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ÄGODEL NINGAR.

Då Författaren till denna afhandling, ftadd i nödvän¬
dighet att urgifva ett Academifkt arbete, valt närvaran¬
de ämne, har han ej kunnat undgå att finna de fvårig-
heter, fom, betydliga for en hvar i anfeende till ämnets
vidd och granlagenhet, fkulle blifva det^ ännu mera for
en oåfvad hand. Med tillförfigt till Låfarens fkonfam-
ma omdöme, vågar han likvål framftålla fitt förfök, öf-
vertygad »tt den uplyfte granfkaren fkall, vid de brifter
han uptåcker, icke neka Författaren den tillgift, fom ett
företag, börjadt och fortfatt under billigt mifstroende till
egna krafter, förtjenar.

Ifrån begreppet om borgerligt Samhälle år det om
äganderätt ofrånfkiljeligt} men äganderätt kan fattas, på
mer ån ett fått, vsrkliggjord; den kan fattas under vit-
koren af tnjkildt ägande — famägande—och blandadt ägan¬
de välde. Det fednare fkulle, hvad ägande af jord angår,
i fynnerhet vara oumgångeligt på en tid, då fvårigheten
af det erforderliga arbetet på en obrukad jords odlande
kråfde fleres gemenfamma biträde. Våre förfäder, i en¬
lighet med hvad hos alla Folkfiag i deras förfta ålder
inträffar, tilgifne det Nomadifka lefnadsfåttet, hämtade
fin näring i fynnerhet från Jagt, Fifke och Bofkapsfköt-
fel 5 och då desfa näringsfång lemnade rum för Jord¬
bruket, var landet af den befkaffenher, att ett ganfka
mödofamt arbete föreftod defs upodlare. Flere perfoner
fammanfatte lig derfore till vinnande af detta ändamål,
och härifrån få vi hårleda urfprunget till byar och det
blandade ägande välde, fom en gång grundlaggdt, fkul-
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le i följden vidare fprida fig, då nemllgen delågarene
blefvo talrikare, då flere arfvingar trådde i en enda hus¬
faders rättigheter och då fmårre jordalorter eljeft affkilj-
des och öfverlåtos åt främmande. Med tiden, och då
ett ftörre antal mennifkor (kulle af jordftycket hämta
bergning och tilfredsftålla okade behof, kunde likväl
detta blandade ägande ej undgå att blifva till fin gagne-
lighet mifstånkt. Hvarken hog, (kicklighet eller förmå¬
ga kan altid finnas i lika mått hos de olika individuer,
fom utofva fin nyttjande rått öfver en famfållig egen¬
dom, och i följd håraf måfte förfok till denfammas för¬
bättring ofta antingen aldeles hindras eller ock infkrån-
kas inom trångare grå n for, ån dem arbetshogen förenad
med förmåga att genomdrifva ert, må hända i början
koftfamt företag, (kölar förefkrifva fig. Det borde fåle-
des icke fela, att allmänna hushållningen (kulle härvid
fåffa fin upmårkfamhet och lemna fådana forefkrifter,
att de upkomne olågenheterne derigenom kunde håfvas.
Detta har ock i få måtto inträffat, att både äldre och
nyare Lagar upgifva bertåmmel.fer för rättsförhållanden
emellan dem, fom åro i gemenfamma Bya-lag, dels ge¬
nom förefkrifrer för fkeende delning, dels genom flad-
gadt förhållande i ofkifto. Således har vår nu gållande
Lag i Bygninga Balken förordnat om delning af tomt
och fig derpå grundande delning af åker, ång och alla
tillågor <0; huru grannar i bya-lag böra flänga och hägna
om de ägor de hafva rilfammans huru ofkift (kog
och mark må nyttjas och intagas, om åverkan derå r);
huru filkevatten och quarnar må af bya-laget begagnas

d)y

a) r Cap. B, B.
b) 5 Cap. B. B.
c) 10 Cap. B. B,



d) j huru tomt må mot ofkift mark utbytas t); o. f. v. fom
blefv'e för vidiöftigt atr fullftåndigt upråkna.

Desfa förefkriftcr bafva, fom redan år nåmndt, blif-
vit gifna för att lagligen ftadga förhållandet i famfåldta
ägor*och till rårtefnére för fkeende delningar. Atr desfa
åro granlaga göromål, fä vida man med billighet fkall
kunna bringa blandade och famfåldta ågolotter i enlkildta
posfesfioner, infer man genaft, emedan en gifven ägo¬
rymd kan, i anfeende till jordmånens båttre eller fåmre
befkaftenhet, vara af mycket olika varde med en annan
af famma vidd, och få vida det altid blifver emotden
ftrångafte rårtvifans fordringar, atr tillförbinda någon
att emot fin vilja lemna det, hvaraf han år ågare, emot
hvad fom hildft honom derföre i vederlag^ bjudes. Det
har dock fketr, emedan det allmännas vål^altid måfte
vara den högfla lagen 5 och det förtjenar må hånda an¬
märkning att Författningarna om ågodelningar, ej vida¬
re ån till fina måft generella grunder i allmänna Lagen,
i Cap. B B. åro af den egenteliga Lagftiftningsmagten
au&oriferade, men i utförandet af de mera noggranna
beftåmmelferna fått bero af Regeringens behag, fåfom
gifna för Hushållningsårender af högfta vigt för landet.

§. i.
Med dgodelning förftå vi den förrättning, hvarigenom

ågor, under Samägande eller i ågoblandning förut inne-
hafde, få fkiftas och delas, atr hvar delägare undfår
affkildt hvad honom tilkommer, efter bya-mål och del-
ningsgrund , det vill fåga, efter ltorleken af hans ågan-

A a de

d) 17 och 20 Capp, B B.
t) t Cap. B. B.
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ds andel *). Ågodelning kan fåledes fke, antingen* för att
utbryta; lotter ur en posfesfion, fom förur varit oflkiftad,
eller ock för attSammandraga fkiftade, men kringfprid-
da ågolotter, i ändamål att deraf göra en mera bequåm
och fammanhångandé indelning.

Da ågodelning i fordna tider ådundades, blef den
verkftåld med biträde af tvånne nämndemän; men hvad
pålitligheten af desfa delningar beträffar, finner man låtr,
att den ej kunde vara flor, då infigter till landets afrnåt-
ning felades, och inge Embetsmån för verilålligheten
deraf voro forordnade f).

Den grund man följde för att utmärka delarnes för¬
hållande till hvarandra, var denfamma, fom efter 1282
års Riksdag fkulle vid (kartläggningar iakttagas; fåledes
var måcrftocken i Svea Rike, i enlighet med myntråknin-
gen , mark, öre, Öring, penning, och håraf upkom näm¬
ner: årtuga delning] i Görha Rike deremor, uttrycktes, i
enlighet med myntvägningen, förhållandet med ättungj
tolfiung, JJettung; på andra orter på annat fått g). För

öfrigt
*) I desfa mål åger man nytta af den diftinftion Jaritterna göra

emellan partes quantse och partes quotae, hvilka fednare i ågofkiftea
i fynnerhet åga rum.. .

/) Undervisning för dem, Jom ß'ordergfning eller Skatte¬
jämkning hålla ßcole, flålt pä Kongl Maj:ts nådige behag hade väl
blifvit utgifven 1568 men lårer egenteligen vara projeft till en allmän
Skattläggnings oiethod. LandtroSteriet inrättades federmera af Care.
JX, hvarefter flere allmänna Inftra&ioner och förordningar för Landt-
mätare utkommit, bland hvilka de markligafte åro : en Inftruftion
från Gustaf II Adolphs tid, farnt de fom blifvit utgifna åren 1643,
J683, 1688, *696, i725» '74P-, J766 och 1783.

g) Stjernhöök de Jur. Sv. et Goth. Vet. Libr. 2 Cap, 6, Bo¬
tin om Sv» Hemm» 1. del. a Cap. 1 §, not. 17.
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ofrigt anfågs den del man ågde i Tomt fåfom den
grund, hvarefter man i andra ågor borde deltagaj hvar-
före ock L. L, i 6 Cap. B. B. fåger att Tompt är åkers
modhcr h).

Af denna delning upkom Tegfltifte, eller då grannar-
nes ågolotter lågo om hvarannan fpridde, utan något be-
ftåmdt maximum for Ikiftenas antal, fom kunde vara gan-
fka ftort. Då man i detta fall anfågs hafva erhållit hvad.
man, efter fin ägande andel i byn, hade rått att fordra,
och denna andel defsutom utföll för en hvar få i det båttre
fom det fåmre, få tyckes vid förfta påfeendet ej något
ondt ligga i ett dylikt förhållande. Likväl, och då majn
efteriinnar obequåmiigheten vid fådane ågors bruk, fvå-
righeren att upbringa dem till högre grad af odling och
den rika anledning, fom derigenom gifves till oredor och
rvifter, få lårer man fnart infe, hvarföre Lagffiftningen,
ehuru icke fårdeles tidigt, upmuntrac och anbefalt andra
delningsfått, nemligen Storfkiften och Enfk i/ten. Det förra
år den förrättning, hvarigenom hvarje llag af ågorne låg»
ges i få få fkiften, fom lig göra låter, och högft i fyra.
Enikifre åter inträffar, då alla en tilhörande ågor, eller
åtminftone ftörÜa delen deraf och de få kallade inågorne
få fammandrngas, art ågolotten blir., till de conftituerande
delarne, fkild från andra, enftaka. Tegfkifte och Stor-
flcifre fkilja lig fåiedes derutinnan, att i det lednare har
Lagen beltåmt hogfla antalet af fkiften, fom, efter det
förra, var obeftåmdt och berodde pä. ofverenskommelfe.
De ftåmma deruti öfverens, att de affe hvarje flag af å-

_ __ „„g0r*
li) Detta innebar detfarrima , fom ftadgandet i i Cap. J §»

B. B. af nu gällande Lag: vare tomt grunden till all delning och fkif-
te i hy, therefter alla andra ågor delas Jkola. En annan, dock olämp¬
lig, förklaring ofver de ur L. L. anförda ord, anmärker Loccenius
i lina Regulas juris Sveo-Gothici.
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gorna för fig. Enlkifte deremot innefattar dem alla, elleratminftone inågorne tilfammanfogade.
Storfkiften hade, innan de hår infördes, i andra

Riken, i fynnerhet i England, vifat fin ftora nytra, i an¬
ledning hvaraf Ofver-Dire&euren vid Landtmåteriet Faggot
i Memorial till Kongl. Lag Comm. d. 19 Nov. 1748
framftålde behofvet deraf, hvarefter K. F. d, 1 Mars 1749
anbefallde Landtmåtarne att vid delningar emellan gran¬
nar i by, fårdeles når de funno jorden vara genom teg-fkiften till fmala rimfor och fpjåll mycket fönderdelad,
med flit och foglighet föreftålla Bya-mannen fkadan,
fom déraf förorfakades, och i fall alla delågarena derom
kommo öfverens, efter jordmånens fkilnad i art och
godhet, jåmkaågorna för hvarje gård, få att de kunde
Få fina ågor på ett ftålle, eller atminftone, om alla delå-
arne dermed nöjdes, tijlfe, att de mindre tegfkiften
unde förändras till få få ftorlkiften, fom möjligt vore.

Denna författning, fom atminftone ågde förrjenrten att »
hafva varit en upmuntran, var likväl i fä måtto otillräck¬
lig att befrämja ändamålet, fom, enligt denfamma, fa-
ken' berodde på enftåmmigher hos alla jordagarena. Man
kom ett fteg närmare, då på hemftållan af Allmogen
1752 om nödvändigheten af Storfkiften i åker oth ang,
följde K. Br. till Landshöfdingarne af den .15 Julii fam-
ma år, hvari dem anbefalltes att föranftalta det pä de or- ^ter, der det kunde låta fig göra, föreningar träffades
om ågornes läggande i Storlkifte, fä väl i åker och ängfom mark, hvarvid vitsord tillades den, fom dela ville,
når han förur vifat att hans jord i åker och ång vore i
lika god håfd med hans grannars. Följden af detta blef
den, att dylika fkiften på några ftållen i Riket verkftål-
des, hvarigenom våg banades för vidare författningar

Ock-

i) Faggois Tal i Vettenfk, Acad. 37Ö0 p. iö.



Ock få utföll den 28 Mars 1757 Refolution på Memorial
af CKver-Dire&euren Faggot, hvilken ftadgade om Stor-
fkiften i Skåne; hVarefter den 5 April famma år utkom
en allmån förordning om Hemmansågors läggande i
Storlkifren. Vidare utgafs en förnyad iiadga härom af
d. 17 Aug 1762, och är nu i Landrmårerie Förordnin¬
gen af d, i2 Aug. 178?, intagit hvad fora vid Storfkif-
ten öfver hela Riket iakttagas bör.

K

Enfkifte innebår en ånnu högre grad af fullkomlig¬
het i detta ämne; ty då ftoifkiftet genom de fyra fkif-
ten, fom enligt detfamma åro tillåtne, ännu icke undan¬
röjt all ågoblandning och alla hinder för jordens odlan¬
de, företer fig vid Enfkiftet den betydliga fördel att deri-
genom all ågoblandning Uphör, i följd hvaraf en flitig
hemmansägare icke vidare blifver beioende af fina gran¬
nar. Detta delningsfåtr år en upfinning af nyare tider
ån Storfkiftet. I Landtmåteri Förordningen af 1783 § 73
var vål redan om angelågenheten af enfkifte erinradtj
men fom det var vilkoiligt tillåtit, få vida nemligen ej
Storfkiftet för ds andra derigenom gjordes obequåmt el¬
ler den bördigafle jorden tillades den (ökande i ilörre
andel, ån på honom fkåligen kunde belöpa, famt den
anförda lagbeflåmmelfen för öfrigt blifvir många förtyd¬
ningar underkaftad, få får man rättad börja Enfkiftets
legala ålder hos ofs med K. F. d. 31 Mars i8°3 angående
ägors fördelande i En/kiften och utflyttningar ifrån flörre
bya-lag i Hertigdömet Skåne. 1 enahanda affigt uikom d.
24 Julii 1804 förordning enfkildt för Skaraborgs Lån;
hvarefter allmån förordning om Enfkifren utgafs d. 2
Febr. 1807, hvilken, med bibehållande af hvad för får-
fkildta Lån blifvir fladgadt, år den ånnu gällande £).

Behof-

k) Man har i dfcnna korta Hiftorifka upgift endaft velat anföra de
hufvudfakligafte och märkvårdigafte författningame, De åfrige talrika
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Behofvet af desfa båda delningsfåtten och deraf hår¬
flytande nytta åro förut anmärkta; denna fenare var re¬
dan genom erfarenhetsbevis bekräftad, då Lagftifrningen
hos cTfs allmånneligen påböd desfa delningar, Således åbe¬
ropades i K. F. d. 5 Apr. 1757 fåfom motiv för Stor-
fkiften, Englands exempel jämte hvad af detta delnings-
fått 1 Upland och andra orter af Riket blifvit en gagnan¬
de följa"! Fördelen håraf år ock obeftridlig; hviiktt i
fynnerher bevifes genom det förtroende, hvarrned all-
månheten detta delningsfått emortog »1); och om tilgif-
venheten derföre någon gång tyckts kallna, torde orfa-
ken, till ftörfta delen, böra fökas i de förfta fårfattnin¬
garnas mindre noga ofverrånkta beftåmmelfer, men ej i
fjelfva faken n). Likaledes då den allmänna Forordnin¬
gen for Enfkifte utfärdades, åberopades deri den fårdeles
rilfredsftållelfe, hvarmed Konungen funnit nyttan deraf i
Skåne och Skaraborgs Lån. — Om det för öfrigt år
Lagldiftningens pligt att genom de lydandes uplysning
och öfvertygelfe tilvinna Lagens bud förtroende genom
det gagn Lagens åtlydnad tilfkyndar, få lårer hvar och
en ovåldig granfkare finna, att våra Författningar, hvad
derta åmne beträffar, altid fökt att våcka och påfkynda
detfamma medelff föreftållningar och undanrödjande af
möjligen upftående tvifvelsnaål. Skulle inkaft mot Lag-

ftift-

ftadganden härom igenfinnas i IV1odeers Samling af Forordd, m.
m. om Landtmåteriet ochK Landscultnren famt Enagrii Samling af
Landtmåt. Forfattningar.

1) Hifiorifk Beråttelfe om Landtmåteriet Stockk. 1774 lid. 48.
Datta arbete lernnar, fid. 50, den upgift, att på ftörre delen af circa
1:2,000 hemman, forn åren 1757—J77r famteliga Landtmäfarne i
Sverige blifvit geornetrice afmåtte, denna förrättning blifvit vefkfiäld
till vinnande af Storfkifte.

m) Hift, Berått. om Landtmåteriet fid. 51-54.
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ftiftningens årgård deraf tilåfventyrs vilja hamras, att
ågande ratten kunde anfes förnärmad genom den råttig-,
het en Jordägare vunnit att tvinga en granne, fom ej
åftutidar fkiftet, att deltaga få vål deri, fom i koftnaden
för defs förrättande j få lårer dock denna invändning
genaft förfalla vid betraktande af den fördel, fom häri¬
genom tillfkyndas det allmänna och fom visferligen icke
bör vika för en(kildra interesfen, fördomar och nycker.

§.2.
Vi fkole nu fåfta ofs vid de upmuntringar, hvarige-

nom man trott Storfkifte och Enfkifte befrämjas. Hit
hörer förft, att Vitsord blifvit den lemnadt, fom fkifta
vill 3 fåledes äger man att, utan affeende på grannars
och famdelågares vägrande, åfven emot förutgängit af
Domaren ftadfälfadt teolkifte, begära och erhålla flor-
fkifcesdelning, fåfom varande den enda nyttiga och lag¬
liga «); och hvad enfkifte beträffar, år vitsordet dervid
få mycket mera urftråckt, fom icke en gång faflftåldt
florfkifte hindrar laga verkan af anfökningen o), -i- Ge¬
nom den fåkerhet emot framtida ågoföråndringar, fotn
desfa Delningsfårt medföra, hafva de ockfå pä ett får-
deles fått blifvit upmuntrade. Storfkiften höra af Dom-
ftolen och Enfkiften af Konungens Befallningshafvand-e,,
till evårdelig efrerråttelfe vederbörande emellan, faftOållas

hvarigenom vinnes, att då man år fåker att aldrig
blifva rubbad i fin ågolott, man ej ogårna går in i fkif¬
tet, för att fedan med all uppmårkfamhet odla fur, hvil¬
ket ej mera kan komma att tillfalla någon annan. Det

B år

w) Landtmät. Forordn. 1783 §, 69.
o) Enikift. i orordn. 1807 §. 1.
p) Landtmåt, Förordn. 1783 $, 81 — Enlk. for. 1807 §.'11.



IO

år val fanr, att jämkningar i faftftålde ftorfkiftes för¬
rättningar kunna förändra de ågolotter man fått- men
de foråndra dock i få obetydlig mån, att de ej kunna
anfes motverka den fåkerhet, tom af Storfkiftet år en

följd q). För att afböja längre tids utdrågt vid verk-
Hållande af desfe ågodelningar, hvarigenom vederböran¬
de möjligen kunde ifrån dem affkråckas, har Lagen an-
befrdt furnmarifk procefs dervid, och frikallat Sökanden
ifrån åtfkdlige iagttaganden, fom honom, enligt vanlig
rättegångsordning, åligga borde. Det följande af denna
afhandling fkall närmare utvifa detta j hår ir»5 vara nog
art anmärka, det befallning om förrättningen utfärdas

• c r? f o
utan de andra jordagarnes föregångna hörande r)\ att
Parterne ftundom fjelfftåmde böra infinna fig vid Dom fio¬
len att utföra fin talan i desfa mål s), ftundom blott på
Landtmåtarens kallelfe; att Landtmåtaren drager förforg
om jordagarnes kallelfe till förrättningen, utan något fö-
kandens befvår dervid t) o. f. v. — Lagftifrningen har ve¬
lat att intet något hinder vid Förrättningar af denna art
må emot deras fortgång i vågen ligga. Embetsmån och
Domftolar må vid anfvar ej deruti förorfaka något hin¬
der eller upfkof, vål till förftåendes orn ej laga orfak
dertill år: Grannar inom den by, der fkiftet verkftållas
fkall, måfte i förhållande af deras ågolotter i koftnad del¬
taga och med dagsverken dervid birråda u): Angrånfan-
de byars ågare måfte vidkännas den fervitur på deras
ågor, att tillåta Landtmåtaren att med det folk han kan

hafva,

q) Landtmat. Forordn. 1783 §• 80.
r) Landtm. Forordn. 1783 §. 46 — Enik, får, 1807 §, 1.
5) Landtm. For. 1783 §• 83.
t) ibid. §. 48.
») ibid. $, 46.
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hafva, ofverfara dem w): tili och med tvifter om rågång
i fkog ©ch mark få ej orfaka chinder i begårdt Storfkif-
te aflnågorne o. f. v. — Anteligen, och beträffande
Enfkifte, anmårke vi, att det fyunerligen blifvir uprrsun-
tradt derigenom, att ågare till enfkiftadt hemman år
tillftånd lemnadt, att rill andra uplåta fmårre andelar af
egendomen, hvarå, utom affeende å Enfkifter, befutren-
het ej fkulle aga rum. K. F. 1803 om Enfkiften i Skånetillåter art an fla till och med tiondedelen af den fåledes
erhållne jordarymden till fårfkildte lågenheter, dock af
minft fyra tunnelands innehåll hvardera, fom man får
under evårdelig ägande- rått till andra perfoner öfverlå-
ta. Likväl få desfa lågenheter endaft tagas af hemma¬
nets oupodlade jord famt fkall derfore ftadgas en vifs
rånta i penningar eller fpannemål, hvilken till Stamhem-
maraets un der (lod i utgörande af defs allmänna utfkylder,
evårdeligen erläggas bör, och vara fullt fvarande mot
de afftådde ägornas innehåll och godhet, jämförde med
hemmanets hela ägorymd; hvilket ak af Konungens Be-
fallningshafvande pröfvas och (lad fådes; på Kronohem¬
man och Boftållen kan. likväl äf ingen annan ån Konun¬
gen, afgöras, huruvida en fådan -inrättning kan medgif-
vas. K. F. d. 25 Jul. 1804 tillerkänner dem, fom i Ska¬
raborgs lån vunnit Enlkifte, farnma förmoner; i denna
Författning år .dock den afgåld, fom till ftamhemmanet
bör utgå, endaft i fpannemål nämnd, hvarjåmte denna
•förordning, 'medgifver- att i båndelfe mer ån vanlig lotttillfallit något enfkiftadt hemman och ägaren fkulle ön-Lka att der.af afföndra mer ån tiondedelen, anmälan der-
om får göras hos Konungens 'Befall'mn-gshafva'nde, fom-ärendet till Kongl. Kammar-Collegii pröfning hemftnller.

B 2 Hvad

w) Landtm. For. 1783 ' §> 53-
sc) ibid. — — — §. 78.
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Hvad får Skaraborgs Lån fåledes blifvir ftadgadt, har
genom 1807 års allmänna Eofkiftes förordning blifvit
till andra orter af Riket utfträckr. Sift må ock anföras
huru i betraktande af den koftnad, fom år ofkiljaktig
från utflyttningar ur by, penningeunderftöd blifvit bevil-
jadt, der fådane efter förrättad* Enfkifte måtte företagas.
I detta åndamål år för Skåne anflagen en fumma af
10,000 R:dr. årligen y) och för Skaraborgs Lån 6,000
R:dr. årligen z), hvaraf utan affeende på hemmanets na¬
tur, till de verkligen utflyttande och i mån af fvårighe-
ten dervid, uoderftöd, pä förflag af Landtrnåtaren och
Gode Mån böra tilldelas af Landshöfdingen, fom om ut¬
betalningen deraf äger vederbörligen föranflalta.

§■ 3-
Efter att hafva anfört de fått, hvarpå Lagftiftning-en

velat befordra de förmånligare flagen af ågodelningar,
fortgå vi till upgifr , huru desfa förrättningar, enligt nu
gällande Författningar, åfkas och verkflåjlas. — Rättig¬
heten att med laga verkan begåra ågodelning, vare fig
i åker och ång, i fkog och mark eller i alla lågenhe¬
ter gemenfamt, tillkommer Jordägaren, eller, der eld han
ej fjeif vore i ftånd art förvalta fitr, eller lagen eljeft
fatt någon honom till biträde, den, till hvilken förvalt¬
ningen updragen år. Enligt denna allmänna upgift år
det hvar och en ågare af jord efter låtit att ågodelnino-
begåra; likväl fynes därvid den infkrånkning böra an¬
tagas, att då delningen ej annorlund a kan verk hållas ån
Hemmans- och Mantalsvis, de fom aga hörfh delen i
ett Mantal, deruti måfte inftämma; få att ej agaren till

\ i

y) K. F. d 31 Mars 1803 §. it.
z) K. F, den 25 Julii 1804 11.
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i i hemmanet må kunna, genom fin begäran, rubba de
öfrige | lotterne. Målsmän för andra kunna ock med laga
verkan föka fådan delning, fåforn mannen å huftruns
jord, förmyndare for omyndigs jord; ty fom hår ej år
fråga om något afhåndande eller forfåmrande, uran La¬
gen tvårtom antagit ågolotten bhfva bättre och föra åoli-
gare genom fkifter; få följer, deraf atr det lår.der till den
verklige Jordägarens båda om fkiftet fker. Detta år och
orfaken, hvarföre Förvaltare och Inneha/vare af Kronans
och annan allmän egendom, bona Univerfltatum, å den-
famma kunna utverka Storfkifren och Enfkiften; hvilket
kan fke hvad kronolågenheter angår af Boftdl Isinnehaf-
vare, med vilkor att Landshöfdingen och de Werk,
hvarunder de lyda, utfe publike ombud att dem biträda,
famt af Kronohemmans Åboer, utan fådant biträde i annat
fall, ån att jordatvifl (kulle upftå "3; hvad åter beträffar
Menigheter och årfkillige publike Inrättningar, fäfom
Academier, Scholor, Hofpitaler m. fl. tillflagen egendom,
få fådane Werks Styrelfer derom abfökning göra; men
icke kan eljefl: något blott fåforn Åbo eller Arrendator
antagen perfon ågofkifte begära, eller någon annan,
fom dertill ej erhållit jordägarens tillflånd och Fullmagt,
emedan jordägarens rått och båfla få mårkeligen der-
under beror.

Anfökningen om den begårdtq ågodelningen, och
nu tale vi endaft om Stoifkifte, inlemnas till Landshöf-
dingen, fom utan de i byen öfrige Jordågarnes föregång¬
ne hörande, pålkrifver remifs till Landtmåtaren eller be¬
fallning att förrättningen i laga ordning företaga; och
kan Landtmåtaren af den Sökande fjelf få förefläs, men
få vida han (kall erhålla förordnande måfte han vara

lagligen i Lånet tilförordnad och på Kronans flat up-
förd

*y K. Brr. 30 Jun, 1686 och 2 Mart. 1Ö87. Alltn. Befv., 29
Jun. 1752 §. 20.
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•förd än). Likväl, fom den Landtmåtare man halft fkul-
le önlka få rill förrårtningsman, ofta kan vara få af gö-
Tomål öfverhopad, att han ej fnart rnedhunne det arbe¬
te, hvartill man honom begårdr; få gor man ofra klokr^
då man ofverlemnar till Konungens Befallningshafvande
att ftålla remisfen till hvilken han behagar: Detta kan
ock (ke få mycket lämpligare, fom Landtmåtarne i Lå¬
net flå under Landshöfdingens upfigt, ej utan hans för¬
ordnande få foretaga fig någon matning eller jordrefning
fiamt åro förbundne att lemna honom underråttelfe om fi¬
na förrättningar och terminerna dertill bb)t och Lands-
höfd ingen altfå åger båfta tillfället att döma, huru livar
-och en/af dem till nya förrättningar kan vara ledig.

.

^ Då Lanthmåtaren erhållit Landshöfdingens Temifs ,
titfåtter han gena-ft termin för förrättningen och drager
förforg om vederbörandes kallande, få väl Jordägaresfom publike Fullmågtiges. De förre kallas genom °kii.n-
göreife af Predifcftolen, fom bör fke få--långt röre för¬
rättningen, fom allmänna Lagen i n Cap. 4 §. R. B.
itadgar om Ståmningstagande till Häradsting och affes
dervid hvareft Jordågarne, för hvilkas fkull ftåmningstL
den bör iakttagas, åro boende. Detta llåmningsfått me-
delff uplåfande frän Predik (token år tillräckligt, och fk lil¬
le Jordägare ej vara på orten, oro Landtbönder , tjeoare
och Årri\endaforer fkyldige att fine Husbönder derorn
under-i arta. De fom eljeft -åro på längre af(tånd,' böra
genom (årfkilra bref underråttas, hvarvid Landtmåtaren,
om han få nödigt finner, kan begåra Landshöfdingens
eller Krono Betjeningens biträde. Denna orelinaira llåm-
•ningstid behöfver likväl federmera ej iakttagas, då en

■ii tlyft

aa) Landtm. För. .J783 §• 43-'
M) L indtm. för. 1783 S- 49-



utlyft förrättning blifvit upfk juten i anfeende till ftridig-
heter eller andra laga hinder; uran år det åx tillråcke-
ligt, orti Landtmåtaren genom pålysning å Predikftolen
14 dagar förut, kungör deniammas fortfåttande cc).

Om publike Fullmågtiges inftållande åligger det
Landtmataren att i god tid anhålla; och med god tidförftås fåkert få långt förut, att ledan det publike Om¬
budet hunnit utfes, der må njuta Sråmningstiden till go¬do; anmålan derom fker hos de publike Styresman, un¬
der hvilkas inleende egendomen år ftåld; eller hos de
Corpfer och perfonce morales, hvilka faken angå kanffåledes hos Landshöfdingen om Kronofullmågtig, hos
Dorn-Capitlet om Conlihorii fullmågrig, om Academie-
fullrnågrig hos Coniiltorium Academicum o. f. v. Bör
Regements- eller Compagniefullmågtig närvara, göresderom anmälan hos Landshöfdingen, fom hos vederbö¬
rande Militair-Chef ärendet andrager.

Vid anfökning om Enfkifte, defs beviljande af Lands¬
höfdingen fann kungörelfe om tiden dertill, år alt detta
åfven att iakttaga. Dock må man ej i anfökningen be¬
gära någon vifs Landtmåtare, emedan mera utmärkte
och tillförlitlige infigter fordras af den, hvilken ett lå¬
dan t göromål fkall updragas, hvadan ockfå Landshöf-
dingarne, hvar i fur Lån, fårfkildte Landtmåtare till
lädane förrårtningar utfe böra dd.j.

§ 4-

^ Då kallelfe rill förrättningen blifvit på fått nu år.anfördt, verklfåfd, åligger det Vederbörande att på dag
före

cc) Laodtm. For. 1783 §• 45»
dd) Enlk. For. 1807 2« 8*
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förefattan fig inftålla. Hånder d,er att någon privat Jord¬
ägare, eller publike Ombud ej infinna fig, undandraga
fig att förrättningen bivifta eller utan tillftånd ga deri-
från, vållar dock fådant ej förrättningens inftållande
eiler upfkjutande, utan måfte den i alla fall foretagas
och till (lut bringas: förfummar åter Landtmåtaren att
tillftådes komma, måfte delågarne vänta pä honom den
utfatte dagen och den derpå följande, innan de få åt-
fkiijas; men dröjer det längre, då år laga förfall för
dem art ifrån ftållet fig begifva, och Landtmåtaren får,
utom plikt, åfven erfåtta dem deras koftnad och tids-
fpillan eej. Den uteblefne Jordägaren år det dock obe-
tagit att vid nåftinfallande Häradsting anföra klander
emot förrättningen; ty derigenom att han ej tillftådes
kommit, har han ej affagr fig eller förverkat fin rårtig-
het, att njuta fin rått till godo: Han år i derta fall att
anfe fåfom fvarande part emot alla de andra delågarne i
famfålligheten ; och fvarande-talan år af den natur, att
om ån man vid Underdomftolarne förfurnmat att bevaka
den, har man åndå de benefici.a juris fig förvarade, att
antingen medelft vad få draga faken under högre Rått*
eller genom återvinningsprocefs vinna andring i hvad
fom (kedt ff). Det förfta fom efter vederbörandes in-
ftållelfe förekommer, år att afgöra, om något år fom
kan tillintetgöra eller hindra förrättningen. Håribland
intaga förfta rummet:

A) Jåf, fom emot fjelfva förrättningens verkftållan-
de anföras vilja. Jdf betyder hår detfamma, fom på alla
andra ftållen, hvareft det i Lagfarenheten nyttjas, den
påminnelfe man gör emot perfon eller fak, hvarigenom

man

ie) Landtm. For. 1783 §. 51.
ff) R. B. IZ Cap, 3 och 4 §. §.


