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ACADEMISK AFHANDLING

O M

B O S T Å L LEM,

Jj J kaså 031 ruligt det äx, att en väl -organiserad och .till upp¬
fyllande af sitt kall skickelig Embetsmanna-Corps, utgör en
ibland d.e fastaste grundvalar for en Stats välstånd och full.
kornnande; lika vigiigt och nödvändigt är det äfven, att Sta¬
ten sörjer för Embelsniännetis bexgnuig på ett sätt, som ler»,
nar dem tillfälle, att till fullgörande af sina värf, använda 0-
■delad omsorg.

Ledde af denna grundsats hafva Sveriges Begenter re¬
dan i äldre tider på llere sätt, såsom med Förlänir gar, Gäst-
ning och Gengärd aflönat Statens Ernbetsrnän; mön snart rig-
tade erfarenheten deras uppmärksamhot på ett mera andamåls.
enligt aflöni ngssätt; man hade nemligen insett, att då Ernhets-,
männen på Landet oftast hade ett ganska vidsträckt områdeTör
sin befattning, sa fordiade tätare behof af deras åtgärd, att
de vistades inom den ort der deras Embete skulle utöfvas;
der vore de tillgängeligare for dem som bellöfde anlita deras
biträde, och sjelfve skulle de -der igenom med mera lätthet
kunna fullgöra sina åligganden. Och ehuru en ovillkorlig
befallning af högsta mag ten varit till r a c kel ig, att fästa dessa
Ernbetsrnän inom sine Ernbetsdistrikt, älskade dock den mild¬
het och vishet, som i så många afseenden utmärker Svenska
Statsförfattningen, att hellre genom ett behagligare band än
tvångets, förmå dem deti iU; clen påfann ett medel att aflöna,
hvarigenom det som förnämliga-st skulle bestämma deras val af
vistelseort, det vill säga den husliga kretsen genom en lyck¬
lig förening, fick en bestämd plats inom området af deras
Embetsmanna verksamhet, och-detta medel var att tilldela
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dem, tmder namn af Boställen, till hemvist vissa inom lie¬
ras distrikt belägna hemman, hvaraf jemvaL räntorne anslo^
gos innehafvarne såsom lon.

Med afseende å dessa för Boställsinrättningen åsyftade
vigtiga ändamål, anser Författaren Boställen i alla afseeudeu
förtjena läsarens uppmärksamhet; men att om desse leinna en

fullständig afhandling vore ett arbete vida utöfver hans för.
mag a. Man vill blott i korthet genomgå Boställens^uppkömst,
deras kamerala natur, förmåner och skyldigheter, samt slute-
ligen i ^National Ekonornistiskt hänseende betrakta1 deras nytta1
eller skadlighet, och känner dervid all t förväl sitt behof af
granskares skonsama omdömen, livar på lian så mycket säkrare
förlitar sig., som hans oöfvade Innd anspråkslöst frambär detta
Aeademiska Jiärdomsprof, såsom sitt första- försök på den juri¬diska Författare-banan.

?

Med' boställe förstas en henimanslågenhet, som bli/vit an¬slagen innehajvaren af ett visst/ Embete tili hemvist och underhall.I afseende på den Embetsrnanna Corps eller så kallade Stat,
som innehar Boställen, plägar- man indela dem uti trenne
hufvudklasser, nem l igen: ecglesiastik , Mittiii samt justi-
TIE och iAn dIstats boställen Hvart och ett af dessa slagskall nu blifva föremålet för denne afhandling.,, och med an¬
ledning af tiden då de upkornmit, först

E C C L E S I A STIIC - B O S TÄ L L F N.

Dessa äro anslågne åt Ecclesiastlk-Statén eller Presterskapet»och. indelas uti b r sk ovs- sä tsr, pkEst e~ga.h-da r , capeei.an'3-
©dl klockare bof.



3

§• !•

BISKOPS GARDAH eller SÄTEN aro Je fö'r Biskopar
utsedda Boställen. Desse äro af en hög ålder; men ehuru
lcorrt efter Ansgavii ankomst till Sverige, Gautberi berätta»
liafva blifvir förordnad till den förste Biskop derstädes, har
man ej anledning att tro, det något Biskops Bol blifvit 2»i-
skoparne tilldeldt förr än under Etiiilnd Olofsons Regering,
i medlet af i i:te Seklet, då början gjordes med uppbyggan¬
det af Skara Domkyrka, och Biskops bol utsågs af allmän-
männingen vid Skara, på en plats som då kallades milda Hede fl).
Äfven omtalas Biskops-Säten uti XIX Fl. z. §. Dråptft. B,
6stg. Lagen under namn af od) 0>to(Ö £00 hvilket be¬
visar, att sådant på denna tid funnits äfven i detta Land-
skap. Och ehuru vid Konung Gustaf i:stes Reduction, de
gods och slott som Biskoparne hade förstått att sig tillegna,
blefvo till kronan indragne, sträcktes denna Reduction dock

^ icke till de rätta och lagliga Biskops Säten, hvilka bibehöllos
bj. Dessa Säten voro lika som alla öfrige Presterskapet upplåtne
lägenheter,underCatholska tiden delaktigeaf den andeliga frälse¬
friheten, orn hvars orubbade åtnjutande de sedermera oftare
blifvit försäkrade f). För öfrigt komma Biskops Sätens kame¬
rala förmåner och skyldigheter, såsom varande alldeles lika
med Prästegårdarne», att omtalas på en gång då desse sed-
näre afhandlas.

§. *•

PRÄSTE-BOL eller GÄRDAR äro de Kyrkoherdarna
å Landet anslagna Boställen , och kunna, med afseende på tideh

& då de upkornmit, delas uti gamla och nya. De förra, hvil-

a) Bih. till Westg. Lagen pag. 95. Rhyzelii Episcoposc. pag. 160.
b) Westerås Recess 1427, och Biskopparnes samtycke dat. die

Job. Bapt. 1517.
c) Prestersk. privil. lG$o §. 18, 1675 §• Ia> oc^ ^en October

J723 SS» 7- i*-
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ka uti äldre Lagar och Handlingar kallas itirflö Q300f/ äro
sädane som uppkommit före Reformationen, efter då gällande.
Kyrkolagar; och. de s €dö a-r e sådan e,, som efter densamma Klif-
vit inrättade.

H v ad de g amla pråstebolln beträffar, leda de sin uppkomst
ifrån ix:te Seklet, och ehuru det berättas, att en Kyrka b 1 if-
vit emot slutet af cpde seklet i Björkö uppbygd, och att Ans¬
garius inköpt ett hemman som han; till Prestebol dervid an¬

slagit d)>. vet man intet vidare hvad härutinnan kan hafva
blifvit tilIgjordt., förr än uti början af ii:te seklet, då med
St. Sigfrids ankomst Chefs t na. Religionen började få en- fastare
fot i. Sverige, och Kyrkor mera allmänt biefcvo uppbygde ej.
Sorgfällige att åt Presten förskaffa ett tjenligts hemvist och
underhall, stadgade Landskaps Lagarne härvid, att nar Kyr¬
kan vore färdig, skulle den bafva Bol fj\ hvårföre man,
då> med Kyrka Prestegård nödvändigt skulle förenas, säkert
kan antaga, att vid slutet af i2:te Seklet., ett ganska, betyd¬
ligt antal Prestegårdar redan fu.nnos.

Men frågan blir nu, livarifrån den jord. sorn skulle an¬
slås till Prestebol blef tagen. Med fullkomlig säkerhet kan
man Siivta, alt på denna tid , da Kronans fasta egendom endast
bestod i Upsala öde, hvilket på intet sätt fick Kronan afhän-
das gj, några kronohemman till detta behof icke kunde an¬
slås; jorden skulle således» på något annat sätt. anskaffas, och.
detta skedde antingen derigenorn.-, att Socknemännen sarnrnan-

d.) Rirab-ertus fe vita Ansgar» Cap. 05,
e) Lagerbrlngs Sv. Rik. Bist. Del. s'Cap.. iét 33= ocli LegerdaSt S*^ffndf i Permgskfolds Mbnum. Eceiesc.
fy 2 Flukken Kyrko Bal karrte Up] ands och Sndermanna Lag; 2 Fl.Kristnu B Wåstmanna Lag,. "

; fr) ti. Flokk, Konungs Balk. Helsinge Lagen och Fragmenterne tillWestg> Lagen..

\
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slöt-o ägor till Prestebolet, eller ock att någon privat skänk¬
te jord dertilL.

Det förra kallades 0P6tnit!0 *)\ och derom stadgas uti fle-
re af Landskaps Lagarne , att då Kyrkan vore färdig-bygd,,
borde Socknen dertili göra 06öinirg, hvilken skulle anslås Pre-
sten till hemvist och underhåll hj. Till följe häraf lära Sock-
nernännen dels sammanskjutit ägor till Prestebolet, — hvilket
älven bestyrkes deraf, att på flera orter ganska många, alltid
inom Socknen belägna, ITrfjällar lyda under Prestebolen, —
dels lära de inlöst något tjenligt hemman, eller vissa ägor, el¬
ler eck gemensamt upodlat någon ödeplats der-till..

Uti de flesta Landskapslagarne bestämdes äfven det jord¬
tal som borde tilldelas Prestebolen , dock olika för särskildte
Landskap;- men uti 2 Cap. Kyrk. B, Ij. L. fastställdes ett all¬
mänt mått för Prestebolens storlek, nemligen 1 mark land
under Hundaris eller Härads, och ett halft markland under
To Ifta Kyrka *•); hvad som öfversköt detta, skulle stå under
fulla utgärder, med mindre äfven Konungen, gaf deni^a jordl
frälse frihet.

Det andra sättet , hvaipå de Gamla Prestebolen uppkom¬
mit,. var, att enskildte personer donerat sådane till Kyrkan. U-

*). Ordet 0f5<nin(j bårledes ifrån verbum ©rita som, i anledning af
det vid jordegendoms salu brukeliga traditions sattet, att säljaren kastade
jord eller mull i köparens sköte, ursprungeligen betydde att fålja; men
sed-an, att på hvad annat sått som helst afhånda sig fast jordegendom.
Til! följe håraf betyder ©fötning aftus traditionis; men tages åfven för
-sjelfva de anbinde eller sammanskjutne ägorna.

k) 2 Fl. Kyrk. B:ne Uplands och Westg,. L:ne; a Fl. 3 §. Kristna
Bir Ö^g. Lagen.
**) Tolfca Kyrkor tara varit mindre Kyrkor, som anlades efter det

landet mera befolkades, emedan de icke namnßs i Landskaps Lagarne,,
atom i Uplands Lagen, h vilken provins torde varit den måst be¬
bodda- i Riket;



tom det, att 19 Cap. ia §. 1686 ars Kyrkolag bestyrker den¬
na mening, synes den så mycket troligare, som en privatper¬
son, i vissa Pastorat, hade den under namn af ^uDfjUrlijJAn
OUtt eller Jus Patronatus honom förunnade rättighet, att ensam
utnämna Kyrkoherde ij, hvilken rättighet under detta hierar¬
kiska tidehvarf, säkert icke utan vigtiga skäl hade b 1 i fv i t ho-
pom förunnad.

De kyare prestebolen aro sådane som uppkommit éfi-er
deformationen; dessa äro till sitt antal langt färre än de Garnla,
och synas hafva blifv.it inrättade då ödemarkerne befolkades,
och de stora Pastoraten klyfdes; och som de gamla Kyrkobal-
karne då icke mera gälde , Jkunde icke eller efter dem -några
Prestebol mer tillkomma, utan synes de nya Pastoraten blif-
vit med Presfegårdar forsedde utaf kronohemman, hvilkas an¬
tal genom Beductionen ganska mycket bl i fvit förökadt kj,

Af det olika satt, hvarpå de Gamla och Nya Prestebolen
uppkommit, synes, att de till sin natur aro ganska olika; och
artantalet af de förra vida öfverstiger antalet af de sednare, kan
man med säkerhet sluta af det nit, hvanned Catholska Prester-

i) 5 Flakk. Kyrko Balkrne -Uplands'och Lands Lagarne.
k) Hvilket bevises af Resol. for Äbo Stift den 30 Nov. 1643. §. t, der

Landshöfdingarne anbefaites, att utse Prestegårdar uti de nya Pastoraten.
*) Måhånda hafva desse nyare af Kronan donerade Prestebol gifvit

anledning dertill, att hogst3 magten förbehållit sig rättigheten, att för
vissa Pastorat utse Kyrkoherde; ty före Reformationen hade Sockne-
månnen eller Patronus, såsom de der med lön och boställe ensame för-
sågo sin Kyrkoherde, likmåugt 5 Flukk. Kyrk. B. Upl. och Lands-
Lagen och XI. Fl. Kyrk. B. AVestg. Lagen, åfven råttighet att ensame
utvålja honom. Beneficia Regalia (Regala Pastorat) nåmnas således uti
publika handlingar för första gången, uti Förlikningen den 13 Febr.
J5B7> och kallas Hufvudgjåll i Gustaf Adolfs försåkr. 13 Dec. 1611.
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skåpet befordrade Kyrkors .anläggning, och inrättandet af Pre-
srebol tili dessa

Aled billigt afseende på de Gamla Prestebolens uppkomst
finner man, att de, såsom i lag påbudna, ej kunde underkastas
den af Gustaf I:ste anställda Beduction Ij, vidare, att de med
största billighet b 1 i fv i t ifrån publika onera och utskylder be¬
friade, bei st deras jcud ocii ägor, åtminstone oftast, blifvitaf
hemmanen i Socknen samma nskjutne, hvar-igenom Kronan så¬
ledes egenteligen ingenting frångått , samt sluteligen, att Sock¬
nen och icke Kronan till dem är dominus fundi eller jord¬
ägare. Denna sednaste sats , ehuru rigtig, har dock efter hand-
blifvit åsidosatt och bortglömd.

Till följe af Riksdagsbeslutet in O&obri 1524 §• 3, blef-
vo väl öfver alla Krono, Skatte och Fralse-lägenheter jorde¬
böcker uprättade, dock. finner man att Prestebolen, förmodeli-
gen med afseende clerå, att de endast voro en Socknens tillhö¬
righet, icke blifvit deruti, förr än i medlet af i6:de Seklet,
och. då endast till namnet, införde. Uti Jordeböckerna förde
första åren af lyooualet, finnas de så till mantal som ranta
uti JCronocolutnnen upförde, och enligt Kammar-Collegii B ref
af den 1 o:de December 1724, införas de nu endast med sin
Taxa och Boskapspenningar sist i Jordeböckerna.

Alen redan uti Kongl. JJrefvet dått den 16 April 1617,
och Resolution på Presterskapets Besvär, dén 10 Déctmbec"
1672 §. 12, kallas de gamla Kyrkogodsen och Pfestegåldärne'

*) Således befinnesde gamla Pastoratens -ell^r KyrkoSoolenaMies'atr>
tal halva stigit, i'Sverige ånda till 1564, och i Finland till 163; enligt
hvad en gammal fortekning, intagen uti Spegels Disk. Citron, pag. 39,
del. 2, visar.

1) Riks. Råds Bref på Westerås Recess. 15.27» Dito -Bref till-mane.
man die Joh. Capt. 1547..
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Kronogårdar, och Kronan Dominus fundi till dem. Att
detta ar ett missförstånd är redan förut anmärkt, men om Pre-
stegårdarne äfven skulle varji verkeliga Kronogods — hvari-
genom för deras behöriga häfd och skötsel är måhända bäst

. försedt — kan man dock icke undgå att inse en motsägelse
deruti, då sistnämnde lagrum förordnar, att vid Prestebols ägo¬
tvister, Kronans men icke Socknens fuHmagtige skola" vara
tillstädes; men Socknernännen likval bestå kostnaden til! såda-
ne rättegångar — för att värja en jord som icke tillhör dem,
— och likaså, då Kongl. Förord n. den '12 Augusti 1783 §. 39,
förpligtax Socknen att förskjuta kostnaden vid Landtrnätare-
förrättningar å Prestbolet Orn nu Prestegårdarne äro Kro¬
nans egendom, hvårföre anses icke dessa mål och förrättnin¬
gar här, såsom vid andre Boställen, för publika, då de utan
kostnad skulle aflopaP ty lika liten befattning har Socknemän.
nen numera med Prestegården, som Häradsboerne i fråga om
ett Haradshöfdinge-Boställe. Desse motsägelser synas komma
<leraf, att Prestebolen fordom blifvit ansedde som Socknens
tillhörighet; men fastän ägande rätten till dem sedermera
blifvit tillerkänd Kronan, har man förgätit att derjernte befria
Socknernännen ifrån de utgifter de förut, såsom ägare till Pre-
stebolen, med rätta vidkänts.

§ 3.

Prestegårdarne hafva redan i äldre tider varit Frikallade,
å det för dem bestämda jordatalet, ifrån allmänna besvär, rän¬
tor och skyldigheter. Under Catholska tiden kändes denna
frihet under namn af andeligt Frälse 5 man ansåg det såsom
något gudlöst att andelige män skulle svara vid verldslig
Domstol m), och att andeliga gods skulle deltaga i något all¬

mänt

m) PXfven Alexander III. Bulla hos Wilde Hist. Pragm. p. 35t. Sug-
gestum est nobis, quod quidam vestrum diabolica suasione cornmoti,



9

mänt skatte-besvär, i följd af hvilket sistnämnde des¬
sa gods blefvo, först af Kon. Sverker Carlsson frikallade
från all Konungslig rätt och allmänna besvär n), samt se¬
dermera uti Landskaps Lagarne vid sådan frihet bibehåll ne,
med undantag endast af Väg- och Brobyggnad oj. Afven
efter Keformationen försäkrades Prestegårdarne om den dem
af ålder beviljade Frälse-friheten p), och än i dag a ro dessa
Lägenheter vid det hufvudsakliga af sådana förmåner vid-
magthållna.

Således utgår af Prestebol, ehuru varande af Krono natur,
hvarken Jordeboks eller Mantalsränta, utan får den af Kyrko¬
herden till hans lönevilkor räknas. Prestegårdar äro ock fria
för Ordinarie Kotering *), Kronotionde, q) Lagmans, och Härads-
hofdinge räntan samt Tingsgästnings-penningar, r) Tingshus,Härads-
Fängelse och Tionde Bods sJ samt Gästgifvaregards bygnad
Hull-Reserve- och Fäng.skjuts «), Breforing och Krono Post v),

2

adversus Ecclesiarum Praelatos insurgere consueveront & ipsos laico-
rum judicio stare soliti sunt cohercere etc.
n) Sverker Carlssons Priv. 1200, bos Örnbjelm Hist. Eccl. p. 582,

Ecclesiarum quoque domus & agros ab omni Regalium exa&ionutn
gravamine immunes fore decernimus. Si quis donationes istas irritare
attemptaverit, in prsesenti honoris sui patiatur detriroentum, in futuro,
ab eo qui eum ad ehestem patriam voeaverat, ab eadem, cum Datan
& Ab-iram partes habiturus, excludatur.

o) UL. KB. n Fl. I- 7. §§. m. fl.
p) Kl. Br. 6 Apr. 1620. Pr. Privjll. 1650, 1675, 1723, §§. 6. 7,
*) Pr. Pr, 1723 §. 8-
q) Tionde Pl. 22. Febr. 1638. Härads Fogd. Instr, 1689. $. ril, 3.
r) Pr. Pr- 1723. §■ 7. Res. AJlm. Besv. 1723, §. 31.

4- 5. §§• XXVI. C. BB.
0 2. $, Gästg. Ordn. 1734, hvari endast Krono, Skatte och Frälse-

heman upräknas.
«) Pr. Pr. 1723. §. 7. Kl. Forkl. 11. Dec. 1766. $ g.
v) Mera ex usu ån i fåljd af beskrifven lag. Jemnf. dock Res. AllfflcBesv. 1748. $, 51.
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Skallbud, ^fagttygs underhållande, och kostnad vid rödjande affjfagtplatf w), Brandstod, då de sådan sjelfve ej njuta xj samtHerrtdagspenningar y): icke heller få de besväras med Inqvar¬teringar och extra ord. gärder, vid durehtåg i fredstider eller
hvarjehanda allmänna Sammankomster z). Inga lägenheter eller
»gor få Prestebolen afhändas a), eller Prestebolen skattesäljas ä);aien har någon Stom eller Mensal-hemman blifvit skattesäldt,får det, när det säljes utorn bord, inlösas oj. För Prestegar«den får omröstas vid Capellansval a), och dem är tillagd för-awansrätt i i. Glassen till Skogafång af Allmännirigame bj,

Likväl äro Prestegårdarne icke fria ifrån alla slags ut-
•kylder och skatte-besvär. Af dem utgå Boskapspenningarne,beviljade 1627, att beräknas efter det antal kreatur, som på
Prestegården verkeligen framföddes; men sedermera förvand¬
lade till en ständig skatt c). Vidare plägar räknas såsom Pre¬
stebolen åliggande skatter -Taxen och Gärden, förmodeligenaf det skäl, att de i Jordeboken finnas Prestegårdarne påför¬
de, ehuru de eljest tydeligen tillhöra Gjället och ej Bostället.Taxen åtog sig Presterskapet i Kon. Gustaf I:s tid, såsom en
bevillning för det dem förunnade vederlaget i Tionde Span-
;»al, och utgår den efter Jordeboks antekningarne, dels i per¬sedlar och Spannmål, dels i penningar dj. Gärden åtog sig

se) 2. XXIII. BB. Kl. Br. 5 Jan. 1780. Jagt Stadg. 13. Apr. i8og.3. Art. $ it.
*) 5. XXIV. BB.
jO Res. Pr. Besv. 1723. §. 16.
*) Pr. Pr. 1723. 5. 7.
i} Res. Pr. Besv, 1719. §. 16.
d) Sk. K. Fdrordo. 1723. Andr. Afd. 1. Mom.
4) Res. Pr. Besv. 1747 • $• 7•
») Prestvals F. 5 Jun. 1739. §• II.
å) I805 års Sk. Ordn. §. 3
#) Riks(i Bei>. 1633. §. 10. Hårads Fogd. Instr. 1689. $. lix.é) Kl. K, C. o. St. C. Circ, 16. Dec. 1777.
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Presterskapet att utgöra först efter 4 öre,' sedan efter 9 öre
S:mt för hvarje förmedladt Mantal inom Gjället ej: och en ny
Gärd har sedan tillkommit att i krigstider utgå, med 1 till sr
tunnor Spannmål för hvarje Pastorat fj. Fördern måste hållat
den så kallade Extra Roteringen g)> Kronoskjuts under krigs¬
tider till hälften emot annat Krono-, samt Jnqvartering lika*
efter Mantal hj, Kyrkobygnad, Klockstapel, Kyrkomur, Sockne-
stufva och Fattigstufva i), Fattigforsorjning k), Vågrodjnirg ock
Brobygnad l), Brandstod, om sådan vill njutas mj; delaktig¬
het i DulgobSter, så väl i Dråpmål, som då Skeppsbrutit far.
tyg röfvas och brännes n) samt utgöras Djeknepenningar oj, Salt'
pettergärd pj, Bränvinsskatt qj, och allmän Bevillning rj. För
Prestegårdarne kan ej heller undantag göras från dagsverken
vid Skogseld sJ, Stromrensningar och Budkafiars fortskaffandé t)
och vissa tillfälliga reella servituter, såsom ägornes Sfverfa-
rande vid Lcmdrefningar och jordmätningar uj, Skallgäng 0«k
jfagtplatsers inrättande vj o. s. v.

e) Riksd. Besl. 1602. $. 4. Riksd. Besl. 1620. §. 3, m. fl.
/) Riksd. Besl. 2 Maji 1810. § 9.
g) Kl. Instr. 5 Febr. 18 ri. §. r. in fin.
h) Riksd. Besl. 2 Maji 1810. §. 9.
i) i. $. XXVI. C. BB.
k) Kl. Kung. 5 Dec. 1788. hvaruti ingen i Socknen undantages frie

Fattig försörjnings skyldigheten.
/) 8 §• XXV. C. BB.
ni) 5. §. XXIII. C. BB.
vi) XXVII. C. MB. Plac. 6 Dec. 1697.
o) Bi Afsk. 1624; Kl. Br. 6 Not. 1780.
p) Kl. F. 26 Oct. 1801.
q) Kl. Kung. 6 Sept. 1815.
r) 2. Art. Be v. F. 8 Aug. 1815;
s) 4- S. XV. C. BB.
t) Kl. F. 20 Febr. 1764; 4. §. XV. C. BB.
u) Kl. F. om Landtmät. 12 Aug. 1783. §• 53* /
w) XX11I, C. BB. Kl. Jagt Stadg. 13 Apr. i8ög, 3. Art. f. SI*



Med Prestegårds bygmd liar länge varit" ett eget förhål¬
lande» Redan ifrån äldre tider har det ålegat hemmans äga-
rena i Pastoratet, att å Prestegården bygga vissa hüs, h'vilka
gedan af Presten herde underhållas. I>essa hus synas i första
början hafva varit endast fyra, nernligen Hdrberge/Stiiwii, Notos
ok Ladho xj; men antalet på dem öktes snart till sju, med'
tillägg af Stekarehutif, Kornherberge och Vistahini? z/). Ända
till vara tider har detta-antal af hus, som Socknemännen å
Prestegården skola uppbygga, büfvit bibehållit', och de upp¬
räknas till namn och storlek, uti Ress. på AUui. Besv. dt «5
Maji 1720 §". 41 och d. 1 Augusti 1727 §. 12, livilka äfven'
stadga om lindring bäruti då Församli ngärne äro små och skoglöse.

Undantagande Adelns egna Säterier och afhysta Rå- och
Rörshemman, samt Preste- Gapelians och Klockare-JBol, äfven
som skattlagde utjordar iy) , och Posthemman hvad Rygriads-
materialers forslande angår *:;?), äro alla hemman i Pasto¬
ratet skyldiga ätt deltaga uti Presteg.årdsbygnad z) , hvar-
(vid beräknings grunden för del tagandet är gårdatalet åj, ef.
ter oförmedladt Mantal dj. Rörande jemval alla inom Socknen
boende opriviligierade, medelst dagsverken, vid sådan byg-
xiad behjelpelige vara o).

x) a. Fl. Kyrk. Blkn Westg. Lagen; d:o Smålands Lagen in aétis
Litt. Svec. pro anno 1732 pag. 79.
y) 2, Fl, Kyrk. Blkne Up!. Suderm. Westm. och Lands Lagarne

och Statut. Concil. Arb. anno 1412.
*) Kongl. Br. 10 Oct. 1693.
**) K. K. 19 Aug. igor. Mom, r.
ar) Res. på Allm. Best. d. 25 Maji 1720. §. 41, och 26. Cap. 2. §.

Bygn. Blkn.
i) Sistnämnde Lagrum.
c) Kongl. Resol. på Prest. Besv. d. 7 Julii 1752. §. 5, Kongl. Br.

5f Maji 1759 och Kammar Colleg. Br. d. 25 Mardi 1782.
i) Ress. på Allm. Besv. 1672. §, 4.— 1720. §. 41.
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Bruk- som ej ligga på Säteri ägor" bidraga likaledes till
Prestegårds bygnad; då sune Knipliamrar tillsammans, en Mas:
ugn och en Härd, hvardera svara emot ett mantal; äfven-
som de Krono- och Skatteqvamar, hvilka i jordeboken stå med
särskild ränta uppförde, i mån efter den dem åsatte grund¬
ränta n), samt en Brännugn vid Mässingsbruk, i följd af
dess röstägande rätt vid Prestval, deri tager del, jemväl för
ett Mantal *). Om tillräckelig tillgång till skog å Prestebolet
finnes, får virket derifrån tagas; men i annan händelse har
Boställshafvaren sjélf främsta rättigheten till denna skogs
nyttjande b),

TJiorn de dfvan omförrhälta sju laga husen , som af Socknen
byggas, åligger Boställshafvaren att äfven sjelf å Prestegården
uppbygga vissa hus, hvilka till antal och storlek bestämmas
uti 4. §. af Res. pä Prest. Besvär d. 10 Augusti 1762. Des¬
sa hus höra. till den årliga laga bygnaden, dock så, alt de
hus, hvilka -enligt 3. §. 27. Cap. Bygn. Balk. beräknas för 3'
årsj antagas å Prestegårdar för 5 års bygnad cI>ygger
Boställs innehafvaren flera laga hus, än liönom efter årliga
Bygnads skyldigheten ålegat, kallas Öfverskottet Öfverbygnad,
hvilken bör skiljas ifrån öfverloppsbygoad, som består uti
hus, Hvilka ej höra till den laga åbygnaden, utarx bli fv it
för större beqväinlighet uppförde. For den förra har han
rättighet att af sin efterträdare undfå ersättning, men ej for¬
den sednare; dock får han borttaga sådana öfverloppshus, i1
händelse virket icke är tagit ifrån Prestegårdens skog, då be-

o) Res. IV. Besv. 14 Sept. J731 9. Res. på Alim. Bese. d; s'
Sept. 1741 §. 40.

Kl. Br. 3 Apr. 1805.
b) Res. på Allm. Besv. di 17 Sept. 1723. 48- och Skogsordn'.

d. 1 Augusti 1805. 24.
O 2. §. 26. C. BB.
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talning derföre skall lemnas d). — För några orter äro sär-
skildta förordnanden om Prestegårdsbygnad meddelade; men
såsom speciella, kunna de ej här upptagas.

§. 5-

Att förekomma Prestegårdars vanhäfd, har det blifvic ä-
lagdt Prostarne, att vid de årliga visitationerna anställa E.
konomiska besigtningar på Prestegårdarne, uti någon dertill
af Landshöfdingen förordnad Kronobetjents och Socknemäns
närvaro; men vid Kyrkoherde ombyten, eller när eljest sä
nödigt pröfvas, förordnar Landshöfdingen en ordentelig Hu¬
sesyn, att af Häradshöfdingen med Utsocknesnämnd i Con-
sistorii- Krono- och Sockne-Fullmägtiges närvaro förrättas
For dessa Husesyner får Härads-Syne-Rätten uppbära rese-
arfvode och domlösen, som af Tillträdaren betalas, och än¬
dring uti dess Dom sökes genom vad till Lagmans-Rätten
f); då deremot Synerätten å andre Boställen ej erhåller nå¬
got arfvode, och ändring uti Domen sökes genom besvär hos
Landshöfdingen g). Orsaken till dessa skiljaktigheter lärer
■vara den, att ehuru Prestebolen äfven blifvit i Författnin¬
garne för Kronogods förklarade, öfver hvilkas behöriga häfd
och skötsel Landshöfdingen således äger att vaka, samt i kraft
deraf summario processu afgora de derom förekommande mål,
sä äro likväl Socknemännen i afseende på de sju laga husen,
dem åligger att på Prestegården bygga, här att anses såsom
parter; och förmodligen är det med afseende härå, samt i en¬
lighet med den allmänna Lagregeln, att mål hvaraf privatas
rättigheter bero, höra till allmänna Domstolarne, som det

d) Kongl. Res. d. 14 Nov. 1693« $•
e) 1686 års Kyrkolag 24 Cap. 19. $; 4. Mom. Kongl. Resol. d. 14Nbv. 1693. $. 2» — Landsh. Instr. d. 4. Nov. i734* $• 35«
/) 25. Cap. i, §. Råtteg. B. och Kongl. Br. d. 18 Febr. 1748,
g) Bost. Ördn. d. 15 Sept. 175a. $, 22. afd. 2.
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blifvit förordnadt, att ändrings sökandet uti Syne.Ratts ©om ä
Prestebol bör ske genom vad till Lagmans-Rätt. Dessutom
synes äfven den förut omtalta förblandningen, emellan Sock.
nens och Kronans ägande rätt till Prestebolen, vara någon or¬
sak till ofvanbemäldte skiljaktigheter. Anledning till denna me¬
ning förekommer åtminstone uti 5 §. Res. pä Prest. i
tand Besvär d. 12 Jan. 1733, som stadgar, att så vida Pre-
stegårdarne äro Krono, bör Presterskapet derstädes med huse¬
syns omkostnader icke besväras.

§- 6.

Ifrån äldre tider har Presterskapet varit försakradt om
att bibehållas vid de ägor och lägenheter, som af ålder lydt
under Prestebolen K); till följe hvaraf afvittringarne i Ve.
sterbotten icke få sträckas till Prestegårdarne, äfvensorn icke
heller vid skeende storskiften i Finland, något under namn
af öfverloppsjord får desamme frånskiljas i). Men på det
ägorne ej måtte blifva obegagnade, har, till uppmuntran för
uppodlingar å Boställen, Kongl, Porkil. d. 17 Jul. 1747 och 12
Augusti 1752 tillagt den Prestegårds eller Boställs innehaf-
vare, som derå uppodlar oländig mark, 40 a 50 års besittnings¬
tid å sådane uppodlingar, samt om upptagaren icke så länge
innehar Bostället, och ined efterträdaren icke träffas någon
öfverenskommelse om ersättning derföre, skulle han eller hans
arfvingar, få besitta uppodlingen den återstående tiden, efter
hvars förlopp, och äfven i fall upptagaren ej håller densam¬
ma uti behörigt bruk, den utan lösen hemfaller Bostället;
men på det icke uppodlingar af ländig jord eller sådan mark,

h) Kongl. Försåkran d. 16 Whrtii 1594; Ress. pS Prest. Besv d, 4
Apr. 1647. 2 Julii 1655 §. 3 och 10 Mart. 1719. §. 16. samt
Prest. Privil. d. 16 Oct. 1723 §. 4.

i) Kamm. Coli. Kungör, d. 15 Mart. i3q3 ®ch Kongl. Res, d. 31
Aug. 1786.
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som hvarje Bostallshafvare åligger årligen upptaga, måtte un¬
der sadane friheter få begagnas, har det blifvit förordnadr,
att efter om tillämnad slik uppodling hos L?ndshöfdingr;p
gjord anmälan, skall den uppgifna odlingsmarken af lapdtmä,-
tare, i närvaro af vederbörande myndigheters fu lim ägt ige, un¬
dersökas och beskrifvas, samt sedan La ndshöfdingen häröfver
resolvera och fastställa besittningstiden, dock med skyldighet
att underställa sådan sin Resolution Rammar Collegii prof-
ning k).

Sedermera bör vid Ekonomiska besigtningarne undersökas
huruvida uppodlings skyldigheterna fullgöras; i hvilken hän¬
delse den i Författningarne utsatte besittningstiden oafkortadc
kommer att till godo njutas,

i 7-

CÄPELLÄNS BOL. —— Med anledning af 24 §. lies, för
Prestersk. i Södr. Finl. d. 23 Aug. 1727, kan man äfven de¬
la Capellansbolen uti gamla och nya, i följd af hvilken de.
xas olika egenskap, de äro af särskild natur och åtnjuta olika
rättigheter IJ. De gamla capellansbolen förekomma i För¬
fattningarne stundom under namn af Capellans Stomber. Med
.säkerhet kan man antaga att Capellaner, såsom ordinarie Pre¬
ster a .landet, före Reformationen icke funnos i Sverige

utan

k) Härom ses närmare Krigs- och Kammar Collegiernes Kuneor. d.6 September 1803.
/) K. Br. till Kamm« Coli. d. i Oct. 169t. Prest» Priv. 1723 §. 6och Res. på Prest. Besv. d. 10 Aug. 1.762. $. 12.*) Under Catholska tiden var Socknepresten eller Kyrkoherdenden enda ordinarie Prest i hvarje Pastorat. Capellaner omtalas våluti äldre handlingar j men att desse då icke voro ordinarie Prester
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«tan att början deras anlagande först skett i medlet af
16:de seklet; de nämnas derföre redan uti 1571 års K. Ordn.
Fol. LXiX. b , dock såsom icke alldeles allmänna. När Up-
ea!a Mötes Beslut 1593 fattades, underskrefs det dock af 557
Capelianer. För att åt Capellanerna förskaffa Boställen,
fel efvo dels de gamla Klockarebolen r.i), dels de gamla Kyrko-
hemmanen, som af ålder Iydt under Kyrkorna och tjent till
deras vidrnagthällande nj, dertill anslagna; och emedan de gam¬
la Klockarebolen och Kyrkohemmanen uppkomma ungefär¬
ligen på samma tid som Prestebolen, har man all anledning
att anse de gamla Capellansbolen vara, till sin uppkomst och
natur, med de gamla Prestebolen nära besdägtade.

3.

i landet synes ej allenast deraf, att de h v ark en i Landskapslagar -
ne eller Länds Lagen omtalas» utan åfven af Konung Magni Bref
d. t8 lan. 1344, hvarest förordnas: "Quod Capellani nobiiinm sub poena
suspensionis non communicent alrquos sine special! licentia Curati, inträ
cujus paröchuro tunc existuot'1. Detta jemte det för Capelianerna bruk¬
liga edsformuiairet, som finnes intaget i Spegels Biskops Chrön. p. 221,
visa, att de svarat emot sednare tiders Hofpredikanter och Husprester,
hvarjémte de stundoro sågas häfva varit sina Herrars HandSekreterare,
och kallades derföre åfven Cancellerer; ehuru dessa tjenster dock
voro skilda, hviiket synes af deras edsformulair. 1 synnerhet Konungar-
ne och Biskoparne hade sådane Capellaner. Skriftl. Bevis hår, tiliSpe-
gels Bis k. Chrån, pag. 158. Porthaus noter till Justenii Chron. Epise.
pag. 185 oeh Spegels Biskops Chrön, pag. 320 och 221.
m) Hertig Carls Bref om Kiockarebol dat. d. 2 Apr. 1596 förordnar

derom sålunda: ritt ülocfareiw« tåtttor (Ttiüe Capellanerne tiUfcda*, tfrcr uti
otln SUffené efift roore nSgra jåbona tjiän, tl)er .fttyrfobtctan för aüa&anba
tUljaliatibe ldq«ut>etcc uton Capelian »(fe mara fuuDo, hmoremof Capelianen
fot» f;mnw rånta b«fom, fFulle uppeljSlla tfjen tjenfl fom $iccf >ren rlKrfére
pli(Vt$ »parit, och att sålunda tillgått synes af Ress, på Allm. Besv. d.
28 jun. 1731 §. 18» och 9 Dec. 1766 §. 14.
n) Detta bevises af Res. på Prest. Besv- d. 17 Aug. 1668 § 5 och

Prest. Priv. af år ,1650 § 6, som åfven tillåter Försarolingarne, att. tili
berörde åndamå!» återlösa de Kyrkohemman hvilha redan kunnat hafva
blifvit bortsålda.



Med anledningaaf det andeliga Fraise, -hvaraf dessa gam»
la Ca.peiraqshol, såsom antingen Kyrkohemman eller Klockare-
bol varit delagtlga, liafva de äfven uti de tid efter annan

utkomna Fresterska pets Privilegier, blifvit befriade ifrån allt
Kronans besvär, h.varunder äfven Tionden begripes o): om
Ii v U ka friheter de under benämning af små Kyrkian tillhörige
och Hmne närbelagne hemman, som af (fapellaner blifvit bru¬
kade och ännu brukas, sist uti 6», §. 1723 .ars Presteiskapets
Privilegier blifvit försäkrade.

De 2?YA CAPEriAjtff Bo t.es, eller, som de ofta uti För¬
fattningarne -kalläs, Capcllans-gardar, äro sådana, som långt ef¬
ter Reformationen blifvit dertill af pura Kronohemman an¬

slagna. Rörjan med deras inrättande gjordes väl redan uti förra
hälften af 17 Seklet men härutinnan blef dock föga till-
gjordt före 1682 års Reduction, h varigenom hade vunnits
tillgångar till tjenliga hemman. Genom K. Förordn. d. 24
Febr, och 31 Juli 168-8 stadgades, alt G.iprdhnierna borde för-
3es me.d nödiga Boställen af odisponerade Kronohemman; och
Jofvades äfvenatt bref skulle afgå till samteiige Landshöf.
dingarne- med befallning, att dertill uppsöka tjenlige lägen¬
heter, hvilka dock fcornmo att vara under kastade Rotexing q)i
de;jemi,e ålades Landshöfdirigarne, att med Biskoparne öfver-
lägga, hviika Prestegjäll oundgängeligen behöfde Cape lianshol.
Der 2:rie Gapelianer voro af noden, borde äfven , så vida till¬
gång dertill fanns, 2;ne Capellansbol utses och anordnas r);
och de Capelianer, som ännu år 171g icke blifvit med Bo¬
ställe försedde, skulle dertill förhjelpäs af Landshöfdingen

0) Tionde Plac. 1638 och Ekadsfogd.. fostr. «688- §■ ?, hvar<??t de
Kallas Stffiiber.
p) 72 %. af Res. b5 Presh B es v . 77 Febr. 2-640, omtalar nemligenKronoyåratir som Capelißptr sittja opå
q) R< s. på P/est. lie?,v. d. 6 MUrs 16S9 §. I.
r) Res. d.. .»7 .Maji 1690 1. 3. ocn Kongl. ßr. d. 14 Nov. 1693.
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med Consistorio, hvitka ägde att med forslag härom till Kam*
mar .Col leglum inkomma s); hvaraf tyckes följa att .tappe il am jä-
bo), der de üanu ickebnnas, böra, vid derom skeende anmälan,,
inrättas. Vore Capellans.bület långt ifrån Kyrkan aflägset och
något oindeldt Kronobemman .af lika ränta funnes närmarehe-
•Jägit, har utbyte «dermed blifvit tillåtit jQ. ijhuru uti de
allmänna -Förordningarne om Capellansboi, något visst mantal
för dem icke bestämmes, hvarföre de afvén äxo ganska olika,
kan man dock sluta af 5 §. i Bes för -Skara Stift d 17 Jan.
a 7,35 och Kamm.Coli. I>r. till Landshofdingarhe d" 18 Sepf.
1753, som förordnar, att Capellartsbolen ej njuta Kbtekingsfrihet
for hyad af dem öfverskjuter \ mantal, att egentligen' icke
mera än ^tt halft mantal till dessa .Boställen bestås.

Dessa nya Capellansbol, hvilka således ursprungligen
vaftt pura Krono.hemmaq , .hafvä icke heller kunnat erhålla,
de friheter som de gamla Cappellansbolen, till följe af deras
gafnla andeliga frälse, kommit att åtnjuta. Af de nya Capel-
ianisbolens räntor äro der fö re endast den årliga jfordebcksra
tan samt Lamiiogtgarden, Byggnings- och Saligeiterhjeigen af.
kortade och öoställshafvarne anslagne^ .men alla de öfriga
extraordinarie mantalsräntor.nä böra af detn utgöras t}', dock
hafva Cappellansbolen i .Halland äfven ifrån dessa sednare
räntor blifvit befriade .«). För.de nya .Capellans,bolen utgöres
.dessutom äfveh Kronoti onde v)+ men för kagrnctiu ooh Hå-
?adihofdh\g%-rd\ita}V ärd de befriadesJv, äfvensom deblifvit fri-

s) Res. på Prest. Besv. d. ro Mars 1719 ß. 41.
/) Sistnämnde Förordning*
t) 'Kongl. Br. till Kämm. Coli. d?:i Qct. ocb Kamnr. Cblltfgä Cir.fc«

den 17 Oct 1691.
«) Res. pS Prest. B&vs-.-dS 10"Aug*'
v) Häradsfogde Instr. d. 9 Ott« 1688: §'*3 ÖC^ Res- fof SRäYa jStift

d. ao-Dec.i6&S V
xj Pr. Pr. 1723. §. 7.



3c a Ilade, ifrån deltagande i Prestegårdsbygnad y)\ samt ifrån?
Skjvjrer och Inquartering 5(J, undantagande under krigstid, dl
de|deruti böra deltaga, likasom Prestegårdar. Tillförene vore
de nya Capellansbolen äfven underkastade Rotering; men
genom Resol. på Ad. Besv. d. 12 Juli 1731 §. 14 blefvo de
först i Finland härifrån befriade, hvilkén befrielsé sedan för-
säkrades Capellansbolen öfver hela Riket a), dock ej annor¬
lunda, än att den del i Roteringen de förut varit underkastade,
skulle flyttas på andra oroterade hemman inom Compagniets
district, så fort några sådana hemman, som ej igenom särskild-
ta privilegier ifrån Rotering voro befriade, kunde af Capel-
lanernn uppgifvas äj-, men för den nyare Extra Roteringen
äro de ej under något vilkor fria.

De af Frälsemän till Capellansbol skänkta hemman, njuta
sina privilegier såsom Fräiseheman till godo, och äro dess¬
utom fria för Frälse contribution Sj.

Abygnaden å Cappellänsbol är Församlingen icke för.
bunden att uppehålla, utan åligger det Capelianen att dera
bygga och underhålla alla de till laga åbygnad hörande hus;
dock med den lindring uti ärliga bygnads skyldigheten , att de
hus som enligt 3. §. 27. Gap. RB, upptagas till 3 år, der
beräknas for 5 års bygnad a). i • >

Med Husesyner och ekonomiska' besigtningar å Capel¬
lansbol, forhålles på samma sätt som vid Prestegårdar; så att

y) Res. pS Allm. Besv. d »3 Dec. 1Ö72 4; öch af M.tji 1720 $'41.
Z) Prest. Piivil. 1723 §. 7. och Res. p.1 Prest. i .Södra Fin!, t Besv.

d. 23 Aug. 1727 24, sortr ty-deiigen förklarar, att denna befrielse åf-
ven tillkommer de nya Capellansbolen. - v
ä) Res. på Prest. Besv. d. 22 April! 1745 §.5.
å) Res. püPrest. Besv. d. 7 Julii 1752 St 3- •

o) Kongl. Res. pS Prestersk, Besv. d. 10 Mars 1719 28»
a) Res. på Prest. Besv. d. 12 Jan* 1757 §• 8i 2 §. XXVl. BB.
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ändring uti Sy nerättsdom a Cappel lansbol äfven Sökes genom,
vad till LagmansRätt b). Dock emedan Socknen der icke har
någon bygnad, öfver hvars behöriga stånd och. skötsel den
skulle behöfva vaka, synes icke Socknefullmagtige vid dessa
förrättningar å Capellansbol vara nödiga; äfvensom Synerätten
icke heller är berättigad till arfvodé för dessa Husesyner c);
men för Gapellansbols ägotvister, om ej Capelianen utan fog
eller vedetböfandes vettskäp och samrycke sig i tvisten inlå¬
tit, äfvensom för ägodelningar dera, bestrider Socknen kost¬
naden cl). Med uppodlingar af oländig mark under Capellans¬
bol är förhållandet enahanda, som med dylika uppodlingar un¬
der Frestegirdar, hvilket redan förut är afhandladt,

§. «
KLOCKARE BOL. Med all anledning kan man anta¬

ga att Boställen biifvit redan i äldre tider tilldelta Klockare,
såsom hörande till de äldste Kyrkobetjente. Efter Reforma*
tiorien hafva dessa gamla Klockareböl, enligt hvad förut är
nämndt, biifvit Capellanerna till Boställen anslagna, hvari-
genom deras antal betydligen föiminskats; och då allmogen
häröfver besvarade sig, anhållande att de gamla Klockarebolen
måtte till deras förra ändamål åter indragas, har detta biifvit
afslagit, utom hvad Skåne Beträffar De nu varande Klocka¬
rebolen är o således dels små Kyrkohemman, sotn der til l biif¬
vit anslagna och hvarvid de oförryckt böra bibehållas f), dels
hafva de biifvit på Kronans utmark upptagne enär tjenligt tit»

b) K. Br. tiil Bof Rätterna d. 17 Noy. och Svea Hof-Ratts Uoiv. d.
2- Dec. 1748.
c) Res."på" PfesK Bésv. d. 12 Jån. 1757 § 8". ,

d) Prest, Priv. 1723 .§• 5 » Kongl. Br. d. r8 Oct. 1769 och Kongh
Fårofdft c, !2 Ang. 1783 S- 39*

sKRess. på Allm. B es v. d. ,2g Juni 1731-$ .18 o ch 9 Dec. 17Ö6 £.14;
/) Prest. PriL 1650 §. 6 och Res. på Prest, Besv, d. 28 Martir

3649 3-
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rymme dertill varit g); men på de flesta orter torde» TCloclcar-
ne till Boställen fått a tnöjas med Torp, som måhända blifvit
dértill på Prestegårdarnes -eller Kyrkornas rigor upptagna De
sinå och Kyrkorna, närbelägna Klockarebolen äro frikallada
ifrån allt Kr onans .-besvär hj.. Enär de äro af den storlek, att
Mantal dem är. åsätt, utgöres af dem samma reella skattebesvär,
som. af Capellansboställen, med hyilka de vanligen jemnföras.
Husesyner och ekonomiska besigtningar böra der på samma,
sätt, som å Capellansbol och förmodligen utan något arf-
vocle förrättas *), Något särslcildt om Klockarebols bygnad
är icke stadgadt, utan bör hvad ty Cap. Bygn. JJlkn förmår,
här tjena till .efterrättelse. •

§. 9.

innan, jag slutar afhandlingeiU om Ecclesiastik Boställen,
anser jag mig afven böra ivämna något om den»for dessa Bo*
ställen fastställde fåada et j Ehuru m;idfastan ,ifrån i längre ti-
der varit en antagen fardag för hemmans och jordbrukare i) ±
har dock genom 1559 års Ordts. om Preste Geldhcr,. upprepad
>. .1571 ars K. O, Fol. LXXIl. b, den första dagen i Maji
månad blifvit utsatt till Fardag för innehafvare af Ecclesiastik
Bösfcjllen. Orsaken till denna afvikelse torde hafva varit, att
till denna tid föregående årets PresterattighetieT kunnat och
bord t. varaerlagde, äfvensom att^vid denna dag* •?— medan ännu
gl. stilen uti års rak ningen följdes marken redan länge vaTit
bar och med gräsväxten så vidt, kommit, att tillträdaren ej be-
höfde släpa foder med sig för gårdens kreatur. Men om des¬
sa fördelar äfven nu mera på några orter härigenom skulle

'

g) Res. på Prest. i &5dr. Finl Besv. d. 10 Aug. 1762 13.
k) Prest. Pri v. 1650 7. och 1723 §§. 6. 7»
*) 19 §. XXIV. KÖ. 1686. 35» §. Ländsk. Instr. 1734.
i) Rätter far&ag Är före miOfafto ©p.in.slfljj, enligt 24 Cap.Jord, B. Lands Lagen,



vinnas, öfvervagas de dock äf dé olägenheten sotn deraf följ t j
ty utom det , att denna furdag, till skada för jordbruket, är på'
en af de brådaste arbetstider, uppkomrnér äfven derigenom
en mellantid emellan denrta och dten al 1manna fardägen, hvil-
ket, vid Tandt bönders och- Torpafes flyttningar ifrån ett an-
nat hemman till ett .Ecclesiarstik Boställe och tvertom, måste
förorsaka betydliga oredor och olägenheter. Innehafvaren af ett
Ecclesiastik Boställe. anses blifva uppsagd ifrån Bostället den
dag han till en annan lagenhet befordras, eller hans srfvin-
gar, den dag han genom döden afgätt, -i hvilket sédnaTe fall
likväl ett nådar tillgodo njutes af hans Knka eller oförsörjda
barn; men om några sådana icke äro efterlämnade , och äfven,
i falt Rösfäilshafvaten till en annan lägenhet béfordras, bor
afflyttningen ske närmaste 'första Maji, utan att de la heräk-
na sig fardag, enligt den i 5 lö Cap. Jorda Bl-kn faststai-
de grund , till ett år ifrån den, efter närmaste Thomasmä&so^först påföljande flyttningsdag k). Och emedan Boställshafva.
ren icke kunnat till andra öfverlåta vidsträcktare rättigheter
än. han sjelf hade, synes det tydeligen, att Éandtbönder och
Torpare å Pi esteboställen , utan att få till godo njutu laga upp¬
sägning och fardag, likaledes skola i händelse tiliträdaren med
dem icke åtriöjes, nästa första Mäj eller tillika med Afträ-
daren . afhytta; h vilket nödvändigt kommer att för dem
medföra ganska mångaolägenheter, då de -sedan, i anseende till
tidens korthet oftast aro ur stånd att skaiTa sig andra lägen=
heter,

Sl-titeligen må äfven anmärkas", att emedan Presterna till¬
träda sina Boställen den 1 Maj, efter hvilken tid deras för-
nätrtsta inkomster inflyta, så svarar tillträdaren för det löpan¬
de årets contributioner /).

k) Kongl. Br. d. 7 Dec. i75.>
/) Kongl. Br. d. 23 Maj i 16 89.
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§. 10.

MJLITIE BOSTÄLLEN.

I fornåldern, då Sverige saknade en ständig krigsmagtj
kunde några Boställen för Militie Staten icke hafva varit in¬
rättade; ehuru nian dock trott sig finna någon likhet till så¬
dana, uti de sa kallade Styruhafne eller de hemman hvilka
skola bl ifv it Hamnefogden uti hvart hamnelag till Boställen
^nslag.ne mj,

Under Konung Carl IX:des Regering undergick organi¬
seringen af Krigsmagten betydeliga förbättringar, och M>litä-
rens aflöningssätt, som förut var ganska obestämdt och stun¬
dom för strama tjenst olika, allt efter hvars och ens större
eller mindre förmenta skicklighet, blef nu inrättad på en me¬
ra säker grund, så att, utom årlig ränta och Tionde till
Lön, ett Kronohemman med sin ränta till Boställe anslogs at
hvarje officerare »). Ännu voro dock hvarken Regementerna
bestämds, ej heller armén rigtigt organiserad förr ån år 1634,
då det förordnades, att ett visst antal Regementen skulle
upsättas, hvilka indeltes på vissa landskap, efter hvilka de fin-
go sina narnn; för Befälet vid dessa Regementen anslogos Kro¬
nohemman så till lön, som Boställen, och öfver dessa hem¬
man skulle orclentelige Jordeböcker upprättas. Men denna
Indelning, såsom bygd på mindre säkra grunder, hade smånin¬
gom så förfallit, att vid Konung Carl XI:s anträde till Rege¬
ringen endast några föga märkbara lernningar deraf funnos. For
denne store Regents valgörande omsorger, blef arméens inde¬
lande på hemmanen i Riket ett vigtigt föremal, och denna In-

del-

tii) Frosteri Krigs Lngfar. Del, i. p. 9,
n) Bert, Carls Ordin, d. 8 Jun. 16oa»
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delning bragte han i sådan ordning och bygde den på så sa-
bra grunder, alt den ännu till våra dagar oförändradt bibehål¬
lit sig, såsom en minnesvård af sin liphofsmans storhet och
omfattande snille. Vid organiseringen af detta indelnings¬
verk undföll det icke Stiftarens vishet, att en nödig uppsigt,
ej mindre öfver det i landet Compagnievis förlagda manska¬
pet, än öfver de militien anslagna hemman, fordrade, det
Boställen äfven borde anslås Befälet inom det district, der
deras åtgärd kunde fordras, och i enlighet härmed fcrordna-
des derföre, att Boställen skulle utses för Regements Offi¬
cerare inom Regementets och för Cornpagnie Officerare inom
Compagniets district o). Reductionen hade förskaffat Kronan
rienliga hemman till Boställen, och de Officerare som ej er¬
hållit sådana, fing o ersättning derföre genom inqvartering p).

Sedan Boställen sålunda blifvit Militär Befälet tilldelta,
har äfven, till ändamålets vinnande, Officerarne blifvit ålagdt
att å sina Boställen vara boende, dock är dem ej förment
att dera hafva arrenclator eller hälftenbrukare q). Men om
Bostället är svagt och Officeraren har inom Gompägniet egen
gård, ar det väl honom tillåtit att bo på detta sednate stället,
dock att h,an ä Bostället har ett vakande öga v).

§. ii.

Alla Militie Boställen äro väl af Krono-natur; men såsom
sådana dock af olika egenskap, nemligen antingen Kongs-
eller Ladugårdar eller pura Kronohemman, och efter denna
deras särskildta natur hafva de olika förmåner. Officerare-

4-

o) K. Br. d. 22 Nov. 1682 och Milit. Regi. d, 5 Jan. 1684 §• IO*
p) Res. p5 Krigs Bef. Besv. d. 11 Febr. 1748 §• 30,
q) K. Br. 17 Aug. 1687. °ch 12 Sept, 1693.
r) K. Res. d. 3 Febr, 1688«



IHostä I len, som äro Krono Säterier, njuta de förmåner som at-
folja Säteri friheten, dock att ingen rå och rörs frihet å dem be¬
stås sJ, I3e aro således befriade ifrån alla utskylder till Kro¬
nan; men erlägga dock Préste Tionde /), de deltaga uti Väga-
rodjning, Kyrkor- och Bro bygnad, och emedan 17,52 års Bo.
ställsordning stadgar, att Boställen skola gifva Brandstod, och
detta förordnande dermed endast åsyftar, att äfven Härads¬
boerna, vid inträffad vådeld å Boställe, skola kunna nödgas gif¬
va Brandstod för dess laga hus, till hvilkas återupprättande
Boställshafvaren ensam oftast vore for svag, men hvilkas för¬
summande skulle medföra Boställets vanhäfd och ödesmål,
kan man i anledning häraf med säkerhet antaga att Boställs.
Säterier äfven skola gifva Brandstod, Dessutom synas de böra
deltaga uti Prcstegärdsbygnad, emedan 41 §. i Bes. på Allm.
Bes v. d, g 5 Maj 1720, hvaruppå 2 §- 26 Cap. Bygn. Blkn
sig grundar, derifrån frikallar endast Adelns egna Säterier.
För Säterifriheten erlägges också af dessa Boställen till Reser¬
ve Kassan 7- Dr Sunt af Mantalet n).

Meh livad Boställen utan Säterifiihet vidkommer, njuter
val Boställshafvaren deraf Ordinarie Räntan, såsom varande
uti indelningen inbegripen; men af dessa erläggas dock Bo.
skåps-penningar v), Lagmans- och Håradrhojdinge- Räntan x),: samt
Tingfgästnings penningar och Kronotionde yj ; äfven som de del-

j) K.. Br. d, 25 Juffi 1690 t, och a J,:n. 1695 samt Kongl. Instr.
für indein. Comiss. i Skåne detv ri Nov. 1698-
t) Ty Kongl. Ordn. om Pr-estersk. upbörd af ür 1681 § r. fürord-

rar» att Pres te tion de bor erläggas af alla hemm-n utan undantag, och i
1Ö38- Sfs Tionde Piac. befrias Säterier endast ifrån Kronotionde, då
dererrot ingen författning frikallar dern ifrån Presternas Tei tial, som.
ganska tyd el igen år skiijd ifå» Krotmrronéen.
u) Rost. Ordn. d. 15 Sept. 1752 Afd. »• 4-
w) IVHlit. K es. i ti 84 Äfd. 1. §. 5, Afd. s.f. 1,
x) K. Regi d. 20 Nov. 1741 och Res. d. n Febr. 1748 §■ 28°
y) Res. på Krigs Befål. Besv.. d. 16 -O c t. 1723 37.
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taga uti Wßga-rSdjning, Kijrko- Prertegavds- Tingsstuga• och
Bro bijgnad zj. Deremot äro de befriade ifrån alla öfriga
räntor, ifrån Utskrifning, Inqvartering, Kronoskjutser å), Håll-
skjuts d) samt ord. Rotering o), och der .Boställen i brist af
annan tillgäng blifvit roterade, hafva Innehafvarne blifvit
försäkrade., att dessa hemman skola i möjeligaste måtto ifrån,
detta besvär forhjelpas a .

För extra Rotering äro endast befriade ifrån och med
Capitainers ocli därunder varande Boställen; men Regements
Officerare Boställen äro vilkorligen, om Kl. M:st så for godt
finner, samt Adelsfane Regementets Boställen, för hvilken grad
som häldst, ovilkorligeri till denna Rotering förpliktade b), I of-
rigt äro af Militie Boställen, i anseende till onera och servi¬
tuter, jemförlige, de for d.et högre Befälet och med Säteri-
frihet, med Prestegårdar; de för det lägre Befälet och utan
Säteri frihet, med Capellansbolen.

Med afseende å Militie Boställens olika friheter och för¬

måner, har den grund vid deras utdelande blifvit följd, att tilL
Boställen för Regements Officerare Krono Säterier; men der-
emot för Compagnie och Under Officerare, samt Militair Be-
tjente Kronohemman blifvit utsedda. Regements Officerare åt¬
njuta de dem till Säten anslagne Kungsgårdar och Krono-
Säterier under Säterie frihet, densamma aldeles oberäknad,
d. a. att blott den ordinarie Räntan, inen icke de öfriga frihe¬
terna inbegripas uti deras indelningssumma; men för de Bo-

z) Res. d. 20 Febr. i 739 §$• 6, s6, samt 28 Cap. Bygn. Blkn.
Å) Resol. d. 19 Nov. 1680 § 2.
ä) Res. på Södra Skån, Regts Besv. d. 27 Mars 1735 4 och Res.

d. 20 Febr. 1739 §• lo.
ö) iyiil. Regi. d. 5 Jan 1684 §. 5.
fl) Res. på Krigs Bef. Besv. d. 13 Oec. 1734 §• IO»
b) Kl. Iostr. 5 Febr. 1811.
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ställs Säterier, som blifvit Ryttmästare och Kapifener ellerandra Ofver Officerare anslagna, inberäknas afven Saltpeterskatten och Kronotioncfen, ehuru de ej deraf utgå, uti denRäntesumma, som i och med berörde Säterier bli f v i t dem t i 11 -deldt c). — JBoställshafvare, som a sina Boställen åtnjuta Sä-terie frihet, har dock blifvit ålagdt, att dera fullgöra oc h un¬derhålla den dem, enligt Kongl. påbud och befallningar, ålig¬gande bättre bygnad, och om sådant försummas äro de skyl¬dige, att, utom husröta, återbetala allt h vall de i förmåga afsamma Säterie frihet åtnjutit

§. 12.

Abygnaden å Militie Boställen kan, med afseende å byg-nads skyldigheten, delas tat i tvenne slag: det ena består af de
hus, som på publik bekostnad uppbyggas, det anclra af de husBoställshafvaren sjelf åligger att uppföra.

Till den förra klassen höra Caracterr ocli Kallarebygnader,
som af Reserve medlen påkostas. Vid indelningen har förhvart Regemente ett visst antal hemman med sina Räntor
blifvit, under namn af Reservehemman, anslagna att upp-hjelpa de Boställen, Lönings- eller Rustnings-hemman, som
genom vådeld afbrunnit c); men som dessa räntor till alla
äådana behof befunnos otillräckeliga, förordnades sedan, att de
endast skulle användas till större förbättringar på Officerare-Boställens Caractersbygnader samt till uppbyggande af nya,då de gamla Caractersbygningarne af vådeld eller af ålder äro
förfallna äfvensom en god Sten drickes kal lare af dessa ine-

tf) Kl. Br. d. 25 ju'ii 1690
d) Kl. R^scr. d. 23 October i6gg,
e) M'ilit. Rfgb 1694 §■ ,l> Kongl. Fårkf. d. 7 Apr. tö85 §. 5.fj Bost. Ordo. d. 12 Febr. 1730 §. 5, Kongl. Förkl. d. 19 Jun#1731 §. 8> Bast. Orda, 1750 Afd. 2, 4. 5.
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del påkostas, dock !cke mera än en gang g). De Officerare,
som å deras Boställen äro i mist ning af Garactersbvgnad ,

njuta, till dess en sådan kan och bör vara uppförd, inquarte-
ringfp tnn ingar af Boställsverkets egna tillgångar, hvilka me¬
del af Krigs Gollegium utanordnas h).

Till den sednare klassen, eller de hus BostäHshafvaren
sjelf skall bygga, höra alla de som för Landtmanna näringens
behöriga drifvande ansetts oumbärlige, och derföre höra till
den så kallade laga åbygnaden, Dessa bygnader delas, i Alan-
gärd och Ladugård, och husen upräknas till namn och antal
uti i §. 2 Afd af 1752 års Ilostäils Ordning. Vid beräk¬
nande af årliga bygnads skyldigheten, har man haft afseende
på lättare eller svårare tillgång på virke, och derföre uti 3'.ne
olika grader bestämt, för huru många års bygnad h varje hus
bör beräknas i). Hvad för Öfrigt vid Boställsbygnaden och
dess underhållande skall iagttagas, derom starlgas uti 1752 års
Boställs Ordning och Förklaringen deröfver af år 1770, hvar-
till vi, att undvika vidlyftighet, nödgas hänvisa Läsaren.
Uti vissa landsorter har dock allmogen åtagit sig hela hus-
bygnaclen å Officerare Boställen, och der sådant, efter förra
förordningar, är brukeligt, förblifver det dervid k),

For nödig tillsyn öfver Militie Boställens häfd, skall e-
konomisk besigtning dera hvart 3:dje år anställas, nemligen
på Regements Officerare Bostallen af en Regements Officer,
med Auditeuren och Häradsfogden; men på Compagnie Offi¬
cerare Boställen af Kantenen elier Ryttrnästaren, med Härads-
Fogden eller Länsman och Munsterskrifvaren. Finnes då

p) Bost. O-dn. 1752 Afd. 1. 3.
h) Kongl. Förkl. d, 213 Jan. 1770 §. 3.
«) Bost. Örin. 1752 Afd 2 §. 2.
k) Sist åberopade Författning § 24.



3°

dervid någon märkelig vanhafd, anställe's husesyn genast;
men eljest icke oftare än vid hvarje af- och tillträde. Af-
och tillträdes-syn, bör hållas minst ett halft år före affiytt nin¬
gen, på det afträdaren dessförinnan ma äga rådrum, att med
byggnad och förbättringar in natura, fullgöra hvad han kan.
hafva eftersatt. Dessa S}rner förrättas, på Regemerits- och Com-
pagni-Ofhcerares Boställen af Dom hafva aden i orten, och på
Underbefälets samt de ringare Stabs- och Compagni Betjentes
Boställen af Auditeuren , eller Regementskrifvaren, med bi¬
träde, i båda lallen, af 2:ne Nämndemän /). och i Krono-och
Regements fullrnägiiges samt Af- och Tillträdarens närvaro vi)i
utan att Synerätten, lör dessa författningar* såsom varande
publika, är berättigad till något arfvode.

Då blotta ansökningen om någon rubbning uti Indelning-,
verket blifvit belagd med 1000 D:r S:.ts böter till Krigsmans-
huset n), kunna MilitieBoställen nu mera icke undergå nå-
gon ny skattläggning eller förmedling; emedan den ränta, som
efter föregången noggrann refning och skattläggning, vid in¬
delningens organisering blifvit Bostället påförd, och Boställshaf-
varen i afräkning på dess öfriga lönings räntor anslagen, der-
igenorn skulle förminskas, och således en brist i dennes löne¬
summa och en rubbning uti indel ni ngsverket uppkomma. Men
om dessa Boställen genom vattuflod, flygsand eller dyliktblifva sä försvagade, att någon del af räntan försvinner, be¬
stås ersättning derföre i penningar oj; och om någre ägor äroBostället afhändé, böra de, om de ej med urminnes häfd

/) Kl. Sv. HofR. Univ. d. 16 Martii i8'5.
m) Bost. Ordn. i7?2,jemford med Kl. Fårkl. d.v 23 Jan. 1770 g. 22.n) Kl. Br. d. 13 Oct. 1693 och Kl. Resol. på Allm. Besv. d. 18

, Nov. 1693 §• 8.
o) Kl. Resol. på Ciivall. Regtmes Besv- den 16 October 1723 g. 2.
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Icunna försvagas, derunder återläggas, om ock laga fasta dera
vor« gifven p).

Då ägotvister om Militie Boställen uppkomma, skall Do¬
maren lämna Dandshöfdingen deraf del, och denne, å Kro¬
nans vägnar, fullmägtig förordna till bevakande af Boställets
rätt q). Och på det vederbörande härvid måtte hafva någon
rättelse, och veta bvad Boställena tillhörer, ar det Fandtmä-
tarne ålagdt, att utan annat årfvode, än husmans kost och
nödig hand langning under förrättningen, öfver dem upprät-
ta Chartor, hvilka ibland Regementets handlingar till fram¬
deles efterrättelse komma att förvaras rj.

För att bibehålla Boställen vid alla de ägor, som af ål¬
der der til I lydt, har det blifvit förbjudit, att Militie Boställen
skulle undergå någon afvittring sJ; men som sådant hämma¬
de jordbrukets uppkomst, då vidsträckte ägor derigenotn korn-
mo att ligga obegagnade, så upphäfdes detta föordnande go-
nom Krigs- och Kammar Coli eg i ern as Kungörelse d. 7 Sept,
1803, som stadgar, att de Boställen , hvilka, antingen liggande
i satnfällighet eller enstaka, innehafva vidsträcktare ägor, än
på dem efter Författningarne belöpa , skola befordras till den
afvittring och storskifte, som förut blifv it påbud ne; äfvensoiaa
det forordnas, att då vid ett Militie Boställe någon till ny*
byggens anläggande tjenlig öfverlopps jord finnes , skall denna,
sedan den ordie rit ligen blifvit utbruten, och frihets åren samt
den för uppodlareri bestämtia besittningslid, tilländalupit, hem¬
falla Bostället och förblifva en. särskild Kronolägenhet under

p) Kl. Résoh på Krigs Bcfnl. BesV- d. 18 Aug. 1752 §. a.
q) Kl Br. d. 3 Dec. 16S&
r) Kl. Resob d 3 Ang. 1727 §- 7 och Res. p§ Kr. Bef. Besv. d. 15

Dec. 1734 §, g, 1748 §• 10 ocb K'* Forordn. d. ia Aug, 1783 §• 33«-
s) Ivb Br. d. 11 December 17©!..



Eos tall shafva rens disposition, dock emot särskild skatt och
ranta till Kronan.

Vid afhandlingen om Presfegårdarne liar redan blifvit
niirndt, om uppodlingar af oländig mark under Prestebolen,
och om de uppmuntringar och förmåner dem blifvit tillagde.
Ailt detta gäller äfven i fråga om Militie Boställen; dock må
här tilläggas, att Torp icke få på Boställen, utan Konungens
JBefaliningshafvandes tillstånd, anläggas, och att Boställets skog
endast får till husbehof nyttjas, så framt den ej är så ansen¬
lig, att kolning till afsalu förut skedt och Konungens Befall-
ningshafvande sådant afsalu tillåter t).

§ 13*

Vardag å Militie Boställen skulle tillförer-e räknas efter
gammalt bruk å hvarje ort u)-, men som olika 1'ardagar vid
flyttningar medföra ganska många oredor, så har det blifvit
förordnadt, att utan afseende på hvad i hvarje landsort efter
gammalt bruk vanligt är, skulle med upsägning, fardag och
flyttning till och ifrån Militie Boställen samt alla andra hem¬
man i Riker, förhållas efter 5 §. af 16 Cap. JordaBalken *J.

Inne-

t) Kl. Skogsordn. af d. 1 Aug. 1805 §§. 23. 26.
«) ßost. Ordn. 2 Afd. §. 25.
*) Kl. Forordn. d. 22 Oct. 1766. Hår fynes en contradiction före¬

komma, dä denna Förordning stadgar: att, utan afseende pä gammalt
bruk i bvarje landsort, med fardag skulle förhällas efter j6 Cap. 5 5',Jorda Blkn, hvilket lagrum dock i sista Mom. stadgar, att i de lands¬
orter, der annorlunda härmed förhälles, råtte hvar sig efter vanligt
bruk; men som Förordningen icke kan upplifva det den hade för af-
sigt att upphåfva, så måste man nödvändigt antaga att sista Mom. i be¬
rörde § verkeiigen blifvit till sin kraft och verkan upphåfvit, och der-
eraot den fardag, som i början af samma §. omnåmnes, blifvit för en
allmän fardag antagen,
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Inneliafvaren af Militie Boställe anses blifva uppsagd
Ifrån Bostället, den dag han antingen genom döden, afsked
eller befordran ifrån tjensten skiljes , och ifrån denna
tid beräknar han eller hans rätts inrehäfvare fardag, efter
den i 5 §. af 16 Cap Jorda Bfkn faststälde grund v); hvil-
ket äfven eäller för arrendatorer af sådana Bostäiien , om än

O

stämmo tiden ej gått til! ända, emedan Bosb Ushafvaren ej kun¬
nat lemna sin arrendator eller Torpare vidsträcktare rätt än
han sjetf hade, och den tillträdande ej förbindes af sin före-
trädaves ingångna contract x).

Om Tillträdaren erhållit befordran ifrån ett annat Rege¬
mente och förut ej haft Boställe, är han berättigad,att genast
njuta inrymme uti nödiga rum på Bostället. Men om Offi¬
ceraren allenast några månader innehar beställningen, och,
utan att afbida den tid, då han enligt Tag borde få tillträda
Bostället, antingen tager afsked eller till annan tjenst befordras,
ar han ej berättigad att detsamma sedermera emottaga och dera
njuta fardag, utan hans efterträdare tillträder det genast y).

Vid tvister emellan Boställshafvare om fardag och flytt¬
ning ifrån Militie Boställen, iakttages den process 3 Afdeln.
i 1752 års Boställsordning och 24 §. af Köiigl. Förkl. 1770
for husesyns tvister föreskrifva, så att de hos Tandshöfdi ngen
göras anhängiga.

5- - . '

v) Bost. Ordn. 1752 Afd. 2 g 25, Ki. Coli. Circ. d. 19 Mars 1764.
x) Milit. Regi. af Sr 1684 §■ J3> Kor.ßl. Res. d 15 Martii {693

och Koogl. Brefv. d. 2~Aug. 1748, likväl år dep anträdande Officers-
ren berättigad tiil Räntan med det Srets ingång/som följer näst efter
det då Företrädaren afgått.
y) Kongl. Bref till Krigs Coileg. d. 25 Junii 1750.

/
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§• 14»

XtrSTITIE. och landsstats boställen

Utg/ira den 3:^je Classen af Boställen i Sverige: och
deras benämning gifver tillkänna, att de äro anslagna Justitie-
och Landt- Stats Embetsmärn- TJii de äldre tider, dä Civile
Embetsmännen a Landsbygden voro ganska få, och de fleste
löntes af Allmogen, torde sådana Boställen icke hafva fun¬
nits, utan synes början med' deras inrattandfe kunna' hänföras
till 16 Seklet, och i synnerhet till' Konung Carl XT:s Bege-
ring, da vid Indelnings erkets u pprättande och Kronans hemi
mans anordnande till åtskilliga ekonomiska' behof, Just i t i e*-
och Landt- Stats Embetsmän med Boställen blefvo försedde;
Dessa Boställen äro af flera särskildta slag, hvilka benäm¬
nas efter de olika Embeten, för hvilka de blifvit anslag¬
na, såsom XAGM.VNS- OCH HAHAl>3HÖF DINGS BOSTÅLXEN , LANDS'
HÖFDINGSSÄTEN , HAR A BS BOGDB, HA K ADSSK?R-t F VARE Oüh XANS'

MÄNS EOSXAXLEN,

Till sin natur och öfiiga beskaffenhet äro dessa fullkom-
Jigen lika med Militie Boställen, och njuta med dessa ena^
banda förmåner och friheter för vissa publika onera och ut-
skylder, hvarföre till undvikande af vidlyftighet här endast
åberopas, hvad" som tillförene, i sådant afseende, om Militie
^Boställen blifvit anfördt; dock torde böra tilläggas, att ehuru
äfven Lands- och Justitie- Stats Boställen enligt Kongl. Brefv.
cl. j a November 1792 och 24 October 1793 blifvit ifrån ord.
Boterings skyldigheten befriade,, skola de likväl numera der-
före ansvara zj.

Någras sednare tillkomna Häradsskrifvare och Länsmäns'
Boställen, äro väl ifrån det, som härom i allmänhet nu nämndt*

2) Kongl. Brefv* den 11 December 1805.



blifvit, .de.rut! siciljde, att desse Tjenstemän fatt inrymning
uti Kronohemman , med förbehåll att deraf utgöra alla
hemmanet förut äsatte utskylder och onera; men dessa lägen¬
heter, såsom icke varande uti indelningen inbegripna, torde
icke egenteligen böra k o ib ma under namn af Boställen, utan
anses såsom pura Kronohemman, -hvara åbo-rättea blifvit be-
maldte Tjenstemän tillagd och försäkrad. Hvad åbyggnaden
a förevarande klass af Boställen beträffar, besorjes den endast
af Boställshafvaren med vanlig reparations och årlig ny-
bygnads skyldighet, enligt 27 Cap. Bygn. Blkn.

>

För några af i fråga varande Boställen, har äfven ett visst
hemmantal eller mantal blifvit bestämdt; således har en Härads,
höfdi ng bordt få ett Boställe om 50 Drs grundränta K); och.
om en JLanduStats Betjent såsom Boställe innehar flera äa
ett Hemman, får endast det ena och det för tjensten mest tjeu-
liga bibehållas; men det andra blott så länge, tills någon an¬
mäler sig .om införsel för ägande Skatterätts fordran ci)j till
hvars god (görande ,de t anslås bör-

Sålunda liair jag, så vidt förmågan och arbetets trånga gräjj.
sor tillåtit, uppgifvit det förnämsta af hvad om de särskildta
slagen af Boställen i Sverige, kan vara att anmärka: ännu.
återstår, att ur National ekonomisk synpunkt betrakta Boställs-
i,n.rättningen, och dervid undersöka dess inflytande på natio¬
nal välmågan , eller huruvida det med Boställen vedertagna
hushållnings sätt kan för den, för de öfrige näringarnes fort¬
komst, vigtiga Jordbruksnäringens förkofran blifva menligt.

«) Kongl. Brefv. d. 26 Aprill 1683.
å) Kongl. Kammar Coileg, Bref d. 3 December ifoi.



Vid afgörande af denna vigtiga fråga, bör ej åsidosattas
den uppenbara och igenom alla tiders erfarenhet bestyrkta
grundsats, att jorden bättre odlas och skötes, då den inne-
hafves af verklige ägare, eller åtminstone af sådane, som om
en längre och bestämd besittnings tid ära försäkrade. Men all¬
deles motsatt är förhållandet med innehafvarne af ianbs och
justitie- stats samt i synnerhet militie boställen. Em.
betsmän af dessa klasser kunna aldrig bestämma, icke ens ana,
huru länge de komma att innehafva sina tjerister: deras hopp
och ifrigaste önskan är befordran, och i sammanhang derrned
ombyte af Boställen. I förhoppning att snart få lemna dessa
lägenheter, kunna de således icke med särdeles håg derå ned¬
lägga de, för vidmagthållande af jordens hafrf, nödvändiga kost¬
nader och aldraminst företaga nyttiga förbättringar, som först
«fter en längre rid vedergälla odlarens möda, och af hvilka
ioljagteligen endast deras efterträdare skola draga fordel. De
sakna äfven ofta förmåga till sådana förbättringa v, och äro ej
sällan icke nog bemedlade, att till jordbrukets behöripa drif.^ *•' o

vande förse Bostället med nödiga Inventarier. Härtill kom¬
mer ändteligen, atf deras embetsgörornål ej tillåta dem att o-
afbrutet vistas på Bostället, eller med nödig omsorg vaka of-
ver dess häfd , hvarföre de oftast äro nödsakade att anförtro
det åt Landtbönder, hvilka sällan med alfvar tänka på jordens-
fortfarande bestånd, då deras åbo-tid är än mera obestämd än deras
Husbönders. Af dessa skäl synes tydeligen att Boställen skola om
icke vanskö.tas , åtminstone icke gifva den afkaslning, deskulle
lemna, om deras innehafvare vore försäkrade om en bestämd län¬
gre tids besittning, som skulle upprnuiitia dem, att å dessa
lägenheter göra förbittringar* hvilka kommu dem eller deras
arfvingar til 1 nytta.

Om man antager, att 2-200 Militle samt Justine- och
Bandt- Stats Boställen finnas inom Sverige, och. att å. dessa,
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efter 12 Tunnor å hvarje, omkring 26400 Tunnor säil årli¬
gen utsås, så kan, med afseende å dessa Boställens mindre
sorgfälliga häfd och skötsel , ganska säkert antagas att äringen.
å dem blifver 1 korn mindre, än på andra, till jordmånens be¬
skaffenhet, lika goda lägenheter, hvarigenom, till ren national
förlust, aldraminst 264.00 Tunnor säd årligen produceras min¬
dre än som med en annan hushållning hade skedt; och när
dertill kommer mindre vårdad Boskapsskötsel, oagtsam Skogs¬
hushållning, föga omtänksam efteisyn af hus och bygnader,
förgäfves använda dagsverken vid till- och afilyttningar m.
m, blir Riksförlusten nog betydlig. För att afhjelna dessa
ölägenheter, och tillika bibehålla Boställen vid sin ursprung¬
liga egenskap att vara Embetsmäns hemvist, torde det med
dem tjenligaste hushållnings sättet vara, att de på en bestämd
längre tid hortarrenderas ; men vissa för ett hushåll nödvän¬
diga smärre ägor undantagas till Bostallshafvarens egen dis-
position, på det Han må kunna vistas på Bostället, och än¬
damålet med sjelfva Bostället icke helt och hållet komma att
förfelas. Försäkrad om en viss besittnings tid, skall Arrendatorn
då så mycket mer finna sin uträkning vid förbättringar och od¬
lingar på Bostället, som han tillika får vara öfvertygad, att
han eller lians arfvlngar deraf skola skörda frukten; och Bo-
ställshafvaien är icke heller lidande, då han genom arrende-
summan hålles fullkomligen skadeslös. Härvid lärer dock
böra iagttagas, att arrendesumman ingalunda får uppdrifvas allt
för högt; ty utom det, att genom antagande af öfverdrifna
arrendeanbud, man vedervågar att Boställs-lägenheten kom¬
mer i händerna på oförsigtige och ofta nog redan af sig komne
äfventyrar.e, är också att befara, det ett tryckande arrende för¬
orsakar arrendatorns fattigdom, sanit i och med detsamma Bo¬
ställets va-nhäfd och förfall.

Hvad här blifvit anmärkt angående utarrenderandet, på
längre tider, af åtminstone Militie Bostallen, är redan insedt,



och har föranledt till flere sidane Boställens förarrenderan¬
de, på sätt som uti Kli. Brr. 2fi Febr. 1805 och 4 OStober
a 8 06 föreskrifves.

Annorlunda «är förhållandet med eCclEsiastik bostäl¬
len Den Embets-rnanna Corps som inneliar dem, eftersträf.
var, vid upphunnen .mogna re ålder, sällan vidare befordrin¬
gar, hvilka på deras Embetsmanna bana dessutom äro ganska
fa. Oftast förutse derföre desse Embetsmän, att de på ett ställe
skola komma ,att tillbringa sin öfriga lifstid, hvaraf de måste
uppmunt ras, att icke allenast sorgfälligt vaka Öfver sina Bo¬
ställens goda häfd , utan äfven att-å dem företaga förbat-tri ngar .,af hvllka de kunna hoppas långvarigare nytta. Deras tjen-
ste befattning tvingar dem icke heller, a,tt på längre tider skilja
sig ifrån sina Boställen, oeh detta, jeinte stundom inträffande
större ledighet ifrån Kmbetsgöromål, tillåter dem att, å Bo¬
ställets häfd och skötsel, använda oafbruten omsorg. När bär¬
till äfven kommer, att Presterskapet, icke allenast genom en
längre erfarenhet vanligen förvärfvat sig en fullkomligaie
praktisk kännedom af jLandt.bruket, utan äfven såsom mera upp¬
lyste, äro i tillfälle att genom användande af Theoriens före¬
skrifter och främmande bruk, deruti göra stora och vigtiga
förbättringar, och härigenom Presteholen, för ,den mindre
upplysta klassen af Jordbrukare, hvilka vanligen uti all t hysaförtroende för sina Själasörjare, kunna tjena till väckelse, fö¬
resyn och uppmuntringar till hvarjehand.a gagneliga rön och
företag uti Landthushållningen^ så anser jag på dessa skäl
Preste Bo ställs inrättningen, sådan den i Sverige är, icke al¬
lenast vara oskadeiig, utan lill och med nyttig för jordbru¬
kets uppkomst och förkofran. Erfarenheten bevisar äfven, att
Preste Boställen, vanligt brukade .af innehafvarrie sjelsfve,oftast äro väl häfdade och skötte. Men ännu snarare skulle
ofvannämnde förmåner vinnas, om .de uppodlingar och för¬
bättringar en afgången *innehafv.are på ett Preste Boställe
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gjort, jemte i öfrigt dera varande god liafd ocli skötsel, yo-
re ett hufvudsakligt vilkor för dubbla nådårs tilldelande åt"
hans Enka och oförsörjda Barn. Detta' vilkor skulle ofel¬
bart hafva de mest gagneliga följder, i anseende till Preste-
Bostiillens till största högd drifna häfd och skötsel, och dessa
Boställen tillika blifva lärorika och för den jordbrukande
Allmogen uppmuntrande exempel.
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Rättelser:

Sid. 3. r. 8- ft. allmän- 1. alt-
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