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ACADEMISK AFHANDLING

OM

JORD - NATUREN I SVERIGE.

Den fullflåndigare kännedom af Jordlågenheterne i Sverige,
fora for råtta forAåndet af våra Kameral - Fårfattningar år få
oumgåagejigen nödvändig, kan ieke forvårfvss innan man rig-
tigt uppfattat hvad fom menas med den hos ofs fladgade åt-
fkiliige Jord-Naturen; ty deraf bero, hvad angår de Faß»
lågenheterna på landet, de efter våra lagar faftflålde olikheterne
i anfeeade ej mindre till egande-råtts åtgärder ån ockfå fkyldig-
heten till utgörande af de jorden åtföljande fierehanda Tjenfle-
befvår och Utfkylder. Vigten af-läran om Jord - Naturen uti
vårt land har derfore icke heller undfallit flere af de fortjente
mån, fom befkrifvit våra hemans beflcaflenhet, fåfom Botin,
Nystrom, Stjernhook, Lagerbring, m. fl. och ehuruvåi
Juris Adjunden hår vid Academien Petrus Piscator uti en
år 1741 hårflådes utkommen Difputation de Natura Prcedio-
rim in Svco-Gothia egnat åt detta åmne en uteflutandc upp-
mårkfamhet; hvatforutan under Prof. D. Néhrmaws praefidium
Eric Benzelius år 1732 vid Acad. i Lund utgifvit en Acadt-
mifk Afhandling de Jure Cenßüco fivc Skatte-rättighet; har det
likväl förekommit ofs fom fkulle ånnu åtfkilligt återflå for en
mera noggran utvickling af denna lår», hvars rigtiga framflåll-
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fordeldte på flere farfkildte Perfoner. Åro de tiilfanamaas 7 kal¬
las dominium indiüißim eller plenum, odeladt egande valde 3

och utmärker att famma Perfon år i befntning af rättighet att
utofva alla de å&us i »nfeende till Tinget, fom följa af egan-
de våldet i defs "vidfiråekiafie betydelfe: åro de fkilde, kallas
dominium divifiim eller minus plenum > deladt egande vålde, och
utmärker att flere faifkildte Perfoner tillkommer utofningen af
de fårfkildta jura, fom innefattas i dominii vidfiiåcktafie be-
mårkelfe; och kan dominium divifum återgå till plenum igen,
Jhvilket kallas dominii confolidation. Ofvannåmnde termer, do¬
minium plenum och divifum få ej förblandas med dominium
abfolutum, oinjkrdnkt egande valde, och reftriffium, in/krdnki
egande vålde, hviika efter Natur-rått i begreppet fammanfaila
med plenum och minus plenum, famt endaft åro infiitutionis
civilis, och af politifka fkål genom pofitiva lagfltftningen t i 11 -
komna, hvaraf det forfinåmnde tillkannagifver når någon år be¬
fogad att aldeles efter behag, utan min flå hinder, fritt forfara
med Tinget, och det fednare åter når någon ej utan under
vkfa infkrånkands vilkor får anvånda Tinget '7 kunnande des fa
prgdicäter af abfolutum och reflridlum lempas till alla de tre
dominii fpecies fom nyfs åro uppräknade. — Vid den håndcife
att dominium år dej ad t, uppkomma åter 2:ne arter af domi¬
nium i få måtto, att hos en Perfon finnes dominium directum,.
hos en annan dominium utile. Dominium direffium, dirc.dc e*

gande vålde, innefattar altid en vifs del af fjeifva proprieteten ,
livilken genom aftal beflemmes, och det verkar altid att domi¬
nium fubffantia rei blifver i mer eller mindre mån rtfiriclum r

dominium utile, nyttigt egande vålde, åter tillägger innehafva-
ren deraf en vifs del af dominium fubflantise rei, filiiks med
rättigheten att befittä Tinget, nyttja det få. att det ej lider till
fru lubflans, och bruka det till vifst ändamål, eller ockfa nju¬
ta afkomflen deraf: och år det ej nödvändigt att nyttjande och
rjmnnde ratten åtföljas, utan kunna de vara åtfidide, i h.vilket

fednare
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fednare fall dominium utile kan fågas egenteligen vara kos des
fom har nyttjande-ratten.

Dominium angår altid endaft ett Ting, fådant antingen af
naturen eller genom, lagens fiction: åro Tingen flere, blifva
ock få många dominia: men ehuru till ett och iamma Ting
flere fynas biifva domini, då dominium år divifum, år det
dock icke fa: ty hvardera år inneliafvare af blott fin fpecies
dominii;.- hvardera har rått tilf Tingets användande blott i ett
vifst affcende, hvilken rått, ehuru den utefluter alla andra,,

"dock kan beflå med en annans rått till Tingets anvåndande i
något annat affeende. Således kunna till ett och famma Ting
på en gång vara 3:ne dominia, nenil. dominium fubAantias rei y
dominium ufus och dominium, fruetus, uran att dat ena uteflu¬
ter det andra. Alla desfe 3:ne Ip.cies dominii hafva deras ur-
fprung ifrån det dominium plenum, fom primitivt tillkommit
Tingets forAa Egare: de innefatta alla, hvart for fig, ett vilat
emellan Egaren och Tinget varande, alla andra uteflutande for¬
hållande , fom berättigar till det bruk af Tinget eller defs af-
komfl, hvarpå det partiella dominium hånfor fig: och hvart
och ett gor defs inneliafvare befogad, att, om fjeifva Tinget,
defs nyttjande eller njutande emot hans lamtycke frångått ho¬
nom, revindueva till fig tillbaka rättigheten att anvånda, nyt¬
tja eller njuta det.

Hvad vi 0111 dominii farfkildta fptcies fålunda* i korthet'
anmärkt, har, tro vi ofs hår bora erinra, egenteligen fin til¬
lämpning till Egan. te-rått af fafligheter [>å landet, hvilket af det
följande fltall blifva mera påtsgeligt och klart.

IIS i - * fr - M BilÄ.
Med jfordnatnren forftå vi den faßa lägenheter på landet

enligt våra• lagar tillagde egenfkap, i följd hvaraf befteiwmss
ander
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under hurudan fpecies dominii de befittas, och hvitka atlmdnna
Afgifter eller annan Tunga deraf utgå. fkali, Till att rått eli¬
gen finna denna definitions tillempr.kig vid förefallande bruk.
deraf, år det nödigt i forvåg erinra, att i våra K^uneral Författ¬
ningar, få vidt de vidröra hemans naturen, gores ftrdeles af*
feeride på dominium fruklus, hviikct innefattas uti rättigheten
att upptaga råa tån af en fa fl lågenhet på landet. Med Rånta
forflå Kameral-Forfattningarne hos ofs, fainmanfattningen af de
jfårfkildra i landets Produktioner beflående ptrfedlar och eljeft
vanliga Tjenfle-Befvår, fom ifrån jordlägenheter årligen utgöras
till Dominus directus: och denn*» ranta, fom med tåntegifva- '
rens .befiånd, naturligtvis ej kan fordras högre ån till 'livad i
Nationalökonomien kallas Ren Inkomft, utgores alti.d in reco-
gnitionem dominii direkii, fåfom. till erkännande af råntetagarens
urfprungeliga dominium plenum till lågenheten och den pars
proprietatis fom ånnu år honom förbehållen, Det år derfore
ockfå, hvilket firaxt fkali ådagaläggas, fom forn.åmfta princi-
pium divifionis i fråga om Jordlägenheters fårfkildta Natur, ta-
ges ifrån rättigheten att af dem upptaga rånta : dernåfl beflem-
liies Jord-Naturens olikhet efter den omllåndighet om dominium
till jorden år plenum eller divifum. Men icke annorflådes ån
på landet och endaft i anfeeade till fafla Egendomar derfiådes
eger jordnaturen rum, ty allenafl ifrån fådana utgores ftadiga,
reeiia räntor uti hvarjehanda perfedlar och andra praflationer:
dock år härvid att mårka, att af faAigheteas innehTvare någon
verkelig Landtmanna Nåring fkali kunna idkas. Quarnar och
Metallverk, räknas låfoin tiilåtne landtmanna Förädlings- Verk,
oeh åro af enahanda natur fom den jord, hvarå de for föräd¬
lingens drifvande nödige byggnader åro uppförde; men bygg¬
nader eljefl inrättade till Förädlingars drifvande, fåfom Fabriker
och dylikt, hviika på landet få upprättas, åro ej med någon
jordnatur förenade, emedan vid dem ej idkas någon landtman¬
na näring. Men icke fordras aideles nödvändigt att Landtman-
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na Naring i fjeJfva verket å den jord (kall drifvas om hvilken
fåges att den år af en viis nr tur: det år nog att jorden ej år
anfingen till någon Seads-plats; och fom ingen jord finnes, upp¬
brukad eller ouppbrukad, hvajå icke någon del af landtmanna-
nåringen kan drifvas, få finnes icke heller någon jord i Sveri¬
ge , fom icke år af någon vifs natur. Den Ståderne tillagde
jorden år, i allmänhet fagdt, for det närvarande, icke af nå¬
gon vifs jordnatur, jufi derfore att derå ej drifves någon Landt-
manna Naring, hvarföre råhtor i Jandtmanna produdioner oeji
andra tjenfie - befvår deraf ej lempeligen kunna utgå eller be¬
räknas.

Det år, nåtundes det nyfs, efter en tyåfaldig grund", forn
hemans-natuten determineras, nemi, dels efter dominium ftu&üs
eller rått att upptaga rånta: dels efter fom dominium år ple¬
num eller divifum. Efter férfinåmnde indelningsgrund, fåg«
vi att all jord i Sverige år antingen Krono eller FrcUfe: Kro-
no då Staten eger rånran deraf: Frdlfe deremot då någon en-
fkildt eger rånran deraf: oeh jufi i iöijd af den olika rånte-
egareråtten utfiakas åfven uti lagarne huru onera publica (kola
urgå, vanligen mycket drygare af Krorrojordén ån af den fom
år Frålfe. Efter fednare indelningsgrunden, fåge vi åter, med
bibehållande af den redan gioivle fördelningen uti Krono eller
Frålfe, att all jord i Sverige år antingen Rent Krono eller
jFrålfe (det kallas i de åldre Författningar ofta pnrt3 fom år
af farnma berydelfe fom det af ofs nyttjade Svenfka ordet), di
nemligen Kronan eller en Enfkildt år i ut<5fning af dominium
plenum till jorden: eller ockfå KronoSkatte eller FrälfeSkat-
te, då dominium år divifum, få att Kronan eller en En(kildt
eger råntan, men en annan innehar dominium ufus bj.

Den

b) Ehuru vi fagt att jordnatur ej finnes i StSderne, rnå dock an¬
märkas atf där honas Tomter af Fri och Ofri Natur; men detta
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Den fortråfifeiige Botin, o£h jemte honom alla vara Ph-
olieifier och Kameral-Författare uppgifva liemans-naturen få-
fom trefaldig , neml. Krono, Skatte och FrSlfe. Denna fördel¬
ning har dock 3:ne fel: forfi och fråmfl har den två fårfkildta
principia divifionis, hvilket gor att» vid fkiijaktighetens utmär¬
kande man ej får hålla fig inom åfigten af enahanda omflåndig-
heters olikhet: for det andra har man gått förbi och tj upp-
gifvit hvad fom utgör motfatfen af det fom benämnes Skatte,
neml. den rena naturen: for det tredje år ej uti denna fordel¬
ning intagen SkatteFrålfe Naturen, fom dock afgjordt ockfå
år en jordnatur, utan enda A SkatteKrono affedt. Orfaken till
denna felaktiga indelning år utan tvifvel den, att våra Kameral-
lagar, utan veten&apelig afigt af ämnet, antaga Jordnaturen af of-
vanberorde 3:ne fing: att i grund deraf alla Jordlägenheter i
Jorde-Boken Aå anteknade fåfom varande af endera af desfa tre
naturer; och att i Jorde-Bokep ej finnes något ord om lågen¬
heters FrålfeSkatte Natur,

r-; *
' 5- 3. : ; ■ _

Svenfka jorden har utan tvifvel urfprungeligen icke till¬
hört någon vifs, utan Befittningstagaudet, i iynnerhet genom
uppodling, varit nog att for fåkr a om den jord man ffilegnade
fig. Så förefiålle vi ofs att det tillgått hos alla nyborjande
Nationer, hos h v ii ka en högre Snille-odling ännu ej bibragt
noggranna begrepp om egan.de våldet och Stats-interesfet: och
hos hvilka det intagne landets vidd msdgifvit ofverfiodiga till»-
gångar på nya Boningsplatfer. Skedde uppodlingar i Sverige
for Regeringens rakning, tilierkåndes de Kronan eller det all¬
männa: de åro kånde i våra gamla handlingar under namn af

Upfalci

Mnfores ej til! någon Statens rånte-egarerått, och derföre anfe vi
denna fkiijaktighet ej böra fubfumeras under jordnaturen.
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Upfafci ödes gods! och afkcmden af dem anflogs till de dä
endad kånde allmänna Stafsbsftofven, Hofvets underhåll och
Gudsijenfiens uppehållande. Skedde åter for Enfkildte man
uppodlingar, bleÉvo de deras egendom, iom verkßalt dem: och
Ingen fette i fråga deras rått -till de lieman de b v fat to eller på*
flod någon infkrånkuing i deras egande-rått dertill. Af desfa

dT.genheter utgjordes (katter till Staren: 1 edwigslahia, Skepps-
vifl.i Veitjlo, Atiargäld, Gengärd, o. i. v. men de utgjordes ej
fåfom någon afrad eller ranta' af jorden, utan fåfom'(katter,
hvarmed underlåter måfle bidraga till Sratsbehofven: och desfa
(katter föranledde dertill, att lågenheterna hvaraf de utgjordes
benämndes Skatieheman och deras egare SkatteBönder c).

Emellertid inkom och dadgadcs i landet Chriflna lårsn:
dei igenom upphörde behofvet att af Upfala Ödes godfens in-
komfler bedrida Gudstjendens uppehållande; men fKatt utgickdock ej af desfa gods, utan gick deraf ranta och afrad tili
Kronan fåfom deraf innchafvande dominium plenum. Catholflca
Prederfkapet utverkade frihet för de gods (om lades under Kyr¬
kor, Klofrer och Ciericiet: De verldslige Herrarne, neml, de
fom beklådde högre tjender i Lanclet eder inom Hofvet> fökte
efter deras exempel att vinna förmåner för fina gårdar och er-
liölio dem dj: och åndteligen igenom den under Kon. Magnus

B - Ladulås,

c) Botin anmärker Be/kr. om Sv, Hetnan och jordagods Det.
I. Not. 13. den trefaldiga bemärkelfen af Skatteheman : Forft af-de
heman fom utgjorde (katt, men egdes af SkatteBönderne: fedan p&
3600 talet SkatteFrålfehemanen: fidft SkatteKronohemanen fådane de
nu åro.

d) T AlsnS ftadga 1285« 11 §• åro orden: Med thy at thcet cer
oc wce\ rorcedhugcet, at ther hawi merce Frcelfe fum vcerdughir ceru,
fwa oc thcer fum merce cerwdce for ofs, tha takom wir mdcsn thcefsi



Ladulås införde Ruft-tjenAen uppkom ånnu en titel att fria fm
Jord ifrån drygaAe delen af de utfkylder och tjeoAe-befvår fom
ålågo Skattehemanen, Desfa ifrån Skatter fritagne jordagodfen
kallades frälfe: och efter qualificatiön af Ska 11 ein het fkulie maa
kunna ßga att af frålfe famns, i hånfeende till titelen för defs
befriede, 3:ne fiag ^ KronaFrälfe, Andeligt Frälfe och Världs¬
ligt Frälfe■, h v i 1 kc e fidAnåmnde ej, fom ällmänt antages , en-
daA år att tilifkrifva inrättningen af krlgsrjenA till hårt, utan
ockfå innehafvarens egénfkap af högre Em betsman ef),

Igenom Helge Ands Holms Keilutet 12g2 hade alt, livad
af landet ouppodlaclrj var, blifvit tillerkänd* Kronan: Igenom
Digerdöden 1350 blef en ftor del af landet ode: Slågter ut-
dådde: fkogar tillväxte dsår förr varit boAåder för Rikets inne¬
vånare: och desfa lägenheter, i faknad af enfltiidte egare-,
komrao under Krönan« Småningom tillväxte folket igen : och

• ' o

P

giteftning; Fyrß allé marte Gardes, fwa Bifcupes os Riddares os
Swtznes- till Wäpn-fwä at thesr Jkulu inges fhuld bcerce thesr til an•
tiggiß giwes celler fcsliics-, utan thesr fialwir wilice. Och i 13 §, der-
.tamaiaft^ies : Ellighcer mceder thy at t hest cer rvcsl wesrdugt, a t ther-
juni ofs fylgice frammarmir bathi.med radhiun och hjälp, ät HierIxtfiai mere ,certt,; tha giwm wir alles tväres mcen oc wars kiycsrce-.Brod*
ikers Bcenåigs oc alle therrce bryttice gc laiidbo, oc a ils tha i ther¬
res- (1 ethr, ceiru > Hdughce af allum Konongjlicum Rest, Hadorphs gl.
Stadgar,.

,• • e) Vi måfte göra- urfågt för den benämning KronoFrålfe fom
Kår nyttjad blifvitn rnen att den ej år, i det affeende den år gifven ,

olempelig bé.vifas af dels anforde 11 g. af Alsnö Stadgs, dels" 2, Fl.
Kirk. BL Helf Lag in pr. hvareft' orden lyda: Nu år Kirkiu bygd,
Tha Ihal Kirkiu bo o l hawet, ther Praßer [kal a byggiå. The t (kal
fu.lt ok frålfl warä fors allum nthjkyläum , fmn Upfala édher Ku-
nungi*.
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på desfa Kronan tillhörige egor tillkommo talrika odlingar, tili
h vilka Kronan hade ett oAridigt egande valde: af dem utg]or:
des till Kronan icke {katt, utan afrad och ranta: Bönderne å
dem voto ■ Lmidtboer, ej SkafteBönder. Mycket fannolik fy-
nes cfs den gifsning att i följd af den allmänna fkattiåggning,
fom efter 1282 års Bcflut borde gå ofver hela Riket, de få
kallade Orternes Undervisningar uppkommit: och fåfom tem-
mt i igen fäkert kan antagas att Skattläggningar verkAåldes nog
allmänt, både de ßändige efter jordens dnrne och de ärlige ef¬
ter befuftenketen. Då inträffade, emedan Undervisningarne och
Skattläggnings Methoderne antogos lika for alla heman i åifkil-
liga diAncffer sf landet, att Kronans egne Landtbönder och
SkatteBönderue blefvo fatte till likhet uti befkattningen; få att
af Kronojord och Skattejord lika mycket kom att utgå, och
de i igenom hände att Skattehenianen lika i fkatt med Kronans
h?man åfven började antagas hafva likhet med dem uti andra
affeenden: och att Kronan tillvållade Ag ett dittils okåndt väl¬
de ofver dem, hvilket var få myckef lättare fom SkatteBon¬
derne nu mera, efter Frålfeffåndets Aadgande, förlorat deras
vigt och anfeende. FörA förefkrefs att en SkatteBonde ej fkul-
Je få ©ga mer ån få mycket hvarå han vax fullboa och fjelfver
kunds fara f), då dereuiot ingen lag gafs att infkrånka Frål-
fets tillväxt, hvilket dock var mycket vådligare, genom det
odrågeliga förtryck fom lådant förorfakade den fkattfkyldige
Allmogen: fedan Aadgades, att om af ett Skatteheman ej kunde
utgå vanlig {katt till Kronan , fltulle hemanet, vara under Kro¬
nan förverkadt g)-, hvilket Aadgande, orimligt att hänföra tillConfi- ^

f) Strängnäs Stadg. 143?. /. s. Plac, om Skattegodfen, in Au-
gußo 1459. jf. i. Hadorphs gl. Stadgar♦

g) Kon. Gustafs Stadga d. 4 Febr♦ /5#. hos Botiw %. Det,
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übnfifcations-ftraff, nödvändigt fkulle grundlägga ide en om Kro¬
nans dominium directum till det fkattfkyldige" hemanet. Härtillkom vidare att i Kon. Johan III. tid å Kiönoheman började,under namn af Bordsrätter, for fal jas Skatterättigheter, inn fat¬tande befiåndigt dominium ufus och en dryg del af propricte-
fen h) : man v i ls t e med fäkerhet att des fa heman förut varit
Kronans, och få låt man de gamla Skattehemanen få Ka i Åta-
ma rang med desfa. Ån eitel igen förnyade man fbrfattn-iygen
om fkatteråttighetens forluft dereft räntan deraf ej blifvit betalt;
allenaft fattes ett vifst mått for forfummeifen: neml. tre års rån¬
tor i). Igenom desfa åtgärder var Kronans dominium directum
till Skattehemanen faftftåldoeh i följd deraf tillade fig Kro¬
nan långt vidftråcktare. rättigheter, ån fbm blott kunnat hårle¬
das ifrån hennes medgifne jura niajeftatica. Och till att ån
ytterligare befåfta Kronans i ofvanberörde måtto tillvållade do¬
minium dire&um tili alt både gammalt och nyt t Skatte, tiller*
kånde fig åndteligen ockfå Kronan Ränte-egare lösningsrätten,i kraft hvaraf då Skatte hem an fåldes utom bord, det hords
tiil Kronan herabjudas och Kronan ega magt att å detfamma
sonfolidera dominium, om få godt fyntes k),z ett klart bevis att
Kronan anfåg fig uriprungeligen liafva haft dominium plenumoch affiått dominium ufus, hvilket fiuteligen kunde återgå tillKronan och hennes dominium blifva plenum, igen* Skattevraks

lagen

h) Kl. Patent, d. 7. Martti 15g» hos Nystrom pag. 26.
i) i6gi. års Hufef. Ordn. /. /7. XVII. Cap. 3. J. ffB. RtfAllm. Be/v. 1733. f. 13. Jemnf. 4. /. IC F. d. 21 Febr. i?89- Än-e dningen til! detta triennium fynes tagen ifrån L. II. Tit. LXVLLib. IV. Ced»

c c ^ Stadg. d. 3. Ang. 1572, Plac. d. 2. Maji 1684.• fom börjas:Ba-fqm Wij med mi/snéje formärke then frivillige handel fom härtillhur varit i bruk om Bordzrätten af (Vår och Cronones (katt(kuldiaeffird &c. IV. C. 5. /, $B. II. C. 4. f. RB.
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lagen och Rån fe-c gare- 15sr.ing.vt St ren aro val nu åndteligen af
Kronan ofvgr-glme l), i i k v å i år jordens SkatteNatur ej helt
och hållit rehf.d ifrån Kronans dominium direclum5 och Frålfe
åntq-egare, fom val ock få ni i fl rättigheten att for Skattevrak

~onfoiidera dominium hafva dock cyiar rånte egare lösnings-
råttéö, fom år utan- all grund 1 anfeende till de gamla Skatte-
hem an , hvilka Adelsflåndet, måfl på i6ö©-talet, forvårfvade i-
f: ån Kronan» och a hvilka Frålfe rånte-egaren ej borde ega vi¬
dare rått ån Kronan nu mera har quar i anfeende- till fin»
Skatte lieman.

'

§: 4- ~
Hemsns-Naturen j på fått vi i foregående §. uppgifvlt till¬

kommen , var fordom ej förn mi , i anfeende till rånte - egare-
råtten 3 reelle och oföränderlig: den var ej en beflåndig, jorden
tillagd egenfkap, utan berodde på jordegarens flånd och privi¬
legium. Upfala Ödes godfen, befriade ifrån de llefle allmänna
onera , utgöra ett flags undantag ifrån denna fats, efter fom de
r.jofo fådan befrielfe blott for det de voro for Kronans rak¬
ning uppodlade och ifrån Kronan ofrånfkijjelige m); men der
andeliga Frålfet fkulle ©rått foras till undantagen, emedan livad
detta angår, <fet endafl var for Egartns fktfli, Kyrkan eller
Clericiet, fom Fralfe-friheten åtnjöts. Det Fräife, fom uppkom
genom tjenflgoring i Konungens Hof, eller ock Rufl-tjervft, var
oAiidigt föränderligt, ankommande helt och hållet på Egsrens
egenfkap af högre rjenfleman eller vapntjenfl till håfl. Andteli-

* gen Kon. Eric XIV; fyntes vilja fladga åtminflone Såtesgår-
♦ darnes oföränderliga natur femte det flåndiga- ärftliga Adeifka»

pet

0 3- /• K. F. d. si. Febr. i?89-

*1): 2, Cap. och 4. Cap, Kon. Bl. LL„•
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pet njy tYi€n uttryckeligen förklarades fedefmera att Säterier ej
voro privilegierade for jordens fkull, utan för Ferfoncns fom
egde gården o), må. hånda for det att få många flere gårdar
fkulle kanna upphöjas till de ypperfla privilegierne. Sådan jord-
»aturens forånderlighet niåffe dock medföra många ölägenheter
fardeles derigenom, att då Adelsflåndef formerades tillväxte ock
Fråifet, och i mån efter lom frålfet okades hlefvo Skatte-Befvå-
ren flere och mera tryckande for den fkattfkyldiga Allmogen.
Hog.fl nödvändigt bl-ef det derföre att fåtta en grans for Frål-
fets ofvermåttan ftora tillökning, och dermed följde jord-natu*
relis oföränderliga fållande vid fafligheterne p). Följagtefigen
kan jord-natur«n nu mera ej undergå någon föråndring, utan
blifver för altidl beflåndande: och har man derföre anfört det
politifka fkålet, att på ena fl dan Kronan ej bör förfvagas der¬
igenom att få, fom i fordna dagar, i fynnerhet på iöoo^talet,
Kronans råntör förlånas eller bortikånkas, och Kronans gods
kominer under Frålfet; icke heller att, på den andra fidän,
Frålfe-Ståndet bör förfvagas derigenom att Frålfe-jorden, fom af
berörde Stånd enfamt fått beflttas, går förlorad och kommer
under Kronnn q). Och få nogräknad har man varit i detta

%

/ - ' ; 7 &iu

ti) Recefs d. 3. Aug. 1562. hvari ftadgades, att Frålfeman {kulle
ega En gård, Friherre Två och Grefve Tre gårdar, fria från Ruft-
ningen. Att Såfcesgårdarne dock åro åldre fes af Kon. Magni Gård-
rått 1319. och 3. /. Calmare Recefs 1474, dereft de benämnas Sä~
tesgordha.

o) Plac. om Säteriernes rå och rårs rättigheter d. 6. Nov.
1678* /. J.

p) 10. /. Ref. Ad. Befv. d. 23. Dec. 1682. Kl. Br. d. 11 Febr.
I&85' 38. Landsh. Inflr. d. 28. gfan. 1687. Co11- 4*
Dec. 1724. 3. /. Ref. Allm. Befv. d. 21. gfan. 1748* m. fl.

q) 24. /. Ridd. o. Ad. Ptiv, 1723.
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fall, att Kronan utfall, att då Adelsman förverkar gods under
Kronan, godfet fkaii återfkånkas till någon i Slågt-en f), likfoni
icke Fråife-Natsrcn kunnat bibehållas vid hemanet fallån det,
fåfom förverkad t ti IT Kronan, for Kronans rakning blifvit for»
fåldt. Nu mera, fedan faflighet af hurudan jordnatur fom
håldH, får forvårfvas af famtelige Rikets innevånare, utan åf-
fkildnad på Stånd s), har val detta politifka fkåi upphört, och
tillika medgifvit, blifvit, att vi fkulle kunna ega en Adel fom
ej/ vore posfesfioncrad ; likväl fortvarar principen om liemans-
naturens ofoiåndeilighet. Blott i 2:ne håndel ler kan jordnatu¬
ren förändras: den ena år genom Byten, fom Frålfemån egt
att begärd och erhålla med Kronan /), och hvarigenom Ve¬
derlags-hemanet , fom varit Frålfe, förbytt fin natur till Krono;.
men Bytes-hemänct, fom varihKrono, blifvit Frålfe : den andra
år genom Uppodlingar, for hvilkas flcu 11 blifvit tillåtit, att jord
af Krono-Natur fått forbytas i Frålfe, i ändamål nemligen att få
mycket kraftigare uppmuntra till odlingars företagande u).

I affeende åter på den andra omdåndigheten hvaraf Jord¬
natur detetmineras, neml. om dominium år indivifum eller di-
vifum, i anledning Hvaraf vi fagt att jorden år af ren eller
Skatte * natur, och hviiken (kilnad tillhor både Krono- ock
Frålfe naturen ; fi år val jördnaturen ockfå ßadigvarande\ dock
ti få oföränderlig fom nyfs blifvit nåmndt om Krono och Frål-

1 _

r) Adel. Priv. d. iö. Oct. 1723. /, 26.
s) 9, /, Riksd. Bffi- d. 2, Maj i igio. Kl. Kung. d. 6. Apr>

1810. \*
f) BoTTisr I. Del. VII. Cäp.
u) KL Kung• d. 20. Nov. 174,1. 24, /. Ref. A/fe. # Befv. d. 10.

Sept. 1J49, fom fårunna allmän frålfefribet på odling af ödeland: och
Såterie^frihet till tV deraf om Odlaren år Frålféman. K- Br. d. 9.^
tjjiinii ipjtj medger, under vi^fa vilkor, Frålfe-frihet å Kronojord, fom
fallit i ödesmål, men uppodlas igen,-
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fe. Stadigvarande kalle vi Skatre-naturen, farnt hvsd aeremot
fattes rent Krono eller Frålfe, derföre att- fedan jorden en gång
blifvit få qualifieerad, den måfie fortfara att vara fådan. Lik¬
väl beror det på Dominus plenus om han vill sffii något af
fina rättigheter af Egande våldet i fin füllhet: och fi-dai Skat-
temsnnen fått jordegande • rätten, kart den förre ej cotifolidsra
dominium tillbaka, om ej de håndelfer intrMu , fom lagen ut¬
fått derföre w). Jord-naturens renhet Forfvinrier våi genom den
afhandling hvarmedelfi Skatte-naturen å ett lieman tillkommer;
men denna afhandling bor dock ej anfes lika med ett annat
aftal, h varigenom jord öfverlåtes åt någon annan, få fom i Sråd-
fe-1 och Lego af jord, m. fl. ty igenom den förre befietrrmes
ett förhållande h vår igenom egarens dominium för altid infkrån-
kes och upplåtes åt en annan: igenom de fednare åter hefiem-
mäs rättigheter, fom ej innefatta någon inflsrånkning i egarens
dominium, hvilket efteråt blifver lika fom det var förut. Hår
af blifver följden den, att tvifi oni jordnaturen kan utföras
emot hvilken fom håldA år i befittning af fjelfva jorden, defs
bruk eller njutande: att bevifen derom hemras från Joide-Bok en,
Indelningsverket eller andra Kronans publika handlingar; famt
att forum altid år Kammar-Collegium :v): då deremot i andra
tvi fler angående egande af jord, jordens användande eller rått
till «tfkomfien deraf, hvilka ej bero af hemans-naturen, bevjfen
niafie hemras ifrån fkrifteliga Aftal, vitnep., Dom fiolshandlin¬
gar 111. m. fom i civila råttegångar vanlige åro, hvarjemte Fora
för afgörandet deraf åro de vanliga Domfiolarne, alt efter tvi-
flemålets befkaffenhet.

w) Desfa händeifer åro nu mera hvad KronoSkatte angår knapt
flere ån då Formedling fökes, Kl. Er. d. 16. £?<xn. 1695, och då he-
manet forfaller j ödesmål, Huf. Syns Ordn. 16&1. /. 27. j-emte flePe
Forfattningar. Å FrålfeSkatte eger ånnu ränte-egare lösningsrätten rum.

x) Botin r. Del. VI% Cap. 4. /. och de derftådes åberopade
flero Författningarne,


