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Inledning.

13e särskilda förhållanden, hvarunder vara Bysamhallighe-
ter i allmänhet uppkommo, upphörde redan med Fädernes-
landets äldsta tidehvftrfj och de nya samhälls-former, som
sedan utvecklades, gjorde agodelnhigar snart till ämnen för
lagarnes uppmärksamhet.

Våra gamla Landskaps-lagar tala redan om "afiagd ha-
tnarskipi'* samt om By, som ligger 'i hambri och forni skipt".
Utan något väsendtligt afseende på skiftenas hvarken antat
eller läge, hade hvarje Delägare i Byen, vid dessa äldsta
skiften, erhållit sin särskilda andel i alla samhä: 1 ighetens ge¬
mensamma tillgångar: i godhu ok i illu — i thy bästa ok i
thi) warstuEnligt Landskaps -lagarne ändrades dessa gamla
Teg- eller Mängskiften, hvad läget angick. Tomten skulle
först, efter hvarje Delägares byamål, brytas "i solskipt:\ eller
efter väderstrecken: "nu dela twe om Tompter, hawi then
witsordh solskipt will hawa, wari all hamarskipt aflagd ok hawi
Angin witsordh" fSL. BB. II: i.); och i enlighet med Tom¬
ten skulle sedan alla ägorna både skiftas och läggas, så att
tomten ansog« liksom de öfrige ägornas representant, både i
afseende på läge och qvantitet. Hvar och en borde erhålla
sin teg i all åker, äng, skog, hvassbänkar, vatten och fiske
i den ordning och det väderstreck han erhållit sin tomt i
Byen: ty "ar tompt åkers modhir, åker skall apte tompt laggia,
åker a angi tilsighia, ängtheger skogthegi, skogtheger rorthegi,
rorthtger a wattn ut, wattn a warpum skipta"; och sedan "Aa-
ivi angin wald at rijwa then by i rattri solskipt ligger, utan
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alla jordäghanda mlja" (UL. WB. I: 5. II: 7. WL. BB. XIV.
m. fl.) — 1).

Dessa äro i korrthet hufvuddragen af de gamla skiftes-
lagarne, som i det hela tagne, oförändrade bibehållit sig till
medlet af sista seklet. I K. F. d. 1 Mars 1749 §. 2 åladesLandtmätarne, att "i fall alla D e lagarne therom enseäro och t her ti 11 samtycka, 13 efter jordmänernas skilnad i
art och godhet, jämka ägorne for huarje gärd, sä att the kun¬
de fä sina ägor pä ett ställe, eller åtminstone att the mindre
tegeskiften kunde forändras till sä fä storskiften, som gor-ligit vara kan"; och då den enstämmighet, som denna För¬
ordning förutsatte innom skifteslaget, sällan kunde vinnas,utkom K. F,. om 'hemmans ägors läggande i storskiften d. 5April 1757, i hvars 5 §. stadgades, att "lika som den, enligtlag, äger vitsord, som skifta vill, sä bor ock den äga vitsord,
som vill dela i storskifte, sä att, när någon af Grannarne i
Byen, om det icke vore mer än en eiftia, och ehuru liten del den
ock kunde innehafva, vill hafva sådan delning, den samme tämä äga fri och rättighet, att derom anmäla sig pä vederbörligoch vanlig orthvarefter 1762 års Storskiftes-Stadga medde¬lade den vidare föreskrift, att skiftenas antal alldrig borde''vara ofver tu, try eller hågst fyra, om nödvändigheten skullethet änteligen fordra". Solskifte skulle deremot i skifteslagetföljas, endast så vida sådant kunde med delningens Öfrigagrunder "beqvämligen" sammanslå; och Lagstiftaren hade
derigenom inskränkt skiftenas antal innom ett maximum, menförklarat deras läge, hvilket de förra lagarne hufvudsakligenafsett, vara af ett underordnade värde.

All ägoblandning kunde emedlertid icke upphora genomStorskiften, isynnerhet sedan 1783 års Landtmäteri-Stadga ,deri den förra Storskiftes - förordningen upptogs, i både åkeroch äng särskilde medgifyit det antal för Delägarnes skiften,



livilket lagarne förut endast i afseende pä hela ägomässan
synes hafva antagit. Den tillåter väl, å andra sidan, en Del¬
ägare att få alla sina ägor i ett skifte, så vida ''det sker på
sådant ställe, att Storskiftet for de ofrige ej gores oredigt ock
obeqvämt, samt att den bästa och bördigaste jorden till större
andel ej medtages, än på honom skäligen kan belöpa" (§. 73);
inen det obestämda villkoret för denna tillåtelse, och fram¬
för allt svårigheten att sammandraga ett Storskifte} hvarvid
de olika slags ägorna böra i delningen särskildt ingå och för¬
delas, hafva for tillåtelsen laggt nästan oöfvervinnerliga hin¬
der. Att undanrödja dessa hinder, eller att i allmänhet upp-
häfva den återstod af ägoblandning skiftes-lagarne hittills
hade bibehållit, och derigenom för den enskilda verksamhe¬
ten Öppna ett friare utrymme, har varit ändamålet med den
nyare tidens Enskiften, som redan 1S03 och 1804 antagne
innom Skåne och Skaraborgs Län, år 1807 utsträcktes till al¬
la Öfrige Länen inom Riket, med undantag af Wästeibot-
tens, Wästernorrlands, Gefleborgs och Stora Kopparbergs
Län, der de Storskiftes- och Afvittrings-författningar, hvil-
ka redan voro eller framdeles kunde blifva utgifne, borde
efterlefvas. Att föröfrigt försvara dessa skiftens företräde,
torde vara öfveiflödigt, sedan deras egna verkningar rättfär¬
digat den lagstiftning, som satte dem i verksamhet: de haf¬
va redan upplöst en betydlig del af våra gamla Byalag, hvil-
kas inflytande på Folkets både lynne och verksamhet länge
varit öfverklagadt; och de framsteg jordbruket under senare
åren gjort inom Fäderneslandet, torde till icke ringa del
kunna tillskrifvas Enskiftes-lagarne, hvilkas värde ännu me¬
ra allmänt skulle hafva blifvit erkändt, om man icke bibe-
behållit Storskiftes-författningen, utan sammanhang med En¬
skiftes-lagarne.

Att allt mer och mer sammandraga delarne af den en-;
skildes ägovälde i Byalag, har således i allmänhet varit
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skiftes lagarnes liufvudsakliga syfte. De hafva väl, i sam¬
ma mon, afvikit från de gamla lagarnes enkla grundsats, att
hvar och en Delägare borde erhålia sin särskilda andel i bå¬
de bättre och sämre ägor, emedan vid Stor- och Enskiften,
och isynnerhet vid dessa senare nödvändigt en qvittning
emellan ägornas godhet och vidd måste förekomma, och sy¬
nas derigenom, under inflytande af ekonomiska grunder, jem-
val hafva afvikit från delningens juridiska reglor; men den¬
na afvikelse har icke saknat corre&iv, och föröfrigt torde vi
äfven här i allmänhet få göra den anmärkning, att skilna-
den mellan den juridiska och ekonomiska synpunkten, eller
mellan det Rätta och det Nyttiga, hvarefter ensidiga opposi¬
tions-partier vanligen uppdelas, är en underordnad skil-
nad, som i en fulländad lagstiftning icke kan underhållas.
Den förra afser endast den enskildes I n n e h a f eller dess h vi¬
lande behållning, den senare åter endast Innehafvets an¬

vändning eller den närvarande behållningens framtida ut¬
veckling; och deras intressen kunna derföre i lagstiftnin¬
gen icke delas: deras enhet måste i lagarnes system, och så¬
ledes äfven i systemets särskilda momenter återfinnas. Att
försumma det ekonomiska intresset, vore att i Samhället för¬
summa dess lif och dess rörelse; att borttaga det juridiska,
vore att från Samhället borttaga dess ordning och dess
måtta.

Efter dessa anmärkningar, hvilka vi i historiskt afseen.
de velat framställa, skola vi öfvergå till vårt egentliga ämne,
för att söka utreda: huru Enskiften enligt Sveriges lag verk'
ställas. Vi kunna i afhandlingen, naturligtvis, endast upp¬
taga de vigtigaste momenterne af vårt ämne, men det är
möjligt, att i valet af dessa momenter fela, och att vi fela
ännu mer mot deras anda och mening, och vi önskade der¬
före, att vi hos våra .Läsare måtte kunna vädja till den väl»



vilja, hvarmed andra ungdomsförsök af detta slag vanligen
blifvit emottagne 2).

Med Enskifte, i dess strängaste mening, fSrstå vi en
af vederbSrande Landtmätare verkställd forrättning, hvarigenom
en Delägare i By eller enstaka hemman, eller ock i en derifrån
redan utbruten Enskiftes-lott, hvars ägovälde förut varit, med
de ojrige Delägarnes, antingen samfälligt eller blanda dt, far
sin lott, efter byamål och delningsgrund, från de ojrige DeL
ägarnes lotter afskild och på ett enda ställe samlad.

För att kunna söka ett sådant skifte, eller jSr att äga
vitsord till Enskifte måste Sökanden således vara Delägare i
By eller enstaka hemman, eller ock i en derifrån redan utbruten
Enskiftes-lott.

För att åter kunna anses såsom Delägare måste Sökanden
i:o äga eller åtminstone, innan ännu lagarne förklarat In-
neliaf för delningsgrund , ursprungligen bafva ägt en pars
qvota af skifteslaget, eller en endast i afseende på hela di¬
videnden bestämd andel. — En ägare till ett Torp, en ur-
fjäll eller annan dylik lägenhet anses af lagarne icke vara
Delägare, och kan derföre, till förmon för en sådan lägen¬
het, om än dess pgor händelsevis skulle ligga spridde, icke
begära Enskifte, emedan denna lägenhet endast utgör en af-
söndrad pars qvanta af det hela , eller in. a. o. emedan lä¬
genheten alldrig ägt något byamål, hvarigenom den med
det hela först kan erhålla det sammanhang begreppet Deläga¬
re subjectivt angifver; äfvensom, i händelse någon äger del
endast i Byens, enstaka hemmanets, eller den utbrutna En-
skiftes-lottens utmark, något egentligt Enskifte, i afseende
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dera, icke kan äga rum, om än innehafvaren 1 öfrigt enligt
skiftes-lagarne kan fordra, att få sin andel ur den speciela
samfälligheten utbruten; 2:oöfver sin andel hafva dominium, el¬
ler åtminstone förvaltning!- eller besittnings-rått. En dominus
har öfver sin andel bland alla jordinnehafvare den friaste
disposition, och att dominus således af lagarne kallas Del¬
ägare, är klart; men så mycket mera obestämd har den se¬
nare delen af detta moment blifvit, och vi torde derföre här
få anmärka: i) att vi med förvaltnings-rätt, på detta ställe,
endast mena den vidsträcktare förvaltnings-rätt, som till¬
kommer vissa allmänna Styrelse-Verk, såsom Akademierne,
Hospitals-Styrelserne m. fl. öfver de ad pios usus anslag-
ne hemman, hvilka, i anseende till den friare disposition
Styrelse - Verket deröfver i allmänhet äger, bilda liksom
ett slags ftdeicommiss: 2) att den besittnings-rätt, som här är
i fråga, måste antingen vara en ständig åborätt, eller ock till¬
komma Sökanden i egenskap af Ernbetsman eller Fideicom-
missarius. — En blott arrendator, förpantnings - innehafvare
o. s. v. är ännu icke Delägare, och kan derföre icke heller
äga rättighet att söka Enskifte, ehuru han, under den tid
lian innehar egendomen, suspenderar denna rättighet hos
den, som annars enligt lag kunde begära det. Vill en så¬
dan åbo af Enskiftets fördelar komma i åtnjutande, måste
han dertill utverka sig särskild tillåtelse, antingen af den
enskilde rätts - innehafvaren, eller af det Styrelse - Verk ,

under hvars friare eller inskränktare förvaltning hemmanet
lyder 3). Skulle emedlertid tvist uppkomma om ägande- för¬
valtnings- eller besittnings-rätten, bör alltid egendomens
närvarande possessor, så länge den omtvistade rättigheten ic¬
ke blifvit honom i laga ordning frånvunnen, kunna göra sitt
vitsord gällande.

Att dessutom Delägare så väl innom enstaka hemman,
som innom Byalag äga vitsord till Enskifte, hafva vi ehuru



ej utan tveksamhet, tillåtit oss antaga, fastan Lagstiftaren i
den allmänna Ensk. F. gifvit ett sådant vitsord endast åt
Delägare i Byalag, sedan han i företalet till samma förord¬
ning tydligen tillkännägifvit, att skilnaden mellan By och
enst. hemman icke undfallit hans uppmärksamhet 4). Vi
hafva antagit det — hufvudsakligen af det skäl, att Praxis
redan länge i allmänhet utdelat detta vidsträcktare vitsord, hvil-
ket dessutom, genom K.F. af d. 24 Jul. 1812» för Skåne och.
Skaraborgs Län blifvit af Lagstiftaren uttryckligen gilladt; och
således äfven gilladt för utbrutna Enskiftes - lotter t hvilka i
detta afseende måste bedömas lika med enstaka hemman.

Hvarje sådan Delägare kan således söka Enskifte: dess
ägovälde må med de öfrige Delägarnes vara antingen samfäl-
ligt eller blandadt. Så länge ännu någon ägoblandning är
öfrig, hvars upphäfvande i skifteslaget icke ar juridice omöj-
ligt — hvilken omständighet vid sjelfva förrättningen må¬
ste undersökas —- kunna "inga förut gjorde aftal eller fast¬
ställda delningar" ligga Enskiftes-Sökanden i vägen, så vida
nemligen denna ägoblandning icke blifvit, på sätt Enskiftes-
lagarne in casu necessitatis medgifva, bibehållen från ett fö¬
regående Enskifte: ty i denna senare händelse kan vitsord
till rubbning i den förra skiftesläggningen naturligtvis icke
meddelas 5). Föröfrigt måste vi anmärka, att Delägarne in¬
bördes icke kunna tvinga hvarandra att taga Enskifte; ett så«-
dant tvång skulle alltför våldsamt hafva stört friheten i den
enskilda hushållningen, och kanske ännu mer ingångna ar¬
rende- och bruknings-contracter , hvilkas temporära utsträck¬
ning icke hade medgifvit de vidsträcktare byggnads- och
odlings-företag, hvilka en Enskiftes - utbrytning i allmän¬
het föranleder. Endast Sökandernes lotter böra således
utbrytas; och ett Enskifte kan derföre, i detta afseende, sägas
vara antingen ett allmänt eller speeielt Enskifte, alltefter som
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utbrytningen verkställes för alla eller endast för en del af
Delagarne.

Anrikningen om Enskifte bör alltid ingifvas till Konun¬
gens Befallningshafvande. Enskiftes-Verket har såsom en
ekonomisk angelägenhet blifvit, hvad den allmänna uppsigten
deröfver angår, öfverlemnadt till Konungens Befallningshide,
som bland de i Länet anställde Landtmätare, till Enrkiftes—
Landtmätare utser och förordnar dem, hvilka genom nit och
skicklighet framför sina öfrige Embets-Bröder gjort sig väl
kände; och på det Konungens Befallningsh:de med sin Em*
betsmanna-myndighet desto säkrare må kunna följa Enskif-
tes-förrättningarne innom Länet, bör hvarje Enskiftes-an-
sökning dit ingifvas, för att sedan, efter behörig annotation,
remitteras till den Enskiftes-Landtmätare, som, i anseende
till andra Embets - goromål, Sökandens hemvist eller särskil¬
da förtroende, lämpligast kan företaga förrättningen. s— Sedan
en sådan remiss ankommit , blir det Landtmätarens skyldig¬
het, att Enskiftes-förrättningen, med all den drift och skynd¬
samhet lag och omständigheterne kunna medgifva , under
Embetsmanna-ansvar verkställa. Han bör i sådant afseende
till skifteslaget genast sammankalla Delägarne, samt om pu¬
blike Fullmägtiges tillförordnande föranstallta, i fall sådane
i anseende till hemmanens natur böra vara tillstädes. Sedan

förrättningen åter redan vidtagit, bor han, i händelse ytter¬
ligare sammanträden skulle erfordras, tillkalla icke allenast
Delägare och vederbörligen utsedde publike Fnllmägtige,
utan afven deras vid förrättningens början utvalde vGodt
Män"; hvilka senare böra såsom Landtmätarens biträde vid

öfverläggningarne närvara.

Enskiftes - fSrrättningen verkstalles således af Landtmäta-
ren, i samråd med Delägare, publike Fullmägtige, och vissa
utvalde Gode Män. Deras förrättning —- sjelfva hufvudämnet



för vår afhandling — anse vi lämpligast kunna indelas i
trenne hufvudmornenter: under det första eller preliminära
hufvudmomentet bör frågan om Enskiftets juridiska möjlighet
förekomma: under det andra eller medier sta, Enskiftets bered•
ning, samt i det tredje och sista hufvudmomentet Enskiftets
verkställighet,

För att rättfärdiga denna indelning, kunna vi i förbi¬
gående anmärka, att den är af sjelfva Ensk. F. föranledd.
Förordningen har i trenne hufvudmornenter samlat Enskiftes-
förrättningens särskilda ämnen, med den föreskrift, att ett
efterföljande hufvudmoment icke må vidtaga förr, än det fö¬
regående antingen i godo, eller i händelse af tvist Delägar-
ne emellan, genom Vederbörandes Utslag blifvit afslutadt.
Inom hvarje särskildt hufvudmoment deremot, hafva lagar¬
ne i allmänhet icke föreskrifvit ämnenas ordning, hvilken
således måste bero på Vederbörandes egna urskiljning, med
undantag af ägograderingen, som i andra hufvudmomentet
alltid måste föregå frågan om Enskiftes • lotternas läge och
sträckning.

r föbsta hufvudmomentet.

OM ENSKIFTETS JURIDISKA. MÖJLIGHET.

Under detta hufvudmoment skall afgöras, om Enskiftes-
ictgarne inom det speeiela skifteslaget kunna tillämpas eller icke.
Det bör undersökas, om Enskifte i skifteslaget är i juridiskt
afseende möjligt , eller om ägorna äro af den jämförliga be¬
skaffenhet, att Enskifte utan någon enskild Delägares "verk¬
liga'' lidande kan förrättas: ty i annan händelse, eller om
skifteslagets särskilda ägor äro till godheten så skiljaktiga, att
en lämplig jämförelse dem emellan icke kan anställas, så må
Enskifte, emot publike Fullmägtiges eller någon enskild
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Delägares bestridande» såsom juridice omöjligt inom skiff
teslaget icke verkställas 6).

För denna undersökning är naturligtvis en fullständig
öfversigt af ägornas både beskaffenhet och inbördes läge nöd¬
vändig; och som denna öfversigt, isynnerhet vid Enskiftes-
Domstolarne, och i allmänhet för alla större JByalag, utan
ledning af xefnings-charta måste blifva ofullständig, samt
undersökningen derigenom oundvikliga misstag underkastad,
så hafva vi ansett oss under förrättningens preliminära huf-
vudmoment, och i spetsen för hela Enskiftes - förrättningen
i allmänhet kunna upptaga den så kallade geometriska mät-
ningen: ehuru Ensk. F. uppskjuter denna mätning till bered¬
ningsmomentet, i fall Vederbörande, den förutan, "Ijusligen'*
kunna pröfva, om Enskifte kan ske eller ej.

Vid mätningen, hvarmed Enskiftes-förrättningen såle¬
des börjas, bör Landtmätaren, icke fläckevis, utan i ett oaf-
brutet sammanhang eller i "situation", till den areala vid¬
den på charta affatta skifteslagets samtelige ägor, hvarvid den
så kallade åker-scalan, som på 5 decimaltum räknar ioOo;de
alnar, synes företrädesvis böra begagnas; han bör vidare,
icke allenast genom olika färgblandning på chartan utmärka
skilnaden mellan de olika slags ägorna, samt inom dessa
ägor särskildt uppmäta och behörigen afteckna hvarje teg för
sig, utan äfven inom sjelfva tegarne, icke förslagsvis, utan
efter mätning afpunktera impedimenta så väl som olika jord-
moner. Vid rämåiningen antecknas skiljemärkena, dem Landt¬
mätaren bör genom rågata eller dike sammanbinda, samt i
händelse de finnas oduglige, enligt lag iståndsätta.

Sedan ägoområdet blifvit uppmätt och på charta affat-
tadt, bör en fullständig ägoheskrifning uppgöras. 1 denna
beskrifning skola alla större och mindre ägo-figurer, som



blifvit å chartan antecknade, ! löpande ordning från norra
till södra ändan af skifteslaget, förses med särskilda numer,
hvilka sedan med rödt bläck, till skilnad från delnings-num-
rorna, som med svart bläck utmärkas, böra å chartan utfö¬
ras. För hvarje sålunda numererad ägo-figur anföres, utom
dess jordmon, i häfde-columnen innehafvarens namn, och
areal-vidden i den column, dit figuren enligt dess föreva¬
rande odling och bestämmelse hörer; i hvilket senare af-
seende formuläret (se not. a) upptager 5 slags ägor: 1 tom¬
ter och täppor, 2) åker, 5) äng och lindor, 4) hagar, samt
5) skog och utmark 7). Impedimenta, såsom berg, stenrö-
sen, diken, mossar utan affall, vägar, sjöar och strömdrag
m, m., införas i en säj skild column, hvarigenom beskrifnings-
instrumentet, utom ägornas'total-summa, erhåller G särskil¬
da areal-summor.

Efter dessa förberedelser bör frågan om Enskiftets juri¬
diska möjlighet till slutligt afgörande företagas. Kunna
Eandtmätaren och Gode Männen härvid icke öfvertala Ve-
derbärande, att i godo återtaga deras invändning emot En-
skiftes-lagarnes tillämpning , hvartill särskild uppmaning all¬
tid bör äga rum, i fall invändningen finnes ogrundad, så
måste de i ämnet afgifva skrifteliga utlåtanden, hvilka sedan,
jernte refnings-chartan och öfrige handlingar, skola af Landt-
mätaren "'ofördröjligen" öfversändas till Konungens Befall-
ningsh:de, hvars Utslag måste i ämnet afvacktas, Ahser
Konungens Befallningshlde Enskifte inom skifteslaget icke
kunna verkställas, så afbrytes förrättningen, utan att några
besvär emot ett sådant beslut nu mera kunna äga rum (se K.
Kung. d. 20 Febr. 1821), eller någon egentlig Enskiftes-
utbrytning , så vida icke Vederbörande derom gemensamt öf-
verenskomma, sedermera kan inom skifteslaget företagas;
Enskiftes-Sökanden likväl förbehållet, att få sina ägor ''ef¬
ter markens särskilda beskaffenhet" sammandragne (se s. K,
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Kung.). I motsatt fall, eller öin Enskiftet blifvit af Konun¬
gens Befallningsh:de tillstyrkt, äger den missnöjde, likasom
i alla öfrige Enskiftes-frågor, rättighet att emot Konungens
£efallningsh:des Utslag, som alltid genom Kronobetjeningens
försorg bör skifteslaget genast tillställas, innom 60 dagar från
det Utslaget föll, anföra besvär i Högste Domstolen; och
JLnskiftes-mälen utgöra således i allmänhet ett slags blanda¬
de Domstols- och Förvaltnings-ärender: de hafva blifvit de¬
lade mellan den Dömande och Administrativa magten. —
Detta rättegångs-sätt har ofta blifvit öfverklagadt, och kan¬
ske icke utan allt skäl; men onekligen finnas få rättegångs¬
mål, der Parternes juridiska och ekonomiska anspråk collide-
xa med det allvar som i Enskiftes-målen. Det ligger här å
ena sidan ett länge våadadt och odladt Innehaf, hvars gam.
la förmoner försvaras, och å den andra, en hämmad arbets¬
styrka, för hvars industrie sokes ett friare utrymme; och dessa
olika intressen, hvilka i den preliminära frågan om Enskif-
tets juridiska möjlighet åberopas af olika personer, komma se.
dan äfven att dela den Enskiftes-sökande Delägarens enskil¬
da anspråk, Att alltid på en gång öfverse och schematiskt
combinera dessa båda intressen, är det allmänna och hufvud-
sakliga problemet för Enskiftes-Domaren pröfning.

ANDRA HUFVUDMOMENTET. i
A

OM ENSXIFTETS BEREDNING,

Beredningen utgör det intermediära moment, som skall
afgöra, huru ett i juridiskt afseende möjligt Enskifte bor verk-
ställas. Dess ämnen, hvilka alla måste blifva föremål för
särskilda öfverläggningar, och af Landtmätaren således ensi¬
digt icke kunna afgöras, torde under 5 allmänna rubri¬
ker kunna sammanföras: 1:0 om Enskiftets inskränkning till
gemensam eller enskild förmon inom skifteslaget, eller om
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undantag från Enskiftes-delningen, 2:0 öm ägornas allmanna
Classification, 3:0 om ägograderingen, 4:0 om* delningsgrun¬
den) och 5:0 om skiftesläggningen.

z:o Om undantag frän Enskiftes-delningen.
Dessa undantag kunna äga rum i följande trenne afseen-

den: 1) för vdgar och aßoppsdiken, hvilka af oskifto alltid
böra läggas och aftagas: 2) i afseende på särskilda lägenheter,
såsom mineralier, kalkstensbrott, fisken och fiskeskär, q värn
och qvarnställe, samt andre vattenverk, ler- och sand¬
gropar, linsänken, blekplatsar; vattenställen, och andra dy-
like lägenheter, hvilkas egentliga värde ej bestå i någon
jord-possession. Dessa lägenheter kunna i allmänhet indelas
i betydligare och mindre betydlige lägenheter. De betydligare,
eller sådane lägenheter, hvilka äro, eller åtminstone kunna
yara föremål för en särskild industrie, och derigenom i en
eminentare betydelse utgöra särskilda lägenheter, måste
alltid in statu quo bibehållas, och från delningen således till
enskild eller gemensam förmon undantagas, så vida deras in-
nehafvare icke annorlunda uttryckligen medgifva. De min»
dre betydlige deremot, eller sådane lägenheter, hvilka liuf-
vudsakligen endast afse jordbrukarens egna husbehof, utan
att kunna blifva föremål för en särskild industrie, blifva, en¬

ligt regeln, appertinentier till den Enskiftes-lott, inom hvars
gränsor de händelsevis komma att falla. Att efter skifteslagets en¬
skilda hushållning och behof från delningen undantaga, och sär-
skildt reglera dessa senare lägenheter, blir således för alla Delä¬
garneett gemensamt intresse : 3) i afseende på storskiftad skog*
mark, som "utan de flestes begifvande" icke bör ingå i Enskiftes-
delningen. Lagstiftaren har genom denna föreskrift velat
gynna sådane Delägare , hvilka om skogen framför de öfrige
varit aktsarame, hvadan föreskriften blifvit för Bergslags-
orterne ''särdeles" recommenderad; men då det åsyftade än»
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damalet blifvit till de fl es te Delägarnes beslut öfverlem.
nadt , samt föreskriften, å andra sidan, icke sällan skulle
göra Enskiftets fördelar om intet, så torde någon inskränk¬
ning för Enskiftes-lagarnes tillämpning i detta afseende, i
allmänhet och med undantag af Bergslagsorterne, sällan kom¬
ma i fråga Skulle emedlertid fråga derom uppstå, samt om¬
röstning i detta hänseende blifva nödig , måste rostberaknin-
gen utan tvifvel ske efter hvarje Delägares andel uti skogs¬
marken, och i händelse af paria vota, den gamla delningen
bibehållas. «. • -

2:0 Om ägornas allmänna Classification.

Sedan de speciela undantagen från Enskiftes-delningen
blifvit afgjorde, bor återstoden, såsom en samfällig dividend,
emellan Delägarne skiftas, och i sådant aféeende indelas i
tvänne allmänna classer: i (till åker och äng eller circula-
tionsbruk) odlingsbara och icke-odlingsbara lägenheter.

Enligt våra gamla skifteslagar borde, såsom vi redan
uti inledningen anmärkt, hvar och en särskild Delägare er-
hålla sin särskilda andel i alla både bättre och sämre ägor,
eller in. a. o. — förhållandet mellan areal-vidd och taxe¬

rings-värde borde, enligt dessa gamla lagar, vid alla Del¬
ägarnes lotter vara enahanda; hvilken grundsats i sin strän¬
gaste tillämpning föranledde de så kallade Teg— eller Mång-
skiften. Våra nyare skifteslagar hafva väl, for att kunna
concentrera Delägarnes enskilda ägovälden, varit nödsakade,
att afvika från denna grundsats: att tillåta en qvittning emel¬
lan ägornas areal-vidd och taxerings-värde inträda; men att
utan inskränkning medgifva denna qvittning, eller att utan vill¬
kor bortse från sjelfva förhållandet mellan Enskiftes-lotternas
särskilda areal- och taxerings-innehåll hafva de icke vågat:



de hafva från de Gamles Juridiska delnings-princip endast i en
viss monafvikit, men för afvikelsen icke saknat nödiga cor recti v,
hvilket Enskiftes-lagarne sökt i skilnaden mellan odlingsbara
och icke-odlingsbara lägenheter. Dessa lägenheter böra emellan
Delägarne särskildt delas, och till deras area således äfven sär-
sklldt upptagas, på det qvittning emellan olikartade storheter må
vid delningen undvikas. — P e n n i n g e n utgör för hvarje sär¬
skildt ögonblick, alla varors och lägenheters gemensamma mått¬
stock, och så vida kan alltid jämförelse äga rum äfven emellan
odlingsbara och icke-odlingsbara lägenheter; men då dessa lä¬
genheter och deras särskilda hufvudproducter (spannemål och
skog) hvarken bibehålla samma penningevärde, eller i detta
värde stiga och falla med enahanda förhållande, så måste de
vid Enskiftes-delningen, så vida denna delning icke skall
lida af ögonblickets förhållanden , nödvändigt anses såsom in¬
bördes incommensurable.

jro öm ägograderingen.
Efter ägornas allmänna Classification i odlingsbara och

icke-odlingsbara lägenheter, förekommer ägograder ingen,
som inom hvardera classen. särskildt bör, medelst en nog-
gran taxering, urskilja de mindre, specifiska olikheterna, för
att derigenom bestämma det värde, hvarefter ägorna inbördes
skola vid delningen utbytas mot hvarandra. För denna gra-
dering har formuläret (se not. 2) föreskrifvit tvänne särskil¬
da methoder. De odlingsbara lägenheterne böra graderas från
6 såsom den yppersta graden, till 5^, j, 4^, o. s. v.,
hvaremot de icke-odlingsbara, hvilka för bete och skogshus¬
hållningen hafva sitt egentliga värde, i omvänd ordning gra¬
deras, från 1 till l-g-, i|, o s. v. Denna olikhet i grade-
rings-methoden har blifvit antagen, för att alltid med säker¬
het kunna hindra beståndsdelarne af den ena dassens värde,
att vid taxeringen ingripa i den motsatta dassens, eller m. a. o.,
för att alltid bibehålla Taxeringsmännens reflexion odelad
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inom den class," som för Ögonblicket graderas, och derigenöm
hålla de olika taxerings-principerne vid tillämpningen skilde,
och kanske äfven för att göra jämkning eller utbyte mellan
de båda allmänna classerna af jord vid delningen absolut o-
möjlig. Emot den sistnämnde graderings-methoden skulle
man likväl kunna göra den anmärkning, att denna method,
i anseende till dess obegränsade utrymme, läiteligen kan
missbrukas, i fall Taxeringsmännen, för att undvika en be¬
svärligare bråkräkningj företaga sig att vid graderingen en¬
dast nyttja hela tal,

Agograderlngen bor alltid fortlöpa éfter beskrifnings-
instrumentet, hvars alla numererade ägofigurer, med deras
areal-vidd, skola i taxerings-instrumentet upptagas och grade¬
ras; hvarvid de inom hvarje särskild ägofigur möjligen an-
märkte graderings-skilnader böra å refnings-chartan afpunkte-
ras, samt både i Taxerings-instrumentet och å chartan genom
subnumer redovisas. — Föröfrigt anmärkes, att taxerings¬
formuläret, efter skilnaden emellan odlingsbara och icke-od-
lingsbara lägenheter, och utan afseende på ägornas gamla
hafd och odling, hvarifrån ägobeskrifningens uppdelningar
hämtades , endast antagit tvänne taxerings-columner, dit gra¬
derings-figurerna således, efter hvarderas olika beskaffenhet,
böra i taxerings-värde utföras — samtelige reducerade efter
den yppersta graden, hvars taxerings-värde naturligtvis blir lika
med dess areal-vidd- Xmpedimenta derernot, hvilka vid gra¬
deringen frånskiljas, äfvensom alla i delningen icke ingående,
till enskild eller gemensam förmon undantagne lägenheter
upptagas, till deras areala innehåll, i en särskild column.

4:0 Om delningsgrunden.
Med delningsgrund menar man den måttstock, hvartfter

ett skifteslag bår delas emellan Delågarne. — Byamäl derernot



anse vi, 1 allmänhet och utan afseende på den i senare li¬
der uppkomna skilnaden mellan By och enstaka hemman,'
utmärka en särskild Delägares, genom delningsgrunden ut»
tryckta andel i ett skifteslag.

Byalag betydde ursprungligen, i afseende på dess eko¬
nomiska ändamål, ett arbetsbolag^ deri all vinst delades i för¬
hållande till det arbete, hvarraed de särskilde Byamännen
till det gemensamma bolagets förmon bidragit. Skulle sjelfva
ägoområdet delas, så delades det, utan tvifvel, äfven i sam¬
ma förhållande; och det privata arbetet var således den första
delningsgrunden. I en senare tid deremot har denna del-
ningsgrund i allmänhet blifvit hämtad från Byalagets förhål¬
lande till Staten och angränsande ägoområden; och då dessa
förhållanden merendels uppfattas från deras onerösa sida, så
har det allmänna arbetet — kunde man säga — derigenom
blifvit den andra delningsgrunden, hvaraf mantal, öre och
örtug, seland, aln och stångtal, m. m. d. endast äro olika
benämningar. Vår allmänna civil-lag meddelar derföre ännu
den föreskrift: att 55urminneshäfd gäller ej i en By och tege¬
skifte, eller i thes åker, äng, sjo, skog och mark, skift eller
o skift: utan njute hvar sin del efter ore och orttig, aln och stång¬
tal, eller som det i hvarje landsort brukeligt är" (XV: a. JB).
För blandade ägor har man väl i åtskillige landsorter, nu
mera småningom börjat antaga en tredje delningsgrund eller
Innehaf, efter hvilken hvar och en i taxerings-värde erhål¬
ler, livad han förut lagligen innehaft och brukat; men nå-1
gon allmän lag, i detta afseende, har Lagstiftaren hittills ic«-
ke vågat meddela, och delningsgrunden beror derföre ännu,
för blandade ägor så väl som samfällige, dels på locala för¬
fattningar, och dels på landssed, eller särskild ofverenskom-
melse.



*8

Emellan särskilda hemman i By hafva andra och tredje
delningsgrunderne blifvit ömsom antagne. Den senare hafva
lagarne likväl alltid ansett såsom undantag; en Bys särskil¬
da hemman hafva, till deras första uppkomst, varit utdelade
qvoter af en ursprunglig samfällighet, och detta förhållande
hafva skiftes-lagarne i allmänhet ansett sig böra underhål¬
la, utan afseende på hemmanens närvarande Innehaf. Inne-
liafvet är dessutom, på de särskilda ställen, der det blifvit
antaget, såsom delningsgrund alltid inskränkt till ett hem¬
mans odal- eller inägor, eller sådane hemmanets ägor, hvil-
ka vid skattläggningen blifvit upptagne eller åtminstone från
urminnes tider varit nyttjade såsom åker eller äng, då man¬
talet merendels blifvit, i sammanhang med Innehafvet, före-
skrifvit såsom delningsgrund för skog och utmark , eller kan¬
ske rättare för alla sådane ägor, hvilka icke kunna försvaras
såsom något särskildt hemmans enskilda odalägor 8). Utom
byamålet bör likväl hvarje hemman alltid tilläggas : i) dess
af ålder tillhörige, så väl utjordar och urfjällar eller deras
jord-taxeringsvärde, som öar och holmar, hvilka senare, då
de äro ett hemman, enligt urminnes häfd och icke endast
genom ett föregående skifte, enskildt tillhörige, utgöra ett
slags särskilda lägenheter, hvilka böra undantagas från del.
ningen, så vida deras Innehafvare icke annorlunda medgif-
ver: 2) hemmanets med vederbörligt tillstånd verkställde upp.
odlingar på utmärker eller deras jord-taxeringsvärde, så vida
nernligen dessa uppodlingar förut varit kärr, mosse, eller an¬
nan alldeles oduglig mark, och under förbehåll, att de Öfrige
hemmanen, i händelse af tillgång, utan beräkning äfven
erhålla motsvarande oländig mark.

Förofrigt anse vi ett hemmans förmedling icke kunna
hafva inflytande på dess byamål. Att ett sådant inflytande
icke kan äga rum i afseende på sådane ägor, der Innehaf är
grund för delningen, eller der byamålet, såsom uppkommet
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från äldre skattläggningar, icke har hSgot gifvet förhallande
till hemmannets närvarande skattetal, ar naturligt, och fråga
derom skulle derföre kunna uppkomma, endast der mantal
eller annat motsvarande skattetal är delningsgrund, och då
byamålet således står i sammanhang med hemmanets skattlägg¬
ning; men äfven i denna händelse måste det gamla byamålet
bibehållas. De gamla öre- och stångtal, hvilka uppkommo
vid de äldsta skattläggningarne, blefvo utan rubbning af vå¬
ra nyare skattläggnings-methoder, såsom byamål, oförändra¬
de bibehållne öfver allt, der Byamännen sjelfve bibehållit
dem; äfvensom en hemmans-innehafvare, i fall dess tillskif¬
tade ägoområde icke motsvarat hemmanets byamål, enligt va¬
ra gamla lagar alltid ägt en ovillkorlig rättighet att söka
jämnkning i skiftet: ty "engin mä androm sinom hith for-
tagha'' (LL. BB. IV. in pr. cf. Sv. RL, JB. XV: 2. BB.
I: 4. mom. 2); och då innehafvaren genom förmedlings-
ansökningen icke kan anses hafva afsagt sig denna jämnk.1
nings-rätt, och ännu mindre sin "gamla häfd och rättighet
i Byallmänningen'' , så kan den beviljade förmedlingen icke
heller nedsätta hans byamål, ehvad hemmanets ägovälde är
samfälligt eller blandadt (cf, K. Br, d. 2 Sept. 1689 och K.
F. d. 13 Jul. 1742). Likasom skattetalets förhöjning å andra
sidan icke kan öka hemmanets byamål, hvilket alltid bor för»
blifva såsom det af ålder varit; och urminnes häfd, hvarige-
nom hela Byens qvantitativa område bestämmes, afgör
derföre i allmänhet, kunde man säga,' ett särskild t hemmans
enskilda qvot i Byen.

Innom ett och samma hemman deremot ] och således jera-
väl inom en utbruten Enskijtes-lott är sjelfva mantalet delnings-
grund, ehvad delningsgrund eljest i orten må vara gällande}
så att Enskiftes-utbrytningen, i sådane skifteslag, verkställes
efter Sökandernes andel i detta mantal. — Hvad vi ofvan^
före, särskilda hemman emellan, anmärkt rörande uppodling
af oduglig jord, bör afven här tillämpas, m?n något vidare
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utom byamålet torde en särskild hemmansdel alldrlg Runna
erhålla. —• Skulle likväl en utbruten Enskiftes-lott innehål¬
la flere hemman, eller flere strödde hemmansdelar, hvilka
för en ensam innehafvare blifvit vid utbrytningen samman»
slagne, men sedermera undergått särskild delning, så måste
den i afseende på delningsgrunden anses såsom ett Byalag.

Slutligen anmärkes, att om Storskifte inom skifteslaget
förutgått och blifvit fastställdt, bör den delningsgrund, som
dervid varit följd, äfven blifva grund för Enskiftes-del-
ningen.

jvo Om skiftesläggningen.
Frågan om Enskiftes-lotternas läge och sträckning ] som

under denna rubrik förekommer, utgör i allmänhet Enskif-
tes-förrattningens svåraste ,, och i alla händelser dess hufvud-
sakligaste problem. X detta afseende måste Enskiftes-lotternas
antal först afgöras: om en Delägare, som hos Konungens Be-
fallningshtde icke understodt Enskiftes-ansokningen, åstundar
Enskifte, eller om en innehafvare af flere hemman eller
hemmansdelar önskar att få dessa hemman eller hemmansde¬
lar vid utbrytningen sammanslagne, hvaremot det gamla af-
hysnings-förbudet icke kan åberopas, så bör sådant vid skif¬
tesläggningen till behörigt iackttagande anmälas; och sedan
detta antal sålunda blifvit afgjordt , bor en provisionel plan
eller ett utkast till Enskifte uppgöras för samtelige Dela»
garne inom skifteslaget.

Kunna Enskiftes-Iotterna med de gamle tomterna före¬
nas, så må sådant ske J men om dessa tomter äro små och
sammanträngde, samt ägorna kringspridde, är utflyttning till
ny tomtplats oundviklig, och af Ensk. F. föreskrifven. Den¬
na utflyttning kan likväl endast Enskiftes-Sökanderne åläggas;
och i händelse ägorna hafva det läge, att ägo-utbrytningen
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kan verkställas utan Sölcanderhés allmänna utflyttning, bör
deras större eller mindre olägenhet af utflyttningen un¬
dersökas : de som t. ex. hafva de bästa byggnaderne och stör¬
sta tomt-utrymmet, eller å deras tomter hafva betydligare
trädgärds eller andra anläggningar, böra alltid företrädesvis
vid deras gamla tomter bibehållas. In paribus caussis och
då öfverenskommelse ej träffas kan, måste utflyttningen afgö-
ras genom lott ning. Sedan utflyttnings-frågorna åter blif-
vit afgjorde, och i sammanhang dermed, företages sjelfva
skiftesläggningen, hvarvid Enskiftes-lotternas läge och sträck¬
ning bör i Enskiftes-planen utstakas, så väl emellan Sökan-
derne sjelfve, som emot öfrige Delägare; delar af ett och
samma hemmansnumer böra, så vidt locala belägenheten så¬
dant tillåter, i Byalag alltid läggas i en sträckning, om icke
någon af deras innehafvare skulle äga annat hemman eller
hemmansdel, då dess rättighet att få sina andelar i ett sam¬
manhang utbrutne, torde böra företrädesvis afses. I öfrigt
måste skiftesläggningen på locala omständigheter bero, och ef¬
ter dessa omständigheter jämkas; och skulle slutligen tvänne
eller flere Delägares anspråk och förhållanden i detta afseen-
de finnas lika, hvilket oftast inträffar emellan utflyttande Del¬
ägare, så måste läget dem emellan genom lottning afgöras. —-

Der hvarje Enskiftes-lott fått sitt läge anordnadt, böra
alla ägorne inom gemensamma skilnads-lipeer sammandragas,
eller i ett sammanhängande område inrösas. —• Denna inros-
ning, hvari Enskiftets sjelfva hufvudmening är verksamt,
har dock af Ensk. F. bli fv it ovillkorligt föreskrifven en¬
dast för de odlingsbara lägenheterne, hvilka derföre, i af-
seende på skiftesläggningen, sägas innefatta den egentliga m-
rSsnings-jorden. Den icke-odlingsbara, eller i detta afseen-
de äfven s. k. afrosnings-jorden får deremot, så vidt den uti
Enskiftes-utbrytningen omöjligen kan innefattas, i särskild!
afrösade lotter delas; sedan Lagstiftaren föreskrifvit en sär-



skild delning af odlingsbara öch icke-odlingsbarä lägenheter J
var tillåtelsen för denna särskilda afrösning —- denna mil-
dring i det stränga Enskiftes-begreppet — nödig, för att ic¬
ke göra Enskiftes-utbrytningen i allmänhet omöjlig; och tor¬
de särskilda afrosnings-lotter äfven böra tillåtas i aflägsna
s. k. ut- eller skogsängar, hvilka i inrosnings-lotterna icke
beqvämligen kunna inbegripas, samt i öfrigt ej äro af den
vidd eller beskaffenhet, att de kunna utgöra hufvudpunkt
för en särskild Enskiftes-lott. Emedlertid böra alltid Del-
agarnes afrösnings-lotter läggas deras inrösnings- eller egent¬
liga Enskiftes-lott så nära som localen medgifver det; hvil-
ken senare lott bör till figuren vara regulier, samt i längden,
om möjligt är, icke mer än dubbelt pfyjerskrida bredden. —

Vid skiftesläggningen förekomma äfven frågor om främ¬
mande personers rättigheter, eller om deras rättigheter, hvil¬
ka i skifteslaget icke äro stricte Delägare, men deri äga an¬
tingen en servituts-rätt, såsom rättighet till skogsfång, mul¬
bete, ler- och sand-hämtning m. m., elierock en egen, mer
eller mindre vidsträekt dispositions-rätt i afseende på en sär¬
skild jordlägenhet; och vi torde derföre här få uppgifva nå¬
gra allmänna reglor, liyarefter dessa frågor synas böra af-
göras.

För Servituts-ägare y hvilkas rättigheter inom skifteslagetsällan hafva en bestämd verkningskrets, är det allmän regel,att de sa mycket möjligt är böra lämpa sig efter Delägarnesställning, för att derigenorn lätta Enskiftes-utbrytningen:

Denna regel kah deremot i allmänhet icke gälla för in¬neha/vare af en särskild jordlägenhet .* desse senares rättigheterhafva inom skifteslaget fått en bestämd verkningskrets, och.sakna derföre icke sällan den flyttbarhet, sorn för en ser-
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"vitiits*ratt i allmänhet tan äntagis. Flere distinctioher
miste likväl i detta afseende göras; den första, hvarifrån
sjelfva hufvuduppdelningen bör hämtas, anse vi vara skil-'
nåden emellan en lägenhet, som till skifteslaget framdeles
återfaller, a den ena, samt en lägenhet, som för everldeliga
tider derifrån är afsöndrad, I den andra sidan — emellan en fun-
dus revocabilis och non revocabilis: ty denna skilnad har på
delningen ett väsendtligt inflytande; den förra lägenhgten bor i
delningen ingå och beräknas, för att icke i framtiden blifva
fond för en ny delning, då en fundus non revocabilis dere-
mot måste från delningen undantagas, eller åtminstone der-
vid endast undergå ett utbyte. Båda dessa lägenheter kunna
väl vara tagne antingen af enskild eller samfällig jord, men
denna distinction har inflytande endast på Delägarnes rätt
inbördes, och icke på sjelfve innehafvarens rätt:

En fundus non revocabilis kan vid delningen icke uppta¬
gas såsom en tillgång för skifteslaget: men dess flyttning
eller utbyte kan stundom komma i fråga. — Ar en sådan lä¬
genhet obebygd, så kan den, emot dess fulla taxeringsvärde
ovillkorligen utbytas i fall den ligger Enskiftes-utbrytningen
till hinder (se K. Res. d. z§ Mars >757, 8 p. cf. 1783 års
F. om Eandtm. i Riket §'. 76.); men, är den åter bebygd,
eller har innehafvaren valt den till en legen bostad, och de-
xigenom tillkännagifvit, att det icke är endast lägenhetens
sjelfva afkastning han värderar, så anse vi den, lika ovill¬
korligt, böra från delningen undantagas, utan att dervid kun¬
na undergå något utbyte: åtminstone hafva lagarne hittils icke
gifvit anledning til ett sådant utbyte, och kunna, enligt vår
öfvertygelse, alldrig utan öfverdrift i sina ekonomiska prin¬
ciper göra det. Icke ens en Delägare, emot hvars innehaf
och läge skiftes-lagarne, i öfrigt , visserligen icke varit grann-
laga, kan i sjelfva hufvudsaken förlora förmonen af sitt gam¬
la läge, så vida han icke sjelf söker Enskifte, och derigenom
frivilligt underkastar sig utflytlnings-lagarnes föreskrift; och



ännu mindre bor en sådan forlust kunna äga rum för inne-
hafvare af en särskild jordlägenhet, hvars läge merendels är
utvaldt, och ofta kanhända utgör lägenhetens hufvudsakliga
värde 9). Ar emedlertld lägenheten, enligt ostridiga bevis,
af en enskild Delägares lott tagen, så bör den naturligtvis
på hans enskilda lott afräknas, samt inom dess område så.
som en fortvarande gravation jemväl bibehållas, i den hän¬
delse, då lägenheten icke kan utbytas., och skiftesläggningens
grunder, i öfrigt, sådant fordra eller medgifva. Skulle åter
någon enskild Delägares disposition af lägenheten icke vara
fullt ostridig, måste den alltid antagas hafva ursprungligen
tillhört hela skifteslaget, och såsom dess gemensama grava¬
tion anses:

En fyndus revocabilis, den må af innehafvaren nyttjas
emot afrad eller inte, på vissa år, eller för obestämd tid, är
alltid för skifteslaget en tillgång, som, enligt regeln, bör
skiftas i sammanhang med det öfriga ägoområdet; och den
första och hufvudsakliga frågan måste således blifvaden, hu-
tuvida lägenheten är tagen af enskild eller samfällig jord:
är det en enskild jordlägenhet, bor den enskilde Delägaren
deröfver få läget för sin Enskiftes-Iott anordnadt, eller ock,
i händelse den måste andra Delägare vid Enskiftes-utbryt¬
ningen tilläggas, åt desse senare, i den mon de derigenom
blifva lidande, gifva lämplig ersättning för de år lägenhe¬
ten af tredje man disponeras: en samfällig jordlägenhet bör
deremot, så vida dess läge i skifteslaget sådant tillåter, efter
delningsgrunden ock den förrättade taxeringen emellan samte-
lige Enskiftes-lotterne jämnt utdelas, eller åtminstone tilläg¬
gas flere Enskiftes-lotter, särdeles de större; men skulle åter
läget icke medgifva denna klyfning, och är lägenhetens om¬
lade så betydligt, att det enligt billighetens fordringar icke
kan någon enskil.d Delägare tilläggas, så måste det naturligt-
vis innom skifteslaget bibehållas såsom samfälligt, så vida
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icke sjelfva läget kan i detta afseende blifva formonligare ge-
nom ett lämpligt utbyte. En fundus revocabilis synes nera*
ligen kunna utbytas, i fall skiftesläggningens grunder sådant
fordra, icke blott i alla de händelser då den är obebyggd,
utan någon gång äfven då den har egen åbyggnad; i hvilket
senare fall flyttnings-skyldigheten måste bero på särskilda
omständigheter: innehafvarens rätt bör i detta afseende vara
olika, om t, ex. åbyggnaden är honom sjelf eller jordägaren
tillhörig, om få eller många år af besittningstiden återstå o.
s. v. Skall emedlertid jordlägenheten utbytas, bör alltid den
nya så väl byggnads- som odlingskostnad innehafvaren ge¬
nom utbytet kan komma att vidkännas, utan afseende på de
inskränkningar Ensk. F. härutinnan emellan Delagarne sjelf-
ve antagit, till dess fulla belopup ersättas, den förra, efter
lägenhetens olika natur, antingen af enskilda eller samfälliga
medel, samt den senare af sådane Delägare, hvilka af den
gamla odlingen kommer att draga fördel.

Skulle det slutligen vara ovisst, huruvida en lägenhet
till skifteslaget framdeles kommer att återfalla eller icke, så
måste den vid delningen anses såsom en fundus non revoca¬
bilis 10J. _

Desse anse vi vara Enskiftes-beredningens hufvudsak-
ligaste frågor. Skulle stridigheter vid beredningen uppkom¬
ma, utan att i godo kunna biläggas, böra sådane, genast eller
sist inom en månads förlopp, och alltid innan förrättningens
tredje hufvudmoment vidtager, af Enskiftes-Landtmätaren,
jemte dennes egna och Gode Männens utlåtande, Konungens
J3efallningsh:des pröfning på en gång underställas.

TREDJE HUFVUD MOMENTE T.

OM ENSKJFTETS VERKSTAIXIGHET.

I enlighet med de under beredningsmomentet föreskrifne
grunder, och efter den provisionela plan, som der vid blif-

D
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vit uppgjord, bör Enskiftes-utbrytningen verkställas. I det-
ta afseende bör Landtmätaren, sedan han mellan Delägarne
summariter dividerat ägornas taxerings-summor, med nog-
granhet uträkna, och på chartan med skifteslineer och del-
ningsnumer utmårka, samt i ett särskildt delnings-instrument
till areal- och taxerings-innehåll utföra hvad hvarje Enskif-
tes-lott af så väl odlingsbara, som icke - odlingsbara lägenhe¬
ter tillkommer; hvarvid vi anse oss behöfva endast göra den
anmärkning, att i händelse flere hemman eller flere strödde
hemmansdelar i ett Byalag bl I fv i t för en enskild lott sam-

manslagne, bör Landtmätaren, till framtidens upplysning och
efterrättelse, i delnings-instrumentet särskildt redovisa, hvad
hyarje hemman eller hemmansdel af ägomassan erhållit.

Sedan ägorna sålunda blifvit å chartan delade, bor Dan dt-
mätaren med vederbörande Öfverlägga: i) om den ersättning,
hvartill en Delägare kan vara berättigad, som genom Enskif.
tes-utbrytningen, utan vederlag, kommer att förlora odlin¬
gar, ståndskog, eller svarsgoda hägnader; hvilken ersättning
bör af öfrige Delägare utgifvas i det förhållande af odlingen,
ståndskogen, eller bägnaden komma att draga fördel: 2) om
det biträde qvarblifvande Delägare böra lemna de utflyttan¬
de vid afflyttning till ny tomtplats; hvilket biträde skall lem-
nas i mon af den nytta de qvarblifvande genom ett större
utrymme tillskyndas; hvarvid billigheten synes fordra, att
sådane Delägare, hvilka genom lottning fått qvarblifva, lem¬
na biträde jemväl i den mon deras byggnader och trädplan¬
teringar äro i godt stånd, och de sjelfve således i detta af¬
seende genom lottningens tillfälliga utgång vunnit, samt 3)
inom hvad tid Enskiftes-lotterna skola tillträdas, och stäng-
seln deromkring vara fullbordad; i sammanhang hvarmed sjelf-
va stängsel-skyldigheten inom skifteslaget bör enligt de grun¬
der 1803 års Stängsel-F, föreskrifver, emellan Delägarnefcbe¬
stämmas, Ensk. F. har väl, yi medgifva det, icke tydli-
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ligen utmärkt, om dessa äranén böra till öfverläggning före¬
komma under detta eller beredningens hufvudmoment, men
onekligen hafva de med Enskiftets verkställighet ett närmare
sammanhang än med dess beredning; den omständighet obe¬
räknad, att de ersättnings-frågor, hvilka i första punkten fin¬
nas upptagne, icke kunna fullständigt afgöras, finnan ägorna
blifvit å chartan delade,

Slutligen och sedan allt detta förütgatt, företages råsåtU
ningen', hvarvid skifteslineerna böra i enlighet med delnings-
chartan, på marken med tjenlige stenar utmärkas.

Stridigheter i de öfverläggnings-amnen vi ofvanföre uriJ
der detta moment upptagit, behandlas lika med beredningens
tvisteämnen. Ar någon deremot med sjelfva delningens verk¬
ställighet, såsom Landtmätarens ensak, missnöjd och förmenar,
att Eandtmätaren från Enskiftes-beredningen i verkställighet
ten afvikit, äger en sådan, att sina besvär hos Konungens Be-
fallnings:de ingifva inom 45 dagar, räknade från den dag rSi
sättningen slutades; i annat fall bor Enskiftes-förrättningen,
efter besvärstidens slut, såsom lagakraftvunnen, af Konungens
Befällningshsde till oryggelig efterrättelse fastställas.



2S

ANMARKN IN GAR.

I). Landskaps-lagarne innehålla, såsom bekant Sr, i allmänhet en¬
dast en samling af sådane lagar och glägseder, hvilka redan förut ha¬
de blifvit af Folket antagne. Voro några föregångna Iag-för5ndringar
anpu i minne, så blefvo åfven sådane vid sitt behöriga åmne anförde,
dels för deras historiska märkvärdighet, dels ock för att genom denna
motsättning göra en yngre lag, fom ännu kanhända icke hade fullt
utbildat sig, för lagsfcipningen mera tydlig (se t. ex. ÖGL. RB. III:
I. BB. II: i» m. fl.); och det år i anledning af denna princip vi
kommit att antaga, att det gamla Hamarskiftet genom Landskaps-la-
garnes Tegskifte undergått förändring, endast i afseende på tegarnes
läge: emedan "kamarskipt" och "solskipthvilket senare ord endast
afser sjelfva skiftesläggningen, i lagarne motsättas hvarandra. Sjelfva
den rubrik ÖGL. nyttjar för den flock, deri de allmänna skiftes-reglor-
na förekomma: "huru By skall i lagha låghe liggia" fBB. L), visar
dessutom icke otydligt, att läget nyligen blifvit hemmans-delningarnas
hufvudsakliga moment; och om detta läge derföre utgör den egentliga
skilnaden mellan Hamarskiftet och Landskaps-lagarnes Tegskifte, så
är det i anledning af Landskaps^lagarnes ^friga föreskrifter jämväl af-
gjordt, att de å andra sidan öfverensståmma deri, att hvarje Delägare
skulle vid dem båda erhålla sin särskilda andel i alla både bättre och

^Åmre ågostycken eller "delder'y, hvilka, före delningen r borde medW/klda-rå'* utstakas (ef, Geodaesia sueeana af Eric Agner. III: 4), och
att således hvarken vid det ena eller andra skiftet något våsendtligt
afseende fåstades på tegarnas antal, fåfom begrånsadt endast af den
nyssnämnde, för båda skiftes-slagen gemensama delnings-principen,.
Ovisst kan det émedlertid vara, huruvida tegarnes läge, hvarom Land¬
skaps-lagarne voro så sorgfällige, vid Hamarskiftet i allmänhet lemna-
des utan allt afseende: ty naturligtvis år väderstrecket icke dem enda,
möjliga decisions-grunden fördetta läge; men då SL, t. ex,, sedanden
förklarat .Hamarskiftet hafva "ångin vitsord" (se ofvanföre), i samma
§. omedeibart tillägger: att,riheger skall åpte tompt tiggia, hvar sutu
ann dt brut mil a låggiä, aghe vitsordh ångin", och vidare: "hawer
annåt brut a varit, aghe ther vitsardh åpte tompt vill liggia'%
så och på grund af den historiska motsättnings-principen hafva vr trott,
att någon allmän norm för tegarnes läge vid de gamles Hamarskiften
icke varit antagen, utan att detta läge så väl som tegarnes antal vid
Hamarskiftet fick bero af locala omständigheter. — För öfrigt öfver-
lemna vi till Philologernes afgörande, huruvida ,Thamarskipt'\ i ety-
mologiskt afseende, möjligen kan härleda sig frän det gamla ordet
Vkam" (hem, domus, domicilium - se J. Ihres Glossarium Sv. Gotb.)>
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och således kanhända ursprungligen endast betydt ett hemmansskifte
i allmänhet, men sedermera och dä stamordet frän spräket i allmänhet
forsvunnit, „eller deri ätminstone undergätt förändring, blifvit begag-
nadt för en särskild skiftes-method: åtminstone synes denna härledning,
. afseende på de äldsta ägoskiften , vara naturlig,

2), För att genom en specielare citation icke onödigtvis öka
en afhandling, bvars arktal, i förhållande till dess inre värde, vi inse
det på förhand, redan skall förefalla 'mången alltför betydligt, torde
det vara oss tillåtet, att på detta ställe, såsom de hufvudsakliga käl¬
lorna för vår afhandling, i allmänhet åberopa, dels K. F. om Landt-
mäteriet i Riket d. 12 Aug. 1783 och K. F. om Enskiften d, 2 Febr,
1807, denna senare jämförd med Landtmåteri-Contoirets till Enskif-
tes-Landtmätarne i Skåne ursprungligen ställde, men sedermera, den
25 Mars sistberörde år, till famtelige Enskiftes-Landtma'tarne utsträck¬
te Circulårer af d. 12 Jul, och 12 Sept. 1803, dels ock Landtmåteri-
Contoirets, till efterrättelse för samtelige Landtmåtarne i Riket d. 8
Jul. 1818 utgifne trenne formulårer: 1:0 for ågobeskrifningen: aJo
för taxerings-instrumentet och 3:0 för delnings-instrumentet,

3) Undantag härifrån åro väl Arrendatorer af de i Skåne ad pios
«sus anslagne hemman (se K. Br, d, 9 Jun. 1804); men då så väl Skå¬
ne som Skaraborgs Lån i allmänhet äger sin särskilda Ensk, författning,
hvars afvikelser från den allmänna rummet ej tillåter oss att anmärka ,

så anse vi åfven dessa undantag icke kunna förtjena någon uppmärk¬
samhet.

4), Skilnaden mellan By och enstaka hemman hafva lagarne,
hvad namnet angår, först i senare tider upptagit. — By kallades f
våra äldre lagar hvarje bebygdt, och genom egen rågång iseleradt ågo-
område, som till Staten och nästgränsande områden stod i ett eget,
oberoende råttsfårhållande - der en "Manfor sig" bodde, ensam eller
I samhållighet; (Ståderne hafva vål åfven ursprungligen blifvit kallade
Byar och deras innevånare Byamån - cf. STL. KB, XV, in pr, — men
denna benåmning upphörde, i samma mon som Städernas allmänna
rättsförhållande, isynerhet till Staten, öfvergick frän sjelfva jorden till
ett mera p e r s o n 1 ig t rättsförhållande.) Huruvida en Bys område in¬
nehades af en eller flere ansågo lagarne vara likgiltigt, emedan områ¬
det, med sina särskilda slags ägor, utgjorde ett afslutadt helt, hvars
allmänna rättsförhållanden, hvilka genom urminnesbåfden bildat sig till
ett orörligt, individuelt rätts-system, icke undergingo någon förändring
genom förändring i åboernes antal, om ån detta antal stundom kun¬
de hafva inflytande på den extraordinarie eller så kallade såttingsr
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skatten; och var föröfrigt sjelfva området verkligen mellan flere lott«ägare deladt, så ansågs det, dem emellan inbördes, för att nyttja envanlig juridisk term, endast såsom idealiter (uti quoter) deladt, utanatt i allmänhet någon urrainneshäfd kunde förvandla en sådan delningtil! en realiter bestämd delning; endast urfjallar eller "afköptir akrår"(WGL. JB. IX) utgjorde i detta afseende särskilda undantag, mendessa lägenheter, hvilkas uppkomst localen ofta, och till en del sjelf¬va l^garne (se LL. KB. XXX) hindrade, voro så väl till vidd somantal obetydlige. By och enstaka hemman åro derföre hvarandra ännuderi liks, att båda uttrycka de ett bebygdt, isoleradt och oberoendeågoområde, hvars sjelfståndighet emot Staten och angränsande ågoom-råden nu mera angifves genom ordet "Mantal"; hvarvid likväl bör an¬märkas, att afseende hufvudsakligen fästes pä sjelfva inägorne, så atti händelse utmarken, liksom fordom, då den ännu med nåstgränsandeByar i allmänhet låg i samfållighet, af rågången icke skulle omslutas,anses förhållandet deraf icke ändradt. Skilnaden åter dem emellan bestårderi, att då ett enstaka hemman, emedan det vid skattlågningen inne«hades af en enda person, och derföre af skattläggningsmännen togsi en odelad öfversigt, år belagdt med en enda, odelad skatt, ellerskattbgdt endast til! ett numer, så år en By deremot, derföre attden vid skattläggningen händelsevis var delad mellan flere jordbrukare,till tvånne eller flere hemrr.ans-numer sknttlagd. Denna skilnad , ehurutill sitt ursprung tillfällig, är numera, sedan skattläggningarne blifvitständige, en permanent skilnad, så att ingen klyfning eller afhysning,strängt t3get, kan förvandla enstaka hemman till By eller tvärtom.Ordet Byalag deremot, ehuru i senare tider och i den mon skilnadenemellan By och enstaka hemman blifvit iacktagen , af lagarne ickeryttjadt om en mellan flere åboer delad enstaka gård (se t, ex. igi2års Ensk. F. §. i), skiljer sig likväl så vida från defs stamord By,att det såsom innebärande en slags personlig samhållighet, nödvändigtförutsätter minst tvånne särskilda hushål! inom Byen, och att desstillämpning således genom afhysniogen upphör.

5). Att för öfrigt fästa särskildt afseende på Sökandens "besutten-het", eller på sjelfva quartiteten af dess andel i skifteslaget, hafva viicke ansett oss behöfva. Flere dels allmänna, dels locala författningarhafva väl utkommit rörande hemman«:- eller mantals-klyfningar, somtill deras hufvudsakliga innehåll föreskrifvit: att då en ägare eller åboaf Krcno eller Skattehemman ville låta klyfva sitt innehafvande man¬tal „ utöfver hvad författningarne uttryckligen medgåfvo, borde hanförst begära undersökning af Härads-Rätten eller Landshöfdingen, om
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hemmansdelar, hvilka genom en sådan klyfning skulle uppkomma,
hvar for sig utgjorde besuttenhet eller ieke: att klyfaingen'borde til¬
lstås endast i förra händelsen, då byggnads- och stängsel-sättet i
tillåtelse-brefvet alltid borde utstakas: att Häradsrätten inom Skatte¬
hemman alldrig borde meddela fasta, eller Landshöfdingen inom Kro-
no något inrymnings-bref på obesuttne hemmansdelar, och att i hän¬
delse någon, dessa föreskrifter oaktadt, inom Skattehemman åtkom¬
mit en obesutten andel, borde en sådan alltid vara skyldig, att emot
löfen aftråda sin hemmansdel till den, som i hemmanet ågde största
lotten (cf. K. F. d. 10 Jun. 1684, K. Br. d. 10 Sept 1723 och 13
Jul, I725 samt K* F. d. 30 Jun. 1747 m. fl,); och dessa författnin¬
gar hafva således, vi medgifva det, inom Kronohemman förbjudit
all klyfning öfver deD föreskrifna minimi-grånfen, och inom Skatte¬
hemman , der ett sådant förbud icke kunde göras gällande, för öfver-
lottige hemmansägare antagit en till tiden obegränsad, inprescriptibel
lösningsrätt, ungefärligen lika med den vär lagstiftning, till jordbrukets
förmon, nyligen vågat antaga emellan jord- och vattenverks-innehaf-
vare (se K. F. d. 20 Jan. 1824)5 men hvad först Kronobemroan an¬

går, så år det klart, att fråga om besuttenhet, för dessa hemman,
de må vara upplåtne under bostabs-förvaltnings- eller åbo-rått, vid ett
Enskifce icke kan uppkomma, emedan innehafvarens fullmagt eller in¬
rymnings-bref redan på förhand afgor denna befuttenhet; och hvad
Skattehemman åter vidkommer, så är det lika ostridigt, att klyfnings*-
författningarnes medgifna lösningsrätt, inom dessa hemman, i utöfnin-
gen afstannat: att obesuttne hemmansdelar, inom Skatte så väl som
Frälsehemman, numera oupphörligen öfverlåtas, och vid Domstolarne
lagfaras, från man till man; och att i afseende på sådane hemman
inskränka Enskiftes-klyfningen, sedan mantals-klyfningen blifvit utan
grånsor, anse vi lagstiftningen omöjligen kunna tillåta sig, isynnerhet
som den på samma gång nödvändigt skulle antaga, att en "besutten
Delägare, fom händelsevis kommit i samfållighet eller ågoblandning
med en obesutten, derigenom borde förlora rättigheten att söka En-
skifte, på det den senare icke måtte de facto erhålla, hvad lagarne
ville neka honom — ett antagande, hvars orimlighet är påtagligt.
Rimligare vore det väl» att endast frånkänna en obesutten Delägare
rättighet att söka Enskifte , eller sjelfva iniativet, emedan det kunds
synas obilligt, att en innehafvare af en obetydlig hemmansdel skulle
kunna rubba hela skifteslaget — en princip, som redan, från sin egent¬
liga synpunkt uppfattad, återfinnes i våra äldre lagar, hvilka i detta
afseende vanligen föreskrefvo: att "angin ma by till jämför is dela,
then minna män fjdrding i bynum" (UL. WB. I: 4 m, fl, cf. SL»
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BB. XL in pr.); men utom det att denna princip med klyfnings-för-
fattningarne icke har nSgot våsendligt sammanhang, så torde vi jämväl
få göra den anroårkning, att skifteslagets rubbning vid ett Enskifte
blir obetydlig, i samma raon som hemmansdelen år liten —ett förhål¬
lande, som ej, i lika mått, inträffade vid de Gamles Tegskiften, hvil¬
ka senare nödvändigt föranledde en sårskild jämkning för hvarje sår¬
skild teg inom skifteslaget. — Vidkommande föröfrigt en öfverlottig
arftagares lösningsrätt till en medarfvinges obesuttna andel i arffallen
fast egendom 4å landet (ÅB. XII: 7) — en rättighet, som ursprungli¬
gen legat till grund för {klyfnings - författningarne, der den med sår-
skildt afseende på Krono- och Skatte-gods, blifvit till sjelfva principen
utvidgad , så kan en sådan rättighet på det högsta föranleda ett upp-
skof s Enskiftes-förrättningen, till dess antingen arfskiftet, hvars klan¬
der-tid måste vara en prescriptions-tid för lösningsrätten, blifvit laga¬
kraft-vunnet , eller rättigheten lagligen utöfvad; och bör icke ens för-
tjena detta afseende, i händelse förmonen af det väckta ; lösnings-an¬
språket genom Enskiftes -utbrytningen icke kommer att undergå nå¬
gon minskning,

6). Skulle således Enskiftets juridiska möjlighet allmänt erkännas,
så kommer det preliminära hufvudmomentet, såsom ett sårskildt huf-
vudmoment, att borrtfalla. Enligt den allm. Ensk. F. kunde Enskiftet
åfven såsom öfverflädigt inom skifteslaget bestridas, men denna in-
vändning synes nu mera icke kunna äga rum ("se K. Kung. 20 Febr.
18a O-

7). Skilnaden mellan hagar och utmark, som i våra författningar
numera oupphörligen omtalas, hårleder .sig från den gamla, redan i
våra äldre lagar förekommande skilnad mellan ägor inom och utom
hägnad. — Ea Bys enskilda ågoområde, eller dess åker, ång
och enskilda skogsskiften eller hagar, sades i våra gamla lagar ligga
^innan värn''' eller "ingjärdes'' (inom hägnad), i motsats emot den an¬
gränsande skogs-tllmånningen, eller Byarnes "hjordwallsom i afse.
ende på hvarje enskild By sades ligga *'utan värn" eller "utgjärdes''
(utom hägnad); och denna skilnad, som ursprungligen uppkommit emel¬
lan särskilda Byar, blef sedermera åfven inom ett enskildt Byalag,
i afseende på den gemensama skogsmarken tillämpad: ehuru sielfva
odalågorna, åfven om de till en del i ett Byalag nyttjades i samfållig-
het, alldrig sades ligga utom hägnad (cf. LL. BB. X: 3. XXXII. in
pr. XXXIX inpr. UL. Wß. VII: 5. ro. fl.). Hågnaden utgjorde så-

-ledes, kunde maa i detta afseende såga, gränsen emellan enskild och
sam få 11ig jord: sådan var åtminstone dess ursprungliga betydelse;
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och den enskilde ägde derföre alltid en egen, oinskrSnkt dispositions¬
rätt öfver de ägor, som lågo inom bågnad, då deremot hans rättighet utom
hägnad, endast i samråd med ofrige Delägare kunde utöfvasjjmen från
denna medelbara, i sakens natur grundade inskränkning i den enskildes
dispositions-rått utom hägnad, har Lagstiftaren i senare tider öfvergått
till en omedelbar inskränkning: ban har (for att icke nämna de s. k.
afvittringarne) utom hägnad, eller i afseende på den s. k. utmarken, i
mer och mindre grad inskränkt rättigheten att svedja, hvilket på den
enskilda hushållningen haft ett ganska våsendtligt inflytande: isyn¬
nerhet som svedjande från uråldriga tider ågt bos våra jordbrukare ett
sårdeles fortroende, och for skogsmarken utgjort nästan deras enda,
uteslutande odlings-method. Inom bågnad deremot, eller i afseende
på åker, äng och hagar, har en sådan inskränkning icke blifvit antagen
(se härom BB. XIV och 1805 års Sk. O. "om svedjande"; cf. Sk, O.
d. 22 Mars 1647 oc^ 29 Aug. 1664 mom. 21 och 22 m. fl.); och
skilnaden mellan hage och utmark, som fordom endast utgjorde grån-
sen mellan enskild och samfållig skogsmark, har derigenom i senare
tider blifvit en mera permanent skilnad: den har blifvit, kunde man
såga, en real skilnad, och måste således vara i allmänhet oberoende
af tillfälliga ågoskiften; hvarföre Lagstiftaren numera åfven nödgats
småningom borrtlågga de gamla termerne (inom och utom hägnad),
och i stallet företrädesvis" fästat afseende på den omständighet, huru¬
vida skogsmarken varit hufvudsakligen ämnad, antingen till bete
eller skogsfåog: till "rätter beteshage" (se 1793 §rs Sk. O. §. 53
m. fl.) eller till "skog och utmark" (se 1802 års" St. F. §. 3 m. fl,),

g). Se Lag-Com mitteens förslag till Byggn. B» motiv, pag, 19 —
24, der de olika föreskrifterna rörande delningsgrunden, till deras huf-
vudsakliga innehåll finnas införde,

9). Så kan t. ex. enligt vår tanka,en f. d. DelSgare, fom enligtStorskiftes—lagarne fått sin lott på ett enda ställe sammandragen, från
sitt innehafvande läge vid Enskiftes- förrättningen icke rubbas, ehuru
detta låge möjligtvis kan ligga Enskiftes-utbrytningen till hinder. La¬
garne hafva alltid, med skål, varit sårdeles granntaga emot en främ¬
mande persons rätt till en sårskild jordlågenhet inom skifteslagetse
t, ex. 9 §. i 1762 års Storsk. St., som i detta afseende utgör ett gan¬
ska märkvärdigt ställe, om ån dess princip, i en viss mon, no mera
undergått förändring. — Såsom särskilda undantag mäste vi likväl an-

E



34

mårka Dragon- Soldat-och Båtsmans-Torp, i hkdelse man vill anse
dessa lägenheter såsom fundi non revocabiles; dylika lågenheter anse
vi nemligen vid ett Enskifte , icke allenast emot lika god uppodling
och åbyggnad i allmänhet kunna utbytas, utan åfven i vidd och god¬
het inskränkas, i fall ihp derutinnan öfverstiga hvad knecktc-Contra-
cterne och förordningarne medgifva: detta senare likväl endast vid om¬
byte af tjenstc-karl (cf. Samling 3f K. Förordningar m. m. rörande
Landtm. och Lands-Culturen af Ad, Modeer, not. 193 b.)«

10). Det har icke undfallit oss, att frågor om fråmmande perso¬
ners rättigheter inom skifteslaget stundom måste tillhöra berednings-
momentets första allmänna rubrik, men vi hafva icke lämpligen kun¬
nat dela dessa frågor; och torde åfven i allmänhet den logiska uppdel¬
ningen alltid vara sina svårigheter underkastad: åtminstone kan en så¬
dan uppdelning alldrig fullt tillfredsställa en lefvande, praktisk verk¬
samhet, hvars föremål måste tagas i ett odeladt sammanhang.


