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Om

D

Hemmans

klyfning.

flere

författningar, som både i äldre och sednare ti¬
angående jordbruket och de med detsamma
gemenskap ägande ämnen, vittna tillräckligt, huru Styrel¬
sen alltid egnat en förtjent omvårdnad åt denna Rikets hufvudnäring: ingen del deraf har undfallit den: om allt hafva stadgar och föreskrifter
blifvit meddelade, ehuru de¬
samma, sedan andra tider och förhållanden ingått och en
längre erfarenhet blifvit upphämtad, måhända i flere fall
hafva behof att derefter lämpas.
Ibland dem, som dit kun¬
na hänföras, äro stadganderne om Hemmans klyfning,
så¬
som
intagande ett ganska vigtigt rum i vår ekonomiska
Lagstiftning. De verkningar, hvilka af ändamålsenliga för¬
fattningar derom kunna förväntas, skulle utan tvifvel haf¬
va förmånligt inflytande på landets uppodling och dess in¬
byggares välfärd. Under den öfvertygelse, att detta ämne
således är förtjent af en särskild uppmärksamhet, har För¬
fattaren velat försöka, att i korthet framställa de förhål¬
landen öerrned, som förr ägt och ännu äga rumj och hop¬
pas han, att, vid detta försök , den uplyste granskaren ic¬
ke måtte neka honom ett billigt öfverseende med de derl
e

der utkommit

förekommande brister.
I

Sveriges äldsta stadgar förekomma icke några särklyfning. Man måste således

skilta förbud emot Hemmans

a)

antaga, att den var tillaten a),
denna tillåtelse

var

fastän ovisst är, huru langt
om ens någon gräns

utsträckt, eller

fanns för densamma utstakad.
Bruket, som uti flere all¬
männa ekonomiska ämnen gifvit anledning till vissa bestäm¬

melser, har dock tvifvelsutan jemväl i afseende på Hemmans
klyfning utöfvat sin magt, enär man med tiden fann nö¬
digt, att genom förbud och inskränkningar förekomma de
missbruk, som med Hemmanens klyfning föröfvades, derigenom att Bonden, medelst klyfningen, ofta kom i besitt¬
ning af jord utöfvér hvad fullsuttenheten b) fordrade, och
livaraf följde att Kronan förlorade i gärder, såsom utgåen¬
de efter såtting c).
I anledning häraf stadgades: i. att in-

ubi boc obiter notandum venit, nusquam nec in antiquo
jure prohibitum fuisse, prsedia per partes distrahi,
quod posterioribus seculis nonnunquam factum est, prsecipue propter censum, qui fisco debetur ex fundis, ne hac ratione vagabundus et incertus föret»
Stjernhök de gjure Sveon. £? Golk.
nec

novissimo

Vet. p.

246.

b) Fullsutten kallades förr åboen på det högsta Hemmans »bruk,
som en Bonde feck åga.
Hade någon mer, försnillades derigenom Kronans inkomst vid den Skattläggning, som skedde
efter
såtting-talet. Fullsutten var således den åbo , som hade helt
Hemmans-bruk. Men efter nu ingen förbudet år, att hafva så
stort

Hemmans-bruk,

som

lorat idéen af ordets förra
sammtna, som

Gods

i

Del. 5

besutten.

Cap.

2

han vill och kan, och vi således för¬
betydelse, tages hu fullsutten för det
Botin ont Sv. Hemman och
orda-

/. not, 226.

c) Med Såtting förstods ddagtighet i Gengård eller extraordinaire
pålagor, hvilka bestodo i hvarjehanda persedlar och tjenstbarhe*
ter, varor, skjuts , dagsverken, o. d. Vid beståmmandet af hvarje
skattskyldigs quotitet håruti, afsågs ej jordtalet, utan b vars och
ens gårdsbruk, hvarunder upptogs allt hvad Bonden sjelf kunde
fika och fara, d. v. s. hvad han hade under eget bruk: den,
som hade större gårdsbruk, borde praestera mer,
ån den som
hade mindre: ett minimum antogs i orten för utgörandet af hel

3

gen skulle få besitta mera Skattegods,
kunde vara fullsulten uppå, samt att der

han möjligen

än

något gods, ''som
skatt är vant afga", vore genom arf sönderskiftadt, skulle
någon af arlvingarne, som på sitt gods ej var fullsutten,
detsamma till sig lösa, på det Kronans skatt ej skulle min¬
skas d); 2. att Skatte-jord ej tilläts komma under Frälse¬
man, emedan jordskatten derigenom alltid minskades, ofta
älven sättings-skatten , utan att Frälsemannen för tillöknin¬
gen af jord fick någon motsvarande förbindelse till Kro¬
nan e); och 5. att Krono-jord af åbo icke
finge afstås till
Skatte-bonde eller Frälseman, emedan Kronan derigenom
icke allenast förlorade sin ägande
rätt, utan ock årligen
hade mindre fördelar af jorden f). Genom de under
Konung
Gustaf I. började ständiga skattläggningar, har emedlertid
den första af de anförde föreskri fterne sedermera blifvit öf-

verflödig, samt, medelst jordnaturens nuvarande oföränder¬
lighet, älven de tvänne sednare.
Med Hemmans klyfning förstå vi ett Hemmans och dess
fordelning i lika forhållande emellan fiere ägare. Villko¬
ret är således, att hvarje åbo erhåller
proportionel andel
i alla till ett Hemman hörande ägor af åker,
äng, skog,
muhlbete och fiske, äfvensom af särskilte förmåner, såsom
af qvarn, kalkstensbrott o. s. v.
Delaktighet i allmänna

skatts

gård, och derefter måttes sedan de mindre gårdsbruken och sat¬
tes proportionelt till
£ Såtting; men ofver hel; Såtting kun¬
de ingen komma, ehuru mycket han ock brukade.
Rabenins,
Lårobok i Sv. Kam. Lagf. i D. p. g7.

.

■

d) L.L. Kg. B. XXX: 2. Piacat. 1459. /. r.
14.74. /. 25,
•
O L. L. Kg. B. XXX.
.

"7

.

\

■.

.

_

v

.

f) K, Christierns Br♦ till

■

•

\

•

östergbjchland 1464.

Calmar Recess
*

»,

.4

utskylder utgöres af hvarje frånklufven ägodel, i förhållan¬
de af dess storlek till det hela, så att genom
klyfning'#A
någon tillökning eller minskning deri ej upkommer, utan
utgå de efter klyfningen lika som förut.
Flere dels allmänna

hafva
vi.

g), dels locäla författningar h),
angående Hemmans kiyfning utkommit, men, såsom

förmoda, utan att, i sitt

nu

varande skick, hafva

up-

fyllt de dermed åsyftade ändamål. De skal, hvarpå författ¬
ningarne, som tillåta Hemmans kiyfning, sig grunda, äro
hufvudsakligast; i. naturlig billighet, att hvar och en bör
få afstå af sin eller förvärfva af en annans egendom vissa
bestämda delar; 2. omtanka att befordra flere jordbrukan¬
de hushålls bosättning och försörjning; 5. den vinst, som
Landet har deraf, att det blifver väl upodladt, då smärre
Hemmansbruk skötas såsom sjelfägande; 4. ökad inkomst
för Kronan genom erhållande 'af större belopp af personella
skatter; och 5. förnämligast för att befordra äktenskaps in¬

gående.
Med afseende

å

jordnatureas särskilta beskaffenhet,
hvarje Hemmans-ägare berättigad, att ingå
ock afsluta aftal samt anhålla om kiyfning af sin possession;
dock 1. att derigenom ingen drifves från sin lagligen förvärfvade besittnings-rätt: och 2. att börds- och andra tvi¬
ster derunder ej begripas.
Principen for sjelfva Hemmansklyfningens tillåtlighet grundar sig hufvudsakligen derå, att
hvarje från stammen klufven del skall vara object för särskildt dominium och medföra, hvad man kallar, besuttenhet
är i allmänhet

KF. 10 ofuni 1634, Rescript. 14 Augusti
K.F. 30 Qjfuni 174?. m- fl•
[ h) K.B. i Maj 1693 , 10 Sept, 1723, r? gfuli i?25, R. Allm. B,
16 Mars i?39 f. 54 och 23 Nov, 1756 /. 32. m. fl.
g) St, /5 Apr. 1541,
i?2i,

5

ägande af sä stor Hemmans-del, att man derä kan joda
sig sjelf med hushåll, samt prestera utskylder.
Måttet åtér
för besuttenheten plägar merendels utsättas i författningar¬
ne, men der den icke varit utsatt, liar pröfningen derom
tillkommit Härads-Rätten.
Stundom larer in praxi bestäm¬
mandet deraf fått bero på Contrahenterne sjelfye.
Detta
eller

sednare förfarande finnes dock icke af

get.

författningarne anta¬
Mycken osäkerhet för bestämmandet af besuttenheten

har äfven

derigenorn ägt rum. För att utröna den
eller yttersta besuttenheten å hvarje Hemman eller
het torde derföre vara säkrast, att, innan klyfning

minsta
lägen¬
verk¬
ställes, det komme att förhållas såsom vid Storskiften plä¬
gar

ske.
I

särskildt

betracktande, i äfseende på huru långt

klyfningen får sträckas, måste äfven tagas Hemmans-jordens möjliga förbättring genom häfd, samt åtskillige locala
omständigheter och skiljaktigheter, som förekomma, och. bö¬
ra öfvervägas i äfseende på olika näringsfång
och förtjenster i olika Län, Härader och Socknar.
Så t. ex. afses
den binäring, som i Bergslagen kan erhållas genom kolning och körslor vid Bruken; samt i öfrigt om tillfälleskuLle finnas för idkandet af något betydligt eller lönande fiske,
så att beräkningen på en säker binäring må kunna ersätta
det, som kan komma att brista uti ägandet af en klufven
Hemmans-del, hvilken annars ej skulle medföra b.esuttenhet.
På sådane grunder är ock Hemmans-klyfning vid¬
sträcktast tillåten i Bergslagerne i).
Efter att hafva anmärkt dessa

grunder för Hemmans
klyfning i allmänhet, vilje vi, med anledning af de i för¬
fattningarne stadgade olikheter för tillåtelse af Hemmans
i) Legoh. St, 21 Aug, i?39-

Art• 3 /.

5.

6

klyfning å Kr ono-Skatte och rena KrGno Hemman, nu utre¬
denna afhandling under dessa särskildta indelningar, hvartill vi äfven, ehuru derom i för¬
fattningarne intet särskildt finnes stadgadt, lägge FrälseHemman; och skola vi deruti framställa livad tillförene och
nu
gällande författningar i dessa olika fall stadga, samt
slutligen omnämna de olägenheter, som uppkomma genom
det nu mycket,
om
ej tillåtna, åtminstone öfversedda,
missbruket af en öfvermåttan utsträckt Henirruns-klyfning.
da det återstående af

A.

Skatte.

Genom den under Konung Gustaf I. regering inträf¬
förändring i skattläggnings sättet medelst mantals åsåttningeti i stället för de förut bruklige sätiingarne, eller det
för jordägandet utstakade maximum eller fullsuttenhetsmåttet k), hvarigenom ett rättsenligare och jämnare förhållan¬
de för extraordinarie utskylders utgörande upkom, uphörde
naturligtvis förbudet att besitta mera skatte-jord än man var
fullsutten uppå, emedan grunderne för beskattningarne bleffade

vo

mera

bestämde, och Kronans skatt ej minskades déraf,

bonde ägde mycket jord, enär han för densamma
skattade i proportion af det åsatta mantalet; men deremot
fanns nödigt att föreskrifva ett minimum för fastighets-ägan¬
att

en

det, för att förekomma de olägenheter,
tan

inskränkning

tillåtet ägande

,

som, genom ett u-

möjligtvis kunde

up-

koinma.
k) Detta förekommer i äldre

författningar under olika benämningar,
Strängnäs St. 1437 /♦ 3: iivad en bonde kan va¬
ra fullboa på
och sj elf v er fara; i Calmar Recess 1474
/.25: thet godz en skattebonde är fullsädhe upa;
i Calmar Recess 1483 /. 43: thet godz
en skattebonde
är fulls ätter på; i XXX: 1 Kg. B. L.L.: t hen
ord,
then en bonde är sjelfver fullsädhe och bestittian•
såsom:

de

f

up p a; o. s.Vj

7

Sedan Hemmaus klyfningar
började utgöra färemål
Lagstiftningen, finne vi bestämda föreskrifter, att den
som i
äldre tider icke ägde åtminstone i i Skatte-Hem-

för

man, ej skulle få
som största delen

bebo och bruka detsamma, utan af den
ägde, efter mätismanna ordom taga lö¬
sen
1). Dock var det Skatte-bonden tillåtet, att taga fyll¬
nad i skatte-talet m), hvilken
rättighet likväl sedermera uphört n).
Ifrån denna inskränkning voro dock de i Bergs¬
lagen befintlige Hemman undantagne och en vidsträcktare
klyfning der tillåten, i anseende till Bergslagens behof af
mera folk, för att
understödja Bruken med kolningar, körslor, ved, malm o. s. v. o); dock att ej flere få intränga
sig på hyttorne, än som kunna sig väl nära p). De in¬
skränkningar, som således blefvo gjorde för tillåtligheten
af Hemmans klyfning, ägde dock
ej länge bestånd, emedan
genom K.B. 26 Mars 1718 blef stadgadt, att så många åboer, som åstundade, kunde få besitta ett Hemman. Den¬
na rättighet
ansåg troligen Allmogen menlig, emedan den
påyrkade, att den oinskränkta Hemmans-klyfningen måtte
ändras q), hvilket äfven i så måtto skedde, att all
klyfning
å Skatte-Hemman, med undantag af de i
Bergslagerne belägne, blef tills vidare förbjuden r). Detta interims-förbud
uphörde likväl snart s), och de gamla författningarne om
1) St. /5 Apr. 154.1. K.F.
m) K.F. 10 £jutti 1648.

10

tfuni 1684•

n) R. Allm. B. 18 Nov. 1771 ock

o) K.B,

2

Sept. 1684.

14

Aug.

ofuli

K. Res. 26 Oct.

p) K.F. 19 April 1740 /. /5.
q) R. Allm. B, 3 gfuni 1719 /. 8.
r) R. Allm. B. 25 Maj 1720 /. 5.

s) K. Rescript.

12

1721.

s.

K.B. 6 Maj 1687»
1775.
o.

/. 8-

b

klyfning uplifvades åter, så att den, som icke
ägde i i Skatte-Hemman, skulle låta sig utlösa, der ifrån
dock undantagne de i detta afseende särskildt privilegiera¬
Heminans

de Län.
som landet på åtskillige stäl¬
för åkerbrukets bringande i
behörigt stånd, hvartill orsaken måste sökas, dels uti för¬
budet för Hemmans-ägare att ej få äga mera tjenstfolk, än
f örfattningarne för hvarje hel eller klufven Hemmansdel ut¬
tryckligen tilläto, uti hvilket utsatta antal åboens barn jemväl voro inbegripne t), dels ock uti förmenta utvandringar
till utrikes orter u), utkom K. F. om Hemmans klyfning
den 5o Juni 1747 hvari stadgades: att Hemmans klyfning
fick ske å de orter, hvarest tilllörene ingen vidare klyfning
an till ± varit tillåten, så att
Skatte- och Krono-Hemman
derstädes få klyfvas i 6, 8 eller mindre delar, allt som
Hemmanen pröfvas kunna upodlas och tåla, antingen efter
derå befintlige Chartors anledning, eller föregången under¬
sökning vid Härads-Rätten; dock att en slik klyfning icke
tilläts, om ej den, för hvilken klyfningen åstundades, ville

I anseende till den brist
len led uppå nödigt arbetsfolk

t) Legolu St.

21

Aug.

i?39-

Art,

3

r, 3.

u)- Autrefois le nombre des persorines dans chaque Hemman ou
terre étoit limité.
Ce nombre fixé par les loix étant complet»
les peres devoient expulser jusqifå leurs fils cadets, quelque
bon usage qu'ds en eussent pu faire, pour arréliorer la culture
de leurs champs. On esp«roit les obliger par l.å å défricher des
terres incultes; mais le gouvernement
manqua le but qu'il s'etoit
proposé. Ges gens ainsi expulsés, et hors d'état de fournir aux
avances nécessaires, se trouvoient obligés
de chercher fortune
ailleurs, et qaantité s'expatrierent, surtout dans les provinces
maritimes; on a compté jiisqu'a 12000 matelots Snédois, au
service de PAngleterre. Voyage en Suede, par un Officier Hollcmdois (Drévon), Haag 1789• p• 289-
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träda i giftermål.
Härigenom vann väl tillåtligheten for
H emrnans klyfning någon utsträckning, som visserligen var
af behofvet påkallad, men sättet för verkställigheten var
dock ganska obestämdt.
Olägenheterna deraf hafva ända
hittills bibehållit sig och varit allmänt Öfverklagade, utan
att ännu hafva blifvit alhulpne v).
lärer sjelfva
villkoret för Hemmans klyfningen, äktenskaps ingående, så¬
som mindre
lämpligt, nu mera äfven vara frånträdtj men
detta lärer ej vara af sådan verkande
egenskap, att det
behöfver beifras, emedan hufvudsaken,

Åfvenledes

jordbruks-näringens"
förkofring, derforutan torde kunna ernås.
Skatte Rusthåll hafva från äldre tidef ej fått
klyfi mindre än -£ x) , men rättigheten härtill har nu mera
blifvit utsträckt till möjligheten af en vidsträcktare
klyfning
i allmänhet y).
vas

Det practiska. förhållandet, i afseende
på klyfning af
Skatte-Hemman, har i allmänhet varit och är ännu sådant,
att, då dessa Hemman till största delen innehafvas af All-

v) I anledning af K B. 8 Nov. 1786 anmanade Kgl. KammaP-Colegium den 10 Jan. 1787 Landshofdingarne, att inberåtta om sårskiidta forfattningar angående Hemmans
klyfning i Lånen funnos,
samt hvilka jåmnkningar eller
förändringar voro nödige. Så sked¬
de ock till följe af Kongl.
Maj:ts Nådiga befallning i anledning
af Riksens Stånders vid 1815 års
Riksdag derom framställde ön¬
skan.
Sedan så vål Kammar- som
Bergs-Coli, nu mera underd.
utlåtanden afgifvit, samt Högste Domstolen
jemvål blifvit börd.
torde bestämdare författningar i detta ämne snart vara att
för¬
,

vänta.

x) St. 15 April 154.1.

y) K. B. 26 Nov. 1763.
52.
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mogen eller Bönder, och deras Barn ogerna öfvergifva si¬
na föräldrars jord och hemvist, utan hälst bosätta
sig dera;
så upstår oftast deraf den följd, att sådan jord eller Hem¬
mans-del styckas i lika många lotter, som svara emot Bar¬
nens antal, utan att
dervid noggrannt blifver beräknadt,
huruvida de å sådane smärre delar kunna hafva deras nö¬

diga utkomst.
de

,

att i

Detta har medfört det lagstridiga förhållan¬

vissa orter en Bonde befunnits äga och bruka
T—, -g-V och ännu mindre mantal efter
ett helt

endast
Hemman räknadt.
del hafva ej sällan

Ågorne

till en sådan afskiljd mindre
blifvit utstakade och bestämde efter
delägarnes eget godtfinnande och delning, utan rigtig taxe¬
ring och jemnsvarigt förhållande emot det på höft åsatte
mantalet, hvaraf också följt, att dess deltagande i de jor¬
den åtföljande skatter och besvär varit och är uti ett gan¬
ska origtigt och ojemnt förhållande till jordens rymd och
beskaffenhet.

Då Skatte Hemman klyfves inom det i föriattningarne
utstakade minimum , behöfver endast Landshöfdingen

derom

underrättas,

anbefaller Krono-Betjeningen klyfningens
införande i Jordeboken z). Vid Skatte Rusthålls klyfvande böra både Compagnie-Chefen och
Rrono-Betjeningen
derom tillsägas i afseende på inskrifning i Rullorne a).
Sker klyfhingen utöfver tillåtligheten, skall Härads-Rätten
först undersöka, huruvida en sådan Hemmansdel kan tåla
någon åbo, innan klyfningen, med flere dervid förekom¬
mande omständigheter, till afgörande
företages. Emot Hä¬
som

rads-Rättens häruti

Rätt,

som

gifne Utslag får vädjas till Lagmansantingen beslutar, att Syn skall företagas, eller

z) K. Res. /5 Mars 1726.

a) K.B. 26 Nov. 1763.
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så ske kan, deröfver utan
Syn dömer*)* och bor det
sådane mål vid Lagmans-Rättens dom bero och
förblifva,
utan att deremot hvarken får
vädjas eller besvär anföras b).
Hvad Skatte Rusthåll i detta afseende
angår, förhålles dermed på enahanda sätt
c).
om

i

B.

Krono.

Hvad under det föregående är
sagdt, i afseende
på de i äldre tider gällande lagar om Skatte-Hemmans
klyfning, kan till en del äfven lämpas till Krono-Hemman,
hvilka fordom ej fingo klyfvas
derföre, att det för Kronan
ansågs skadligt; men vid det förändrade skattläggnings¬
sättet sträckte
sig klyfnings - rättigheten äfven till dessa

Hemman.

Klyfning af Krono-Hemman har i sednare tider jemförfattningarne tillåten d). Då Klyfning åstundas, skall frågan derom underställas
Landshöfdingens
väl blifvit uti

bepröfvande e), hvilken föreskrift så vida blifvit utsträckt,
att, då Krono-Hemman, genom åboens
afgång är vordet
ledigt, bör klyfning derå i 2 eller flere delar så mycket
heldre bevilljas, som flere af åboens barn eller
arfvingar
derigenom blifva med Hemmans-bruk lörsedde f); dock får
*) Med Syn förstås hår Lagmans besigtning.
b) K.F. 24 $av. r?$T.
c) K.B'. 26 Nov. 1^63.

d) K.F.

30

£funi

e) Ifr. K. B,

13

De c.

f) K.B. 5 Febr. Jgog.

ock K.C.C.

K.C.K.

23

30

Febr.

s.

Aug. i?8o»
å.

Iß

den föreskrifna minimi

gränsen icke öfverskridas.
Innan
Landshöfdingen yttrar sig, skall dock Härads-Ratten insän¬
da undersökning till uplysnings och närmare kunskaps er¬
hållande om Hemmanets besuttenhet.

Några författningar eller föreskrifter, angående sådane
klyfning, hvilka väl äro af Krono natur, men
som
njuta Säteri och Frälse friheter, och hvaraf Kronan
uptager sina inkomster efter vissa anordningar, såsom Kungs¬
gårdar, Kungs-ladugårdar, m, fl, finnas icke, med undan¬
tag af det för Kungsgårdar särskildt gjorde stadgande, att
de, vid utarrenderande, få klyfvas i lotter af i eller 2
mantal hvardera g), emedan Kronans vinst, i förening med
ökad befolkning och vidsträcktare odlings-företag, deraf
torde i högre mohn kunna befordras.
Hemmans

Till förekommande af skadlig Hemmans klyfning får
å Krono Bergsmans Hemman ej någon antecknas för ny
åbo förr än densamma upvisar Konungens Befallningshafvandes tillstånd dertilf, och får ett sådant tillstånd
åter icke beviljas förr än Bergmästaren i orten blifvit
hörd h).

Krono-Hemman, klyfvas
särskildt tillstånd, men om klyfning derutöfver
åstundas, erfordras Landshöfdingens tillstånd, med undan¬
tag af de i Bohus Län belägne, hvilka ej i mera än £ få
klyfvas i).
Rusthåll få, likasom andre

till £ utan

.

Uti

Landshöfdingens Utslag uti frågor

g) K.P. 3

Dec. 18io.

h) B.C.B.

30

i) R.Altm. B.

Apr.
22

Mari i??o.

om

klyfning af

i5
rena

Krono-Hemman får ej ändring sökas

k);

men

om,

angående Rusthålls klyfning, i hvilkas afgörande
Regements-Chefen tilllörene deltagit, men nu mera af
Landshöfdingen ensamt uptagas, får den som med Lands höfdingens Utslag icke åtnöjes, inom den i K. F. 2 Juni
1756 föreskrifne tid, besvär deröfver i Kongl. KammarCollegium anföra 1).
vid tvister

C.

Frälse.

Hittills hafva de tid efter
gar,

annan

utkomne

författnin¬

rörande vissa inskränkningar i Hemmans klyfningar,

icke blilvit lämpade till jord af Frälse natur, såsom FrälseSäterier, Ladugårdar, Rå och Rörs, insockne, samt all¬
männa Frälse-- och Utsockne-Hemman, utan har det, vid

klyfningen af sådane Hemman, ankommit på ägarens fria
vilja, ^att antaga så många åboer, han för godt funnit m);
dock att, vid Säteriers klyfning, Sätesbyggnadens under¬
hållande borde afses, såsom varande ett nödvändigt vilkor
A Frälse-skatte Hemman har deremot,
for Säterifriheten.
såsom villkor för klyfningens tillåtande, erfordrats Frälse¬
mannens eller Ränteägarens tillstånd n); men emedan jord,
af hvad natur som helst, nu mera, efter medgifne jämnkningar och ändringar uti Riks-Ståndens privilegier, förmå¬
ner ,
rättigheter och friheter, på sätt K. K. d. 6 April
k) KF. 2+ Jan. 1751.

1) K. K. 9 Maj i8*5'
tt) K. Res. /5 Mars i?2Ö jf. 3.
Såsom undantag frän KameraiLagarne, stadgar Xll: 7. Å.B.. att om vid arfskifte flere fä del
i Sätesgård eller annan jord, och densamma icke kan väl delas
eilet klyfvas,
andre.

n) K.F.

30

äfuni

får den, hvilken äger större delen, utlösa de

i-4
i8io innehåller, af hvarje
af medborgare han räknas

Svensk man, till hvilken class
må, kan lörvärfvas och besittas,

en stor del dera! redan innehafvas
och andre ofrälse personer, hvarförutan

samt

af Bonde-Ståndet

med detta slag af
jordegendomar vissa skyldigheter, allmänna besvär och pre¬
stationer, dels förut varit, dels ännu mera i sednare tider
blifvit förbundne, som i någon mohn kunna göra en oin¬
skränkt klyfning af sådan jord lika betänklig och skadlig,
som å Krono- och
Krono-Skatte-Hemman; samt då Rik¬
sens Ständer
sjelfve anmält nödvändigheten af sådane grun¬
ders närmare bestämmande för Hemmans

klyfningar, som
efter hvarje orts beskaffenhet och öfriga locala omständig¬
heter kunde anses nödvändige, utan att något
undantag af
jord med en eller annan natur dervid blifvit omförmäldt,
och sjelfva billigheten jemväl tyckes fordra, att dessa stad¬
gan den äfven lämpas till jord af Frälse natur; skulle vi
anse,
att de föreskrifter, som i afseende på Hemmans
klyfningar kunna finnas nödige och nyttlge, böra gälla lika
för Hemman af all slags natur, och således jemväl for
Frälse- lägenheter.
Vid

hålles

uppkommen tvist om klyfning å Frälse jord försom om Skatte är nämdt.

på sätt,

Såsom särskilte arter af Hemmans klyfning
i.
den Krono-Skatte Hemmans-ägare med

kunna an¬
Landshöfdingens tillstånd, och på rent Krono-Hemman med Kongl.
Maj:ts tillåtelse, tillagde rättighet, att af oupodlad mark å
enskiftade ägor till annan person, under full
ägande rätt,
aflåta till och med
af hela sin ägolott; dock att denna
ägolott ej må utgöra mindre än 4 Tunneland, och att den
belägges ined en årlig ränta i spanmål, som är svarande
emot det aflåtnas förhållande till det
hela, emedan ägaren
ses:

till

stamhemmanet

alltid

'

"

'

/

.

.

'*k

■%

.

i5
■

/

blifver

ansvarig för räntor och
sådan afsöndring varit tillåten
såsom en bland de flere förmoner
som till befrämjande af
Enskiftens företagande blifvit bestämde, och det icke tor¬
onera

o).

—

Men ehuru

en

,

de med skal kunna bestridas, att vederbörande
jordägare,
vid sådane tillfällen och isynnerhet vid
utflyttningar, dera
fästat mycket afseende, är likväl af erfarenheten nu mera

upplyst, att en sådan afsöndring för framtiden och stam¬
hemmanets innehafvare blif vit föga färmånlig i afseende

på
bidraget till Hemmans-utskyldernes ordentliga utgörande;

och enär bestämmandet af villkoren dervid varit mera riktadt å en för tillfället vunnen förmån, än
på framtida ut¬
komst ocli välstånd, tro vi, att Enskiftes
författningarne
liärutinnan böra erhålla en nödig rättelse till förekomman¬
de af dessa olägenheter; samt 2. När för

någon Kronans
Bytesfordran, och till ersättning för Vederlagsbrist, inne¬
fattande både jord och ränta, ägor ifrån Hemman
utbry¬
tas, hvilka, om än ej upgående till besuttenhet, skola så¬
som

Krono

utjord, med särskild Numer och ränta, uti Jor-

de-boken antecknas p)

Ehuru Hemmans klyfning, såsom förut omförmäldt
är,
från äldre tider ansetts skadlig, samt genom flere författ¬

ningar varit förbjuden, har dock, dels i likstämmighet med
ökade begrepp om naturlig rättighet,
att fritt, och utan
allt slags tvång, samt enligt eget
godtfinnande få besitta
och disponera den jord, som man
genom arf, eller annat
laga fång, kunnat åtkomma eller förvärfva; dels ock jemlikt den, såsom medel till
befrämjande af en allmännare
o) Ensk. F.

2

Febr. 180?. /. 15,

p) K.C,C. 18 dpr* 1803•

i6

yrkade större frihet i all slags
äfven friare principer i afseende å
klyfning blifvit i sednare tider rådande. Sålun¬

verksamhet och välmåga,

näring och rörelse,

Hemmans
da har man ansett, att
skulle befordra landets

en oinskränkt Hemmans-klyfning
uppodling, folkmängdens och de
skattdragandes förökning, samt försvarsstyrkans utvidgande.
Häremot lärer dock i öfvervägande böra tagas, att en oinskränkt frihet icke alltid, och ej heller i detta fall, tor¬
de vara förenlig med Statens förmån, samt att den enskilte deruti således måste tåla den inskränkning, som må an¬
ses nödig för det allmänna bästa.

Hemmans-klyfningen i vissa orter af
Sverige så långt utsträckt q), att irinehalvandet af en så¬
dan liten jordpossession ingalunda synes kunna medföra befinner

Man

suttenhet, utan tvärtom åstadkomma

den obelåtenhet, så

väl å de skatttagandes, som skattgifvandes sida, som
kallar att för öfverdriften sättes någon gräns.
Flere

på¬

för¬

fattningar r) ålägga väl vederbörande Domare, att ej be¬
vilja upbud och fasta å sådane Hemmans-delar, som ej
medföra besuttenhet; men detta lärer dock in praxi ej blif¬
vit följdt.
Om, emot författningarhes föreskrift, någon åt¬
kommit en obesutten Hemmans-del, bör en sådan alltid va¬
ra skyldig, att emot lösen afträda sin Hemmans-del till den,
som i Hemmanet äger största lotten s).
För lösningsrätten
är ej någon viss tid utsatt, utan en inprescriptibel lÖsningsq) I Undenäs och Randsbergs Församlingar i Wadsbo Härad crch
Skaraborgs Län, finnas Hemmanen klyfde till 64 och 80 delar,
samt i Carlstads Län ånda till och med Toch xir af ett
mantal. Flintbergs Lagf. Bibi. 2 D. p. 2?o.

r) K. B. 10 Sept; 1723 och 13 gfuli 1723.
Maj 1693, K. Rcscript, 13. Aug. 1721.

s) K. B. j
*73t>

/• 3^-

Lh% Instr.

17

berättigade Hemmans-ägaren lemnad; —*
rättighet, hvilken likväl sällan eller aldrig lärer blifvit
begagnad, och således ej eller i någor måtto hämmat de
missbruk, den varit ämnad att förekomma.
ratt

den dertlll

«n

Af de så väl

äldre, som nu gällande stadgar inhämte
vi, att Hemmans klyfning utöfver en viss gräns emedlertid
blifvit förbjuden af följande skäl:
i. brist på nödig ut¬
komst, samt deraf följande fattigdom och oförmåga till all¬

utskylders ordentliga utgörande t); 2. oredor vid
utskylders och prestationers fördelande och
utgörande in natura; 3. besvärlighet för Kronans Uppbördsmän och Indelningshafvare att uträkna och upbära dem u);
samt 4. isynnerhet allmänt öfverklagad och verkeligen be¬
farad skogsbrist genom ett gränslöst utvidgande af hushål¬
lens antal och deraf härflytande behof af byggnads- och
stängsel-ämnen samt vedbrand. Att förekomma denna sednare olägenhet, - har väl
KF. 3o Juni 1747 stadgat: att
husen efter ortens beskaffenhet borde byggas af sten, korssmänna

vissa allmänna

verke eller timmer, allt

som

Härads-Rätten eller Lands-

höfdingen vid hvart och ett Hemmans klyfning kan finna
godt att förordna; äfvensom att stengärdesgårdar och diken
eller jordvallar öfver allt borde inrättas. — Men något iakttagande häraf lärer i allmänhet ej kunna påräknas, i an¬
seende
gar

dertill, att Aboen merendels är i saknad af tillgån¬

for upfyllandet af

egne

nödvändiga behof.

domar

med skäl och billighet, som tämmeligen
erkännes, att sammanhopandet af stora jordegen¬
i få personers händer, bör anses såsom förderfligt v),

3»———mrnmmm i
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t) Placat♦ zp

Apr.

u) Placat.

$uni 16g4.

10
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f

<2,

Bei,

v) Ifr. K*F.

2?

- —

/555.

I Upsala L3n finnas Krono- och Skatte-|f|, 7tw% Hemman. Flint¬

Bonder 3 flere stållen innehafvare af

berg

i

Om det är
allmänt

p.

Apr, 1810«

i8
samt

hinderligt batle £ör folkets förökning och jordens cul-

i ett land, der jordbruket utgör en hufvudnäring; så
måste en stridig ytterlighet eller jordens
sönderstyckning
i allt för små delar äfven medföra de olägenheter, livar med alla ytterligheter vanligen äro förknippade.
I annat
fali eller om jorden blifver för liten att föda sin ägare,
tur

tillgrip es

en

skadlig binäring och jorden försummas, eller

tillgriper han förderfliga medel att för tillfället afhjelpa nö¬
den.
FÖljderne af detta förhällande se vi å de orter, der
Hemmans-klyfningen fått äga rum utöfver det i författnin¬
garne utstakade besuttenhets-måttet.
Genom
ga stadganden torde likväl dessa olägenheter

ändamålsenli¬
upphöra, och
Hemmans-klyfningen i betydlig mohn komma att bidraga
till Landets ökade produktion och i följd deraf tillväxande
välmagt.

