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OM HUSESYNER,

Ibland de ämnen, fom utgöra föremål för ' Allmänna
Hushållnings Lagfarenheten, förekomma Husefyner, rå fom
af fårdeles vigt, dels i a.ffeende på Landtmanna nånngen
i det hela, dels för enlkildes rättigheter och ikyldigheter,
bvilka deraf bero. Vid framftålining af hvad uti Sveri¬
ge i denna del förnåmligaft år ftadgadt, utbeder fig en ung
Författare den benägne Låfarens öfverfeende och fkou-
famma omdöme.

Hufefyn år en förrättning, hvarvid i behörig ordning
efterfes och pröfvas, huruvida den , fom ficter å annars
jord, byggt, båfdat och vårdat fin innehafvande lågen¬
het, i öfveren.sftåmmelle med Lag och Hufefyns Ordning.
Denna förrättning äger egenteligen rum, då en lågenhet
fkall aftrådås af en åbo till en annan, och kallas afrådan
orfak Af- och Tillträdet Syn: dock inträffa ffund o ni till¬
fällen, då, åfveh under varande befittningstid, laga Hu¬
fefyn å visfa lågenheter hålles; under hvilken tid e'jeft
i allmänhet verkftållas Oeconomijka Befgtningar, jéinvål en
art af Hufefvner, men hvarvid ej lå många oniftåndsg-
heter åro att iagttaga, fom vid dem.

Vi märke härvid:

i:ö Af huru många flag Hufefyner åro.
2:0 Hvilka perfoner dermed hafva befattning.
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gro De åtgärder, fom föregå desfa förrättningar.
4:0 Hvad vid deras hållande förekommer.

5:0 Den råttegång, fom i affeende derå år förefkrifyen.
6:0 Oeconomifka Befigtningar.
7:0 Når Jaga Hufefyn förråttas, under den tid en

lägenhet beßttes.

§■ r-
Vid utmärkande af de fårfkilda kl asfer, hvaruti Hufe-

Syner indelas,, bör uppmårkfainheten liufvudläkeligetT
fåftas på jordegande ratten ocn beftåmmelfen af den lå¬
genhet, hvarå desfa förrättningar anflålJas; i följd hvar-
af olika författningar för dem äro gällande. Således åro
af fårfkild hefkafEenhet de HufeSyner, fom förråttas

I) å under enfiildt jgandevalde varande lågenheter vid1
Af och Tillträde af Aboer, och kallas desfa Landtbo-
Syner.

II) å under offeiiteligt egande valde varande lågenheter,
fom ej åro tijl fårlkildta åndamål anflagne, och hvarvic!Kronan år, fåfom en enlkild egare, att anfes:

o) på Kronohemman och lågenheter , hvaraf räntan upp-båres efter de allmänna, för alltid gällande befkattnings-Lagarne.

b) på Kongsgdrdar och Kronolågenheter, hvaraf rän¬
tan upptages efter fårfkilda, tillfälliga författningar.

e J11) ä till viafa Me,nigheter t i fynner lret till Embetsmchw
*floning, anflagne lägenheters



fl) Ü Militle Boßallen , h vartill åfvén kunna foras Jn*
j(lille och Landt Statens Boßallen ;

Ii) T.andshojdinge Reßdencer;

c) Eccleßaßik Statens Boßalien, på landet eller i ftadem
Och erinras, hvad de til! fiffnåmnde hufvudklafs hö¬

rande HufeSyns förrättningar beträffar, att de, emedan
fjelfve lügenheterne åro anordnade till visfa det Allmän¬
nas behof, jemvål angå de Verk, Inrättningar och Me¬
nigheter, till hvilka de åro upplåtne} och att i följd der»
af de böra biviftas, famt lågenheternas rått cch båda be¬
vakas af desla Verks, Inrättningars och Menigheters
förvaltare och föreftåndare.

§• 2-

Beträffande dem, fom med Latidbo Syn hafva be¬
fattning, ffadgar i. Motu, af Kongl. HujeSyns Ordningen dets
ig fjfalU id$i, att, nar Bonden eller annan Åbo vill henman till-
tråda, ßwll Husbonden kalla till vittnes tvånne Nämndeman el¬
ler andre trovärdige Hannemån, lom Ikola Synen torratta j
åfvenfom <?. XXMII BB. Allm. Lag. innehåller, att Frål-
fem ån um med fm Frålfeboiide HufeSyn hålla genom tvatifu oval-
■dige Alan af Nåmnden. Å. Kronohemman förråttas Synen
af Krono Fogde eller Lånsman med t venne afNämnden,
enligt i. af XXVII. B. B.; och vid tillträde afarrenderad
Kongsgård håller Håradshöfding n ed full Nämnd lag« Af-
och Tillträdes Syn, enligt 14. Mom. Kongl. For. d. 17 Dec.
1199 Uti 1. §. Tredje Afdeln Kongl. Maj:ts fornyadeHufjyns
Ordning får de indelte Regementerne till haß och fot d. 19 Sépt.
175z förordnades, att ifrågavarande förrättning (kulle verk-
hållas å Regernents- och Compagnie Officerares Boftål-
len af Håradshöfding med Sjumannaoåmnd, och å Un-
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éerbefålefcs, famt de ringare Stabs- och Compagnie-Be-tjentes Bollållen, få vida ej annorledes derom vore fö-
refkrifvit, af Regements Äuditeuren eller Regements-Skrifvaren, når den förre har laga förfall» och den fed-
nare icke år fysfelfatt med uppbörden och redogötelfenderföre. Hvad Regements- och Compagnie-Oßkef aresBoftållen angår, år antalet af Nämndemän, fom fkola
Domhafvanden bitråda, numera infkrånkt till fcvenney lik-måtigt Kongl. Svea HofRätts Kung. d. 16 Martii 1813 t h vil¬ket förhållande, ehuru icke nåmndt uti Kongl. Kr. ochKam. Coli. . Kung. d. 26 Febr. rgi7, omgående utarrenderande ofMilitie Boflällen, likväl fynes aga rum, åiVenn vid Synerå lågre Befälets och Beijentes Boftålien. A Preftegår-dar famt Gapelians- och Klockarebohl på landet för» åtr
tas, vid ombyte af innehafvare, Syn af Domhafvandt-nined half Nämnd", enligt 32. §. Kongl. HnfeSyns ördn. 16sr.,
33. §. Landshofd. Inßr. d. 4. Nov. 1734 och 8- §< Kongl. Res.pä Prejlerfk. Befv. d. 12 fan. 1737 • famt å dylika lagen he¬il ef er i ftady li k mat igt Kongl. Br. d. 10 Ang. 1737, af ExtraRådhaiViiRått, fom vederbörande HofRått förordnar,enår Börgmåflare och Råd, loin åro Ledamöter uti denordinarie RådftnfvnRåtten,, gemenligen åro förbundne
att uti byggnacL fkyldigheten deltaga, och fåledes jåfak-tige. f-fufe Syner å Landsböfdinge Refidencer hållas,enligt 9 §. Kongl Regi. d. 22 Febr. 1730, af Lagmannen iLånet, eiler den HofRåtten i defs hålle förordnar, halfNåmnd, tvenne af IVlagiftratens medel, 0111 Refidencefcår i ftad, famt en Murmåfirare och Byggmåflare.

-'Vid Hufe Syner i allmänhet fkola få val den aftrå-dande Åbon, fom tilltrådare», tillika med jordegaren, va¬ra tillftådes; hvarföre, om lågenheten år Kronans, ve¬derbörlig Krönofuilmågtig af Låndsböfdingen i Lånet ut-fes bör, famt defsutom, då lågenheten år åt någon In-adttning eller Menighet upplåten, j^invål ett Ombud å
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desfas vägnar, % infinna bör. Således fkola vid Syner
tiliftådes vara-: å„Regiments- och Compagnie-OfTreera-
res Bofiållen, K'ono Fogden eller Härads Skrifvaren,
fanit en af Regenver^sChefen förordnad ÖfverOfficer, och
Regements- eller Mmifterfitrifvaren, den fiPtnåmnde, for
alt nned. nödige upplysningar tillhaudagå; å. Underbefälets
fsmt de tingare Stabs- och Compagnie Befjentes Boftål-
leh, Härads Fogden eller Härads Skrifvaren och en
Cou p.-gnie Officer; allt enligt z §. J Afd. 1752' ärs Hufe Syns
och Boß. Orrfir.; å Kyrkoherde- och Capellansbotil, jemte
Kvonofullmågtig, hvars närvaro likväl ej behöfves vid
Syn å Preii•ogärd uti ftad, ett vederbörligen tillförord¬
nade Ombud a DomCapitléts vägnar, och dä fråga h ora
Kyrkoherde Bofiålien, tillika ett Ombud för Sccknemån-
nen , för att deras rått bevaka, emedan for bindelfe att derä
bygga dem åligger; hvilket icke gäller för Capeilsns-
bohl, hvarelt Capeilanerhe fjeifve fl<o!a be flrida all bygg-
nadsiky Idighet -r å Landsliofdjnge Refideoeer, LandsSecré--
teraren och .LandsKaniereraren å deras Fm betens väg¬
nar, åfvenfom, då någon KongsLadugå» d finnes Lands-
höfding på lån auflagen., je m Val vedes börande K rono-
Betjente, enligt ro §. Kongl: Regi d. zz Felh\ iy$o.

nii ; /ö t'$•3- . ' ■ '■ ..

Hvad de åtgärder vidkolnmer, for» böra f&regst
Land-bo" Syner å Kronohemman, å-o de ej andre, ån ad c
vederbörande, foin vid förrättningen fkola vara tiMiadcS,
antingen fäfioro parter, eller for att de» vid biftåda, s la¬
ga ordning om tiden underrättas, hviik-n smitte. vid
Länd bo Syn af jordägaren, och vid Syn å Kronolägen¬
het af Härads Fogden. Beträffande Hufe Syner a K ungs-
gå' dar, åligger det Landshöfdingen enligt 22 Mom. Kongl.
For. d. ij Dcc. 179% att underlätta Domhafvanden, å h v li¬
ka få dan-a lägenheter Syner är o nödvåmfgey åfvenfem
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Domhafvanden fkall hos Landshöldingen an måla, livil¬
ken dag blifVit till förrättningen utfått. I affeende på
Syner ,å Milltie Boftållen märkes, att hvarje Regements¬
chef (kall inom Februarii månads flat gifva Landshöf-
öingeu tillkänna, a hvilka Boftållen Syner under den
följande fommaren och höften böra hållas, med uppgift
om Af- och TilltrådaYens viftelfeorter. Inom en månad
derefter eller före Martii månads flat bör Landshöfdin-
gen lemna Domhafvanden håraf del; hvilken utan af-
jeeride på fina öfriga Embetsförrättn-ingar, har att utfåt-
ta terminer för Synerne få tidigt, att de fift ett halft år
före aftrådestiden blifva förrättade; och (kulle ordinarie
Domhafvanden för andra göromål, fom ej tåla uppfkof,
Syneförråttningaroe ej medhinna, underråtte han derom den
HofRätt, h var under han lyder, i få god tid, att någon
annan flkickeiig perfem må dertill kunna förordnas. I öfrigt
år Domhafvanden, eller den i hans ftålle till förrättnin¬
gen utfes, pligti£ att utan tids utdrågt iemna både Lands¬
hövdingen och Regementschefen del af de1 för Synerne
utfatte terminer, få att anftalt må hinna Éogas derpm,
att ej mindre de enfkilde parterne, ån de publike Om¬
buden måga å utfått dag fig vederbörligen hiftålia; hvar-
efter Regementschefen till KrigsCoilegium aflemnar för-
tekning på Hufe Syns terminerne. De genom Krono-
Betjeningens förforg erhållna bevisen om Af* och Tillf rada-
rens behöriga kallelfe a (Tänder Landshöfdingen till Domhaf¬
vanden, med underråttelfederjemte, hvilken blifvit förord¬
nad att, i egenfkap af Kronans Ombud, Hufe Synen bi-
vifta; åfvenfom Regementschefen gifver Domhafvanden
tillkänna, hvilken han till Regements fuvlmågtig förord¬
nat, och huruvida antingen RegementsSknfVaren eller
någon Munfterfkrifvare vid förrättningen (kall komma
tiUftådes. Desfa ftadganden fom egenteligen affe Syner
å Regiments- och Compagnie Officerares Bpftållen fin¬
nas u-.i 22 fr Kongl. Furkl. d. 23 Jan. 1770 afvev 1752 ars Bo-
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[talls Ordre., men livad deraf år låmpellgt for * Syner a
Under Befälets fatiit de ringare Stabs och Compagnié
Betjentes Boftållen, gäller åfven om dem, få (om: RegementS
Chefens anmälan hos.Landshöfdingen om.de nödige Syner
för året, fanit Landshöfidingens befallning i denna del:
till vederbörande Krono Betjente. Det öfriga 3 forn ej
år uttryckeligen förelkrifvit, verkftålles dels efter hvad
med lagens mening kan fintias vara öfversfråmmande,
dels efter hvad bruket och (edvanan år. Regements-
Befålhafvares och Landshöfdingars befattning i desfa af-
leenden- har i allmånna ordalag blifvit ytterligare upprepad
och (Iad fa (lad genom Kongl. Kr. och Kam. Coli. Kung. d. 26
Febr. i$n; hvaruti tillika föreikrifves, att, hvad beträf¬
far de arrenderade Militie Boftållen, hvilkas arrendebelopp
till Stats Verket ingår, fkyldigheten att Kongl. Majrts
och Kronans rått bevaka, bör af Körningens Befallnings-
hafvande iagttagas; och fynes, i anleduiog af nämnde
författnings innehåll i det hela, Regements Befåihafvar-
ne från all åtgärd vid H-ufe Syner å fiftberörde B o (fål¬
len vara befriade, hvilken dem tillhör endaft för fådana,
hvaraf inkomften tillfaller Regementerna och tjen(te¬
rnån nen* inom dem.

I likhet med hvad om Syner å Militie Statens Be¬
iladen finnes vara ftadgadt, åligger det Don Capitlen ^ 11
hos Landshöfdingen i orten tillkånnagifva 5 å hvllka Pre-
flegårdar och Cspellansboh! Syner för året böra veik-
ftållas, hvarom Landshöfdingen federmera Domhafvan-
den underrättar, fom utfåtter terminer för Synerne och
deraf lemnar både Konungens Befallningshafvande och
DomCwpitlet del, hvilke till fatta Kroho- och Confiftorii
Fullmågtlge att vid Synefö* råttningarne tiilftådes vara;
men Ombud för en Socken eder Förfamftng, hvilka a
Socknens vägnar (kola bi vifta Syner a-Pre ft t gårdar, väl¬
jas å Allmän Soekneftåmma, enligt /2 Mom. 6 §. Kongl.
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Fårordn. angående Sockueßdmmor och Kyrko Rad d. 26 Febr.
1817, och biifva genom K rono Betjeningen om förrått,
ningsdagen tillfagde

fivad angår det tredje flaget af Hufefyner, eller Ca*
dnne, fom hållas å Landshöfdinge Refidencer, ut fåttes
forråttningsdagen af Lagmannen, fom genom Landshöf.
dinge Embetets förforg låter vederbörande i laga ord-
ning der till kallas.

§•4.
Enligt 2 XIV- J. B. Ikulle Syn å landet ej hållas

annan tid, än emellan Vallborgmåsfa och Allhelgonadag;
men federmera har denna infkrånkning blitVit upphåfven
genoiuKongl, Forkl. d. ij Jan. ijp och Kongl. Br. d. 2$Sept. f. ci., till följe hvaraf Syner må forråttas alla tider
på året, allenaft marken dertill finnes tjenlig; och mär¬
kes vidare, att fiufe Syner, efter det begrepp, hvarun-der de hår förftås, böra hållas året, förr ån afflyttningfker från en innehafvande lågenhet, på det att aftråda-
ren må hinna förbättra, hvad vid Synen ahmärkes vara
brift-fålligt. Vid Eccleliaflik Statens B »ftålien år likvåi
praxis den, att Synen fker efter tilltrådarens flyttningtill lågenheten, da Af och Tilltrådare må om briftfåiJig-heter, öfverloppsbyggnad och mera dylikt, med hvaran-
nan öfverenskomma.

Så fom uti början af denna Åfhandling nåmndfc år,affer Hule Syn ej mindre fullgjord byggnadsjkyldighet, ånåt ven agornas hc/fd och behSriga vårdande å en innehafvande
lagenhet. Hvar och en af desfa omfcåndrgheter Ikail får-ikildt betraktas.

1:0 I affeende på byggnadsskyldigheten, och huru.
vida aftrådaren denfamma behörigen fullgjordt, efterfes,
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om en åbo eller boftållsinnehafVare beftridt de reparatio-
ner, fornt'Fö* åbyggnadens underhållande varit nödvån-
dige, tä-mt om han byggt visfa hus, Ivarande emot den
tid, under hviiken han lågenheten brukat och innehaft.
Det förra kallas Reparations skyldighet, fom år utftråtkt
till alla Boftållsinnehafvaie, de må vara förledde med
jordbrnk eller ej. Det fednare benämnes ärlig byggnads
eller nybyggnads ßiyldigket, hviiken år endaft förefkrifven
för hemmans åboer i allmänhet och de Boftålteinnehafva-
re, fom hafva jordbruk; i följd hvaraf Landshöfdingar
och Prefter år o derlfrån befriade för deras Boftålfen uti
ftåderne; åfvenfom icke heller fråga derom förekommer
i affeende på fådana hus, hvilka å visfa Boftållen, fåfom
Kyrkoherdebohl, af någon menighet (kola byggas, få vi¬
da bufen derå alltid i fullkomligt godt liånd boftållshaf»
våren böra tillhandahållas.

Reparations (kyldigheten beftår deruti, att, under
det åbyggnaden förfaller af ålder och genom naturens
åverkan, de briller, loin deraf uppkomma, (kola genaft
i Itänd fåctas. För bedåmmmandet af hvad fåfom fådana
britter an (es bör, Iemnas en tydelig förelkritt uti z §.
Kongl. Regi. angäende Randshojdinge Reßdencehufens byggnad och
vidmakthållande d. 22 Febr. 1750, der det ftadgas, attfonßer bora
till deras .glas (och bly) underhållas, jemval gälfven, dörrar, Infart
tråfnlar, fonßerkarmar och bägarne, Jamt anßrykningarne pä
thesfe fednare med oljefärg i tid battras, åfvenfom bakugnar,
fpifar och kakelugnar, med deras fpjall och dörrar, jkola af in-
nehafvåren ftändigt repareras, fä lange och intill thefs de icke
mera genom reparation kunna hjelpas och göras brukbare, bvar-
Vid likväl affeende fäites derpå, att briftfålligheten (Va¬
rar emot den tid, de böra uthålla. Thefslikes bor, nar
rappningen pä Jkorßenarne eller inuti hufen äffaller, fådantßrax
hotas, och de lofa jlenarne faßmuras, jhmt till reparation af

2

*



> »=> c

mindre läck, Jom kunna a taken mdrkar, 10 a xi fienar infattasoch underkliftras med kalkbruk pä tegeltaken, eller' imdzlft nf-
tiing pct ett torftak till några quadrat alnars längd. Des*fa ftadganden, i affeende pa repa ra tiqns (kyl d ig h e t för in-
nehafvare af Landshöfdinge Rehden.ce r, höra utftråcfcas
ej alienafl till of ige Boftåiien, utan-äfv en till andre iå-
genheter, hvara Hufe Syn hålles. Dock märkes , stt
beftåmmandet af reparationsfkyldigheten, hvarotn uti 4.Vi. och J. XXVIl. B. B. förefkrifveS, vanligen beroraf Domarens och Synemånnens omdöme och pöfning.

Årliga byggnadsfltyldigbeten år den en åbo eller
Boftalkshaf vare åliggande fÖrbindeife, att vid lågenheten
uppföra vfsfa hus, få val uti manngårdetr, fotn uti ladu¬
garden, i förhållande efter de år, famma lågenhet inne-hafves; h varvid beräknas dels koftnåden, dels behofvet
af åbyggnaden, i mån af ftorfek cc\\ hemmantal. Häri¬
genom bar ftörre beqvåmlighet vekt vinnas för inrte-
hafvaren att uppföra hufen, ån om de alla på en gångoviikorligeri bort äftadkommars. Uti 3. XXVII. B. B.
omtalas de hps. både till flstg och ftorlek, hvilkaåbondr
hemman anfes fva a emot trenne års byggnad, och hvii-
ka, enligt 2. XXV1. S. B > å Preffegårdar gålia för $ år.För d^fa {finare år iikvål i denne del en närmare före
fltrift l^pon-ad uti 4. §. Kongl. Ref. pä Prejhrjk. Befv. d xo.-
Aug /7^2 ^ndre guide hus af fyra knutar, ån de, fotnfåluuda åro' uppräknade, antagas, likmåtigt nyfs åberopa¬de AI lur, Lagens rum, få fotn fvaratide emot ett års bygg¬nad. De>ta, a'lt gäller för helt Mantal, hvaremot det år
Vidare ft^dgadt, att å mindre hemman, må fmärre bus
vara efter landets bruk och lågenhet, och gålle de för
lika ars byggnad, fo.m fagdt år» — Årsberåkningen för
Nybyggn d å Milirie. Boftållen- b^ftåmmes" af lättheten
att fa byggnadsvirke, antingen från Boftållets egen fkogeller Allmänning, eller genom köp, famt den längre el¬ler kortare våg, det måfte transporteras; enligt hvilk*
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grunder fker beräkning af den å ett fådant BodåMe
rande byggnad tili vis/a år, efter visfa grader, fom uti &

§. 2 Afä. 1752 års Bost. Ordn. utfåttas till följande tren •

ne, nen.ligen.:
Under den förda graden beg> ipes den byggnad,

,hvartill virk-et är bånitadt fr.ån böftåliets egen fkog eller
Allmänning, utan betalning, inom en mil derifrån.; under
den andra graden, da byggnadstiinret blifvit erhåiiet från
Allmänning, inom „2 a 3 mil gratis, eller inom en mil tHl
köps; och under den tredje graden } då BodålJshafvaren
hämtat virket för betalning fjårmare ån 1 a 2 mil, eller från
Allmänning gratis 3 a 4 mil. Uti den förda graden beräknas
ett våningshus tili 8> uti den andra till 10, och uti den tredje
till 12 år. Dertill kommer, enligt ett fednare Mom. af
ofvanberörde §. Bod. Ordn., ännu en fjerde grad, enar
Hufens åratal fingo ytterligare förhöjas, der få (kulle
hända, att BoftåMshafvaren vore nödlakad att både kö¬
pa och föra timret öfver 334 mil; hvilket dadgande
blifvit upphåfvit genom 10 §. Kongl. Forkl. d. 2$ ^fan. 177/0.
Finnes, att ett hos, fom tili årliga byggnader» hörer,år ilfa
uppför dt och mindre, ån föVeikrifvit år, får ett fådant
hus icke beräknas högre, ån för hälften af defs åratal.
Det år likväl ej ovillkorligen nödvändigt, att alltid hus
af utfått ftorfek (kola prederas: åtlkilliga förbättringar,
hvafå Bodållshafvaren nedlagt mycken kodnad, och fom
Jåndt ti J i förmån för lågenheten, ingå 3 emv ål uti beräk¬
ningen. Således dadgas uti 9 §. .1770 års Forklatt bråd-
fodringar, knutfodringar och anftrykningar, fom å laga
hus för förda gången behörigen verk då Mas, fkola få vi¬
da i den årliga byggnaden upptagas, att knutfodringar
och andrykningar a n fes å de dörre hnfen till ett halft,
och å de mindre, till ett fjerdedels ,år, faret brådfodrin-
gar och andrykningar till dubbelt deremot. Orfaken här¬
till är den , att fådana förbättringar föranleda till kqftcad,
tuen ockfå, att genom .dem ett uppfördt hus vinner é»
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fcad varaktighet, hvarföre nybyggnad ej få ftwt fom
eljeft blifver af nöden. Likaledes innehåller 10 §. nyfsbc.
rordf Kongl. ForkL, att, om under boftålisbafvarens befict-
ningstid å ett boftålle, någon betydaride koftnad, till
Kyrko-Preftegårds- ocb Brobyggnad förefaller, niå den
honom vid aftrådet beräknas från och med ett fjerdedel.s
till och med ett helt års byggnad, efter Syne Rättens
bepröfvande, fom i öfrigt erfåtter hvad i denne del
hvarken år förefkrifvit, eller kan genom författningar
beftåmdt utftakas. Desfa förefkrifter åro få billiga, att
de fynas böra utftråckas till alla lågenheter, der årlig
byggnad år i fråga.

På några orter, fåfom Skånfka Slättbygden, år årli¬
ga byggnadsfkyldigheten ej utfått att fullgöras in natura,
utan att beräknas i penningar, till 15 Daler Silfvermyr.t
på ett helt hemman, och vidare i proportion för de [för¬
re och mindre, dock alla nödiga reparationer och fmårre
förbått ringar härifrån undantagna, enligt Kongl. Res. pä
Allm. Befu. d. 29 jhd. 7752, §. 37, hvilket beräknings (ätt i
årlig byggnad genom Kongl. Refol. pä Allm. Befu. d 17
Aug. 1762, §, 19. blifvit beviljadt för dm, fom bo på an¬
dra flåttbyggder och fkoglöfa orter i Riket.

Ifrån den ärliga byggnaden eller de laga Hufen fkiljaSÖfverbyggnad och Öfverloppsbyggnad,

Öfverbyggnad år, då laga Hus blifvit uppförde för fle-
re år, ån hvartill en lågenhets innehafvare varit pligtig,
i mån af den tid han derå futit,* fåfom, om en Boftålls-
bafvare uppfört en byggnad, hvilken, efter faftftållde
grunder, antages att gälla för 5 år, ehuru han icke futit
a boftåflet mer ån yne, då öfverbyggnad räknas för tven-
ne år. Én fådan öfverbyggnad kan lké af flere fkål. Ej
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fällan finner en tilltrådande boftållshafvare .eller abo heifl-
manet i faknad af laga hus, eifc eller flere, b vadan han
genaft efter tillträdet företager byggnad , men kort der*
efter fkijjes han från lågenheten; och cm han åfveh vore
läker, att, ehuru han den famina nyligen emottagit, ej
långe der qvarftadna, kunna dock hufen icke umbäras.
Det år anniårkningsvårdt, att de Författningar, hvilka
angå Militie Statens Boftålien, åro de enda, hvar uti ut¬
tryckligen förefkrifves, hvad rått i an leende till öfver-
hyggnad åger rum. Uti 10 §. 1770 ars Kongl. Forkl. ftad-
gas, att den öfverbyggnad, fom boftåilshafvarne gjort,
/kall, till vinnande af någorlunda jemnlikhet emellan den,
fom ofverbyggnaden förrättat och den, fom får en
ladan emottaga, till nytto och gagn, i framtida afråk-
ning på lin verkeliga fkyldighet, den förre godtgöras
efter 40 Daler Silfvermynt ä ett Mantal Säteri , och 30
D:r S:mt å ett Mantal Krono. Hvad, fom härvid icke går
till halft Mantal, anfes likväl för halft, och det, fom i ininfia
mån öfverlkrider halft, räknas för helt, Be flår ett bo-
ftålle af 4 hela Mantal, ta ges det dock ej högre, ån till
43 vid uträkningen till öfverbyggnads betalande; men i
anfeende till mangårdshufen på . Regements Officerares
boftållen af mindre ån trenne Mantal, fövhöjes pennin-
getalet till 50 Daler för Säteri, men 40 Daler Silfver¬
mynt för KtonoMantal, enar de i ftorlek öfvertiåffa dy¬
lika byggnader å andra boflållen. Då öfvei.byggnadén
uppgår rill 6 år eller derunder, år tilltrådaren förpligtad
att genaff erfåtta den, men fkufie denfåmma ofverfliga
6 år, varder det öfverfkjutande beloppet aftrådaren årligen
godegjordt genom Regementslkrifvaren af tilltrådarens k)n.
Lagftiftaren har nemligen anfett det vara för mycket betun¬
gande för tilltrådaren, att pä en gång betala hela erfättningen
för mer ån 6 års öfverbyggnad; åfvenfom billigheten

. fordrat att fladga, det en boftållshafvare, hvilken betalt fin
företrädares öfverbyggnad, om han ej få långe iiinehafver
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boftållet, fom fvarar emot den tid, hvårföre han med
penningar byggnad fullgjorde, bor för (killnaden af efter*
■trådaren e* få t tas. Desfa föreikrifcer angående öfvei bygg¬
nad ntfbåckas låmpeiigen till ajla lägenheter,, hvara en
vifs byggnadsskyldighet (kall fullgöras, och det få myc¬
ket mer, fom en tillträdande åbo eller boftåiishafvare all¬
tid får beräkna fig till godo , hyad byggdfc ir.

Öfverloppsbyggnad angår ej de laga hufen, utan fTdane,
fom åt o uppförde 0r en boftailshafvares eller ubos nöje
och beqvåmlighet efter defs egna behag och god tyc k o.
Dem kan en efterträdare eller jordegare ej alltid viija
emottaga i afråkning på den årliga byggnaden; der före
får ock den, fom deiisfamma byggt, fe fig fjclf om,
huruiedes han it å kunna bekomma erfåttning för derå
nedlagd koftnad. I detta affeende märkes likväl, att öf-
verloppshus eller deras värde (kola komma ett boftålle
till godo, och defamma ej der i G ån .(kiljas, då byggnads¬
timret år håmtadt pä boOåilets fkog. Denna grund ar i-
akttagen uti 8 §■ z:dra Ajd. Boß, Ordri. 1752, famt om Pre-
ftegårdar, uti 2. XXVI. B. B. (hdgadt,, att, om timret
år taget på Profftegåidens (kog, (kall detfamma betajas
efter tby, fo.in Syneiuån detpröfva, och desfa pennin¬
gar komina Socknemånnen till godo vid deras bysgning
å Preftegård. "

A vis fa MilitieStatens Boftållen (kola, ufan affeen-
de på Boftållsinnehafvarens nybyggnad, jem-vå! under¬
hållas Caractershus, hyarom Kongl. Maj; t och Kronan
drager förfo g. Härvid följas 1730 och 1731 årens rit¬
ningar, med den ändring, fom förelkrifves uti 1 §. Kongl.Fårkl. 1770.

2:0 Sedan Synen blifvit verkftålld på ä byggnaden,föfft i mangården, och derefter i ladugården, befigtigas
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ågorne, i den ordning de åro belågne nära intill tomten»-
fåiedes för fl tråd- och humlegården» der de finnas, vida
re åker och ån g till håfd och den Hån g fe I, fom enligt
författningarne hvarje lågenhet åligga; hvarvid antnårkes,
huruvida inventarii utfåde bör finnas, i hvilket fall af-
rrädaren år fkyldig att lenvna visfa tunneland åker be-
fadda. Sedermera fön åttas Syn å fkog och utmark»
och efter fes, om denfamma är be hör igen fredad , ökad
genom nyplantering, o. f. v. Skulle åverkan finnas va¬
ra af boftåiisbafvaren begången, och målet få befkaffadt,
att det icke fordrar ytterligare föregående underfokning»-
bör det ej föryifas till ordinarie Domllcl, utan genaft af
SyrreR.ått pröfvas och afgörasv Defjen fe fkola vatten¬
verk, tifkerier, fåbodar, torp och én ige adpertinentier
beflgigas, i affeende hvarå märkes, att bo Hå ils ha tVare
fkall cibeheålla fkatria-gde lågqvarnar, vattenqvai nar och
väderkvarnar,, i anfeende till de* förmåner.» fom lågenhe¬
ten de« al* tili fly ta ; åfvenfom ofkatrlagde torp, hvilka häidtt
upplåtas med vifkor-, att. torparen 1V mar lér b ufert dera;
men fkofle någon boftålislWVare, för gårdens enrlrhia
nytta, hafva ined egen* kodnad på boüaik-rs ägor anlagt
antingen torp, eller dertill af gårdens ödaiåker och åt g,
lemmat någon del, och under fin tid ej njutit någon får-
deles fördel af torpet; eher har han byggt qvanr eller
annat nyttigt verk;' då bör efterträdaren honom de* fö e
betala efrer Syrtemånnens beprofvatrde. iz §. Bufi. Ord®.
1752, And eligen bor ock uuden åtfelfe foka inhämtas ,

huru ågorne i örr igt blifvit efterfedde och vårdade , famt
att ingen olaga inkråktming å dem år värden tillåten.

Innan fjelfva Hufe Synen företages, åfkas det Syne
Inftrument, fotn upprättades, då aftrådaren e mottog lä¬
genheten, emedan deraf uppiyfes , i hunldauc fkick han
denfamma emottagit, lå val till åbyggnad, fom ägornas
håid; hvilka medel han till åfventyrs uppburit till Cara-
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Versbyggnad; huru mycket han erhållit af företrädaren
i husrötemedel; hvad han i brandftcd bekommit, dereft
åbyggnaden under befitthiiigstiden aFbrunnit, m. m. Där¬
efter förråttas Syrien uti den ordning redan omfÖrmåld
år, hvaraf inhämtas, huruvida de uppburne medlen blif-
vit behörigen använde, och i hvad mer eller mindre mån
de åbon eller boftåtllshafvaren i öfrigt ålagde fkyldlghe-
ter åro fullgjorde eller uraktlåtne.

I affeende på Hufe Syns Tnßnmentet} eller Protocollet,
hvilket vid Landtbo-fyn å FrålleechSkattehemman kan fö¬
ras af jordegaren, ehuru fjelf part, men vid Synåöfrige
lägenheter upplåttes af vederbörande JEmbetsmån, märkes:
Uti rubriken utfåttes år och dag, då Synen blifvit bör¬
jad, Domarens, Nämndemannens eller andre förrättnings-
måns namn, åfvenfom de närvarande parternes och de¬
ras, hvilke, å vederbörande Staters vägnar, i egenßvap
af Fullmågtige, åro tiilftådes: Vidare upptagas de hand¬
lingar, fom Ikola vid ett boftåile pro inventario förvaras;
derefter, huru mycket lågenhetens aftrådare vid tilltrå'
det emottagit i husrötemedel, brandltcd eller andra me¬
del; och belkrifves i öfrigt, i hvad fkick både hus och å-
gor befunnits, famt hvad parterne hvar för fig påftått
ock anfört. Der, hvareft Ijelfva Synegången belkrifves
uppdragas i Synelnftrnmentet trenne Columner, hvaraf
de tvenne férfta åro enkla oeh kallas Bygggads Columner,
famt den filta för Penningeråkning år inrättad. Uti d *n
fÖrfta antecknas befunne uppförde byggnader, beräkna¬
de till år, uti den andra den briftande nybyggnad, fom
bort vara för den tid Innehafvaren lutit å lägenheten,
vårderad till år och penningar, på det att, om den bi i-
ftande byggnaden ej lkuile vara fullgjord innan afflytt-
ningen, värdet deraf må kunna utmätas; uti den tredje
briftande reparationer, beräknade i penningar; allt, hvad
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i penningar vårderas, fpecifiee utfördt. De förbittringar,
fom en åbo varit ikyidig att under befittningstiden be-
förja, men uraktlåtit, anfes icke uti år, emedan de böra
fullgöras utan afråkning på den årliga byggnaden. Sidft
förekommer, huruledes byne Fdrråttningsmånnen flg ut¬
låtit och hvad de faftftållt. — Vid flutet upprättas åndte-
ligen en få kallad Likvidation, hvaruti fummariter, hvad Syne-
Inftrumentet ftadgat, anföres, ftåild på Debet och Credit,
för att uti ett fammandrag redigt och kort urvifa för¬
hållandet. Uti Debet upptagas i Ars coUimn de Byggnads,
år, h var före aftrådaren år anfvarig; åfvenfotn de befun¬
ne briftfålligheter, antingen å Hufen, eller i anfeende till
ågornes håfd och ftångfel, hvilkas varde ntföres i en
Pmningecolwvn. Uti Credit åter upptages, hvad fom ver-
keligen blifvit bygdt, hvilket jemväl hår utföres uti Års-
tolumn{ och år öfverbyggnad gjord, utföres defs vårde
både i Årscolnnmen, att utvifa, hvad den för tilltrådaren i
årlig byggnad galler, och i Penningecolumnen, att utvifa,
huru mycket aftrådaren derföre i erfåttning åtnjuta bör.
Af jemnförelfe emellan Debet och Credit inhämtas då låt>
teligeO) huru mycket aftrådaren bör erfåtta, eller i hvad
mån han till erlåttning år berättigad. Hvad fom ålågges
aftrådaren att betala för uraktlåten reparation af fådana
briftfålligheter å de laga hufen, fom åro genom tidens
åverkan förorfakade, kallas Husrotemedel, hvarmed man
jemvål plågar förftå erfåttning för briftande nybyggnad
af de laga Hufen, hvilket fednare likvål iåttare benåm-
nes Mifsbyggnadsmedel. I det förra affeendet åro böter ut-
ftakade uti z. XXVII. B. B. Aftrådaren har rått att er¬
fåtta briftfålligheterna in natura. Husröte- och mifsbygg¬
nadsmedel tillhöra tilltrådaren och få ej användas till an¬
nat, ån åbyggnadens iftåndfåttande; hvilket uti ij § 1770
Srr Kongl. Fårkl. för Militie Statens Boftållen år få ftrångt
förefkrifvit» att den håruti förfumlige fkall, jemtebrifter-

3
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nes afhjelpander, for jde nppbume medlen tilfiica med 6
procents årlig rån te redovifa; hvarförutan, fi ånrUtnå),att förekomma afit obehörigt användande af mi.sbygg-nadsmedlen, ingen hemman« åbo kan, en fyr han icke få-
dana emottagi?, fö phgtas ätt fvar.a för flere hus, ån imån af be fu ti ungs åren.

Härigenom åro, i korthet framfta'lde de hufvudfkligeomft|ndigheter, fom åro att iakttaga vid Hufe Synershållande. De för Milrtie Statens Boftållen utfärdade för¬
fattningar, Boßalls Ordningen 1752 famt Kongl Förklaringenderöfver 1770 åro i detta hSnfeende de fuflftåndigafte. EnligtK. Kung. ang. arrende af Kungs- ock Kungs Ladugårdar, 4.
17 Dec. 1799, förhål tes vid Haie Syn a desfa. lägenheter,likaiom för Officerares boftållen förordnadt år. ÖJVan-
berörde författningar åro derjetjnte, i affeer.de på de uti
denna §. ornförmåidte omftåndigheter, med få undan¬
tag tiliåmpl-ige för Hufe Syner å lågenheter i allmånhet,

.af hvad retur de vara må, -fö*" hviiket eijeft åro gåiiao-de .16gi års Hufe Sijns Ordning famt XXVI. och XXFliI.
Cap. B, B.

§- •

Ena«- Landtba Syn b^lifvit förrättad, får den der med
mifsnöjde hos Hårad.rRåtten föka ändring, hvarom fö-
.refkrifves uti g §. XXFII. B.B., hvilket exapalogia gållerjemvål för andra, ån hemman af fråifenatur, Lagen £rdervJti felaktig, att ej någon tid blifvit beftåmd för detta
åndringsfökande, hviiket dock för få.kerhet fkidl bör ike,la fnart möjligt (år. Åfven händer det underftundom, att
Synelnftrument iplemn^s tili HåradsRåtten , för att fati~ftållas; jinen någon faftftållelie kan ej genaft ,me.4d^jas,
enar ingen tid för klander blifvit iitfa-tt, och ett iadaptffcyndfaoit faftftåilande tilt åfven tyrs (kulle fiåtyta parterne



) *9 C

i- nödvändighet att begagna nullitets proceslen. Härads
Ritten infordrar den andrå" partens förklaring tili nålta
Ting, vid åfventyr, att det ingifne Synelnftrumentet i
annat fall faftftålles. Otn Synen beflrides, förpbgtas kla¬
ganden att inom vifs tid klandret utföra. Då laken ej
kan annnoriedes ån genom Syn på ftåflet utredas och
pröfvas, bör denfamrna förråttas af Hårad.«höfdi.ng med
half Nämnd, och dom vid förrättningens flut afkivpnas»
Nöjes man ej ät HdradsRdttciis fiut i desfa mal; dr det Krona-
gärd, foke tä, inom en månad Konungens Befallningshifvande,
(om ager våld att Synen profva och ratta; men dr det Frdlfe
eller Skatte, får talan fullföljas efter taga vad, pä fatt i Ratte-
gäng t Balken dei'öm fure/krifvts. p. XXFll. B. B.

Öfver HåradsRåtts Utflag vid Hufe Syn å Kungs*
gård få befVår anföras inom trettio dagar, den oräknad,
då UTI iget föil, hos Landshöfdingen i orten, forn i an¬
ledning dera! refolverar, ledan vedérparten blifvit hörd,
och låter utan uppehåll emot löfen tillftålla parterne det
af honom gifne Utflag, lamt derom infånda bevis tili Kam-
marCollegium, tillika med etc exemplar af Utflaget och
Syneförråttnihgen. Den med Landshöfdingens Urfl-g
milsnöjde får deruti föka ändring hos KammarCollegium;
i hviiket ändamål han inom trettionde dagen, den o>åk-
had, då han af Utflaget erhöll del, bör till Landsliöfdin-
gen ingiPva line till Kamma) Collegium Aållde befvår, och
dérvid tillika foga bevis, att> han för de delar, hvaruti
SyneRåttens och Landshöfdingens Utflag lammanftåmma,
i LandrRånreriet ned fatt, livad honom ådömdt blifvit,
jemte borgen för koftnad och Ikadal Öfver desfa befvår
info drar Landshöfdingen, inom kort vid' vite förelagd
tid, vederbörandes förklaringar, och inlkickar derefter till
Kamm ar Collegium befvårsacten jemte den hos Landshöf-
dinge Émbetet förde (krift växling och eget utlåtande;
och åligger det åfven KammarFifcalen, att, i händelfe
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han (kulle finna Kronans rått i någor måtto vara för
nåra trådd, inom lika tid, råknad från den dag han af
Landshövdingens Utflag erhåller del, flne pårpinneifer der-
emot till K-i"; i marCollegium ingifva, Andring uti Kam-
marCollegii Utflag far. (ökas hos Konungen inom (amma
tid och med enahanda vilkor, fom målet hos Kammar*
Collegium fuilfoljes* 15. 16. Mom. K. Kung. d. 17 Dec. ijpy.

Uti 22 ß. z:dra Afd. Boßellts Ordningen 1752 ftadgas
for MilitieBoflållen, att ändring uri SyneRåtts flut får
på det fått fökas, att den mifsnöjdc? parten, antingen han
bi viftat Synen eller ej, inom en månad efter defs hål¬
lande, bör ingifva* befvåren till Landshöfdingen i orten,
hvarom jemvål Regements Befålhafvaren fkall underråt¬
tas, Öfver Landshöfdingens Utflag få vidare befvår an¬
föras hos KrigsCollegium, inom en månad, fedan Urfla-
get klaganden kunnigt blef, då tillika RegementsChefen
bor hå^af erhålla del; hvarjemte, ß vida befvåren af
Landshöfdingen (kola emottagas, flraxt efter Hufe Synen
borgen bör ftåflas för den ådömde fumman, lamt innan
de få hos KrigsCollegium anföras, denna fumma, eller
få mycket deraf, hvari de gifne Urflagen fammanftåmma,
uti nåfta LandfRåifteri för Boftåliets rakning (kall ned-
fåttas, famt bevis deröfver befvåren bifogas. Örfaken år
den, att rilftrådaren må kunna emot ftålld borgen få lyf¬
ta medlen, och dem till boftåliets nytta genaft an vånda.
Uti KrigsCollegii Utflag får andring (ökas hos Konun¬
gen inom fam na tid och under enahanda fö» bindelfer, fom
åro ftadgade för befvårs fullföljande hos Krigs Collegium,
Kongl. Forordn. d. 10 Jan. 1759.

Hvad Hufe Syner å EccIeflaftikStatens Boftållen an¬

går åger den med Härads SyneRåtts Beflut mifsnöjde
att, efter erlagdt vad, ordinaria via, deruti (öka andring.

Öfver det Utflag, fom SyneRått å Landshöfdlnge.
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Refidence fällt, år det Af- eller Tilltrådaren öppet att hosr
KammarColIegium anföra befvår inom en månad efter
Synen uti Svea HofRåtts Domfaga utom Gottland, och
från Gotland och uti Götha HofRåtts Domfaga inom
tvenne månader, famt Aftrådaren ålagdt att vid befvåren
foga bevis deröfver att i Rånteriet blifvit deponeradfc
hvad Honom år vordet ådömdt. u Mem. Kongl, Regi. 22
Febr. 17so.

§. 6.
Då uti 1 XXVII. 3. B. namnes, att Krono Fogde

eller Lånsman med tvenne af Nämnden hvart tredje år
eller oftare, der fä tarfvas, fkal! Ikuda, huru Bonde å
Kronojord 'byggt och håfdat hafver, famt å fkattejord
när vanhåfd och mifsbyggnad märkes, förftås dermed
Otconontijk befighting, fom uti %• der på följande , famt 6.
Mom. Hufe Syns Ordre. tö$i kallas Hufe Syn. Denna för» ått-
ning hålles under varande befittningstid, och defs ända¬
mål år controll deröfver, att en lågenhet Ikötes med till¬
börlig omforg. 1 likhet med Lagens nyfsberörde före-
Ikrift angående en tid af trenne år emellan oeconomilka
befigtningar, äger jordegare rått till deras hållande; och
fådana mindre Syner hafva vid nämnde tid bordt hållas
å MilitieStatenS boftållen, 1. §. 3 Ajd. 1^2 ars Befalls
Ordn. men detta år numera till hvart femte år förån-
dradt, Krigs- och KantmarColl. Kung. d. 26 Febr 1817; och år
härigenom införd en fullkomlig öfverensltåmmelfe i denne
del ured hvad, angående tiden för hållande af oecono-
miflc befigtning å Kungsgård , uti 14 Mom. Kongl. Kung. d.
17 Dec. 1799 fmnes förordnadt. Derjemte bör märkas,
att den princip, år faftrtålld, att oeconomilka beflgtningar
hållas oftare, der lådan* år af nöden, h v arom förefkrif-
ves få vål uti 1 XXVII. B. B. fom uti 21 §. Kongl Forkl.
1770. Oeconcmilk befigtning hålles å Kronohemman af
Krona Fogde eller Lånsman, biträdd af tvenneNåmnde-
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mån,»/ XXVII. B: B; å frålfe- och fkathefor-d af ågat
ren med ert lika antal af Nämnden g. XXVII B B\å Kungsgård af Krono Fogde med Nämnd 14 Mom.jfongl: Kung. d. 17 Dec. 1799; å RegernentsOificera es bo-
ftålle af en RegementsOfficerare, Auditeuren och Krono-
Fogden, och på Corr.pagnie Öft er- och Undei Befälets,famn de ringare Stabs- och CompagnieBetjenf. s bnftäi-
ien, af CompagnieÖfficerare, Kronofogden ej ler Låns¬
mannen, och Munfterlkrifvas en 1 §. 3 Ajd. Boß.' Ordn,
i75z: å Preftegårdar, Capelians- och Klockarebohl, afFroitén uti en af Land s hö fdingeft tillförordnad Krono-
Betjehts och Sockne Ombuds närvaro 35 §. LandshSfd.Éiftr. d. 4oNov. 1734. Uti Regi. d. 22 Febr. 1730, angåendebyggnad å LandshöfdingeRcfideneer förekommer ej nå¬got ftadgande om oeconomifka befigtningar.

Vid desfa förrättningar upprättas ett Beßgtningslnßru-
inent, hvaruti införes, huru lågenheterne blifvit efter Hule-
Svnsförfattningarne till åbyggnaden vidu.agthållne, famt
tiil ågotne (kötte och vårdade. Domsrått åger härvid ej
rum uran beråttelfe om förrättningen och refultatet deraf
irgifves till vederbörande Embetsmån. För Militie-
Statens boftållcn föreikrifves detta uti / §, 3 Ajd. Boft,Ordn. 1732.

§■ 7 •

Då vid anftålld oeconornifk befjgtning ftora b nft far¬
ligheter ovh nycken vanhåfd å en lågenhet befinnas,bör orden^h'g HufeSyn hållas, hvarom Lagens före-fkrilt i XXVIK B. B. kan antagas vara allmänt gällande.För MrlitieStatens boftållen innehålles enahanda (hd-
gande uti 1. §. 3 Afd 1732 ars BoftällsOrdning. Likaledes
bjuder 35 §, Landsh. lnftr. 1714, att Landshöfdingen (kallförordna om hållande af ordentelig HufeSyn å Eccle-
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fiaflikStatens boflållen, ntoin vid ombyten, åfven då el-
jeft nödigt pröfvas. Angående Kungsgårdar galler 14
Mom. Kongi. Kung- d. 17 De?., ppp, der det ftadgas, att, då
efter oeconomilk B-ligtning ordentelig Syn pröfvas nö¬
dig, den genafl: bör vedei böi ligen förråttas, och an¬
nars hvart tionde år. Genoin p §. Kongl. RegU d. 22
Febr. 1750 fÖrefkrifves, att Hufe Syn fkall hållas å Lands-
höfdingeRefidence, fed«n ny derå uppförd byggnad år
till alla delar färdig; Och ehuru uti denna författning ej
någon Lagbeftåmmelfe finnes för uppfigten, når och hu¬
ruvida, under detv tid Landshöfditige - Refidencet inne-
hafves, Hufe Syn kan vara af nöden, flutes likväl at 2
§. KammarColtegii lnßruction d. 11 Oct. 1734, att detta egen-
fceligen t-illhörer Coilegii vård", och ingår uti defs tillfyn
öfver Kongl. Majrts hus, Slott och gårdar; hvarjemte
de Embetsmån, low på nånnare håll fkola Kronans rått
bevaka, böra hårutinnan använda tillbörlig uppmårkfamhet.



 


