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Rådmannen vid Stora Kopparberget?
Adeloch Hbgacktad

Herr HANS HANSSON
EGGERTZ

Min Gunßige Morbroder

Att ej illa uptages, det jag odmjukeligen vågattillegna Eder denna min Acaden ifka lårofpån,
hoppas jdg med få mycket (16rre tilliorfigt, tom
den vårdnad jag emot Eder hyier, och de flere
émhets prof af Eder mig blifvit ertedde, fordra
det föm en ovilkorlig fkyldighet. Det år allenafi;
på detta iåit jag kan v i fa . huru lifligt mitt finne
af erkånila år intagit , under hjertelig onfkan , att
den Milde Forfynen täcktes uppehålla Min Gun«>
fiige Morbroder vid bcftåndig iållhef och välgång.
Härden åran att med oiorfalikad högaktning itådfe
lefva,

Min Gunßige Morbroders

ödmjuke tjänare
ERIK FAHLSTRÖM.



Rådmannen vid Stora Kopparberget
Adel och Hbgaktad

Herr ANDERS JOHANSSON
Samt

DygdAdla Frun
Fru CHRISTINA HELLSÉN

Mine Hnldafte Foråldrar

Omfider yppar Rg ett tillfälle, det jag länge önfkat. jfagfår nu offenteligen förklara, att de välgärningar, bvli¬
ka Mine Hulda Foråldrar från fpädafle aren till närva¬
rande ßund oafbrutet behagat mig bevifa, äro Ja ?nångfal-
dige ocb fä ftore, att den vördnad, kärlek ocb tackfambet
mitt innre byfer, ehuru ofkrvmtad ocb brinnande hvar för
fig nägon fin kan vara , är deremot ett mer än otillräckligt
vederlag. Mine Hidda Föråldrar ! Denna lilla Academifka
Afhandling hade utom Rder koflηad ocb åtgärd a11drig fram¬
kommit ■, och det är Edar godhet, om, dä den Eder nu till-
egnas, den far anfes jåfom ett ringa prof af det vördnads-
jullafte och tackfammafle Rnne. Mitt bjerta onfkar Eder i
fullkomligare mätt, än mina tankar kunna uttryckas, den
AlldraHögfias bmniga nåd och välftgnelfe. Blifve jag o-
värdig, att af Eder vidare fä åtnjuta nägon godhet, om
den vördnad kan föråndras , hvarmed jag till dbdsfiunden
fkall framhärda att vara.

Mine Huldaite Foråldrars

Lydigfte Son
ERIK FAHLSTROM.
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Ζ. 7. Ν.
Om

Jordbrukets hinder och hjålp
genom forfattningar vid ftådfel,
Lego och fardag, i XVI. Cap, J. B.

§■ I.
Om Lagfiiftande klokhete?is fatta utbfning, till

förknippande af Regentens magt ocb Folkets välfärd.
väl Konungens åra , Tom Folkets fållhet up»

kommer af en myckenhet idoge, förmögne»
kloke och råttfmnige medborgare. Mannifkjor

fom upfödas och vänjas till luft: får arbete, dygd
och årerika gärningar, varda i alla fämhållen nyt-
tige, både for fig och andra. Ju famdragtigare
landets inbyggare inftåmma deruci, att låta af un-
derfåtelig karl k och vördnad för Konungens Höge
het, bringa fig till frivillig lydnad och obrotilig ef-
terlefnad af lagarne, famt till en råttikaffens med-
borgelig vånikap och inbördes förtroende, defto
ftarkare varda de, att emocftå Utlåndik öfvermagt,
och defto lyckeligare och fållare blifver tillftändet
innom Riket. Perfoner, hvilka våga upvåcka mifs-
troende oqh upftusfighet emot ofverheten, eller Öl·
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s AFHANDUNG OM

ka främja och underhålla tvedrågt, fiendikap och
forföljelfer, medunderilcare emellan , hafva der-
fore i alla tider och orter blifvit anfedde fom de
farligafte Rofdjur i iamhåilet. En god och mild Ko¬
nung ålfknr-fitt folk, och an vänder alla krafter till
deras välgång och trygghet, hvarmedelft han ffir*
värfyar och förtjänar fina underilkares vördnad, tro¬
het och lydnad, att de otvungit och enhälligt bi¬
draga till Defs Rikes magt, anfeende och hyrka.
Ju mera folkets förtjånh och inkomher, genom
Guds vålfignelfe och mångahanda indrågtiga närin¬
gar, tilltaga, deho rikeligare kunna de bevilja och
betala till allmänna fkattkammaren. Utlagorna var¬
da alldrig for hora och betungande, när de i be.
hårig proportion af väl lönande näringar uphäm-
tas , lamt rätteligen användas till folkets gemen-
famma heder och nytta, förfvar och forkofran. De
likna då et utfåde, hvilket vore ikada att befpara,
emedan det i finom tid betalar fig med en rika¬
re ficard. Deremot om all vinft och förtjenh i nå·
ringsfången , antingen af olyckeliga håndelfer eller
andra ti 11 hållningar uphorer och hannar, varder
den minha utgift tryckande och förhörande, for
den idoga , men fattiga fkattdragnrem Hela lan»
dets välgång och förmögenhet flyter fåledes ifrån
näringsmedlens harka och fördelacktiga drift, och
med deras förfall» ramlar både allmänn och en-
Ikiidt välfärd. Laghiftarens klokhet till deras be¬
främjande , vifar fig förnämligah i konhen , att fam-
srianbinda enfkild vinning med det allmännas för-

mon 5,



JORDBRUKETS HINDER OCH HJELP g
mon, på det, att då hvarje Näringsidkare väljer
och vinnlägger (ig om det, fom måfl tyckes landa
till defs egen båtnad, han , genom forfattningarnes
kraft och kloka tillämpning, må föranlåcas^ att til¬
lika arbeta for allmånn nytta, Lagen får Icke in¬
nehålla orått eller mannamån; men måfle framfor
alt gynna och ikydda dem, fom mail bidraga till
famhållets heder, förfvar och förkofram Derige-
nom utofvas den råtta inrikes (lats- klokheten , h v i 1-
ken använder hela Rikets magt och förmögenhet,
till alla enilclldta inbyggares förrnon och förnöje-
liga lefnad, famt-ftyrer , leder och upmuntrar al¬
la enikildta , att under inbördes tåflan bruka alla
fina gåfvor, krafter och egodelar, på ett (att, fom
mail och (åkrafl underftödjer hela Regements Krop¬
pens dyrka, anfeende och tillväxt. Detta år att ve¬
derbörligen regera iom månniikja, öfver männi-
ikjor.

2.

Om Jordbrukets bidragande till aümdnna ftyr-
kan och förmögenheten.

Hvaråil ögat finner ett väl upbrukadt land,
grödande åkrar, gråsrika ångar, farm ^hagar och
betesmarker upfylde med talrika Bofkapshjordar,
der år förnuftet förvisfadc, att träffa en mängd
månnifkjor , fom lefva fåkre och fornogde i fitt
arbete, under fin öfverhet, famt ålika den jord de
bruka och bebo« ömnoghet på in-och utlåndika Va¬
ror af alla flag, (om omlöpa 1 folkets dageliga han-
del och vandel, år en landets verkeliga rikedom, och
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4 AFHANDLING ÖM
defto ftorre , ju fållfyntare och dyrbarare Varorne
åro, ocli ikattas i grannfkapet. Ju mera inbyggar¬
ne åro i ftånd, att med fin noijacktiga fordel be-
ftåndigt fåija och kopa, defto båttre och varack-
tigare år deras välmåga. Antingen penningarne å-
ro ftore dier imå, och fins emellan råknas högt
eller lågt, gor det ingen ting till allmänna vålftän-
det, hvilket endaft beror pä handelens otvungna
och obehindrade lopp. Sä långe alle kunna med
nöijaktig fordel fålja och kopa alla de Varor och
arbeten, fom de fkåligen aftunda, lider ingen nöd.
Mängden af egodelar upkommer endaft af flit och
klokt arbete, fom ett lands invånare i fina Närin¬
gar använda, antingen Varornc otur Naturens iko-
te framdragas, eller genom konft vidare beredas
och förädlas, eller ock medelft fordelacktig han¬
del och byte utifrån erhållas. Utaf jordens bruk få
vi foda och varma, famt e,n flor del af de åmnen,
fom till husrum kläder, reletyg och husgerådsfa-
ker, af konftiga händer förfärdigas. De7i del, af
Jordklotets yta, med alla derpä upfatte orörliga bygg¬
nader , fom en eller flera männifkor } med andras
uteßutande nyttja ocb innehafva , kallas Fa/i egen¬
dom. Ju flera och dyrbarare frucktcr af fafta e-

gendomarne kunna hemtas och foryctras, defto hö¬
gre år deras värde, och defto mera bidraga de till
enfkildca och allmånna rikedomen. Att vårda,
plantera iföråka ocb hopjamla allehanda nyttiga väx¬
ter , kallas egenteligen Jordbruk, och en god jord*
brukare, dr den} fom på det häfta fättet fköter fin

mark,



JORDBRUKETS HINDER OCH HJELF. 5
mark, i anfeende tiU jord?nonerne och deras läge,
fa att hvar jordtorfva inä af βg haßa den bmnoga-
ße växt fom Naturen pä det fallet kan frambrin¬
ga , kvarjämte han fedan fom en klok hushållare.
efter de tillfällen, fom orten och granfkapet medgif
va, vet fkaffa fig den fiorfia vinning fom mäije*
lig år, af gärdens afvel eller afkomß. Och ailden-
(lund cn vis Regent med fkå! vill, att hans folk
ikall varda talrikt, famt draga all moijelig nytta af
det landet de intaga och bebo, fä måtte jordens
tillbörliga bebyggande, ikotlel och bruk,.blifva en
ibland hans fornåmita omlorger och ognamårken.
Se Kongl. Maj:ts Flacac angående Lappmarkernes
bebyggande d. 27 Sept. 1673. Riksd. Beil. d^ 4
Junii 1752. §. 11.

§♦ 3.
Om nbdvåndigheten och befkaffenheten i gemen,

af allmänna jhrfattningar till jordbrukets befräm¬
ja η de.

Aldcnftund fafta egendomarne hafva en nära
och Randig forbindelfe med det allmänna båda i
Borgeliga famhåilen (§, 2,), ty kan deras bruk och
nyttjande icke lemnas uti innehafvarens få fria väl¬
behag, fom den lofa egendomen, hvilken kan flyt¬
tas ifrån det ena landet til det andra. Qfverheten
och Lagfliftaren iore/krifvcr gemenligen fåttet till
jordens , bergens och vattnens tillbörliga brukan¬
de, hvilket måft proivas lända till Rikets allmånna
formogenhet, tillväxt och behändiga forkofran. Då
den rikafte grufva omiider aftynar och utbrytes ,

varder jorden rikare och frucktbarare, ju mera hon
A 3 ar** <M



6 AFHANDLING OM

arbetås, och ju fördeiacktigare hon nyttjas. Der«
emot den jord forn ingen brukar, år onyttig, och
den forn illa ikötes, lånder till affaknad och min-
ikad fordel for famhållet. Statens nytta fordrar
derföre, att få litet jord, forn möijeligt år, må lig¬
ga obrukad, famt att den uptagnc marken må ba¬
ra den hogfta fruckt och gröda, fom genom till¬
börlig flit deraf erhållas kan. For den orfaken å-
ro ock i forntiden lagar författade , huru jorden
rätteligen fkall bebyggas, brukas, anfas och vårdas,
huru flora andelar få till andra foryttras, forpan¬
tas eller utlegas, och under hvad vilkor; famt att
fmå arfsdelar ej fingo behållas, utan ikulle fåljas,
antingen godvilligt eller efter behörig värdering,
till den, fom ftörre del egde. Η varom kan jäm¬
föras 16gi års Hufefyns ordning med flera feder-
mera utkomna ; åfven Vi. VII. X. och XXVII Cap. F.
B. Kongl. Majtts Placat huru Skatte hemman ikola
bebos och brukas, få att de genom egornas fkiftning
i alt för många delar icke måge fördcrfvas. d. 10
Junii 1684· Cap. 7 §. Å. B. IV. Cap. 9 §. J.
B. Kongl. Förkl.ofver Förordn. af d. 30 Junii 1747.
ang. hemmans klyfningar, af d 8 Martii 1770.
Om Skattebondens piickt fes Η. E* R. R. m. m.
C. Rålambs Obferv. Juris Sid. 218. m. m. Således
år det utom all tvifvel, att öfverheten kan och
bör infkråncka och iåmpa jordegares och jordbru¬
kares naturliga rättighet, att ftyra och råda öfver
den jord de innehafva, få att deras förvaltning,
ej mindre må befordra allmånnt ån cnikildt vål,
nu och i framtiden. Ju mindre tvång håruti bru¬

kas



JORDBRUKETS HINDER OCH HJELP. 7
kas, deilo mindre mifsnöije, och defto låttare och
fåkrare vinnes -ändamålet". Genom inplantande och
bibehållande af goda fcder, famt med lackande upp¬
muntringar , hopp om heder och vinning , fruck-
tan för fkam och fmå pålagor, uträttas gemeniigen
mera, ån med de ftrångaile forbud och påbud. For
folkets hjärtans hårdhet, måfte en vis Lagiliftare
ofta tillåta det, fom år fkadeligt 5 emedan det all¬
tid år och blir fåfängt, att med lag vilja tvinga half-
va, eller ftörre delen af famhållec. En dylik lag,
biet icke ailenaft onyttig , utan ikulle ock leda till
andra lagars och fjelfva Laftiftarens mindre acktning.
Det åro allenafl några få genftråfvige och brätt-
ilige, fom med ftrafF och aga kunna tucktas och
hållas i tygelen, då de made åro (edige, redelige,
och frivilligt lydacktige» Fördenikull fom hvar
och en af egen drift år benagen, att forgfålligt und¬
vika fkada, och att af fin jord och fin möda föka
hemta den (förda vind och fordel, fom med vifs-
het förmodas kan: få böra författningarne (a till¬
ika pas, att alle få jordegare fom annars jordbru¬
kare, må finna en god och fåker törmon af jor¬
dens fiåndiga förbättring, men jfkam och ikada af
defs törfummeliga fkotfeL Ingen Husbonde bor
tillåtas att β mifsbruka fin magt, att landbonden
tvingas och hindras med ikjufsnicgar och långvä¬
ga dagsverken, hvarigenom defs hemmansbruk o-
åndeligen mer lider och förfvagas, ån Herregår¬
den förbättras. Genom tåta boflyttningar fkadas en
jordbrukare, och hindras ifrån många nyttiga gp-
romåi till landets upodling» Obilligt år ock, att

hård
t



8 AFHANDLING OM

hårde handtera en förftåndig och flitig hemmans
brukare, fom ej mindre ån jordegarc-n förtjänar of·
verhetens beikvdd. Han bor icke få i ctid up-
fågas och drifvas ifrån en gård , hvars egor han ,

med (in fvett och kådnad, fatt i godt ftånd, och
till inkomfterna formerat, ingen använder gerna
arbete c-ller penningar på den jord, hvaraf han ej
år fåker att få Jkörda fruckten. Derföre bör jord-
egarens ikåliga förmon, utom årliga afraden, en¬
da ft beflå deruti, att efter flera års forlopp , få ut-
lega etc förbättrade hemman, fom då kan bara dör¬
re och till åfventyrs dubbel ränta. Men få nödige
fom det år, att den trogna, kloka och idoga
Landt-hushållaren ikyddas , hugnas, och ibland li¬
na vederlikar hedras ; få angelågit år ock, att den
fom ikadar egorna, agas och afikråckes, att de la¬
te upvåckas till flit,att de okunnige underviias och
ledas af goda efterdomen, och att de fom värds-
lod handtera fin jord, och umgås dermed märke-
ligen fåmre ån deras grannar, måtte i Sockneduf-
van offenteligen angifvas, famt i förfamlingens när¬
varo af vederbörande Kronoberjånte formanas och
varnas, eller ock ifrån hemmambruket aflåttas.
Åndteligen, om jorden f!<all fkyndfammeligen up-
tagas, och alledådes kunna i nyttigt och brukbart
ftånd bringas, böra inga författningar ligga i vå¬
gen , att ju hvar och en , fjelf eller genom andra ,

må få bruka, nyttja, odla och innehafva få flor el¬
ler liten jordtortva , fom defs förmåga eller omftån-
digheter raedgifva. Det åro all enad förmegne per-
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Toner, Tom förmå med förmon emottaga och val
hifda err flor egendom , men otålige mindre bemed¬
lade, kunna vara hugade och i (fand, att behöri·
gen bruka en vret, tappa eller beteshage, faß de·
raK omftåndigheter icke tillåta dem, att befatta fig
itied alla tilihörigheter till ett hemman. Ingen tjän¬
lig plats i (fäderna och på landet, borde, utan nå'
gon liten årlig afgift, få af jordegaren lernnas all¬
deles obrukad och ofrucktbar, når någon till defs
upbrukande emot ikåliga vilkor, fig vid Domfto-
len lagligen anmåler. Om alla ikattlagde hemmany
egor Geometrice , aftagas, och jordeboken med
rånta och andra befvär, indelas eiter hvarje Jord¬
brukares (förre eller mindre andel, fynas egorne
kunna ftyckas, och ouptagne platfer föndras, utan
fara for Kronans eller enikildtas forfång. På det
fåetet fkulle högder och dalar, fand, hedar, kårr
och måfsar, fnart varda nyttigare;ßeniga och tufviga
pktfer, ja fjelfva bergen göras (låta och fruchtbå-
rande, famt den redan i bruk varande mark, till
afkomfter af (ad och gräs, eller andra jordens fruck-
ter fördubblas. Intet (om i Naturen år möijeligt
att nyttja , blefvo då lemnadc eller förfummadt,
utan till månniikjors gagn och underhåll, med 0-
fpard flit och omkåflnad beredr. Imedlertid roå-
fte fådana Hushålls lagar vara undeikaftade förbät¬
tringar, och alltid limpas efter tidernas omfl^iften,
famt folkets ombyte i feder och tankefått,om huf-
vud-affigten fom år jordens (låndiga förbättring»
/kall ernås.

δ 4,



AFHANDLING OM

Om fuenfka jordbrukets närvarande allmänna
befkaffenhet och binder.

Jordens afkomfter hårflyta dels af Naturens
åtgärd och kraft, dels måfte de främjas och okas
genom raånniikjans klokhet, möda och arbete. U·
ti fådana ting, fom den vilda Naturen allena fram¬
bringar , har Sverige alltid haft ett anfenligt of-
verflod, men deremot lidit brift på fådant, fom
genom flitiga händer och fordelacktiga inrättningar
fkolat anikaffas. Till fådes-växt och hvarjehanda
planteringar, äro våra jordmåner och belägenheter
åfven få gode, farnt luftens och väderlekens om·
ikiften lika gynnande , fom i angrånfande Riken.
I Ty (klan d (kola de häfta Hushållare icke komma
längre ån till 5:te hogft 8:de kornet, då likväl mån·
ge hos ofs hunnit till 20.de och 3o:de kornet. In¬
gen kan neka , att Svenika Landtbruket innom en
tid af 30 å 40 år anfenligen tilltagit, och på många
(tallen blifvit updrifvit till dubbel afkomit, i jåm-
forelfe mot förra tiden. Sjelfva äfynen af mång¬
faldiga nya upodiingar, famt af ett förbåttradt 1-
kerbruk på gamla iädesgårdet, kan derom ofver-
tyga livar och en. Likväl måfte man tillftå, att
det ånnu år fjerran ifrån den hogd, hvartill det
kan och bor uphjålpas. Mait alleftådes träffar man
några obrukade och ororde platfer« Det är fållfynt
att finna varnade, gödde, dikade eller genom plog
förbättrade ängar. Brift: på väl inrättade och hvar-
je vecka omfade beteshagar, är orfaken, att gråfet
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af Kreaturen mera fortrampas δη upåces. Boika-
pen fom drifves till fkogs, utmattas genom lång
våg fram och tillbaka, efter en mager foda , ut-
fåttes ofta for ikada af odjur, hvarifrån den, me-
delffc kåitfamrna vallhjon , nåppeligeu kan fredas;
att fortiga dec ikogarnes återvåxt hårmedelfl: aldra-
kånbaraft ikadas, då ihårre delen af fpåda plantor
afbitas, nedtrampas eller forqvåfvas. Ringa till¬
gång på gödfel, föranläter landtmannen , att måfta-
dels lemna haltva åker-jorden i hvila. Ehuru jor-
hrukets fvaga tillftånd ej år lika ofver alt, torde
dock vanfkocfelen kunna råknas vara ftörft på en
del Torpilåilen , utlegde hemman och Boftållen,
fom antingen alt för ofta komma att omfa innehaf-
vare , eller der åboerne utmattas genom fkjufs och
älgsverken. Det år ock «n ftor åtflcillnad emellan
de Sätesgårdars håfd och afkomfter, fom brukas
genom Fogdar och Råctare i Egarens frånvaro ,

emot dem , der en Husbonde fjelf och for egen
råkning torer dyrfel och tillfyn, i alla delar af hus¬
hållningen. Orfakerna till Landtfkotfelens fårfum-
meliga drift åro mångahanda , hvaraf en del åro
upråknade och bevifte i Herr Öfver Dire&eureit
Faggots mycket vackra afhandling om Landtbru*
kets hinder och hjålp, famc i foretalet till Herr
Stats Secreteraren von CarIesons Hushålls Lexicon.
Får min del tror jag atikilliga botemedel ikola kun¬
na finnas uti lorbåtcring af forfattningarne vid dåd-
fel, Iego och fardagpå landcegendotn, hvarom jag
denna gången forefatt mig att kårteligen handla.

B * 4 Ja2
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Jag vill derom yttra mina tankar med iförda vörd¬
nad for Lagen och den Lagftiftande magten, famt
ined en anftåndig driftighet och Öppenhjärtighet
för Fäderneslandets val. Derigenom hoppas jag
vinna mine G. Låfares ynneft och milda nttydning,
hvilken jag uti detta forfok ödmjukeiigen mig ut¬
beder. Min tanka år, att Lagarne böra förbät¬
tras , och låmpas till befrämjande af nåringarnes
tillväxt och förkofran, på det närings idkarnes flit
ej måtte bindas, hindras och qvåfvas, antingen af
Lagar och författningar, eller af jordegares obil¬
lighet och oforftåndiga egenfinnigher.

f.
Om Lego - afhandling i allmånnhet, och i fyn·nerhet rbrande Landtegendom.
Lego-afhandling (Locatio condu&io ) år en

ofverenskommelfe emellan tvånne eller flera per-
foner, om någon vifs egendoms eller arbetes nyt¬
tjande, emot betingad vedergällning. I fall före*·
ningen angår nyttjandet af enderas arbete, kallas
Contraölet Arbets lego, (Locatio conduölio ope¬
rarum) XIV. C. H. B. rnen rörer det nyttjandet
af någons Löfa eller Fafla egendom, heter det E-
gendoms hyra eller lego f Locatio conduölio re-
rum], hvarom Lagen något ftadgar i XIII Cap.H.B XXVIII. Gap, B. B. famt XVI. Cap. J. B. Af·
figten vid detta tillfallet, år endaft att betrackta
råtta befkaffenheten och inrättningen af jordens
bårtlegande eller uthyrande, att det kan lända till
egendomarnes förbättring, och deras uphjålpande
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till ftorre nytta och fruktbarhet. Ett fådänt Lego-af
tal år en förening, i kraft hvarafEgaren eller deß ratts
Innehafvare, till en annan uplåter och åfver lämnar
ett hemman eller lißt ftyeke jord, att på någon tid,
efter vedertagit eller förefkrifvit fått, nyttjas och bru¬
kas , emot en betingad och utfaß årlig lega , afgift
eller afrad. Hvad Lagen i IV. Cap. 7. §. J. B. förbju¬
der, att /luta köp eller fkifte med ötvermaga , Jung¬
fru eller vanvettig om deras jord, famt for Huftru-i
XI.C. 6, §-G.B. det galler ockomLego, ß att lego af·
handling med dem, utan förmyndares och målsmans
vett/kap och famtycke ar ogild. Ty det år likafom ett
kop och fala afnyttjande rått en ; och der famma ikål
år, blir ock Lagens förordnande enahanda. Når Lego-
gifvaren och tagaren bli/vit enfe om vilkoren, ochs
förklarat iitt frivilliga famtycke till de rättigheter,
fom å ömie fider blifvit beviljade och betingade, år
aftalet (Contra&et) ingångit och afilutadc, ehvad fåile-
penning derpå år gifven eller ej XIII Cap. 1. §.
Η. B. XVI Cap. 6. φ. J. B. Legogifvaren år dä
genaft ikyldig, att vid fardagen öfverlåmna den ut-
legde egendomen i behörigt brukbart (lånd, hvar-
emot Legotagarens fkylldighet år, att den då e-
mottaga, iamt att derifrån fvara för jordens eller hem¬
manets vederbörliga håfd , och iedan vid förelagd tid
betala det, fom i lega eller afrad blifvit utlofvadt. Men
för inbördes fåkerhet och råttelie ,famt till förekom¬
mande af all ikadelig tvift, år rådeligaft, att Con-
tra&et i vittnens nårvaro afiluras, och fkrifteligen
författas, deruti bör inryckas Lego · gifvårens och

B 3 . L®gO:
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Lego-tagarens namn, egendomen Tom till nyttjan¬
de uplåtes och cmottages, afraden eller årliga af-
giften, tiden huru långe föreningen ikall råcka,
upfagningen, borgens ftållande tor afraden, och hem¬
manets håfd, med alla ofriga förbehåll, fom å ena
eller andra fidim dervid kunna betingas, famt att
Legotagaren ikall vara fin nyttjande rået forluftig,
β fnart han icke till pricka i ackttager och full¬
gör de öfverenskomne vilkoren/ Nehrmans Juris
prud.Civ. Sid. 339.5.21. Jämför Hufeiyns Ordn. 168 i.
§. i. följ» Den iom uplåcer eller utleger etr hemman,
(Locacor), kallas Legoman, Jordegare, XV1.C. 1.2.3.
6§. §. eller den fom Jordegarens rått hatver §.7. eller
Husbonde §. 9., men den fom det till bruk och
nyttjande emot årlig rånta af andra emottagit (Con-
duflorj, Abo, Landbo §. 6. eller Arrendacor , Le-
gotsgare, Råntegifvare.

§· 6.
Om Stadfel.

Stådfel eller ftådja år en vifs penninge fumma,
fom Legotagaren (Conduclor) efter vederragit bruk
gifver h Lego-mannen, till vedermåle och tåker-
het, att Lego - afhandlingen år faflftåld , och att
han får vara vifs om uyttjandet af det omtingade.
Den kallas fåftcpenning i XIII. Cap. 1 §. Η. II. och
Gudspenning i XI. Cap. J. B. Stads lagen, fe Ar¬
ndts anmärkningar fid. 422. lic. d. Att ftådfla
hemman kallas i våra gamla lagar Gipt eller gift
gifva, gifta jord, eller giftas vid godfet. Lås io
Och 13 fl. J. B. Upf. L. och 10. fl. J. B. Suderml.
L. 24 fl.J. B. WåftmLJL iamt XX Cap. J.B.U L.

hvadan
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hvadan ock Giftoflåmma fått fitt namn. befe Herr
Canc. R. och Ridd. Ihres GlofTarium Sviog. tit.
Gifta. Col. 670. 671♦ Enligt Kongl. Maj:ts Man¬
dat d. 4 Julii i J83 , ikulle i flådfla af Kronohem¬
man utgöras hvarc fjette år , fyra daler i då va¬
rande mynt. jämför j£ong|# Placat d. 30 Julii 1600.
Nu fortiden betala Kronobbnderne på de indelte
henaman, ingen ny ilådila, få iånge de hemmanen
val bruka och utlagorne i råttan tid betala.. Kongl.
Reglern, ang. Milit. och Landsilat, hemman d. y.
Jan. 1684» §. 8. Kongl. Refol. på Allmog. Befv.
1686. §. 25. dito 1689. §- 10. Dito d.25 Maji 1720.
<s. 54. Varder Kronohemman ledigt, och uplåtcs
till ny åbo , tager Kronan ilådja. Men Landtbon-
der på Frålfe hemman eller Boilållen, erlägga ilåd-
iel, då nytt lego aftal /lutas, efter ofverenskom-
melfe med Frålfemannen, och Boftålls innehafva-
ren. Når Contraä: om Hofpitals hemman uphort,
eller gått till anda, betalas ftådja efter hogfta an;
bud vid offenteligt utrop, for Åbo - rättigheten
på 20 års tid. Se förnyad. Forordn. ang. Hofpft.
och Barnhus inråttningarne. d. H.Dec. 1766, Art.
III. §. 16. Vid famma ilådja får åboen fedan Bän¬
digt iorblifva om han vill , och fina ikyldigheter
icke efterfåtter. Forkl. oiver nyfsnåmde Forordn.
d. 3 April. 1770.

$•7·
Om den jord, fom kan och bor hartlegas.
All Landt-egendom, fom jordegaren eller defe

rätts innehafvare ^ej har tillfälle, att fjelf vederbör¬
ligen
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ligen vårda» /kota och nyttja, kan med ftörre nyt¬
ta for honom och det allmanna, emot billiga vil-
kor på viffa år» till andra idoga och förfarna jord¬
brukares förvaltning och uparbetande uplåtas. Landt-
hushåilningen innefattar en flor mängd af dageli¬
ga fyfslor och förrättningar, af hvilka ingendera
får vårdslofas , utan alla böra med omforg ftyras
och efterfes , af en acktfam och klok Husbonde,
om all möjelig nytta fkail kunna erhållas, och in-
gen ting förfummas, förderfvas eller forfpillas.
Huru (låt hushållning på de fleile Sätesgårdar, un¬
der Egarens frånvaro, föres af en myckenhet onyt¬
tig, förfummeiig oph ofta otrogen betjäning, det
utvifar dageliga erfarenheten, I hållet för den rin¬
ga rnkomft och behållning, fom Herren af godfec
och afvelen på detta littet åtnjuter, (kulle han ic¬
ke allenaft kunna erhålla ftörre och vidare fördel
af en förftåndig och drifvande Arrendaror, lom der
hushållade för egen råkning och åfventyr, utan
han (kulle ock vid aftiidec återfå egorna mycket
förbåttrade, och i flånd, att federmera båra högre
rånta, i fall åboen vore förviflad, att under orub¬
bad belittning i flera år, få upfkåra frukten affin
derpå nedlagde möda och kåftnad. For den orfa-
ken varda Kungsgårdarne, med Kronans och Ri¬
kets märkeliga fördel, uplåtne mot etc ihdgadt ar¬
rende på flera år; och famma författning år afven

fjord m^d åbo-rättigheten på Hofpitals hemman,vilken uplåtes, emot ftadgad årlig rånta, pä 20
Jfs tid till den? fom vid offenteiigt utrop bjuder

och
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och betalar den hogfta ftådjan, och efter de 20 Irs
forlopp, njuter Arrendatoren frihet, att mot famma
(lådda och ranta bebo hemmanet fä långe han vill
och kan. Se Forordning angående Hofpitals och
Barnhus inråttningarne d. 11. Dec. 1766. Artic. III.
§. §. 16. 19. Forkl. deröfver d. y. Apr. 1770. Om
våra Boflålls hemman yttrar (ig Herr Öfver Dire-
fteuren Faggot mårkeligen då han fåger : Embets
ocb fyfilomänn är o , [om tidafl underkaflade flytt¬
ning från ett till ett annat BoßäUe; ocb faß fädant
Jker till deras fbrmon,få är likvift naturligt, att
ingen lägger någon färdelss kåflnad å landtbrukets
upbjälpande vid ett Boflålle, det han δη/kar få 6f-
vergifva ju förr ju hållre, hvarfhre ock det icke år
rart, att Boflälls bafvarjie komma att lida vid Hufe«
fynerna; ocb faß de /kulle någorlunda begå flg der«
vid, få kråfver dock ett ricktigt jordbruk långt
inera. Deras fyßlor ocb fhrrättningar tillåta dem
ej eller, att något färdeles använda tiden på jord«
brukets ans ocb tiUfyri, fåfom ock ßhrre delen icke
fhrflå fig flört derpä, eller hafva bug dertill. De
må[le altjå lita på legofolket och då kan man tån·
ka t att jordbruket fkotes derefter, Derfire /kall man
fällan eller aldrig fä hbra, att Jådana Boflällen äro
lönande for innehafvaren, men väl att de draga me«
ra ut än in. Se Svenfka Landtbrukets hinder och
hjälp 4:de (lycket fid. 3? 33.1 följe håraf torde det va¬
ra både för det allmänna och endelBoilållshafvare nyt¬
tigare, fom deras Boftållen med vederbörande Lands¬
höfdingars och Chefers famtycke, utlcgdes på viiTa år,

C emoi
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emot en hadgad årlig ränta i fpannemål och perfedlar,
antingen fkåligen utfått efter ortens vanlighet och
hemmanets befkaffenhet i jåmförelfe mot andra dy¬
lika a), eller ock på öppen Auftion frivilligt an¬
buden; dålboen innan tillträdet ikedde, tillika ikul*
le (lålla fåkerhet för hemmanets behöriga håfd,och
alla deraf gående ikyldigheters årliga fullgörande,
famt i brift deraf, vara fin Iboråttighet forluftig,
och derjåmte eriårtja fkadan, hvarpå Boftålls haf-
varen egde att hafva infeende. Defsutom hafva
många hemman få vidftråckte egor, att hemmans
brukaren fjelf ej hinner eller förmår, att alla tjän¬
liga platfer deraf, vederbörligen uptaga och nyt- '
tiga göra, i hvilka håndelier det borde vara ho¬
nom obetagit, att emot billiga vilkor, fådana mer
eller mindre olåndiga jordftycken, till andras upod-
lande, och nyttjande på vifs tid öfverlemna. Om
fådana Contraffcer blefvo vid HåradsRåtterne angif-
ne, i Protocollet intagne, upodlingarne eller Ny¬
byggen, på hållet befigtigade och Geometrice af-
tagne, famt i jordeboken till någon andel i hem¬
manens ränta och ofriga ikyldigheter antecknade ,

fynes ingen ikadelig föndring ifrån egornas råtta
bolftad, vara att befara« Det år rimligare och för¬
nuftigare, att ikatten och jordeboken inråttas och

de-

a) Jåmfor Kongl. Br. till Kr. Colleg. angående'fin·
fne Officerares Bohållens arrenderande d. gMartii 1720iongl. Refol, på Kr. Btf, Befv. d. 11, Jan. 1757. §. 24.
n; 2* 5. Förnyad Forord. ang. Hofpitals och Barnh, in-
fåttn. d. ii. Dec, 1705, Art, III. §. ig.
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delas, efter jordbrukares florre eller fmårre ande¬
lar, och hvarjehanda uptagne lågenheter, ån att
jordbruket ikall hindras och infkrånkas, efter jor¬
debokens inrättning och råntans gamla beräkning,
Jämför Kongl. Refol och förklaring öföer 1677 års
Piacat, af d. 12 Mardi 1682. Kongl. Br. d. 1 Julii
1682, ock d. 7 April 1685. uti Juflit. verk. Sid.
75Ί. 780. 894* 1681- års Huiefyns ordning §. 22.
Refol. på Adelens befvår d. 23 Dec. 1682. §, 15.
Kongl. Plac. d, 14. Aug. 1690. Förord, huru E-
godelningar i Öilerbotn hådan efter måge forråttas,
d. 2 Dec. 1766. §, 9. Hr. Kongl Secret. Schön*
bergs tal om Grunderna tili Näringars upkomft och
fårfalk Sid. 121. 12%.

§· 8«
Om vilkoren vid ett hemmans Legande.

Efter Naturens allmänna och medfödda rått*
flår det i hvar månniikjas egit välbehag, att öfver*
låta åE andra få flor eller liten rättighet till defs c-
gendom och gärningar, fom hon af egen otvun¬
gen drift finner för gode; famt att derföre betin¬
ga (ig fådana férmoner, fom hon kan vara nogd
med, och genom andras frivilliga begifvande kun¬
na ernås. Till denna naturliga friheten, kommer
vår Lag ganika nära, då den i 1. §. XVk Cap. J.
B. lemnar till Jordegarens och Landtbondens egic
aftal , att förena iig om hemmans flådja, antingen
på längre eller kårtare tid; famt i 6 §. famma -Ca·
pitel förordnar, att de, fom lega ut eller till legö
taga gods och gårdar med vilkor, fkola ä båd«

C 2 (idor
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jfidor råtta % efter det, fom afcak år. Likväl e-
medan alla enikilta perioners gärningar och ofver-
enskommdfer i borgerliga famhållen , böra eniigc
Lag inråttas , och dyras till medborgares gemen«
famma båda (§. i.). Så fynes med ikål kunna hit
lampas, hvad i XVÜ. Gap» 7 §. A. B, dadgas om
teftamente, att alla Contra&er emot Lag, bora ef¬
ter Lagen råttas, och i alt ofrigt galla efter inne¬
hållet. Lagligt ftånde, olagligt återgånge I Ca o.
i §. J. B. Vill. Gap. G. B. i Gap. 2 §. Η. B. XX
Cap. R. B. Kongh Br. d. 19 Julii 1751. XI Cap.6.
8. §.§. G. B. 1 Gap, 4. 8« § §- H. B. På hvad fått
en egendom ikail få nyttjas, ankommer utan tvif-
vcl på Egarens behag och foreikrift, åfven fom jord¬
brukarens fkyldigheter bero på defs egit otvungna
åtagande. Ingen må derfore tvinga Legotagaren
till andra befvåc och cfgifter, ån hvartill han hg
forbundit, och ingen får emot egarens vilja, bru¬
ka eller nyttja defs egendom. Skulle legotagaren
olofligen tillgripa och använda något af jordegarens
mark , anfes, det, fom åverkan,och år i lagen VHi.
Cap. $ §. X. Cap. 7. §. famt XIV. Cap. 2 och 3.
§§. B. B. vid plikt förbudit. ingås Lego ContraQ:
utan annat aftal,ån om hålften bruk, eller en vifs
utfåft ränta och arrende, då anfes alla andra hem¬
manets fkyldigheter med dilla tigande famtycke
Vara bifallne, att utgöras efter alimånt bruk och
lands fed, hvarom kan låfas Abrahamssons anmärk¬
ningar vid L. L. fid. 385. Men aldenftund Jord-

. «garen formpdéligen bad kånner fina egor? famt
de
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de tillfällen och lågenheter, fom till deras förbät¬
tring och fördelacktigaite nyttjande kunna vara, fa
år förfigtigail och iåkrait, att han fjelf förefknfver
fåttet till hemmanets bruk och behöriga ikötfei.
Och fom enligt XXVil. Gap.7. §. IhB., innan bon¬
de afflytter oth hemman tillträdes, Hufefyn bor
hållas, öfver alla hemmanets tillhörigheter i åker,
ang, hagar, ikog, utmaik, Ηumle-trå-och kryddegård,
med alla hågnader och bygnader i Man och La¬
dugård, Qyarnar och Torp/tallen m. nr», hvaraf en
sfikrifc bor låmnas den tillträdande åboen, rill be¬
vis huru han det hemman emottager; få iynes ock
deruti beqvåmligait kunna införas och utfhkas,hu¬
ru Kvart iiycke jord, efter defs fårfkilta natur och
be/kaffenhet båft må kunna od'as, och med fordel
nyttjas; emedan det alltid blir ior jordbrukaren få¬
fängt, att arbeta emot Naturen; och Naturen vet
ej af några alldeles odugeliga platiér, når hvart
och ert (tycke mark, användes till det ändamål,
hvarti 1 det i fig fje lic år tjånligafh For den or-
faken vore det nyttigt, och /kulle lända till åboens
undervisning, om uti Hufefyn.s befkrifningen no¬
ga utfatres, hnru åkerjorden bor indelas till låden
och hvila, huru fådes ilagen af hvete, råg, korn,
hafra ärter m. m. böra fordelaktigaft efter hvarsndra
omfas och ornfldftas; huru trådesgårdet bor köras,
dikas och redas, huru flor del deraf bor gödas,
eller med ett vift lafstal aftorrkad kårrjord, dya,
torf, hopikåtad matjord i ikogen, kalk, brand le¬
ra, mergel, eller annan, påförd tjåniig jordblanning,

C 3 efter
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efter lagenheten och be/kaffenheten ärligen förbät¬
tras* Huru ången ifrån ikadeligt och onyttigt be¬
tande, ikall om våren fredas, huru den magra och
torra ängsmarken bor, litet flycke i fonder, up¬
plågas, befås och fom en åkerjord handteras, huru
den tufvoga ången bor jämnas och tutfår lakas, hu¬
ru fanka och mofslupna ångar hora dels med vår¬
vattnets updåmmande, delsmed gödfel» vattnets le¬
dande ifrån ladugården vattnas, dikas; med lera,
kalk eller a/ka öfverhöljas, med håildynga gådas,
iamt med planterade iöftråd af Al, Saig och Pil,
i fynnerhet på Norra och Vållra iidan för vådren
ikyddas. Huru beteshagar bara uprödjas, med Alm,
Lönn, Lind, Hågg, A/k, eller Rönn omplanteras;
i flera afdelningar till ömfande hvar vecka och för
hvarje flags kreatur iarikilt inråtta?, och fö bättras.
Huru vindfållen och mogna eller a't for lått vä¬
xande tråd, endaft få på ikogen bårthuggas, famt
huru ikogsmarken bör till bördighet upbmkas,
och imedlertid ifrån alt Boikapens betande, tramp-
och vallande , i (in tillväxt fredas \ huru trå-och
Kryddegårdar böra antingen anläggas, utvidgas
eller vid magt hållas, huru hågnader af flen , häc¬
kar eller omdikade jordvallar, bora årligen upfo-
ras; Hvilka ilags kreatur, och huru många, efter
betets och ängens befkafFenhet, med behörig nyt¬
ta kunna der underhållas; Huru ladugårds byg¬
gnader med dubbla bottnar och /kullar, till befpa-
ring af tak och grund, famt till undvikande af o»
jiödiga gafvel-viggar, kunna tillhopa byggas. Hu¬

ru
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rii hushållningen med Torpare, till gårdens iåkra«
fte och itorfta hormon fkall inrättas, Huru fifkevattn,
jagt och Djurfånge förfvarligen får idkas m. m.
Härom förtjänar, att låfas Hushålls Lexicon fid. 33.
49. 59, famt orden Beteshagar, Bofkap, Jordblan-
ning, Saig, Åkerbruk, Ångikotfel m. m. hvartill
lågges jåmforelfe mellan 2:ne lika Säterier med o-
lika hushållning af Hr. Busch. utomHr.Baron Brait-
ners och Hr. Öfverfte Lieut. Bojes vackra hus·
hålls böcker. Jämför Hufefyns ord. 1681.

Anmärkning,
Jngen mark bor lemnas till fkog, fom kan med

ftorre fordel upbrukas till åker eller äng. Skogår naturens och icke kondens verk. Planterande
ikogar åro en dickt. Vill någon hafva /kog i finTrägård, måde platfen helt och hållit lemnas till
Naturens blotta åtgärd. Alla obebodde platfer,ochde , fom fig fjelfva lemnas, varda gemenligen medfkog, efter fin art bevåxte. Tråden fkjuta antin·
gen telningar ifrån roten, eller fålla de frö, fom
utfpridas och gro, der vädret lemnat dem. Alle-
ftådes der defie fpåda plantor få då orubbade for
Bofkap och Månnifkjors trampande,upvåxer fkog.Genom beteshagars nyttjande kan derfore fkogs-våxten låttaft befrämjas. Goda beteshagar och väl
upbrukade ångar, fkaffa defsutan landtmannen bo-
fkap, dragare, godfel, omnoghet på flera flagslifsmedel och båttre föda, både for fig och andra.

§· 9»



AFHANDLING OM

Om Gifto ßamma och Lifstids ftådja, huru
vida de hora hallas, och uphbra, eller fä bytas.

Tiden eller de vifTa åren, fom emellan jorde-
garen eller defs ratts innehafvare å ena , farnt åbo
eller arrendator 3 andra iidan, blifvit med inbör¬
des famtycke utiatte , till en Landregendoms be¬
höriga nyttjande , emot vifs ftådjas erlåggande, och
en faftflåld årlig afgålds utgörande, kallar Lagen
Giftoβamma , i XVI. C. 3. 5*. 6. §§., och i 15 §.
då den tillika innefattar tiden , fom till nyttjande
af utlegde hus och gårdar i Staden blifvit betin¬
gade 3 heter den Legoftämma> fom åfven namnes i
11. och 13 §§. detta Capitel, och XVIf Op. j §»
J. B. Eljeft kallas den i 7 §. ftåmmotid och
i 13 §. ftåmmodag. Ud gamla Lagarne få val fom
i nya Lagboken ikrifves ftämna \ men i andra För-
ordningar få v ål fom i Gloftarium Sviogothicum a.
St. ftår giftoftåmma. Når Lego aftal om hemmans
bruk, emot vifs afgift och årlig afrad betingas,
aft racka i Landboens li is tid, kallas det Lifstids
flädja, hvilkcn ej får ilutas om mannens lifstid al¬
lena , uran bör åfven ftråcka (ig till hudrun efter
hans död, få långe hon icke ingår annat gifte. XVI.
Cap. 2. §. J. B. Denna Lagftiftarens förefkrift,
iynes grunda fig derpå, att Man och Huftru lef-
va i gemenfkap, och böra till gemenfam nytta,
val iköta hushållningen och förkofra hemansbru-
ket. JåmforHr. Westdahls uttydning ofver Sve¬
riges Lag I. del. Sid. 266. lit. d. Königs Lård.
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ofri. 2 Tom. Sid. 205-, §§. 18· 19 Eljeft ftadgar
vår nu varande Lag, ingen vifs tid till giftoftåm·
ma. I gl. tider var den 8 är. Efter K. CHRI«
STOPHERS Lagbok finnes giftoftåmma råknats 6
år, och på 7:de året ikulle bonden ny gift gifva
XX Gap. J. B. L. L. Detta lämpades den tiden en¬
kannerligen till Krono · hemman; ty andra hade fri·
het,att antingen låta bero vid lagens förordnande,
eller efter behag om någon annan (lådfietid, med
landbd ofverenskomma. Se 1681, års Hufe fyns
ordn. §. τ. Abrahamssons anmärkningar Sid. 383.
Härvid har det ock fått förblifva i Hogftfal. K.
FRIEDRICHS Lagbok, få att det år lemnadt till
jordegarens och åboens egit godtfinnande , att om
längre eller kårtare ftåmmöcid iig förena. XVI. Cap.
i §. J. P. År någon ailenaft på vifs tid innehäfva-
re af Jordegarens rått, fom en Boftållshafvare eller
Fidei CommiiTarius, få galler det med honom om
jordens bruk ingångne lego-aftal, ej längre, ån
för Legomannens tid; få att efterträdaren derige-
nom ej hindras,att efter foregången upfågning och
fardag drifva åboen ifrån hemmanet, faftån den
med torra innehafvaren aftalte giftoftåmma ej år
ute. Reglern, ang. Milit. och Lands ftat. hemman
1684. § 13. Refol. på AUmog. befv. I6g6. /. 25-,
Kongl, Br. till Öfverften d, 15 Mart. 1693. Reglern.
i#9y §. 2j. Dock får en ny Kyrkoherde i Skå¬
ne, ej uphåfva fina Pråfte - och Annexe - Bönders
Lifstidsfiådja, fom de medelft någon föregående
Kyrkoherdes ftådjobref erhållit, aiienaft de fin å-

D tag-
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tagne pl ick t och ikykiighac årligen fullgöra. Se
Wilskman-· Eccieiialiique verk Si i. Kongl. För-
ordn, om Pråih upbörd i Skåne d. tö Oelobr. 1723.
§. 12. Men alldenflund det äil manna båda myc*
ket derpå beror , att al i jord i Rikec må ef ter han*
den förbättras, och upbringas till möjeligaile frukt¬
barhet ( §r z.), hvilkec utan ett idkefamtoch lång¬
varigt arbete, famt mycken kåflnad fållan kan fke;
få år både nyttigt och nödigt, att alle idöge Jord¬
brukare öfverallc upmuntras , och göras genom lag
trygge, att ingen, på en vifs utfått längre tid ikall
få förhöija deras ränta, elier eljefb emot deras vil¬
ja kunna bero;va dem, den \ål upbrukade jorden,
och deras deraf förväntade fruckt, for slia upod-
lingen och håfden använde arbeten och nedlagdekåflnader. Erfarenheten intygar, att utgiften och
mödan på obrukade och olåndiga platfers föriåc-
tände i bruk bart iland, meråndels i flera år öfver-
diger afkomflen och båtnaden. Det år förfl i läng¬
den , fom det fortråffeligen väl lönar mödan, och
betalar långt mera ån påkåflnaden. För den orfa-
ken år vid Krono hemmans bårtflådjande nu för
tiden ingen giftoilåmma utfått, utan den Bonde, fom
val håfdar fin gård, och i råttan tid utgör utlagor-
ne , förfåkras för fig famt defs Barn och efterkom¬
mande , att framgent blifva vid hemmanet odrefven
och orubbad, utan någon ny flådfels afgift, Reglern,
ang. Milic. och Lands fl. hemman 1684. §. 8- Mo-
dee Sid. 223. not. Refol. på Allmog. befv. 1686.
§. 25. 1689. §. 10. För egendomar, fom enfkilca

per-
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perforier ega eller innehafva, fynes Giftoftåmma,
genom lagens allmanna förordnande, biljigail: kon-
ni ilad gas och fördkrifvas, till en tid af 18 å 20
Sr, hviiken å ena ii dan kunde vara tillråckelig, till
j>rd brukarens upm un trän och belåning, för defs
på egorna använde flit, utan att på andra fidan alle
för långe betaga jordegaren fri förvaltning dfver
fin egendom, eller hindra honom att af hemma¬
nets förbättring kunna med tiden vinna flörre fpr-
moner och Jnkomfter. Fordn. ang. Hofpit. inråtm,
d. 11. Dec« 1766. Art. III. §. 15. Och på det gif-
toftåmma pä BoftåiLn ej (k-iile rubbas af Boftålls·
hafvares ombyten , iä kunde alla lego-Contraft
derom, ingås och fi ltas med Landshövdingens och
öfrige vederbörande hogfta Formåns famtyckc vid
hvarje ilat, hvilka på (itt anfvar borde dervid be¬
vaka Boftållcts lörroon och efterträdarens rått. Jåm·
för Reg'ern. ang. Milit, hemman· 1684. §§· 2. 3. der-
r:ti (hdgas om en förfummejig officerares Boitålles
bårt-arrenderande, medelft: Öfverftens förforg. Re-
fol. på Krigs Bef. befv. 1723. s. Modee iid.439.
Tillagg Refol. påe Krigs Bef. Befv. d. 11. Jan. 1757.
§. 24. angående Öfverftens flutna och gillade Gon-
traft på 3 års tid , om en vifs eller få kallad ftad-
ge ranta for Kneckte hemkalls hemman vid Björne¬
borgs låns Regemente. Genom fådana 20 åriga
arrende contrafter, år landifkötfelen och jordbru¬
ket i Ångland högt upbrukadt ;och förkofradc, bi-
de till Ärrendatorers, Jordegares och hela iamhålr
iets nycta. Se Hushålls Lexion Sid. 14. Jämför

D 2 Hr,
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Hr. Kraftmäns utdrag af forelåsningar i landthus-
hål In ingen Sid. 42. 43.

Så fnart en lego afhandling emellan behörige och
fullmyndige perfoner år lagiigen (lutad C ξ $}, antin¬
gen legoiiåmma genom lag eiler med bagge fidors
frivilliga famrycke blilvit utfått, bor den då, och
ej emot någon deras vilja återgå. H- B.ken I. C.
2 §. Derigenom får legomannen en oftridig råettill ftådjan, få vål foni att upbåra årlig afrad ; och
legoragaren blir ifrån den (lunden berättigad till
jordens eller egendomens nyttjande,enligit Lag ochéfverenskomrmnde f§.8-)> få långe giftoilåmma räc¬
ker. Fordenikull har ingen, hrarken jordegaren
fjelf, eller defs £nka,Barn och arfvingar efter ho¬
nom , någon magt, att upfåga och bårtdrifva en
åbo och arrendator

, eiler defs Enka, och barn,
medan gifcoftåmma varar, få långe de rickcigt ut¬
göra .afrad, med all annan hemmanets årliga (katt
och tunga, famt vårda hus och alla egot* efter lag,eller noga upfylla de vilkor, fom genom fårfkild
afhandling blifvit fåreikrifne och utfåile» Detta
galler ock for Mannen och defs efterlämnade ogif¬
ta errka, få iånge de lefva, når hemman år (lade på
lifsrid. Det fynes ock i lika måtto bora ilråcka figtill den åbo, på hvilken landbo, med Husbondens
fanitycke fin rått öfverlätit. XVI Cap. £,. 3. och 6.
§§. J. B. Kongl. Maj:ts Ffirkl. ang. Barnhus och
Holpitais hemmans utikylder och befictning. d. 5:.
April 1770-, deruti Art. III. §. 16. af Forord. d.
it. Dec. 1765, år något andrad, och innehavaren
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af hndhondes rått, lika förmon, iom forfla antag¬
ne åbo blitvic tillagd. Icke mindre år det på an¬
dra (idan en Arrendators, med defs huftrus och
af [vingars plikt efter hans död , att qvar-blifva
vid det emottagne hemmanets bruk, och fullgöra
de , efter Contraffc , Lag och landsfed, der med
ίό knippade ikyldigheter, under alla de åren gif-
toftåmman påiiår, få framt de ej fkaffa annan äbo,
fom i deras dralle behörigen afbördar , hvad de va¬
rit förbundne till XVLC,3.6. 7. §§, J. B. X. C. i.
§. Ä. B. Hvad om giftoftåmmäs orubbade be-
itånd , och obrottsliga hållande, till följe af 3. §.
XVI, C. J. B. nu anfört och bevifl år , fynes all¬
deles uphåivas genom 15. § i (amma Capitel, (om
ftadgar, att Köp bryter legojiamma, fa att köparen
har rnagt, att landbo få val fom hyresman u ρ föga,
och efter laga färdig ifrån gården drifva; jämväl'
att jordegare då han varder husvill och tränger fin
fafla egendom fjelf nyttja, fkali vara berättigad,
att upiåga och rubba landbo och hyresman, innan
Mmmotiden år ute. Uti detta förordnande år fvårt
att igenfinna ikål och billighet. Ty hvad köparen
angår, få kan han genom köpet icke få ftorre rått,
ån få Ijareη fjelf eger , och enligt lag pä honom
öfveriåcer: och for famma ikål, fom lifstids ftådja
å land/t ej får genom köp, fkifte eller gåfVa bry¬
tas, XVI. C 15. §, j. B., och fom jordegarens arf-
Vingar åro forplicktade, att flå vid giftoifåmma, till
dels den ute. år , XVI G. 3. J. B. för famma v
orfak bör icke eller legoftåmma någoalin af köpa-
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ren kunna ryggas. Den rättighet, fom en Ärren-
dator utan förbehåll af råtta egaren dagligen fått,
och iedermera icke förverkat, kan aildrig emot
hans vilja råttvifligen honom afhåndas. jåmlorFor·
ordn. ang. Hofpitals inrårtn. d. ii. Der« 1766.Are.
III. § 23. Aldraminft fynes en Bogenår vid an»
Aåld utmatning vara berättigad , art for fin ikald-
fodra η enligt \ Λ C. 8 §- Ütf. B. njuta bactre råte
till förvaltning af en utlegd eller bårthyrd faffc e·
gendom , ån gåldenåren /haft, och lagligen kunnat
utofva. Det vore fförre ikål for landbo och hy-
res man, art få upfåga fin forbindelfe, når egen¬
domen , ntom dras famtycke , kommit i annan
mans hand, hviiket åfven Abrahamsson i fina an-
mårkn. Sid. 591 nudgjfver. Η v ad dernåft en hus¬
vill jordegare beträffar, år det val en olycka
for honom, fam fö .-tjänar medlidande;} men deri-
genom blir han ingalunda berättigad, att ffråntaga
fin landbo defs-rått»-eller att innan den betingade
tiden förflutit, göra honom husvill, halft, då intet
forord derom blifvit gjordr, och i afcalet dem e-
melian inryckt. 1 få hne handel fe ftår det honom
■öppet, att fp k a flg fa mm a utvägar., fom landtbon-
den (kulle nodgas tillgripa, eller ock art om αftra¬
de - i förtid, med honom i godo förlikas Denna
köparens och jordegarens forrmon, att få bryta le-
goftåwma, blir ock mindre betydelig , i fall de ef¬
ter detta lagfens rum (kola fornöja landbo for af-

• trådet, och fylla all hans fkada; emedan de på få-
daqa vilkor, låtteligen kunde öfvertala honom, att
godvilligt flytta och afftå (in rået. Skade - eriåttnin-

gen
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gen kunde ock leda till forderfveliga råttegånger,
i fall åboen de förre åren lidit ffcada at miisvåxt,
den han genorn de följande årens omnogare \ ål-
fignelfe hade hopp att få erfatt, For ofrigr fynes
detta giitoftåmmans brytande vara ftndande emot
landets upodling och allmånna båfta , emedan det
håller en jordbrukare i beftåndig.ovifshec, om nytt¬
jande rättigheten af den jord häri ftadilat, och af-
ikråcker honom ifrån många käft (amma, men ryt¬
tiga foretaganden till hemmans egornas förbåitridg,
ingen anledning till denna regel, att köp bryter
legoftåmma, finnes i K. CHRISTOPHERS lagbok,
ej eller i den af Glorvordig i åminrtelie K. GUSTAV
ADOLPH utfärdade ftads Lagen, Det åro endaft
tvånne ftållen i våra gl. landfkaps lagar, 5 fl. J.
B. Uph L. och 9 fl. 7 Bygd. B. Öftg. L, fom
velat hit dragas af Håradshofd. Abrahamsson a. ft.
Sid. 390, 391. Revif. Secr. Fhrenstråhle i Juris
prud. Civ. Ill afdel. C. XIII. $.13. Sid. 336, Borg-
måft. Arnell i anmårkn. ofver Stads - lagen SicL
424. lic. b. Men utom det ovift år, huru vida
Uplands och Öftergochlands lagar rätteligen bora*
och vid utkaft till nya Lagboken bordt till hela Ri¬
ket lampas, få fynes på bemåke ftållen mera an-
foras , huru jordegares egen villiga förfarande e-
mot landbo , den tiden var efter landsfed , och
hvad erfåttning han derfore af dem borde njuta \
ån att det fom en billig och gagnelig forfattning
till det allmånna båfta påbjudes. Jåmfår Stiernhok
de jure Sveonum & Goth, vetuft. 153, Forfta up-

hofvet
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hofvec till denna fatfens antagande i vår Sven/ka
Lagfarenhet, fynes Prof. Loccenius varit i fin Sy-
nopfi Juris. Quaeft. I: na Dflfertar. XVIitas pag, m.
422. famt H, E. R. R. m. m. Hogvålb. Hr. ClasRÅlamb uti obfervat. Juris Hb, Iii. c. IV. obferv.
i. pag, m. 213. 214. Tyikarne hafva ock denna
regel: Kaufs gehet vor Miethe y fom likväl plågar
olika förffås och förklaras. Se Reg, Juris Priv. a.
C. O* Reckenberg pag. y2g. §. 48. De ikål fom
till beftyrkandc af denna meningen plåga anföras,
åro uptagne och beivarade i 2 Tomen af Königs
Lård. öfn. III. del. VII. Cap. §§. 26. 27. Sid. 206.
207. lit. e. f. Skulle en Jordegare .flu ta lego af-
handling med tvånne,-få har val den båttre rått,
fom förfl: flådde , i fall tv i it dem emellan yppas ,
innan hemmanet tillträdes; XVI. Cap. 16 §. J. B.
men om den lenare ej vet något af den förras Com
tracfc, utan på god tro flyttat till egendomen, fy-
nes intet ikål vara , och fkada för det allmånna,
att utdrifva den , fom förfl dit flyttat, emedan han
genom utflyttningen biefvo utom fict förvållande
mera lidande , ån den, fom till gården med bo
och bohag ånnu icke ankommit, och hvarigenom
ikade erfåttningen åfven för Jordegaren biefvo dör¬
re och fvårare. Jamior Abrahamssons anmårkn. a.
ft· Sid. 386 lit. a.

Anmärkning.
I fall det, fom angående Giftoflåmmas llngre

och oryggeligare beflånd, nu anförde år, fkulie i
framti·
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framtiden hafva den lyckan att vinna bifall, och
biifva en Lag, ikulle mången ftuderad perfon hell¬
re taga ett Landtgods att (kuta , och fom en kåck
Hushållare t II Jordegarens och det allmännas nyt¬
ta, med egen och dels familles fåkra fördel och ut-
kornft upodla och frucktbarare gora, ån att i ogift
ftånd férfpilla fin båfta tid , under fikande efter en
fysila, med ringa och otiilråckelig Kronans lon.

§. 10.
Om upfågning, fardag och gijtofiammas för·

långande geno?n fiillatigande.
Når antingen Landbo tillfager Legomannen,

eller Legomannen åbo på hemmanet, att någonde¬
ra icke vill långre ftå vid fin förbindelfe och de
betingade vilkor , ån till den oiverens komne ti¬
den till ånda gått; fåges aftalet om hemmansbruket
upfågas. XVI. C. 5 §, J. B. Och på det en idog
Jordbrukare ej måtte i haft och oformodeiigen biif¬
va utan boningsflålle, till förderf for defs kreatur,
och aiibnnad näring af defs nyttiga arbete; icke
eller något hemman efter sfflyttningen, i brift på
åbo, måtte varda lemnadt ode; år icke allennfl: rill
inbördes beqvåmligher, en allmän upfågnings och
sfhyctnings tid for alla i Riket utfått, att ike på en
gång; utan det år ock, emellan upfågningen och
afflyttn ingen, förordnadt en 11 lång tid, att alle, iå
Landtbönder fom Jordegare iriå hafva ett tillråcke-
ligt rådrum, de förre att ioka fis ett annat uofagt
hemman, och de lenare en ny led'g åbo: hvarjåm-
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te innan hemman aftrådes, fiufefyn bor hållas och
alla briflfåliigheter af landbo botas; åfven fom åkren
vid det emottagne nya hemmaner, bor innan till¬
trädet: koras , beredas och med höftfåde bei ås.
Tiden då åbo bor inur hus flytta och ifrån hem¬
man fara, kallas Fardag. Tiden emellan upfågnin-
gen och afByttningen kallas Fardags året, och rät¬
tigheten att under den tiden nyttja och bebo ett
hemman , heter njuta Laga fardag; hvaremot en
förfummelig åbo, fom utan foregången upfågning
bortdrifves, fåges vräkas vid nåfta fardag. XVI. C.
4. §. J. B. Kongl. Br. om Laga upfågning och af-
flyttning d. 8 Aug. 17jo. Ju/len. Sid. 2jj. Nyt¬
tan af ett hemman räcker hela årec, och innefat-
tar både höft·och vårfådet, famt bärgningens behö¬
riga anvåndande; hvarföce den ock låmpeligaft kan
anfes fom börjad och Hutad den tiden af året, då
föregående årsgrödan i ladugården blifvir uptård ;
hvarjämte flyttningen rned bohag och husgeråds fa-
ker, fom icke dageiigen brukas, kan låttaft fixe på
föregående vinter föret, hvarigenom halfva hnfen
ifrån Kyndelsrnefsan kunna åt den tilltrådande åboen
utrymmas. XVI. C. j § J. B. LTpfågningen bör fke
beviiligen genom 2;ne Trovärdige Mån, förr den
21 December, och ett år innan giftoftåmma år ute
eileor Contraffet uphörer, få att åbo kommer efter
upfågnmgen att fit ta qvnr det följande året, och på
det andra till d. 14 Martii. XVI C J. §. J. B., hvil·
ket förordnande nu fkall i akt tagas öi ver hela Ri¬
ket, utatv afieende på annat förr vanligt bruk i en

del
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del landsorter. Forordn, om råtter Fardag d. 22 Ocfob.
1766. Förfummar Jordegåre att fin: landbo i råttan
tid iipfåga, anfes hans ftillatigahde fen ett famtyc¬
ke , att giftoftåmma får beftå på förra viikoren nå-
ha år, till defs den blifVer iagligen upfagcLXVI
C, 2, ΐ3·§.§. J. B. Landbo njuter ock aitid ifrån
upfigningen Laga fardag, iå framt han den icke for-
verkat- XVI. C. 4. .§. J. B. Landbo har frihet -att
utan upiågning affiytta,»når flårnmotiden år ute; men
(itter han qvar ofver fardag, och hafve-r ej lagliga
upfagt, måhe han fvara för hemnians bruket och
sila det följande årets otfkylder. XVI. C. 6. och 7.
§. §. J. B. Med upfågning, fardag och flyttning
till och från Boftålien, forhålles fålunda,att en Bo-
ftålls hafvare 'ikall ifrån Bohållet vara iipfagd den
dagen han antingen genom Fullmagt till en annan
behållning varder befordrad, med affked benådad,
eller med döden afgår, hvarefter han, defs enka
eller barn och arfvingar, åfven ock arrendator eller
landbo, njuta fardag efter allmånn lag. Se Förnyad
Hufefyns och Boitålls ordning for de i η delte Re¬
gem, d. I?. Sept. 1752. andra afdeln. § 25. Forki.
derofver d. 23. Jan- 1770. $. 20. Kongl. Krigs Coli.
Br. d. 19 Mardi 1764. Men om Officeraren blott nå¬
gra månader förr eller efter Thomsedag, behåll¬
ningen innehafver, och derefter ifrån Jxegementec
tager aflked, eller till annan behållning befordras,
då får han ej bohållet cmottaga, eller derå fardag
njuta, utan bor den, fom honom i behållningen
efcertråder , Bohållet tilltråda. Boftålfs ord. a. ft.

Ε 2 Dock
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Dock forblifVer d. i Maji efter vanligheten laga fardag
på Prärtegårdar, hvilka icke eller få tilitiådas innan
NViåret år iorbi.Pråiierikapets privilegier 1723.§, 33.
Om fardag på SoldateTorp, fes Refol. på Allmog.
befv, d. 21 Jan. 1748. §. 69, PS ofkaylagde Dags¬
verks Torp år efter landsfed flyttnings tiden Mi·
chelsftieflan, fes Abrahamssons anmårkn. Sid. 394.
lit. a. Den åbo for hviiken gjfcoifåmma år ute ,
eller fom icke (laddat hemmanet på vifs rid, kan
genaft af jordegaren upfågas, att efter åtnjuten la·
ga fardag aftråda. Forordn. ang. Hofpitals och Barn¬
hus inråttningarne d. 11 Dec. 1766. Aru 111. §. 16.

$. ii-
Huru %iftoßämma , Lifstids - Städja, abo -fåmje

eller befittnings rättighet af landbo förverkas.
Når åboen icke håller fin lofven, medelft af-

radens ersåggande i råttan tid, och alla cfriga ikyl-
dioheters vederbörliga fullgörande, eller han emot
fkrifteligt aftal, och i brift deraf, emot lag och
landsfej, mifsbrukar fin rättighet till egendomens
förvärrande och Egarens iorlulf, då har han fin
nyttjande rått förverkat. Hufefyns ordn. 1681* 17-
XVI. C. 2. 4. §. 5. J. B. Hårads Fogde InflruQ·.
XV. Forordn. ang. Hofpit. inråttn. d. 11. Dec. 1766.
Are* 1 iL §. 14, 16. Och en alldeles oduglig land-
bo, (om i 3 år nedroct gården och vanhåfdac hem¬
manet, kan Husbonden utan upfågning vid nåfta
fardag ifrån hemmansbraket bårtdrifva; emedan han
då anfes ovårdig och o/kickelig, att med jordbru-
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kets nytta emottaga annat hemman, och kunde un¬
der farddgs året, ån ytterligare ikada jordegaren,
medelft hemmanets törderfvande, och alla fina ikyll-
digheters efterfåttande. Se Kongl. Br. ang. råtta för-
fiåndet af XVI. Cap, 5. §. Jord, B. d. 8. Aug. I7yo.
Ήiiiefyns ordn. 1681· §. 17. Dock bor han ej ifrån
gården vrakas, innan laga Hufelyn föregått, och
v· nriit laga kra ft XXVIL Cap. i. 2. 7. § B. B.
Kongl. Br. d. 8 Ang 1750. HåradsFogde äiigger,
att pa Kronohemmans åboer hafva ett flitigt infeen-
de, att de val upbruka, hågna och bebygga hem¬
manen, och der Han på något hemman befinner
en Lätting, fom mera förderfvar, ån upråttar går¬
den, ikall han honom i tid upfåga ,dock med Lands-
hofdingens vetfikap och godefinnande, och en an¬
nan emot borgen , 13 vida möijeligt år, dit jfkafFa.
Kongl. Mjj;ts InfiruQipn for HåraffsFogderne d#
9 ÖÖob. 1688- §. 12. Ar hemmanet indelt på lön,
antingen till miiitien eller Land^flaten , eller o.1c
tili Augment för något Rufthåll anflagic, iå lår in¬
gen andring ike med åboen, utan löningshafva-
rens eller Rufihållarens famtycke; varandes den når-
maft att till åbo på hemmanet sntågas, fom de fö-
refiå, få vida Landshöfdingen prötvar, att nöijack-
tig låkerhet for håfd och årlig afrad hos honom
finnes. Reglern. 1684. §, 8- Reglern. 169#. § §. 8-
13. Refol. pä Krigsbef. befv. af de indelta Regem,
tb! H. och Fot 1720 §. 10. Dito för Cavalleriet d.
16 Offob. 1723 § § y» 13. och tillkommer det
löningshafvare ianu^Ruflhållare att noga tillie, att

Ε j de-
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deras lonings och Auguments hemman tillborligen/kotas, famt i håndelie af formårkt vanhåfd , få-
dant genafl angifva, då det enligt XXV1L Cap. i.
§ B. B. åligger KronoFogde eller Lånsman, att
med 2:ne af Nåmden i vederborandes närvaro hu-
fefyn hålla , och då alla briftfailigheter med derpåutfatte boter upteckna. Synemånnerna /kola endaft
ranfaka,men ej doma, utan ranfakningen till Hä¬
radstinget infånda. Refol· på Allmog. befv. d. 3
Jan. 1683. §. 9. Kan det fom tviftigc år , ej vid Tin-
get afdomas, eller begårer någon ny fyn: då ikail
Håradshofding med half nåmd^ fyn hålla, och itrax
vid fynen doma. XXVII. Cap. 2. §. B, B. Sedan
Hårads rättens dom enligt 9. §. blifvit af Lands-
hofdingen profvad , rattad, elier faftftåld , kan en
forfummelig åbo på lonings-eller Augments hem¬
man upiågasoch bårtdrifvas. Kongl. Refol. på Krigs·bef. befv. d. ii Jan. 1757. §. 27. Klagomål ofver
Landshofdingens utilag hårurinnan, anmåles till
rattande i Cammar-och Krigs Collegierne. Refol.
på Cavallerie Reg. bei. d. 16 O&ob. 1723. §. 5-,
Men uppå Frålfe-hemman, må Frålferåttens inne-
hafvare med fin Frålfebonde hufefyn hålla, genomtvånne ovelduga mån af Nåmden, hvilka ock få
briffen eller husrotan af den forfummeliga utmäta.Och ftår det landbonden fritt, att husbonden till
Häradsrätten inffåmma , eller Håradsfyn begåra, ochdå återvinna den rättighet, fom han formenar va¬
ra oikåligt (ig från tagen. XXVII. Cap· 8· §. B. B.Kommer dä måc att återdomas, ettdera helt och

hållit
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hållit eller till en del, fä bor det återgifvas, och
den fom våldfamligen af bonden uttagit , det han
ej haft klar rått till, bor bota råns bot. Jämför
Abrahamss. anrnårkn· Sid. 389. Cap. 29. och 31.
Ting. B. L. L. Huru vida denne Frålfemans råttig-
het, att utan dom låta utmata af fina Bönder, hvad
fom kan finnas vara oftridigt, ikall på lika fått ftråc-
ka fig till flåndsperfoner, af frålfe eller ofrålfe ftånd,
når de emot arrende bruka Adelens Säterier eller
Frålfe hemman , fynes icke vara få tydeligen utfatc
i Adel. Privih 1723. §. 18»

§. 12.
Om Afrads infattande, till Jordbrukets befräm*

janåe och det allmänna häfta.
Den årliga afgift och förmon, för jordens el¬

ler landtegendomens nyttjande, fom Legomannen
(ig betingar, och Åboen förbundit fig att utgöra,
kallas gemenligen Afrad. Den heter ock utlagor
elier ranta i XVil. Cap. 3. §. J. B. famt afgåld i
XVII. Cap. 6. §. H. B. Bolgift uti §. r. af i68t,
års Hufefyns ordn, Når landbo på en fkatteråt-
tighet, betalar alla utfkylder till Kronan, famt fva-
rar för alla andra hemmanets be.fvår efter lag och
landsfed, plågar den årliga formon, fom jorde-
garen efter ofverenskommelfe tager af åboen, kal¬
las Fordel. Refol. på Alimog. Befv. d. 3 Junij
1719. §. 3. Afrad beftår meråndels i fpannemål ,

penningar eller andra utlags perfedlar,famt i hvar-
jehanda
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jehanda annan tunga9 medelft dagsverken, foror
och ikjusfning*r# Afrad bor bonde urgifva Tho-
rn&dag, der ej annorlunda blifvit förordat, XVff.
Cap. i. §. J. ß. Utom, Borgerliga Samhållen, an-
kommer det endaft på frivillig öfverenskornmdfe
emellan utlegaren och defs iegotagare , hvad och
huru mycket dc i årliga »fgifter kunna förenas
om, når deraf ingen ting följer till andras förfång:
men under en inrättad vålbeltåkl Regering, bör a£
tal om afrad, (a inråttas, att det icke länder till
det allmännas fkada, utan t vårt om bidrager till
Jordbrukets upkomft, och nyttiga varors förökel-
fe i handel och vandei (§. §. 3. §Λ Derföre år
ock allaredan vi/ligen förordnadt, att den (om fat-
ter Landbo på litt Skatte - hemman , bör ej få ta¬
ga mera ån måttelig och ikåiig afrad , på det land¬
boen må hafva defs båttre niagt och åmne , att
bygga och förbättra hemmanet, både i en och an¬
nan måtto, iarnt defs redeligare kunna utgöra Kro¬
nan ckfs årlige /katt. Kongl. Förordn. d. 15 A-
pri! 15:41. Det åligger ock Kronoberjånrerne att
hafva noga upfigt derpå, att Ruffhål la ren icke pä-bördar åboen på Krono Augments hemman, För¬
re utlagor, ån han år fkyldig rill. Reiol. på Krigs-beb beiv. d. ιβ ö&ob. 1723. § 13. Μ dek (id.
4^8· Likaledes år det förbudit att förhö'ja rånroa
af (laternas löningsheffiman, vid räntans och tjån-
ffens förlu.ft. 1684. års Reglern. § y. Modee Sid.
22%. Och fom der icke litet /kulle bidraga tilllandtbrukets fkada och undergång, om åboerne

på
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på de mångfaldiga Kronohemman och lägenheter,
fom i fönare tider till ikatte under bruken uplåtne
åro, fkuile éfver, magcen betungas, och åkerbru¬
kets angelägenhet oumgångeligen kråfver, att hår-
utinnan något vifst fradgas måtte , och Kronans
ikättikyldige egendom icke efter godtycko grave¬
ras; få har Kongl. Maj;t på Kikfens Standers till-
ftyrkande forordnat, att BruksEgare endaft få,
efter öfverenskommelfe med åboen, förvandla he¬
la hemmanets ranta uti kohlning och korslor, en*
ligt ortens markgång, hvaråfver de ingen tunga
bora åboen pålågga. Kongl. Br. till Cammar-och
BergsColleg. om praeftanda till Bruken af inloile
Skatte hemman d. 23 Sept. 1747. Mqdee T. 6.
Sid. 4433. Räntan af Hofpitals hemman bör åf-
ven få utfåttas, att åhoerne kunna, jämte hemma¬
nens beftånd, dermed i långden uthärda, Forordn.
ang, Hofpitals inrättning, d. ii. Dec. 1766. Art.
ill. §, 11. Det anfes ock ibland andra, för ett
Bort mifsbrnk, fom till min (kände i Kronans råt-
tigheter ej bor tålas, att Frålfeman betungar Bon¬
den med allt for många dagsverken, körilor och
(kjufsningar , hvarigenom han blir hindrad ifrån
hemmanets tillbörliga fkotfel och åkerbruk. Hä¬
rads Fogd. InftruQ:. § XI. Huru hogft onyttig
och forderfvelig Dagsverks inrättningen år för vårt
jordbruk, kan ingen ofvertygeligare afmåla , ån
Hr. Öfvcr DireOreuren Faggot i Svenflca Lande¬
brukets hinder och Hjälp, då han fålunda fig yt-

F trat.
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trat. Så illa fom Kungs-och Såtesgårdarne genom
deras Bönders tvungna och vårdslöfa arbete varda
medfarne, få illa fara ock de underliggande Bon¬
dehemman, om icke vårre. Ty når trades muß
eller rätta fäningstiden år, famt dä hb och fäd
bära inbergas, mäße bonden lemna fitt egit i flic-
ketr och förrätta fina dagsverken bärta. De Bon-
der fom hafva i mil till Herregärden, mäße an-
vända 2 dagar pä bärt och bemrefan, for ett dags-
verke : och när de får infallande regn, icke fä ar*
beta hela dagen, fä godtgbres dem ett halft eller
fjerdedels dagsverke , fbr tre dagars fbrfummelfe.
Bondens egit åkerbruk mäße altfä räka i fibrfia lä¬
gervall, och gifva ringa fruckt. Ho fer dä icke,
att bonde · hemmanen räka i fått tiUfiänd , att ja-
dana u/la bänder , utom en fnal föda , alldrig kun·
na fbryttra nägon fäd eller annan afvel, till det all¬
männas behof, och att mera hö och fäd fbrioras vid
deßa bondehemman, än den årsväxten ßiger till,
fom bergås af Kungsgärdarne och Säterierne i hela
Riket. Se a» ih Sid. 22. Fördenikull år der oemot-

fågeligt, att en allmånn författning , hvarigenom
land bönders befvår med dagsverken och fkjusfnin-
gar Sommartiden uphåfdes,famt att i det (fallet en dör¬
re ranta borde erläggas, antingen i Boikip, köet och
flaik, eder oft och fmör, iåd och andra jordenes
fruckter, eller i penningar; ikuBe icke allenad: lan¬
da till landtikötfelens uphjålpande , och (förre år¬
ligt förråds anikafeide af landtmanna varor, till

det
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det allrrånna båfta, utan åfven i mångfaldig mSt·
to enikilt gagna, få Jordegare fom Jordbrukare.
Se Foretal till Hushålls Lexicon , jåmte den för¬
ut berömda Jamförelfen emellan 2*.ne Säterier, fom
Hr. Büsch år 1768 utgifvit.

ξ. IJ.

Slut.

Hår vore ånnu åtikilligt i detta åmnet att til·
lågga , i fynnerhet om Husbondens flora magt och
myndighet öfver fin landbo, i XVI. Cap. 7. §.
B., hvilken §♦ icke år grundad i våra gl, Landfkapsla-
gar, eller finnes i K. MAGNI SMEKS förflag till
Lagbok; utan influtit utur Wexiö Stadgan af år
1414. §. 13. Se Abrahamsson a. fl. Sid. 393. iit
a. Men min infkrånckta tid, och otillråckeliga för¬
mögenhet, nödga mig, att nu afbryta en afhand-
ling 3 fom, redan våxt emot min förmodan. Slute-
ligen år det ej mindre min, ån alla Svea Barns en¬
hälliga och hjårteliga önikan , att vår regerande
allernådigfle KONUNG, med Guds hjålp och be-
fkydd, måtte fnart hugna vårt Sorgbundna Land
och Rike, med defs efterlängtade lyckeliga hem-
komfl, famt federmera efter förtroliga öfverlågg-
ningar och tillilyrkanden af Rikfens Höglofl. Stån-
der, varda fatt i flånd , att införa och befåfla få-
dana författningar, fom landa till hela landets för*
kofran, både i Jordbruk och alla andra lofl. Nå-

F 2 rings-
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ringsgrenar, dem Himmelens HErre täckes förlå¬
na ofs nåd, att till Hans åra och vårt fanna bå-

fta, i frid och enighet rätteligen bruka
och anvånda.

Concordia res parv# crefcunt, discordia res maxim#
dilabuntur, SaUufl.

Genom Premiers utdelning, ikulle arbetslönerneStegras.

Utaf ett kåftfamt och på båfta fåttet inratfadt Jord¬bruk, bör jordegaren få en tredjedel, och jordbrukarenbehålla två tredjedelar af jordenes fruekter.

G- A. A.

Ths. L

Th. 2,


