-
Contoiret på förflagct intyga, at medlen flå innom 3 lås, Kongk
Krigs-Colleg. Brcf den 10 April 1758. öfver alla flora Sjötulis-
Land-tulls och Accis-medel upråtta vederbörande Tull-betjente må-
nads-forßag, fom infåndas til ofver-Diredeurerne, famt åfven til
Kongk Stats-Contoiret, Kongl. Kam. Coli. Inflr. 1734 $. s. och det
vid famma vite och tid, fom för Krono-fogdar; men ärs-forßüg
öfver hela årets i Rånterierne inilutne Tull-medel bor årligen in-
nom den 16 Febr. til Kongl. Stats-Contoiret ifrån Landt-rånterier-
ne infåndas, Kongl. Stats-Contoirets ßref den 28 Jan. 1737. Så fko-
la ock alla Påflcontoir afgifva qiiartals-forßag til General Pofl-
Contoiret, inuom 14 dagar efter q nar talets förlopp, vid 12 pro¬
Cents flr.itf förfin gången, andra gången dubbelt och tredje gången
tjendens förlud, Poftmåfl. Inflr. 1707 ^.13. bcrandes böterna ut¬
räknas efter det nåd förut inkomne förflagets quantum, Kongk
Cancell. Coiieg. Rcfol. den 13 April 1723.

§♦ 21.

Utom forbemålte månads och quartals eller halftårs for¬
ßag, fkola åfven ffkr-elle r general-forßag, fom åfven kallas Ge¬
neral St at s-forßag, upråttas på alla Konungens ock Kronans
Råntor och inkomder, få ordinarie, fom extra ordinarie, ehvad
namn de hafva kunna, i hvart Lan: hvilka forflag tagas til grund
vid Statens formerande. Sådana general Stats-förflag bör Kongk

Stats-
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Stats-Contoirct åfven årligen innom Oelober månads Hut infordra
af alla Stater, Collegier, Läiin, Landt-ock Sjö-milicen för det föl¬
jande årets lon, requiflta och utgifter: och få fnart de åro infam¬
lade och ofverfedde, författar Kongl. Stats-Contoiret de nödige på¬
minn elfer för det tilkommande årets hat, fålom en beredning för
Kongl. Stats-Comniiflion, Kongl. St. Contoir. Inhr. 1720 (j. 3. men
fom utgift icke med fåkerhet kan an fl ös innan inkom fl blifvet kun¬
nig; altfå år det, hvad Kronans Landt-Råntor angår, famtelige
Hårads-fkrifvares fkyldighet, nt livar och en uti fit Hårad upråtta
fådant general-jbrßag, fom til Lands-Contoiret bör årligen aiiåm-
nas i Sverige innom den 1 September, lamt i Finland och öher-
botten innom den 1 Oelober vid vite för livar dag, fom deröfver
fkjuter, Kongl. Kam. Colleg. Br. d. 20 Dec. 1729 §. 17. Grunden til
fådant general Stats-förflag bör tagas af det nah föregående årets
råkenfkaper: Och derföre måhe Hårads-fkrifvaren förut af Fogden
infordra all den underråttelie, fom han 0111 Råutorncs förändring
tiiökning eller■ minfkning, gifva kan, få at ingen Ranta uteflutes.
Hårads-fkrifv. Inhr. 16S9 §- l0, och Fogdens fkyldighet år at oför-
drögeligen alt fådant meddela, Hårads-fogde Inhr. 1688 §. 16* Når
fådane fpeciale forßag ifrån Hårads-fkrifvaren til Lands-Contoiret
inkommit, åligger det bemalte Contoir, at gjöra et fammandrag
ofver Fogdarnas general forßag, hvaruti Råntorne fepareras och
noga fpecificeras, få at hvar Ranta nptages under fin fårfkildte
Titul; och at gjöra förflaget få mychet tydeligare, bör under
hu fvud- fumman af Jordeboks-och Mantals - råntan införas fumman
af hemmantal i hela Höfdingedémét, famt huru många deribland
åro Skatte, Krono eller Frålfe. Under Mantalspenningarnes fiun-
ma uptecknas perfonernas antal, lom dem betala. Under Kyrko-
och Krono tionden utfåttes tunnetalet: och under behållningen
af Jordeboks och Mantals-råntnn fpecificeras, huru mycket årjj Kro-
nan immediate behållit och oindelt, lamt til hurudan fumma de
arrenderade Krono-lågenheter ftiga, fålom ock, Pråherfkapets utla¬
gor, Landtbokh. Inhr. 1688. §t 8. Kongl. Bref den 29 April 1725. och

Kongl.
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Kongl. Stats-Cont. Bref den 22 Junii 1725. Hvad hemmanen angar»
få böra uti detta förflag inga in-och imderJagde» afhyße, obefin«
telige, förmedlade, famt de til viffa vårk, fåfötn Stader, Bergvårk,
Slullar, och flere lagde hemman, da de aro afhyße, upföras ibland
hemmantalen under iipbördén af ordinarie Räntan: men deremöt
böra endaß de hemman uptagas, fom äro med åboer förfedde,
eller om de äro afhyße dock finnas få bcfkaffade, at Skatt dc-raf
utgår: dock få-at under Afkortnings Tittil bör uptagas, af huru
inånga Mantal fådane ödes-och på frihet tiptagne hemman beßa.
Under lifstids-och behagelig tids förlåningar, få val af hemman,
fom Krono iö:dc, hvilka i förflaget uptagas , bör deras namn ut-
fåttas, fom dem njuta. Likaledes böra de hemman fom genom re¬
duktionen kommit til korta, med lin Ranta fårfkiidt utfåttas, un¬
der behållningen af ordinarie Räntan 5 och fluteligen bör, vid alla
förändringar i Upbörds ock alförnings-poßerncfom kunna fig
tildraga, emot föregående årets Stats-förflag, orfakcn annoteras,
hvaraf fådan förändring hårrörer, Kongl. St. Cont. Bref den 19
J11I. 1753. Formulair, huru det årliga Stats-förflaget fkal formeras,
fes af Kongl. St. Cont. Bref den 28 Jul. 1748. Och böra fådane Ge-
lieral Stats-forßag ifrån alla Hcfdingedömen vara til Kongl. St.
Contoiret infånde årligen innoin den i September, på det Kongl.
Stats-Commi/Tion må hafva dem til grund, vid line anordningar til
näßföljande års Stat, Lands Bokh. Inß. 1688 §. 8..Kongl. Bref. den
19 April 1725. St. Cont. Bref den 22 Jun. 1725. Ändamålet af detta
General Stats-förflag år fåledes, icke at Controllern upbörden utan
endaß, at tjena til fåker grund vid Statens formerande, at den må
kunna bära line föreßäende utgifter.

§. Ü2.

Med tilhjelp af de förflag, fom i 20 åro omförmålte, kan
val Kongl. Stats-Contoiret och de Värk, fom hafva Krono medels
difpofition om hånder, intaga Rånteriers och Caflfors tilflånd må-
nateligen, quartaliter eller för hvart halft år, och hvad, fom under

E den
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den tiden inkommit eller iitgått: men deraf kan likväl icke inbarn-'
las huru vida alla Räntor, i fin rätta tid inflyta eller om reftantier
och balancer af Krono-medel i Landet innefiå. Altfå ocli pä det
fä väl Kongl. Stats-Contöiret, fom Lands-Höfdingarne och andre
Värk, hvilka difponera Krono-medel måga bliTva underrättade 0111
tiJlfiändet huru flor hvars ock ens Upbord år, lamt huru mycket
deraf ännu i Landet inneflår och foljakteljgcn efterhöra ordlaker-
ne dertil, faint beförja om defs indrifvande, få mycket möjeligt.
år, ty böra och årligen fitmmarifke räkningar upråttas ofver alla
Råntor, fom antingen influtit eller bordt inflyta, men ännu inne¬
fiä. Deffe räkningar kallas fvmmarifl.e, efter fom de icke be-
liofva innehålla mera ån Iivarje Räntas namn „och fumma. Sådan
fummarifk räkning, lkall hvar Härads-fkrifvare författa ofver fin
Krbno-fogdes upbord och til Lands-Contoiret ingifva inom den i
Maji följande året vid vite för hvar dag, fom öfverflciuter, hvil-
ket vite tilfaller Lands-kammereraren, Kongl. Kam. Collegii Bref
den 20 Dec. 172p §. 18. vid hvilken fumtnarilke räkning bor följa
icke allenafi en fpeciel Råfilångd, utan ock til defs befiyrkande.
Fogdens Pant-lifla lika fpeciel på fiikerheten, fom hos hvar ocfi
en år tagen for defs fkuid, befiytfkt af Låns-och Namnde-mån,
hvilhen tilkommer uti Socken-fiufvan at uplåfas, och af Pråfien i
Förfamlingen at verificeras. Råft-långdeu bör hlifva quar hos Lands-,
Höfdingen, men Pant-långden, fom Krono-fogden bör hafva, in¬
föres uti Lands- Canceliiets Protocoll, Kongl. Kam. Coli. Bref den
24 Nov. 1779. Och åligger det derföre Härads-fkrifvaren, at genafi
efter det förre årets utgång begynna arbetet , och af Fogden in¬
fordra alla documenter, längder, ordres och qnittencer, fom
icke allenafi angå förra årets Ränta, utan ock höra til de förre
arens Balancer, famt i anledning deraf författa fummarifk-Räk¬
nings hvaruti inga Råntor böra uteflutas eller med hvarandra
fammanblandas, utan hvar Ränta, få i Debet, fom Credit fårlkilt
införas, Härads-Ikrif. Infir. i<58p. §< 10.

Fog.
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Fogden får icke droja med de documenters lefvererande til Hä¬
rads-fkrifvaren , fom han ålRar, dock kan han for deras angelå¬
genhets fkull icke lemna dem utan quitto, Hårads-Fogde Inllr.
i(588 §, i<5. Summarilk Rakning öfvcr Ränterie Medlen , få vål for
-års upborden, fonl de förre årens rellantier bör åfven Landt-Rån-
temållaren til Lands-Coptoiret ingifva, Regi. d. 13 Nov. 1739 §. 7.
Och bor CbartbdB - Sigilatce recogftjtion för Fullmakter åfven i
Summarifke Rakningen uptagas, Kongl. Brefv. den 5 Febr. i745-
Men fallån Landt-Råntemåflaren i lamma raknings Debet, bör up-
taga alla (lags medel Ürlkilt behofver han dock icke i Credit fkil-
ja Råntor och medel utan vid alföringar följa Kongl. Stats Contoi-
rets eller Landshöf Jingens anordningar, Kongl. Br. d. 18 Febr. 1747.
Når Fogdarnes och Laadt - Råntemållarnes Summarilka Rakningarc> O

til Landshöfdihgen inkommit, bör Landshöfdingcn dem ofelbart
igenomfe i fynnerhet, hvad deruti angår Balancer och Rellantier
på det Fogdarne ej må ådraga lig någon Balance; ty ingen ting bör
vid den 1 Maji för förra året lemnas oklareradt, fom icke med
Fogdens Refl - Langd år beffyrkt och linnes fvara emot Upbörds-
Boken famt den Ikyldigas Quittence -Bok, Regi. d. 13 Nov. 1739.
$. 7. Utaf Fogdarnes och Landt-Råntemållarnes inkomne Summa-
riike Räkningar författar Lands-Contoiret fm Summarifke Räkning
fårlkilt för hvar Ränta och underfåker tillika Balctncernes beikaf-
fenhet, få at Upbördsmån icke hos lig måga behålla några medel
eller af följande årets medel betala förra årens briller., Lands-Bok¬
håll. Inflr. i<58S $. 8. och bör uti Lands - Contoirets Summarilke
Räkning under balancerne fårlkilt utfittas huru mycket deraf år
flridigt, och beror på afgörande och huru mycket vårkeligit kan
utgå, Kongl. Stats Conf. Bref. d. 14 Febr. 1733. Formulaire för
Summarifke Räkningar fes af Kongl. Stats Cont. Br. d. 3 Octobr.
1Ö90, d. z6 Julii 172,«. och d. 10 Nov. 1733.

Delfa räkningar bör, Lands-Contojret årligen til Kongl. Stats
Contoiret infånda til den 1 Julii vid plikt för livar dag, fom of¬

ver-
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verfkrides, hvilken plikt tilkomnier Kamma r-Fifca len ] då han
derpå gor åtal, Kongi. Kam. Coli. Bref den 20 Dec. 1729 §. 18. fa
borde ock Lands-Contoiret vid fanima tid nemligen, den r Jiilii
ärligen til Kongl. Hof-Råtten inlånda Summanfk Rakning ofver
Lagmans och Håradshöfdings Räntan, lamt den nva Hof-Rätts-.
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Fonden, Kongl. Stats Cont. Bref den 17 Febr. 1756, fom dock i-
genom Kongl. Kammar Colleg. och Stats Contoirets Bref den 15
April 1778, ändrat är, och här ofvan i 2. §. afhandlat. Dylik
Summarifk Rakning åligger jämväl Regements - fkrifvaren fedan
han infamlat fine Mönfler- Ikrifvares Rakningar, innom famma
tid at formera och deraf et exemplar til Kongl. Stats Contoiret och

-det andra til öfverflen aflemna, Regements - Skrifvare
Inflr. 1733 $. ii. och Kongl. Brefv. den 18

Jan. 1757.


