








Till Hans Kejserliga M^estät 

Från den för revision af författningarne rö

rande boställsvården nedsatte komité. 

Underdånigst. 

Sedan undertecknade komiterade, enligt Eders Kejserliga Majestäts Nådigste 
förordnande af den 2 sistlidne April, slutfört granskningen af nu gällande författnin
gar rörande förvaltningen af kronans kungsgårdar och boställen, och i sammanhang 
dermed öfverlagt huruvida och på hvilka vilkor desamma framdeles må utarrenderas, 
samt i sådant fall om de förändringar uti sagde författningar som kunde vara påkal
lade, för att i möjligaste måtto upphjelpa hushållningen å berörde egendomar, så få 
komiterade härmed i underdånighet underställa Eders Kejserliga Majestäts Nådiga 
pröfning bilagde underdåniga förslag till reglemente för förvaltningen af kronans 
boställen och kungsgårdar, hvarom komiterade enhälligt sig förenat; hvarjemte ko
miterade utbedja sig att här underdånigst få framställa, ej mindre de motiver som 
legat till grund för detta förslag och de skäl hvilka föranledt komiterade att i de 
fleste delar afvika ifrån hvad hittills varit i ämnet stadgadt, än de åtgärder komite
rade för öfrigt ansett vara af behofvet påkallade. 

Nu gällande boställsordning af den 15 September 1752 och kongl. förklarin
gen deröfver af den 23 Januari 1770, hafva tydligen utgått ifrån den förutsättning, 
att de för militie-staten anordnade boställen, bestående af dels kungsgårdar eller 
krono säterier, dels vanliga kronohemman, till ett antal af vid pass sjuhundra femtio 
lägenheter, skulle disponeras till bostäder för indelte arméens öfver och underbefäl, 
och att, i följd deraf, täta ombyten af boställenas innehafvare, genom befordringar, 
transporter, afsked eller dödsfall, måste inträffa. Med afseende å detta förhållande 
blef, såsom den enda utväg för vidmakthållandet af boställenas åbyggnad och häfd, 
skyldigheten att dertill bidraga fördelad emellan de omvexlande innehafvarene, så
lunda att hvarje år hade sitt bestämda åliggande; och derigenom hafva de, minutiösa, 
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vidlyftiga, men detta oaktadt svårfattlige stadganden om årliga byggnads- och häfde 
skyldigheter uppkommit, som till största delen upptaga ofvanåberopade boställsord-
ning, utan att likväl de föreskrifter som åsyftat odlingsföretag och andra vigtigare 
förbättringar af boställenas jordbruk, kunnat leda till ändamålet, enär frukten af de 
betydliga kostnader dylika medföra vanligen fordra längre följd af år för att mogna 
och vedergälla derå gjorda uppoffringar. Men detta oaktadt torde, så framt militie 
boställena än framgent komma att användas till deras ursprungliga ändamål, föga 
någon ändring i förenämnde stadganden påkallas eller ens kunna tillvägabringas, så 
länge den osäkra besittningstiden med dess följder af årliga byggnads- och häfde 
skyldigheter qvarstår. Numera har dock skälet för militär befälets förseende med 
boställen, efter förändrade tider och förhållanden, upphört. Indelte arméen organise
rades nemligen på en tid då landet ännu var glest befolkadt och, i afseende å kultur, 
så föga framskridit att boningar lämplige för ståndspersoner icke kunde i lands-
orterne påräknas; och då det likväl, för bibehållande af ordning och skick inom in
delta arméen, var nödvändigt att militär befälet vore inom sine distrikter bosatt, 
blefvo för afhjelpandet af denna brist ifrågavarande boställen inrättade. Efter för
loppet af halftannat sekel, har dock odling och kultur gjort sådane framsteg att, se
dan en del af indelte arméen under de sednaste åren åter uppsatts, erfarenheten vi
sat, att dess befäl i allmänhet icke saknat tillfälle till lämplige bostäder inom en 
hvars stationsort. Med afseende härå och sedan numera nästan alla militie boställen 
hemfallit under kronans omedelbara disposition, samt redan förvaltas genom arrenden, 
hvilka utgöra en ibland militiefondens vigtigaste inkomst källor, hafva komiterade 
vågat förutsätta, att detta dispositionssätt af nämnde lägenheter än framdeles kom
mer att fortfara och att således någre boställen icke vidare åtfölja tjensterne vid 
militär befälet; hvarföre ock komitterade så mycket heldre ansett sig böra inskränka 
ifrågavarande förslag, endast till sättet och vilkoren för samtlige boställens och kungs
gårdars utarrenderande samt kontrollen öfver deras förvaltning, som, genom nyss
nämnde dispositionssätt af kronans boställen, otvifvelaktigt vinnes, utom en bestämd 
fördel af framtida betydlig tillökning i militiefondens inkomster, ett särskildt, för 
landskulturen och jordbrukets uppkomst^ vigtigt ändamål. 

Att i Finland jordbrubet icke gjort de märklige framsteg som denne högst 
vigtiga näring i sednare tider vunnit uti andra länder kan nemligen icke förnekas. 
Orsaken dertill torde till en icke ringa del böra sökas i den omständighet, att lägen
heter med ett ordnadt jordbruk, hvarifrån förbättrade hushålls methoder enligt sakens 
natur böra utgå, äro i de flesta trakter af landet sällsynte; enär den ojemnförligt 
största delen af Finlands jord innehafves af allmoge, som, enligt sitt konservativa 
lynne, strängt vidhålla fådrens plägseder samt hushållssätt och icke frångår desse förr 
än den, genom nära till hands varande exempel under en följd af år, sjelf hunnit 
öfvertyga sig, att ändring af de gamla methoderne, verkeligen medför säker fördel. — 
Det vore således af synnerlig vigt, att sådane lägenheter, hvarifrån exempel i nämnde 
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afseende kunde hemtas, vore i alla trakter befintHge; och dertill synes kronans kungs
gårdar och boställen, såsom spridde nära nog öfver hela landet, vara särdeles lämp
lige, om förvaltningen af desse egendomar och hushållningen derstädes blefve så or
ganiserad och kontrollerad, att de kunde tjena allmogen såsom efterdömen. Detta 
åter torde vinnas genom förenämnde lägenheters utarrenderande på sådane vilkor, att 
ett i alla delar tidsenligt och efter lokal förhållanderne lämpadt jordbruk der införes 
och underhålles. Men på det sådant må kunna skäligen påräknas, måste, i bredd 
med det allmännas, äfven arrendators enskilda fördel tagas i öfvervägande, så att de 
kostnader och mödor han nedlägger må komma honom och hans arfvingar tillgodo. 
I detta ändamål hafva komiterade alltså föreslagit, jemte särskilde föreskrifter i af
seende å odlingar och jordförbättringar, eller i allmänhet boställenas goda häld och 
deras förseende med ändamålsenlig åbyggnad, att arrendetiden hädanefter utsträckes 
till femtio år; dock sålunda att, på sätt det underdåniga förslaget till reglemente 
närmare innehåller, det årliga arrendet i allmänhet tillökas efter tjugunde året med 
tio och efter trettionde året med ytterligare tio procent af primitiva beloppet, så att 
kronans fördel af den förbättrade hushållningen äfven iakttages; hvarförutan komite
rade till än större uppmuntran för idogheten, föreslagit, att arrendator eller dess arf
vingar, äfven efter de femtio årens förlopp, under vissa vilkor, äga företräde till nytt 
arrende af samma lägenhet. 

På det de blifvande arrendatorerne icke må, såsom nu är fallet, genast efter 
tillträdet, innan någon skörd erhållits, genom kontanta arrendets betalande i förskott, 
beröfvas ett ofta oundgängligt rörelse kapital, och derigenom urståndsättas att ifrån 
början införa en välinrättad hushållning, hafva komiterade föreslagit att hela arren
det först vid utgången af hvarje arrende år skall, på samma tid som öfrige från jor
den utgående räntor, erläggas; hvarjemte komiterade, med afseende derå att penninge 
värdet kan, under en tid af femtio år, undergå vexlingar, ansett det framdeles hela 
arrendet bör bestämmas i spanmål, såsom den säkraste värdemätare, under vilkor 
likväl att hälften deraf alltid skall i kontant efter medel-markegång afbördas, hvar-
emot den andra hälften må af arrendator erläggas antingen efter enahanda grund i 
penningar eller ock in natura. 

Beträffande lägenheternes bebyggande hafva komiterade helt och hållet från
gått den uti nu gällande författningar stadgade årliga byggnadsskyldighet, såsom, om 
ej omöjlig, åtminstone ytterst svår att bestämma och värdera, samt i dess ställe före
slagit den enda allmänna föreskrift, att hvarje kungsgård och boställe alltid skall 
vara försedt med en väl underhållen efter lokal och egendomens behof lämpad åbygg
nad, hvars särskilde beskaffenhet reglementet närmare upptager. Härigenom torde 
ändamålet enklast och redigast vinnas, utan att dermed någon tillökad tunga åhvälf-
vas de blifvande arrendatorerne, enär desse vid arrendets tillträde, böra, enligt nu 
gällande lag, få emottaga boställena försedde med full laga åbyggnad eller ock er
sättning af afträdaren för derå befintelige brister. 
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Men utom de förra laga husen anse komiterade att å en del boställen samt 
å kungsgårdar, karaktärshus böra uppföras, och sedermera alltid i fullgodt stånd^ 
lika med öfriga laga hus, underhållas, på det arrendet af sådane boställen, som till 
läge eller ägoförmåner äro af större värde, må kunna eftersträfvas af ståndspersoner. 
Ibland desse finnas nemligen, ock kommer troligen alltid att finnas många, som sakna 
egen jord och tillgång att sådan inköpa, men dock med intresse omfatta jordbruket 
och äfven äga det måttliga förlag som erfordras för att väl häfda en egendom, hvil-
ken ej fordrat något kapital till inköp, och som dessutom besitta de insigter och den 
bildning att goda efterdömen i allt hvad till landskulturen hör, kan af dem påräknas. 
För att bereda slike personer tillfälle att öfvertaga arrende af boställen måste dock 
desse vara försedde med lämplige karaktärskus; och af sådan anledning föreslå ko
miterade i underdånighet: att kungsgårdarne och alla de boställen som, i anseende 
till belägenhet eller ägotillhörigheter, pröfvas så förmånlige att deras utarrenderande 
åt ståndspersoner kan påräknas, skola af blifvande arrendatorer, inom en tid af tio 
år efter tillträdet, ovilkorligen förses med karaktärshus, större eller mindre eftet bo
ställets storlek, och endast de ringare boställen som egentligen lämpa sig för utarren-
dering åt mindre bemedlade, derifrån frikallas, samt att således i afseende å bygg
nadsskyldighet, samtlige boställen fördelas i trenne klasser, på sätt det underdåniga 
förslaget till reglementet närmare innehåller: och torde, i och för bestämmandet af 
den klass hvartill hvarje boställe hänföres, en hufvudsaklig grund böra hemtas ifrån 
det arrendebelopp detsamma, enligt föregången uppskattning, anses kunna erlägga. 
Härvid böra dock komiterade i underdånighet tillägga, att om fyrahundra rubel an-
tages till minimi arrende för första klassens boställen och etthundra fyratio rubel, 
eller motsvarande belopp i spanmål, för andra klassen, så skulle, efter de låga ar
renden som för det närvarande erläggas, endast sexton boställen komma att upptagas 
i första och nittiotvå i andra klassen, hvaraf blott femton befinnas inom de fyra öfre 
länen: deraf synes följa att, vid klassifikationen, hvilken af Senatens ekonomie depar
tement torde, efter föregången uppskattning, fastställas, bestämdt afseende icke borde 
fästas endast vid beloppet af det arrende som för det närvarande ifrån hvarje boställe 
kan påräknas, utan dervid jemväl tagas i betraktande lägenheternes ressurser för 
framtida förbättringar, deras belägenhet och andra omständigheter som kunna föran
leda att äfven boställen, hvilka nu äro af ringare värde, borde med karaktärshus för
ses och således till högre klass hänföras. 

Då komiterade sålunda för blifvande boställsarrendatorer föreslagit särskilde 
nya skyldigheter, så väl vid ägo häfden som rörande åbyggnaden, och dervid icke 
kunnat förbises, att allt detta erfordrar i början, kostnader drygare än som skäligen 
kan påräknas hos arrendatorer, hvilkas tillgångar vanligen blifva medtagne genom an
skaffning af nödige inventarier och förlager; så hafva komiterade ansett af vigt, att 
äfven föreslå medel för ofvannämnde skyldigheters uppfyllande. I detta ändamål och 
under öfvertygelse att lämplige låne understöd vore i detta afseende särdeles gagne-
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lige, då de derjemte uppmuntra till idoghet och företagsamhet, våga komiterade i 
underdånighet föreslå, att militie boställs kassans nuvarande tillgångar och framtida 
inkomster, må med ändring af hvad genom Eders Kejserliga Majestäts Nådiga regle
mente af den 29 Maj 1817 är stadgadt hädanefter, enligt deras, genom indelnings 
verket och derom utfärdade författningar, uttryckeligen bestämde ändamål, användas 
uteslutande till fördel för militie boställen och således kassans disponibla tillgånger, 
i detta ändamål, tills vidare och så länge behofvet fordrar, utlånas endast åt arrenda
torer af dessa boställen, till understöd för uppförande af karaktärshus och verkstäl
lande af odlingar eller vigtigare jordförbättringar samt främst deribland grunddikning, 
emot en årlig ränta af fyra för hundrade och med iakttagande hufvudsakligen af 
följande: 

a) att ansökningen om desse lån, hvilken bör innehålla uppgift om det ändamål 
hvartill medlen skola användas, pröfvas af Senatens militie expedition. 

b) att lånen beviljas ifrån minst etthundra till högst ettusen rubel, emot skuld
sedel med derå tecknad borgen eller annan säkerhet, att återbetalas nio år efter med
lens lyftning, dock med vilkor att om arrendator styrkt det han verkställt betydligare 
odlingar eller jordförbättringar, hvilka ännu icke ersatt hostnaderne, omsättning af 
lånet må medgifvas, emot ny skuldsedel, på sex år, med förbindelse att utom räntan 
minst en sjettedel af kapitalet årligen återbetalas. 

c) att byggnad af karaktärhus må medföra företrädesrätt till desse lån; dernäst 
jordförbättring genom en ändamålsenlig grunddikning och sedan nyodlingar, särdeles 
af kärr. 

d) att vid ekonomiska besigtningarne undersökes och i instrumentet antecknas, 
huruvida låne medlen användts till det bestämda ändamålet, och att, om så icke skett, 
lånet är genast förfallet till återbetalning jemte sex procents ränta för löpande året: 
i hvilket afseende underrättelse om de ifrån boställskassan utgifne lån samt det ända
mål hvartill de beviljats, bör vid hvarje års slut vederbörande inspektörer öfver bo-
ställsvården meddelas. 

e) att om med den årliga räntebetalningen fördröjes två månader utöfver förfallo
dagen, å militie expeditionens pröfning ankommer huruvida lånet derigenom kan an
ses till återbetalning förfallet. 

Det hittills öfliga sätt att verkssälla arrende auktion på samma dag å Lands
kontoret i länet samt å vederbörande expedition i Senaten, hafva komiterade ansett 
numera föga motsvara ändamålet, utan endast medföra onödiga kostnader samt stun
dom föranleda till missbruk; och föreslå derföre i underdånighet, att arrende auktio-
nerne framdeles anställas endast å landskontoret, men i afseende å pröfningen af de 
skeende arrende anbuden, hvarmed komme att förfaras på sätt hittills varit öfligt, 
utbe sig komiterade att särskildt få fästa Eders Kejserliga Majestäts Nådiga upp
märksamhet å nödvändigheten af en bestämd grund för denna pröfning, och sättet 
huru denne kunde vinnas, på det, å ena sidan kronan må erhålla det arrende henne 
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bör tillkomma, men ock å andra sidan oskäligt dryga arrende anbud, som hafva till 
grund lättsinne eller dåliga motiver och till följd den arrenderade lägenhetens utar
renderande, ej må antagas. För hvarje egendoms ägare är det tydligen af vigt, 
särdeles då fråga är om egendomens upplåtande på arrende under en längre tid, att 
äga noga kännedom om lägenhetens beskaffenhet, dess fördelar och brister och att 
på grund deraf kunna uppskatta egendomens värde, samt den behållne afkomst der-
ifrån skäligen bör kunna påräknas, så att vid bestämmandet af det årliga arrende
beloppet, ägarens och arrendators ömsesidiga rätt och fördel må kunna behörigen 
iakttagas. 

En sådan kännedom om kronans boställen och kungsgårdar i landet, äges 
icke för det närvarande: den blir dock nödvändig, om pröfhingen af blifvande arrende 
anbud skall erhålla en säker grund och icke bero af tillfälligheter, såsom konkurrens 
af spekulanter eller desses inbördes öfverenskommelser; och af sådan anledning samt 
efter öfvervägande af det ofvananförde, våga alltså komiterade i underdånighet före
slå den i många afseenden vigtiga om ock kostsamma åtgärd, att samtlige till kro
nans omedelbara disposition hemfallne boställen och kungsgårdar, må, så snart sig 
göra låter, undergå en noggrann uppskattning eller värdering, och att således i främ
sta rummet detta ofördröj ligen verkställes å dem ibland desse lägenheter som nu äro 
eller snart blifva till nytt arrende ledige, så att instrumenterne deröfver kunna vara 
till vederbörande expedition i Senaten insände innan lägenheterne till arrende utbju
das. Desse uppskattningar skulle enligt komiterades åsigt lämpligast verkställas efter 
hand af i detta ändamål förordnade särskilde kommisioner, bestående hvarje af en 
ordförande och tvenne gode män, som äga kännedom om ortens lokal förhållanden 
och jordbruk. För hvarje län borde en, eller, der så behof för första året göres, flere 
ordförande, efter vederbörande guvernörers förslag af Senaten förordnas; och torde 
dertill företrädesvis kunna användas inspektörerne öfver boställsvården. Ordföranden 
skulle derefter äga hos guvernören i länet föreslå och guvernören förordna de gode 
männen särskildt för en eller flere socknar eller för hvarje härad efter omstän
digheterna 

Förenämnde kommissioner, hvilka borde åtnjuta skäligt arvode, ålåge det att 
å ort och ställe, i den ordning belägenheten antyder, noga besigtiga hvarje boställe 
och kungsgård, med ledning af karta och dess beskrifning, som å alla desse lägenhe
ter böra enligt lag vara till hands och af arrendator skola upptes, samt att deröfver 
författa särskildt instrument, upptagande deruti såsom grund för den skeende värde
ringen, noggranna och fullständiga uppgifter om följande: 

medelväxt i korntal, tillfälle till utvidgning, ömtålighet för frost, samt tillgång 
till mull, granris, kalk och andra gödningsämnen. 
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S:o. Äng: jordmån, myllans djup och beskaffenheten af dess grund, areal-vidd, 
medelafkastning och huru många kreatur och dragare dermed underhållits, hö-
slag, häfd, aflopp samt tillfälle till vidare odling eller förbättring. 

4:o. Betesmark: jordmån, växtlighet, ungefärlig vidd och aflägsenhet ifrån bolstaden. 
5:o. Skog: dess jordmån och beskaffenhet i allmänhet, växtlighet, vidd, aflägsenhet 

ifrån bolstaden samt huruvida, med afseende å lokalförhållanden och afsätt-
ningstillfålle, försäljning derifrån kan, utan äfventyr för skogens säkra framtida 
bestånd, äga rum, och i sådant fall af hvad slag och ungefärligt belopp. 

6:0. Kärr: deras vidd, myllans djup, grundens beskaffenhet, aflopps tillfälle samt 
de större eller mindre svårigheter dervid möta. 

7:o. T o r p : desses antal, ränta eller dagsverksskyldighet, åbyggnad, häfd samt åker 
och ängsvidd och beskaffenhet, äfvensom det antal dragare och kreatur som 
der underhållas. 

8:0. Fiske, qvarn eller qvarnställe, trädgård, humlegård och andra förmoner beskrif-
vas sist; äfvensom tillfälle till af sättning. 

Sedan ofvanstående utredning blifvit inhemtad och antecknad, företages upp
skattning eller beräkning af den behållne afkomst som ifrån egendomen kan årligen 
påräknas, och det arrende, utfördt i spanmål, som alltså, efter afdrag af skäligt för
valtnings arfvode, derifrån borde kunna utgöras: äfvensom yttrande bör meddelas om 
den klass hvartill bostället i afseende å byggnadsskyldighet bör räknas. Instrumentet, 
af kommissionen underskrifvet, insändes till länestyrelsen, för att, med guvernörens 
yttrande i ämnet, öfverlemnas till Senatens ekonomie departement, som derå torde 
bestämma den klass hvartill bostället i afseende å byggnadsskyldighet bör hänföras, hvar-
efter uppskattningsinstrumenterne förvaras i vederbörande expedition af Senaten till upp
lysning såväl vid pröfningen af arrende anbuden, som vid framtida bedömmande af 
de förbättringar arrendatorerne åstadkommit. Dessutom borde äfven karta med dess 
beskrifning öfver hvarje boställe och kungsgård, till bemälde expeditioner, genom 
landtmäteri öfverstyrelsens försorg, så fort sig göra låter, anskaffas på det fullständig 
kännedom om alla dessa egendomars ägor, tillhörigheter och förmoner alltid må vara 
tillgänglig å den ort der högsta styrelsen öfver sagde lägenheter handhafves. Genom 
tillgång till förenämnde handlingar torde pröfningen af blifvande arrende anbuds 
antaglighet blifva lättare och säkrare; så att dervid afseende kunde fästas äfven å 
spekulanternes personlighet samt huruvida denne ger grundadt hopp om egendo
mens sorgfålliga skötsel och vård, och icke alltid anbudens belopp bestämma an
tagandet. 

Hvad om militie boställen här är i underdånighet föreslagit komme äfven att 
iakttagas i afseende å kungsgårdarne samt de förra civilstatens boställen som numera 
äro tifl kronan indragne; endast med den skilnad som följer deraf att desse sednare 
tillhöra Senatens finans expeditions förvaltning. Beträffande deremot de för en del 
ringare landsstatens tjenstemän upplåtne så kallade bohemman, äfvensom de krono 
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nybyggen som blifvit anlagde å militie boställens utbrutne öfverlopps jord, under 
vilkor att de såsom särskildt skattlagde kronolägenheter skulle förblifva under bo-
ställshafvarens disposition; så alldenstund alla desse lägenheter erlägga jordeboks 
ränta till fulla beloppet, och de icke heller åtnjuta några andra boställsfriheter, kunna 
desamma, efter kamerala principer icke hänföras till boställen, utan torde bohemma
nen, kvilka egentligen äro vanlige kronohemman hvarå åborätten innehafves af tjenste
män, bibehållas vid det ändamål hvartill de äro upplåtne. Men ehuru de å militie 
boställens öfverloppsjord anlaggde och under bostället bibehållne nybyggen, icke kun
na, i saknad af alla boställsfriheter, betraktas annorlunda än som andra krononyhem-
man, så utgöra de dock en militieverkets tillhörighet, som icke torde derifrån böra 
skiljas, och då det dessutom synes vara för militiefonden fördelaktigare om desse lä
genheter förblifva under kronans omedelbara disposition hemställer komiterade i un
derdånighet, om icke nämnde nybyggen framdeles kunde såsom särskilde lägenheter 
förvaltas genom arrenden på enahanda sätt och vilkor som boställen: vid hvilket för
hållande desamme äfven borde införas i boställs-rullorne under särskild rubrik: men i 
detta fall borde ock jordeboksräntan ifrån slike lägenheter afföras ifrån jordeboken 
och inbegripas under arrende afgifter, likasom å boställen. 

Enligt hvad här ofvan är i underdånighet föreslagit, förekommer ibland de 
föremål som vid boställenas uppskattning borde undersökas, äfven skogen och huru
vida afsalu derifrån kunde påräknas. Afsigten dermed och skälen dertill, utbe sig 
komiterade att här närmare utväckla. Enligt hvad kändt är, innehafva en del bostäl
len i det inre landet vidlyftig och god skogsmark, hvarifrån större partier moget såg-
timmer kunde årligen, utan äfventyr för skogens säkra bestånd i framtiden, försäljas 
och lemna arrendator en betydlig årlig inkomst. En mängd andra boställen tillyder 
ock öfverflödige skogsmarker, som kunde aflåta, om icke sågstock, åtminstone bygg
nadstimmer och andra skogsprodukter. Ifrån dessa dyrbara skogar har i allmänhet 
hittills försäljning lagligen icke kunnat ske och ingen fördel kronan tillskyndas, och 
likväl äro de på mångfaldiga ställen mer eller mindre sköfiade, emedan arrendato
rerne. de ende som möjligen kunnat förekomma åverkningarne, icke haft något gagn 
af öfverflödig skog och således föga vårdat sig om dennes fredande. För att afhjelpa 
detta beklagliga förhållande och bereda kronan tillbörlig fördel af dess egendom, se 
komiterade ingen annan utväg, än att den, genom nu gällande lagar, ytterst in
skränkta rätt till försäljning af skogsprodukter ifrån boställen, hädanefter lämpligen 
eftergifves, så att icke allenast arrendatorerne derigenom skulle erhålla nu saknad 
uppmuntran att Ireda och vårda boställes skogar, utan äfven kronan vinna en sanno
likt icke obetydlig tillökning i arrende summorne. Komiterade draga derföre icke i 
betänkande att på sätt dess underdåniga förslag till reglemente innehåller, i under
dånighet tillstyrka, att arrendatorer af sådane boställen som äga så betydlig skog att 
afsalu derifrån kan, med dennes säkra bestånd, medgifvas, må hädanefter till sådan 
försäljning under visse vilkor berättigas. 
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Men på det något missbruk härmed icke må ske, och den årliga afverknings-
rätten något nära kunna bestämmas, föreslå komiterade underdånigst, att ordföran-
derne i ofvanomförmälde uppskattnings kommissioner åläggas, efter hand till guver
nören i länet insända förteckning på de boställen, der, enligt hvad vid uppskattnings-
förrättningarne utredts och instrumenterne deröfver närmare upplysa, någon betydli
gare försäljning af skogsprodukter, utan skada eller afsaknad för bostället kan äga 
rum; och att guvernören i anledning deraf anbefaller läneforstmästaren att i god tid 
och minst två år före nuvarande arrendes utgång undersöka förhållandet och der öf-
verfiödig skog finnes, efter rätta forstgrunder, indela sådane boställsskogar, hvar för 
sig, till årligt hygge, samt uträkna och noga bestämma huru mycket såg- och bygg
nadstimmer eller andra skogsprodukter, sedan alla boställets egne behofver blifvit af-
räknade, kan årligen försäljas. Instrumentet häröfver skulle sedan, genom guvernören 
insändas till Senaten, som i anledning deraf torde i Nåder tillåtas bestämma till hvad 
belopp skogsförsäljning får å hvarje boställe äga rum, ifrån det år nytt arrende derå 
börjas: hvarom vederbörande guvernör skulle underrättas, för att vid blifvande arrende 
auktion eller, om så önskas, dessförinnan, vederbörande spekulanter meddelas; äfven
som afskrift af forstmästare instrumentet jemte Senatens beslut, torde inspektören 
öfver boställsvården till kännedom och efterrättelse tillsändas. För de boställen som 
nu äro till nytt arrende ledige eller blifve dertill förfallne, borde vederbörande an
befallas att i nämnde afseende vidtaga så skyndsamma åtgärder, att afsalu rättig
heten af skogsprodukter må kunna vara bestämd och vederbörande meddelad innan 
arrende auktionen verkställes, emedan denne rättighet måste väsendtligen inverka på 
arrende anbuden. 

För alla de boställen der särskild rättighet till afsalu af skog meddelas, 
komme naturligtvis denne rättighet att i arrende kontraktet bestämmas. 

På öfrige ställen åter, der antingen någon mindre betydlig eller ock ingen 
försäljning af skog kan påräknas, bör i alla fall skogen af forsttjensteman så snart 
sig göra låter, behörigen undersökas och indelas samt afverkningsrätten bestämmas: 
och torde det såsom en skälig uppmuntran medgifvas arrendatorerne, att af den så
lunda bestämde afverkningsrätten sig begagna äfven till försäljning, dock under vilkor 
att vid förlust af denna rättighet utom laga bot, icke i någon mon densamma öfver-
skrida, och att för öfrigt boställsskogen efter rätta forstgrunder noga vårda; så att 
härigenom må vinnas goda efterdömen för en rationel skogshushållning, och allmänt 
gagn således dermed åstadkommas. 

I afseende å åker och ängsskötsel samt odlingar, hafva komiterade icke an
sett lämpligt att föreslå några närmare detaljerade föreskrifter, än dem det underdå
niga förslaget till reglemente innehåller, emedan hvad deri bör särskildt å hvarje 
boställe tillgöras eller iakttagas, beror af lokala förhållanden och andra omständig
heter, samt ändamålet lämpligast torde vinnas om ekonomiske besigtningarne och 
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husesynerne med noggrannhet och sakkännedom verkställas, samt lämplige råd och 
föreskrifter i nämnde afseende dervid meddelas. 

För öfrigt hafva komiterade ansett arrendators personliga vistelse å bostället 
samt hans deraf följande jemnare tillsyn öfver hushållningen, utgöra en borgen för 
lägenhetens bättre häfd, och derföre äfven föreslagit det vilkor att arrendator skall 
hafva sitt bo och hemvist å det boställe han under arrende innehar, derest icke, i 
särskilde fall, undantag härifrån af Senaten på derom gjord ansökan medgifves. Till 
detta vilkor hafva komiterade varit föranledde närmast af förhållandet med de bostäl
len som hitintills innehafts af personer hvilka i granskapet dertill ägt egne lägenheter 
der de varit bosatte; erfarenheten har nemligen visat huru sådane boställens till
hörigheter blifvit anlitade för den egne lägenhetens fördel; och dessutom kan det i 
allmänhet antagas för gifvet, att ägares eller arrendators vistelse å en lägenhet, bi
drar till en bättre ordning i hushållningen och ett fördelaktigare resultat deraf. 

Men alla lagar och föreskrifter, äfven de bäst beräknade, blifva utan särdeles 
gagn om de icke efter sin rätta anda tillämpas och deras noga efterlefnad icke följes 
med sorgfållig uppmärksamhet samt allvarligen kontrolleras: härom vittnar äfven det 
mindre goda tillstånd hvaruti, enligt hvad kändt är, militie boställen och kungsgårdar 
nu i allmänhet befinna sig, och hvaraf följden blifvit att arrendet för omkring sju
hundra femtio ifrån jordeboksränta frikallade militie boställen nu icke utgör, efter 
medelmarkegång, mera än omkring sjuttiofem tusen rubel. Reglementariska föreskrif
ter och i sednare tider meddelte uppmuntringar saknas ingalunda; men dermed har 
i allmänhet föga vunnits, och således måste orsaken till nämnde mindre tillfredsstäl
lande förhållande hufvudsakligen sökas uti bristande tillsyn eller kontroll öfver hus
hållningen å nämnde lägenheter sedan det fordna militär befälets särskilda intresse 
att öfvervaka densamma upphört. 

Berörde kontroll har nemligen hittills blifvit handhafd af kronofogdarne och 
kronolänsmännen, för hvilka dock denne omsorg måste vara och förblifva en bisak, 
enär desse tjenstemän äro öfverhopade af så mångfalldiga, olikartade, angelägne och 
ansvarsfulle åligganden och omsorger, att, med ett billigt afseende derå, det icke ens 
kan väntas att de skulle kunnat följa hushållningen å kronans boställen och kungs
gårdar med den jemna uppmärksamhet som dock erfordras, om desse lägenheter skola 
uppryckas ur sitt stillastående. De ekonomiska besigtningarne hafva visserligen blif
vit på riktige tider verkställde och instrumenterne deröfver i öflig form afgifne; men 
naturligtvis har vanligen besigtningen skett med mesta möjliga tidsbesparing: åtmin
stone kan det betviflas huruvida de undersökningar som bordt föregå instrumentets 
uppsättande, verkstälts med för ändamålet nödig noggrannhet, emedan dertill skulle 
erfordrats icke endast en längre tid än besigtningsmännens öfrige tjenstegöromål med-
gifvit, utan äfven en sakkännedom som icke kan fordras eller ens påräknas hos per
soner hvilka ofta icke haft begrepp om ett godt jordbruk och en väl inrättad landt-
hushållning. 
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Vid detta förhållande och så framt boställen och kungsgårdar skola uppfylla 
de vigtiga ändamål att framdeles icke allenast inbringa till kronan de betydliga int 
komster derifrån borde kunna vinnas, utan äfven att i landsorterne gifva goda efter-
dömen i landthushållningens alla grenar, anse komiterade att kronobetjeningens be
fattning med boställen och kungsgårdar, hädanefter må inskränkas endast till skyldig
heten att hos guvernören anmäla om någon arrendator å desse lägenheter förspörjes 
vårdslösa med sina häfdeskyldigheter, samt att då förbrytelser emot boställsreglemen-
tet ägt rum, dem lagligen beifra, men att deremot den egentliga boställsvården, eller 
skyldigheten att verkställa de ekonomiske besigtningarne, samt att med uppmärksam
het följa och med mogna råd eller föreskrifter befordra hushållningen å ifrågavarande 
egendomar, hädanefter öfverlemnas åt särskilde tjenstemän, hvilka skulle uteslutande 
befatta sig med ofvannämnde vigtige åligganden och omsorger. 

I ofvananförde ändamål få komiterade alltså i underdånighet föreslå: att, for 
den närmaste uppsigten och vården å kronans kungsgårdar och boställen, särskilde 
tjenstemän, under benämning af inspektör för boställsvården, må antagas, nemligen 
en för Nylands län med etthundra femtio militie- och tre civilstatsboställen samt en 
kungsgård. 

En for Tavastehus län med etthundra trettioåtta militie- och fyra civilstats
boställen samt en kungsgård. 

Två för Åbo och Björneborgs län med tvåhundra sextiofem militie- och ett 
civilstatsboställe samt fyra kungsgårdar. 

En för Wasa och Uleåborgs län gemensamt med endast nittiosex militie-
boställen och en kungsgård. 

En för Kuopio, S:t Michels och Wiborgs län med etthundra elfva militie-
boställen och två kungsgärder. 

Desse tjenstemän, som borde likställas med läneforstmästarene, skulle af Sena
tens ekonomie departement utnämnas, efter dertill af vederbörande guvernör upprat-
tadt förslag, hvarvid endast sådane personer borde ifrågakomma som vore kände för 
redbarhet, pålitlighet samt kännedom om jordbruket i allmänhet, de nyare methoderne 
för landthushållningen och desses tillämplighet för hvarje ort; och på det nämnde 
tjenstemän må äga uppmuntran och utväg, att med nit och oegennytta uppfylla sine 
åligganden, torde för dem en hvar anslås i lon åttahundra rubel och i resepenningar 
tvåhundra rubel årligen. 

Härigenom skulle visserligen tillkomma en årlig statsutgift af sex tusen rubel 
silfver; men då det öfverväges att antalet af kronans boställen och kungsgårdar i lan
det utgör omkring åttahundra, att desse egendomars värde och afkastning måste ge
nom en i allo god hushållning kunna så uppbringas, att arrendet derifrån skall i en 
icke afiägsen framtid betydligt ökas, samt att kronan deraf finge en rikelig ersättning 
för sagde anslag, utom den oberäkneliga fördel som tillskyndas det allmänna om här
igenom bättre jordbruk och kultur samt dermed en större välmåga sprides kring hela 
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hela landet, så torde Eders Kejserliga Majestät i Nåder finna berörde anslag icke 
för drygt. 

Angående inspektörernes åligganden, hvilka äro här ofvan i allmänhet om
nämnde, så hafva komiterade, för deras närmare bestämmande i underdånighet ansett 
sig böra föreslå de stadganden som äro införde uti reglementets 4:e kapitel; hvarvid 
här bör tilläggas att inspektörerne, vid slutet af hvarje år borde afge en kort berät
telse öfver de af dem under årets lopp verkställde besigtningar och besök å sagde 
lägenheter samt de dervid gjorda iakttagelser; hvilken berättelse skulle inom Decem
ber månads utgång insändas till vederbörande guvernör, som, efter deraf tagen känne
dom, befordrar densamma till Senaten. För öfrigt torde det åläggas guvernörerne att 
vaka deröfver att nämnde tjenstemän med nit och sorgfällighet sine skyldigheter full
göra, och om skäl till anmärkning deremot förkommer, vidtaga den åtgärd som kan 
finnas nödig, 

Hvad ytterst vidkommer husesynerne, som utgöra den slutliga kontrollen öfver 
boställsförvaltningen, så anse komiterade en hufvudsaklig ändring uti derom nu gäl
lande författningar nödig, på det ändamålet med desse förrättningar må lämpligare 
och säkrare vinnas. Enligt nämnde författningar böra husesynerne anställas; på de 
till landshöfdinge boställen anslagne kungsgårdar af lagman med half nämnd; på öf-
rige kungsgårdar af häradshöfding med fulltalig nämnd; på f. d. officerare boställen 
af häradshöfding med half nämnd; och på underofficerare samt ringare stabsbetjentes 
boställen af kronofogden med fyra nämndemän. Orsaken till denna olikhet är svår 
att utgrunda, enär kungsgårdars och boställens storlek och betydenhet ingalunda be
stämmes efter deras titel eller fordna disposition, hvarföre ock månget underofficerare 
boställe har vida större värde än åtskillige officerare boställen. Emellertid förloras, 
genom desse fyra olika slags husesyner, den likformighet i behandling af enahanda 
ärender som alltid bör äga rum; och då det för syner sammankallas ett större antal 
nämndemän än behofvet fordrar, förspilles för desse, utan ändamål, tid och kostnad. 

I anledning häraf våga komiterade i underdånighet föreslå: att hädanefter 
alla husesyner, såväl af- och tillträdes som ock mellansynerne hvart tionde år, skola 
å samtlige kungsgårdar och boställen verkställas af vederbörande ordinarie härads
höfding med biträde af fyra nämndemän, samt att der ordinarie häradshöfding vore 
af laga skäl hindrad verkställa husesynerne, vederbörande hofrätt, på derom gjord 
anmälan, må särskildt för desse förrättningar förordna lämplig extra domare, på det 
husesyner icke komma att verkställas af unga extra domare, som, med goda juridiska 
insigter, dock ofta sakna all erfarenhet och kännedom om jordbruket och landthus-
hållningen. Men då komiterade sålunda föreslagit en tillökning uti häradshöfdingarnes 
åligganden har sådant skett under förutsättning att de derföre äfven skola åtnjuta 
någon godtgörelse. Hittills hafva hvarken domare eller nämnd varit berättigade till 
någon ersättning för de laga husesynerne, hvilka dock åbragt förrättningsmännen icke 
blott tidspillan utan äfven kontante utgifter för resor, renskrifning m. m.; och då så-



13 

dane icke blott lönlöse, men äfven graverande förrättningar naturligtvis, af dem som 
dermed äro belastade, måste betraktas med en viss, om icke motvilja, åtminstone lik
giltighet, som ingalunda medverkar till förrättningens ordentliga verkställande, så anse 
komiterade, icke blott rätt och skäl, utan äfven omtankan för synernes noggrannhet 
fordra, att desse förrättningar icke må medföra pekuniära uppoffringar hvarken för 
häradshöfdingarne eller för nämndemännen. 

Beträffande åter grunden för ersättningens beräknande, så torde det vara 
mindre lämpligt att här antaga de vanliga reseräkningarne, enär desses granskning 
eller kontroll mötte många svårigheter, utom det att kostnaden derefter blefve nog 
dryg; och derföre våga komiterade i underdånighet föreslå att ofvannämnde ersätt
ning skulle för hvarje af- och tillträdes samt laga mellansyn beräknas, i ett för allt, 
till tio rubel för häradshöfdingen och en rubel för hvarje nämndeman. 

De handlingar i ämnet som blifvit komiterade tillställde biläggas i under
dånighet. Helsingfors, den 15 September 1860. 

Joh. Gabr. von Bons dar ff. 

B. Ehrnrooih. 
Karl Edv. Wilchmann. 

Const. Saurén. 
C. E. Furuhjelm. 

Gust. Svinhufvud. 



Underdånigt förslag 

till 

R E G L E M E N T E 
för 

vården och förvaltningen af kronans kungsgårdar samt militie och 
civilstatens boställen. 

1 Kap. 
Om förvaltning och utarrenderande af kungsgårdar och boställen. 

§ i. 
Alla kungsgårdar samt militie- och civilstatens boställen, hvilka redan äro 

eller framdeles komma under kronans omedelbara förfogande, utarrenderas hädanefter 
uppå femtio års tid, genom offentlig auktion, dervid alla till dem hörande förmoner 
uti arrendet inbegripas, med undantag af kronodagsverken, hvilka ej vidare under nå
got vilkor åt arrendator upplåtas. 

§ 2. 
Auktion till utarrenderande af ofvannämnde lägenheter anställes senast tio 

månader förrän tillträdet sker å landskontoret i det län, der fastigheten är belägen. 

§ 3. 
Innan arrende auktion hålles skall terminen dertill tre månader förut i lan

dets officiella tidningar tillkännagifvas, genom annons, som trenne gånger införes, 
samt i länets kyrkor minst en månad före auktionen kungöres. Börande dervid till
lika meddelas lägenhetens mantal och kort uppgift om dess ägotillhörigheter jemte 
underrättelse att fullständig upplysning om dem samt om byggnadsskyldigheten är 
för allmänheten tillgänglig såväl å vederbörande expedition i Senaten som å lands
kontoret i länet. 

§ 4. 
De som vid arrende auktion vilja göra anbud, böra vid förrättningens början 

inlemna till vederhäftigheten af vederbörande domare eller notarius publikus styrkt 
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proprie borgen för arrende vilkorens fullgörande under de första tio åren af arrende
tiden, äfvensom, der sådant äskas, antingen genast eller efteråt inom förelagd viss tid, 
med tillförlitliga intyg styrka deras frejd, yrke och insigt i landthushållning. 

§ 5. 
Vid arrende auktion skall ordentligt protokoll föras och deri jemväl intagas 

hvarje spekulants högsta anbucL Detta protokoll bör, tillika med spekulanternes bor-
gesskrifter och öfrige af dem ingifne handlingar, äfvensom guvernörens yttrande om 
spekulanternes mer eller mindre lämplighet att jordbruk förestå och antagligheten af 
de gjorda anbuden, ofördröjligen till Senatens ekonomie departement i afseende å 
pröfning insändas. Varder sedan något af dessa anbud godkändt, skall arrende kon
trakt utaf vederbörande expedition utfärdas. 

Af desse kontrakt, hvilka upprättas på svenska och finska språken å hvar sin 
spalt, bör ett exemplar emot stadgade afgifter tillställas arrendator och ett annat, 
försedt med dennes underskrift och förbindelse att arrende vilkoren fullgöra, å veder
börande expedition i Senaten förvaras; hvarutom afskrifter såväl deraf som af borges-
skriften böra meddelas landskontoren och de inspektörer, hvilka för boställsvården 
komma att anställas. 

§ 6. 
Åstundar någon af öfver- eller underbefälet vid den indelta finska militären, 

för erhållande af stadigt hemvist å tjenstgöringsorten, att på arrende öfvertaga der-
inom beläget, å auktion utbjudet militie boställe, och har han vid auktionen icke gjort 
anbud derå, äge att senast före klockan tolf på den åttonde dagen derefter hos guvernö
ren i länet sådant skriftligen anmäla och tillika uppgifva det arrendebelopp han för 
bostället vill erlägga, vidfoge äfven sin anmälan till vederhäftigheten styrkt arrende 
borgen samt vederbörande chefs intyg ej mindre om ordentlighet, god hushållning och 
fallenhet för jordbruk, än att den truppafdelning, vid hvilken han har anställning, är 
roterad inom den socken, der bostället är beläget. Och vare slikt militärbefäl, der 
det förut icke äger lägenhet inom socknen, samt dess anbud finnes antagligt och äldre 
arrendators rätt derigenom i öfrigt ej förnärmas, berättigad att framför annan jemn-
god spekulant bostället omhänderfå på enahanda vilkor och med de skyldigheter ar
rendatorer i allmänhet, enligt detta reglemente, åligga. Dock tillkommer sådan före
trädesrätt, öfverbefål endast till de boställen, som enligt 25 § komma att räknas till 
andra och tredje klassen, samt underbefäl blott till boställen af sistnämnda klass. 

§ 7. 
Den antagna och fastställda arrende-afgiften utgår till oförändradt belopp i 

tjugu års tid, men tillökes derefter från och med det tjuguförsta året med tio pro
cent och från och med det trettioförsta året ytterligare med tio procent af det ur-
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sprungliga beloppet, hvarefter den sålunda med tjugu procent förökade afgiften utan 
vidare förhöjning årligen erläggas in till arrendetidens utgång. Och ansvare arrenda-
torn dessutom för alla lägenheten enligt lag åliggande allmänna utlagor och besvär. 

§ 8. 

Skulle vid den laga husesyn, som innan utgången af tjugunde arrende året 
kommer att hållas, visa sig att arrendator å nyodlingar eller märkliga förbättringar 
af lägenhetens förut uppodlade ägor eller ock å nybyggnad nedlagt betydligare kost
nad, för hvilken motsvarande ersättning honom ännu ej tillgodokommit, bör synerät
ten, efter inhemtad noggran utredning i ämnet, yttra sig huruvida och i hvad mon 
ofvanstadgade förhöjning i arrendeafgiften må kunna arrendator, såsom godtgörelse, 
för längre eller kortare tid eftergifvas eller nedsättas. Och ankommer det sedan å 
arrendator att med bifogande af synerättens betänkande i ämnet, om slik lindring an
mäla sig hos guvernören i länet, som ärendet jemte dess utlåtande deri, till ekonomie 
departementets i Senaten afgörande öfverlemnar. 

§ 9. 
Samma lag vare då lägenhet genom sådana utan arrendators förvållande ti-

made olyckor, eller andra oförutsedda händelser, för hvilka skadestånd annorlunda ej 
kan vinnas, blifvit för en längre tid så försvagadt att det pröfvas icke kunna bära 
ofvanstadgade förhöjning af arrendeafgiften. Är skadan af synnerlig betydenhet, må 
ock efter omständigheterne nedsättning i arrendeafgiftens ursprungliga belopp arren
dator beviljas. 

§ io. 

Arrendeafgiften beräknas hädanefter allenast i spanmål, hälften råg och hälf
ten korn, deraf dock halfva beloppet ovilkorligen skall lösas med penningar efter 
årets medel markegångs pris för hvarje län, men den andra hälften må arrendator 
erlägga hel och hållen eller till någon del antingen in natura eller i kontant efter 
enahanda pris. Försummar arrendator att senast inom den tid, som för krono-
utskyldernes erläggande i allmänhet föreskrifven är, afbörda sig arrendeafgiften och 
har han ej heller utverkat sig eftergift eller anstånd med betalningen deraf, vare 
skyldig att påföljande midfasta, utan vidare uppsägning lägenheten afträda. 

§ i i . 

Sedan arrendator tillträdt förvaltningen af till honom utarrenderad lägenhet, 
vare han skyldig att derstädes bo och vistas samt sjelf om dess bruk och skötsel 
draga försorg. Önskar arrendator annorstädes hafva sitt hemvist bör han hos Sena
tens ekonomie departement dertill utverka sig särskildt tillstånd. 
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§ 12. 

3 

Det afslutade arrende kontraktet äger arrendator icke uppsäga, med mindre 
han dertill gitter visa laga skäl, såsom långvarig sjuklighet och deraf härrörande 
oförmåga att lägenheten behörigen vårda, aflyttning från orten i grund af tjenst eller 
inköp af fastighet, eller andra dylika omständigheter. Börande uppsägning hos gu
vernören i länet anmälas och uppgifvet förfall att lägenheten vidare förvalta dervid 
tillika styrkas, hvarefter ärendet öfverlemnas till vederbörande expedition i Senaten i 
afseende å pröfning och vidare förordnande. 

§ 13. 
Ej heller vare arrendator berättigad att arrendekontrakt å annan öfverlåta, 

utan så är att han ådagalagt drift och omtanka vid lägenhetens förvaltning, i hvilket 
fall sådan arrendator må tillåtas arrendet transportera med vilkor likväl att den per
son, till hvilken öfverlåtelsen sker, pröfvas lämplig att arrendet emottaga. Dock må 
vid slik transport förbehåll ej göras om undantag af jord eller ägor, eller lägenheten 
med annan obehörig last och tunga besväras. Transport ansökning skall med dertill 
hörande handlingar till guvernören i länet ingifvas samt tillika med guvernörens ut
låtande i ämnet jemte inspektörens och kronofogdens i orten af guvernören infordrade 
yttranden till vederbörande expedition i Senaten, i afseende å pröfning, öfverlemnas. 
Varder ansökningen bifallen bör transport resolution af expeditionen utfärdas i den 
ordning om arrende kontrakt är stadgadt. 

§ 14-
Dör arrendator åtnjute hustrun efter honom, sålänge hon enka sitter, lego-

stemman, der hon äger god frejd och gitter ställa borgen för arrendevilkorens full
görande under de nästföljande tio åren. 

§ 15. 
Dör enka eller får hon med arrendet sig icke befatta, eller öfverlefves arren

dator endast af barn, vare myndig son eller dotters man, om hon lefver, eller dotter, 
som är enka, berättigad att arrendet öfvertaga, om de välfrejdade äro och behörig 
borgen ställa. Äro desse flere, må ej bolag tillåtas, utan hafve den företräde till ar
rendet, som dertill pröfvas mest lämplig och fallen. 

Äro de alla lika fallne, må genom lottning bestämmas hvilken arrendet till
falla skall, och hafve dervid dotters man, om hon lefver, eller dotter, som är enka, 
lika rätt som myndig son. Finnes ej myndig son eller dotter, som gift eller enka är, 
eller kunna de arrendet ej emottaga, behålle de omyndiga och oförsörjda barnen det 
gemensamt under förmyndares tillsyn och ansvarighet, intills arrendet framdeles kan 
någon af barnen enskildt upplåtas. 

Äro ej barn till, trade då arrendators fjermare bröstarfvingar i barnens rätt 
och gälle för dem hvad om barnen stadgadt är. 
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§ 16. 
Efterlemnar arrendator hvarken enka eller bröstarfvingar, återgår lägenhetens 

förvaltning till kronan efter tilländagången laga fardag. 

§ 17. 
Har arrendator i lifstiden med den drift och omtanka förvaltat innehafd lä

genhet att arrendets bibehållande är så förmonligt att transportlösen derföre skäligen 
bör äga rum, vare den af hans bröstarfvingar, som arrendet efter honom tillfaller, 
skyldig att till sina samarfva slik utlösen erlägga, till så stor del som på deras lott 
efter laga arfsrätt sig belöper. Uppkommer stridighet huruvida utlösen bör äga rum 
eller om beloppet deraf, må anmälan derom göras hos guvernören, som har att saken 
till synerätts afdömmande öfverlemna. 

§ 18. 
Förmyndare för ailiden arrendators omyndiga barn hafve alltid rätt att arren

det uppsäga eller till annan öfverlåta, dock, såvidt öfverlåtelsen angår, under de vil
kor, som i afseende å den blifvande arrendatorns och transport aftalets godkännande 
i 13 § finnes stadgadt. 

§ 19. 
Sex månader förrän löftesmans ansvarstid tilländagår och tre månader efter 

det borgesman aflidit eller råkat i obestånd, åligger arrendator att i den eller de af-
gåendes ställe till kronofogden i orten aflemna ny till vederhäftigheten behörigen styrkt 
arrende borgen, för att till guvernören i länet befordras. Och bör, sedan löftesskriften 
af guvernören blifvit granskad och tvenne afskrifter deraf tagne, hufvudskriften till 
vederbörande expedition i Senaten i afseende å godkännande öfverlemnas samt aiskrif-
terne meddelas landskontoret och vederbörande inspektör. 

Gitter arrendator icke anskaffa ny borgen eller har han eljest underlåtit att 
inom ofvan utsatt tid fullgöra hvad honom härutinnan till iakttagande föreskrifvits, 
hafve förverkat arrendet. 

§ 20. 
Varder arrendator dömd och afstraffad för tjufnad eller annat nesligt brott, 

eller råkar han i sådant obestånd att han till sine borgenärers förnöjande nödgas 
af stå all sin egendom, hafve jemväl förverkat arrendet. Dock vare hans bröstarfvingar 
berättigade att i den ordning 15 § föreskrifver, arrendet öfvertaga. 

§ 21. 
Då arrendator förverkat arrendet, vare skyldig att utan åtnjutande fardag, 

vid förstinfallande midfasta lägenheten afträda; och vidtage guvernören genast författ-
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ning om densammas utarrenderande i foreskrifven ordning, samt anmäle derom hos 
vederbörande expedition i Senaten. 

Hinner auktion icke anställas i så god tid att tillträdaren kan lägenhetens 
förvaltning vid förenämnde midfasta emottaga, foge guvernören anstalt om förvaltnin
gen under ledigheten, på afträdarens bekostnad, hvarom anmälan jemväl bör hos ve
derbörande expedition göras. 

§ 22. 
Vid arrendetidetidens utgång åligger arrendator, utan föregången uppsägning, 

från egendomen afflytta; men för öfrigt gälle om uppsägning och fardag samt flytt
ning till och från lägenhet hvad derom i 1 mom. 5 § 16 kap. J, B. stadgas. 

§ 23. 
Innan den i 1 § stadgade arrendetid tilländagår eller då uppsägning skett, 

skall ny auktion i foreskrifven ordning hållas, och äge dervid förre arrendatorn, der 
han vid senast hållen husesyn och derefter anställde inspektörs besigtningar befunnits 
hafva ådagalagt drift och omtanka vid lägenhetens häfd och sina skyldigheter i öfrigt 
väl fullgjort, företrädesrätt att arrendet ånyo öfvertaga emot den afgift, som Senaten 
af de vid auktionen erbjudne pröfvar antaglig. 

§ 24. 
Då arrendator eller hans rättsinnehafvare afflytta, skall lägenheten afträdas 

häfdad och bebyggd på sätt här nedan finnes föreskrifvet; och vore afträdaren skyldig 
att derstädes för efterträdarens räkning qvarlemna en tredjedel af allt under föregå
ende året inbergadt boskapsfoder. 

8 Kap . 
Om byggnadsskyldigheten och hvad arrendator dervid har att iakttaga. 

§ 25. 
I afseende å byggnadsskyldigheten skola alla kungsgårdar och boställen, efter 

föregången uppskattning, hvarom särskildt stadgas, i trenne klasser indelas, sålunda 
att till första klassen hänföres alla kungsgårdar, äfvensom de boställen, hvilka till 
ägor och förmoner äro såbeskaffade att arrendet för dem uppskattas till minst åttatio 
tunnor spanmål för året. 

till andra klassen, de boställen hvilka pröfvas lemna en årlig arrende afgift af 
minst trettio tunnor spanmål, och 

till tredje klassen, alla öfrige boställen för hvilka års arrendet icke kan förutsät
tas uppgå till sistsagde belopp. 
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Ankommande det i öfrigt på Senatens ekonomie departement att efter före
stående grunder, dock med tillika fästadt afseende å boställets belägenhet och öfrige 
ortförhållanden, fastställa den klass, hvartill hvarje boställe skall räknas. 

§ 26. 
Å de till första och andra klassen hörande lägenheter skola finnas: 

l:o. Karaktärshus, å första klassens minst tio famnar långt och sex famnar bredt 
och å andra klassens minst åtta famnar långt och sex famnar bredt, samt så upp
förda och inredda som vid förstskeende tillträdes «yn bestämmes. 

2:o. Våningsbyggnad, innehållande stuga för arbets och tjenstefolk samt bak-
eller tvättstuga jemte kammare och förstuga; S:o bodbyggnad, bestående af sädesbod 
och visthus, hvardera med loft; 4:o redskapshus, 5:o vagnslider, 6:o hvälfd källare af 
sten minst åtta aln lång och sex aln bred, uppförd antingen under karaktärs- eller 
våningshuset eller å annat lämpligt ställe, men i sistnämnde fall försedd med svala 
och dubbla dörrar; 7:o hemlighus; 8:o stall; 9:o fähus; 10:o oxhus, der det behöfves, 
och l l :o fårhus, alla med foderskullor eller foderlada, 12:o svinhus, 13:o kok- eller 
brygghus; 14:o minst två rior med loga emellan, äfvensom rum för agnar; 15:o halm
lada, samt 16:o badstuga med skild mält- och badlafve, den sista fristående från väg
gen. 

Man- och ladugården med dertill hörande byggnader, hvilka uppföras till det 
antal och den storlek som vid hvarje egendom efter synerätts bepröfvande erfordras, 
skola hvardera för sig omgifvas med stakett eller annan lämplig stängsel, försedd 
med nödiga portar. Riorne och badstugan böra afsides från gården och såvidt gör
ligt är minst etthundra alnar från den öfriga åbyggnaden uppföras. 

§ 27. 
De till tredje klassen hörande lägenheter böra vara försedde med l:o vånings

hus, innehållande minst gäststuga och boningsstuga med bakugn samt förstuga och 
kammare; 2:o sädesbod och 8:o visthus, hvardera med loft; 4:o redskapshus; 5:o käl
lare; 6:o hemlighus; 7:o stall; 8:o fähus och 9:o fårhus, försedda med foderskullor 
eller foderlada; 10:o svinhus; l l : o ria med loga och rum för agnar; 12:o halmlada, 
samt utom gården badstuga, med mält- och badlafva. 

Alla dessa hus till det antal och den storlek, som af synerätt pröfvas nödigt; 
och böra man- och ladugården, hvar för sig uppföras och omgifvas med särskilda in
hägnader, försedde med nödiga grindar. 

§ 28. 
Å ängarne skola erforderligt antal hölador finnas samt lägenhet underlydande 

skattlagd qvarn, såväl som å ägorne befintliga torp, bebyggas efter behofvet och på 
sätt af synerätt kan blifva föreskrifvet. 
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§ 29. 
För alla de hus och byggnader, som sålunda böra å lägenhet finnas, åligger 

arrendator \ att ansvara i afseende å såväl nybyggnad som underhåll. Behöfves å lä
genhet flere än ofvanuppräknade hus, såsom mjölkkammare, smedja, sjöbod, båthus, 
m. m. må ock de af arrendator byggas och underhållas samt virke till dem från 
egendomens skog hemtas, och höre dessa hus sedan lägenheten till. Dock bör af 
synerätt noga iakttagas att arrendegård af ringa förmoner och ränta ej må belastas 
med för mycken och stor åbyggnad. 

§ 30. 
Till byggnadsämne må användas för boningshus antingen tegel eller timmer, 

samt till andra byggnader, utom nämnde material äfven gråsten, allt efter som å 
hvarje ort tillgång finnes. Likaså må till taktäckning begagnas taktegel eller andra 
eldfasta ämnen, bräder, pertor eller takved med näfver; men ej må tak af halm eller 
rör läggas å andre hus än inom ladu- och rigården samt å ängslador. Liderbyggna
der få äfven af korsvirke och bräder uppföras 

I öfrigt bör iakttagas att till man- och ladugård hörande hus uppföras å 
stenfot minst en aln hög ofvan jord på lägsta stället och efter jordmånens beskaffen
het till erforderligt djup i jorden, särdeles under knutar och eldstäder på det dessa 
ej må genom käla rubbas; att spislar och eldstäder inrättas med brandmurar och 
rör; att husen förses med minst en alns långa takrösten och de betydligare äfven 
med takrännor; att hus, uppförda af timmer, så fort ske kan, knutfordras med bräder 
och sedermera, åtminstone inom mangården, efter hand brädbeklädas, äfvensom såväl 
till väggar som skurtak, då detta är af bräder, med tjenlig färg anstrykas, samt att 
fähusen så inrättas att spillningen ej utkastas, utan kan förvaras antingen under gålf-
vet inom stenfoten eller eljest inom byggnaden, och ankommer det å vederbörande 
synerätt att, då flere hus lämpligen kunna sammanbyggas, dertill förordna samt vid 
skeende nybyggnad så bestämma platserne för husen att ordning och beqvämlighet 
åstadkommes, för hvilket ändamål flyttning af äldre hus eller ock af hela bolstaden 
till annan tomt, då det utan synnerlig kostnad och olägenhet ske kan, äfven må 
föreskrifvas. 

§ 31. 
Arrendator åligger att med sorgfållighet vårda lägenhetens åbyggnad samt ge

nom skyndsamt och noggrannt iståndsättande af alla bristfålligheter derå, utan afbi-
dan å syn och besigtning, eller synerätts förordnande, densamma efter behof förbättra 
och ständigt i full godt skick hålla; men om hus genom ålder och bruk så förfallit, 
att det icke kan genom vidare reparation upphjelpas, bör med nybyggnaden deraf 
anstå och synerätts förordnande afvaktas, derest icke husets bhfvande ställe samt 
storlek och byggnadssätt redan förut blifvit af rätten bestämde. Brinner hus eller 
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blir det genom annan olyckshändelse förstördt, och kan arrendator det ej längre tid 
undvara, må ock sådant hus af arrendator genast uppföras å dess förra eller annat 
lämpligt ställe, äfven då föreskrift saknas om husets blifvande plats, storlek och bygg
nadssätt. 

§ 32. 
Likaledes vare arrendator skyldig att inom foreskrifven tid använda af honom 

uppburne hus röte medel till den nybyggnad eller iståndsättande af de bristfålligheter, 
hvarföre de blifvit utdömde. Underlåter arrendator sådant, åligge det inspektören, att, 
efter föregången anmälan hos guvernören och erhållet förordnande, på arrendatorns 
bekostnad låta det bristande verkställa; och varde sedan kostnaden derföre, efter 
styrkt räkning, hos arrendatorn eller hans borgesmän af kronofogden genast uttagen. 

§ 33. 
Bettädes arrendator med försummelse att inom bestämd tid bättra och istånd-

sätta honom sjelf till lasttagen missbyggnad och vanhäfd, eller verkställa anbefalld 
nybyggnad ankomme på synerättens pröfning huruvida arrendator må anses derigenom 
hafva förverkat arrendet eller ej, och lägge rätten, i senare händelsen, honom viss ny 
tid före att det bristande fullgöra. Uraktlåter arrendator det äfven då, hafve förver
kat arrendet. 

§ 34. 
Å boställe, hvarå karaktärshus härförinnan icke erfordrats, men som numera 

bör dermed förses, åligger arrendator att inom de första tio åren af sin besittningstid 
hafva dylikt hus uppfördt och inredt å den plats, som vid skeende tillträdes busesy
nen af rätten dertill kan bestämmas. 

Försummar arrendator att inom den sålunda bestämda tiden karaktärshuset 
uppföra, gånge som i 33 § säges. 

Har arrendator, innan karaktärshus af honom blifvit uppfördt och före ut
gången af den tid hvarinom detta bordt ske, af en eller annan orsak förverkat ar
rendet eller har lägenhetens förvaltning genom uppsägning eller arrendators död der-
förinnan återgått till kronan, ersatte arrendator eller hans arfvingar i penningar, efter 
afdrag af hvad i detta ändamål tilläfventyrs redan blifvit tillgjordt, så stor del af den 
till karaktärshusets uppförande nödige kostnaden, som, fördelad på tio år, belöper sig 
å den tid arrendator och hans arfvingar arrendet innehaft, och tillfälle desse medel 
efterträdaren mot sådan skyldighet för honom i afseende å medlens användande som 
i 32 § stadgas. 

§ 35. 
Föryttrar eller bortför arrendator, utan vederbörligt tillstånd, från lägenheten 
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laga hus, eller ock annan byggnad, hvartill virke från egendomens skog blifvit hemtad * 
böte hälften af husets värde och uppföre annat i stället eller ersatte detsamma. 

§ 36. 
Arrendator vare pliktig att deltaga i "Bolaget för försäkring emot eldskada 

af egendom å landet", eller annan i landet behörigen tillkommen brandstods inrätt
ning; och åligger arrendator i detta afseende, vid vite af tjugu rubel silfver, att inom 
sex månader efter det han egendomen tillträdt anmäla sig till delaktighet i sådan in
rättning, äfvensom att sedermera hvarje tillkommen nybyggnad senast inom de sex 
första månaderne af året efter det byggnaden fulländats derstädes försäkra. Urakt
låter arrendator att inom foreskrifven tid sådant iakttaga varde af guvernören, på 
inspektörens anmälan, fälld att plikta ofvannämnde vite och förelägge guvernören ho
nom ny tid att sin skyldighet härutinnan fullgöra. Försummar han det äfven då, 
hafve förverkat arrendet. 

Uppbrinner någon byggnad, som genom arrendators efterlåtenhet icke är 
brandförsäkrad, vare arrendator för all derigenom timad skada ansvarig. 

3 Kap . 
Om häfdeskyldigheten och hvad arrendator dervid har att iakttaga. 

§ 37. 
På det häfden af kungsgårdar och boställen må kunna behörigen öfvervakas 

och handhafvas, skall säker karta jemte karte beskrifning finnas öfver hvarje lägenhet, 
samt de af dem, som icke redan blifvit uppmätte, på kronans bekostnad, skyndsamt å 
karta affattas och beskrifvas. Såväl å vederbörande expedition i Senaten, som å 
hvarje kungsgård och boställe bör karta deröfver jemte afskrift af beskrifningen 
förvaras. 

§ 38. 
Arrendatorn skall gödsla och häfda åkern väl, samt genom ändamålsenlig be

handling och skötsel äfvensom medelst användande af tjenlig åkerbruks redskap, be
reda densamma till högsta möjliga fruktbarhet. Inom åkergärden bör arrendator efter 
hand uppodla gräslindor, borttaga sten och stenrösen, som för åkerjordens rätta bruk 
och indelning i ordentliga skiften hinderlige äro, samt, der tjenlig mark finnes, åkern 
småningom tillöka och förbättra. Ej må åkern under något vilkor minskas, men får 
dock till lämplig del med fodervexter besås. 

Åkrarne böra ock förses med ändamålsenliga aflopps och skårdiken samt dess
utom, under höjder eller, der sådant eljest blifver nödigt, med lagg eller nackdiken 
till minst en alns djup, en half alns botten bredd och två alns bredd ofvantill efter 
jordmånens olika beskaffenhet. 
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Önskar arrendator igenlägga skårdiken och ersätta desse med underjordiska 
diken af sten, ris eller tegel, vare äfven dertill berättigad, der grunddikningen är väl 
anlagd, 

§ 39. 

Ängarne böra väl vårdas, rödjas och dikas samt efter hand i mon af till
fälle ökas. 

Allt bete å ängar vårtid, äfvensom sommar- och höstetid, då äng efter regn 
finnes så uppblödt att den genom trampning af kreatur kan taga skada, vare vid vite 
af tjugu rubel förbjudet. Ej heller vare det arrendator tillåtet att ängar till sädes-
vext begagna. Dock må från sådan äng, hvars upparbetande och förbättring åsyftas, 
två sädesvexter taga med skyldighet att ängen derefter tillräckligen gödslas, samt med 
gräsfrö enbart eller och jemte säd till höväxt igenläggas. 

Sker annorlunda, böte tio rubel silfver för hvarje tunneland, derest ängen icke 
finnes hafva varit så mullrik att skada ej skett. 

§ 40. 
Trädgård med planterings land för köksväxter och jordfrukter bör vid hvarje 

kungsgård och boställe finnas efter behof och ortförhållande. Sådan redan befintlig 
odling skall noga vårdas, underhållas och förbättras samt nödtorfteligen utvidgas; men 
der sådant saknas, skall den å tjenligt ställe anläggas och vidmakthållas. 

Humlegård må deremot anläggas eller äldre sådan underhållas endast å de 
lägenheter, der det med fördel ske kan och arrendator för godt finner. 

§ 41. 
Till prydnad planterade träd skola ock vårdas och efter omständigheterna 

med nya förökas. 
Fäller arrendator, utan behörigt tillstånd, till prydnad planteradt ellerl emnadt 

träd, eller låter han sådant fålla, böte som för slik åverkan stadgadt är. 

§ 42. 
Trädgård och planteringsland samt åker, äng och beteshage skola der så tarf-

vas med hägnad omgifvas. Hägnaderne skola väl läggas och med omsorg vidmakt
hållas, samt, särdeles å skoglösa orter, såvidt markens beskaffenhet sådant eljest till
låter, företrädesvis af sten uppföras. 

§ 43. 
Hö eller annat boskapsfoder får ej under något vilkor försäljas eller från bo-

let afföras, ej heller mylla, torf och andra gödningsämnen. Bryter arrendator häre
mot, sjelf eller genom andra, böte för hvart lass hö eller foder, större eller mindre, 
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fem rubel, samt för hvarje lass af det öfriga två rubel silfver, och vare pliktig att 
återskaffa till bolet, för att der användas, dubbelt af hvad han sålt eller bortfört. 

§ 44. 
Der sådant lämpligen ske kan bör betesmarken vid laga husesyn från den till 

skogsväxt tjenliga marken afskiljas, och sedan synerätten bestämt hvad sålunda för 
betesmark anses må, tillkommer arrendatorn att densamma särskildt inhägna. 

§ 45. 
Erfordrar sådan utsynad och inhägnad betesmark eller ock beteshage rödj-

ning, eller är äng skoglupen, må arrendator, utan särskildt tillstånd, fälla derinom 
befintlig skog och, sedan trädstammarne blifvit undanskaffade för att till byggnads
virke, gärdsel eller vedbrand å bolet användas, grenarne och risen efter desamma 
varsamt bränna samt den sålunda lindrigt afsvedjade marken med säd och gräsfrö 
beså, hvarefter samma mark minst två år bör mot kreaturs bete hållas fredadt. 

Kan betesmarken ej från skogsmarken afskiljas må betet genom skogens un-
derqvistande och utgallring förbättras. 

§ 46. 
Allt annat svedjande såväl inom en hägnad betesmark och beteshage, som 

åker, äng samt skog och utmark vare arrendator alltid förbjudet. 
Bryter han häremot vare till de böter och den öfriga påföljd förfallen, som 

för olofligt svedjande å kronans boställen stadgad är. Äro ek, masteträd, mastespira 
eller andra storverksträd, eller skeppsvirke och timmer på sådan sved fällde och be
gagnade eller eljest förderfvade erlägge särskild åverkans bot och ersatte skadan. 

§ 47. 
Arrendator åligger att alla redan befintliga torp vidmakthålla och förbättra. 
Vill arrendator nytt torp upptaga eller ock gammalt utflytta eller inlägga, an-

mäle sådant hos inspektören, som, efter hållen syn och afgifvet betänkande, öfverlem-
nar ärendet till guvernören, på hvilken det sedan ankommer att förordna huruvida 
och under hvilka vilkor sådant må arrendator tillåtas. 

§ 48. 
Kungsgård och boställe underlydande skog skall, så fort ske kan, genom gu

vernörens försorg, af vederbörande forsttjensteman, behörigen undersökas, beskrifvas 
och på karta affattas samt i afseende å ändamålsenlig afverkning efter sig företeende 
ortförhållanden indelas, hvarjemte den tillgång å storverksträd, såg och byggnadstim
mer, stängselvirke, vedbrand och andra skogsalster som kan vara att årligen påräkna, 
bör noga bestämmas och till belopp utsättas. Och äge arrendator, sedan årsutsynin-

4 
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gen blifvit behörigen fastställd, att i öfverensstämmelse dermed, den sålunda bestämda 
årliga afverkningsrätten begagna äfven till försäljning, utan att densamma, vid dubbel 
åverkans bot och ersättningsskyldighet, sedermera får öfverskridas, om ock den fast
ställda års utsyningen icke skulle svara emot arrendatorns husbehof. 

Dock vare arrendator ej förmenadt att öfverallt från lägenhetens skog taga 
virke till förfärdigande af husgeråd samt åker och körredskap, äfvensom begagna till 
bränsle eller tjärubränning stubbar, rötter, vindfällen och förtorkade träd. 

§ 49. 
Näfver äfvensom bark till garfverier, tjärudalars betäckande eller andre behof, 

må vid åverkans bot ej tagas af andra träd, än dem som lofligen fällda blifvit; men 
videbark vare arrendator likväl tillåtet att utan all inskränkning samla, använda och 
föryttra. 

§ 50. 
Har arrendator blifvit tilltalad och sakfälld för otillåtet svedjande å lägenhe

tens ägor, eller olaga skogsförsäljning eller ock annan åverkan å dess skog, ankommer 
på synerättens pröfning huruvida arrendator dessutom må anses hafva derigenom för
verkat arrendet eller icke. 

Lag samma vare om betydligare åverkan å lägenheten yppas och synerätten 
pröfvar att arrendator dervid låtit komma sig grof vårdslöshet i tillsynen öfver skogen 
och andra besvärande omständigheter till last. 

Arrendator beflite sig derföre om att noga öfvervaka det ohägn ej må af frem-
mande å egendomen föröfvas, och der sådant ändock sker, anmäle han derom genast 
hos vederbörande och söke den skyldige till ansvar befordra. 

§ 51. 
Mossor och kärr äger arrendator, utan omgång och särskildt tillstånd, uppodla. 

Är vid sådan odling bränning af nöden, må den med varsamhet användas, så att mat
jorden icke öfverhöfvan fortares. 

§ 52. 
Finnes å lägenhets ägor vattenfall eller tillfälle till anläggning af qvarn eller 

annan inrättning till förmalning eller sågning emot tull, må arrendator, om han deraf 
vill sig begagna, söka tillstånd till anläggningen i den ordning lag och författningar 
derom särskildt föreskrifva. 

4 Kap. 
Om tillsynen och hvad vederbörande dervid hafva att iakttaga. 

§ 53. 
Högsta inseendet öfver de militiestaten indelte kungsgårdar och boställen till-
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hör militie expeditionen samt öfver öfrige kungsgårdar och till kronan indragne civil
stats boställen finans expeditionen i Senaten. 

Den närmare uppsigten öfver desse lägenheter tillkommer åter vederbörande 
guvernörer, hvilka öfvervaka hushållningen å dem genom för detta ändamål tillsatte 
särskilda tjenstemän, benämnda inspektörer för boställsvården. 

Dessutom åligger vederbörande kronofogdar, sjelfve eller genom underlydande 
länsmän, att, likasom härförinnan, hvar inom sitt härad med uppmärksamhet följa för
valtningen å ifrågavarande lägenheter samt om förefallande oskick hos guvernören 
genast anmäla. 

Börande för öfrigt åverkan och andra förbrytelser emot detta reglemente af 
kronobetjente i laga ordning åtalas. 

§ 54. 
Hvart fjerde år, såframt laga husesyn då ej inträffar, åligger inspektör att, 

med biträde af två nämndemän eller tvänne andra inom församlingen bosatte erfarne 
gode män, å hvarje kungsgård och boställe anställa besigtning, som vid bar mark 
hållas skall och om terminen hvartill arrendator bör minst åtta dagar förut under
rättas. 

Vid dessa besigtningar skall noga undersökas om lägenhetens tillstånd, huru 
densamma af arrendator bygges, häfdas och vårdas, om han fullgjort sina skyldig
heter i allmänhet och särskildt hvad honom vid senast hållen husesyn möjligen blifvit 
till iakttagande föreskrifvet, samt huruvida tilläfventyrs erhållet lån ur militie boställs-
kassan blifvit behörigen användt. Öfver förloppet vid dessa besigtningar skall inspek
tören uppsätta protokoll eller instrument särskildt för hvarje boställe, samt deri jem-
väl införa om arrendator inom foreskrifven tid anmält sig till delaktighet i brandstods 
inrättning, om senare tillkommen nybyggnad blifvit behörigen brandförsäkrad och be
loppet af brandförsäkringssumman samt om arrendators borgesmän lefva och fortfa
rande äro vederhäftige, med hvad mera som kan vara förtjent af uppmärksamhet. 

Åf dessa instrument skall inspektören inom två månader efter det synerna för 
året blifvit afslutade, till arrendator aflemna ett exemplar för att å lägenheten för
varas samt till guvernören insända ett annat, för att af guvernören, efter deraf tagen 
kännedom, till vederbörande expedition i Senaten befordras. 

§ 55. 

Dessutom böra så ofta guvernören, till följd af arrendators begäran eller ve
derbörande kronofogdes anmälan om förefallet oskick eller af annan anledning, sådant 
pröfvar nödigt, besigtningar af inspektören anställas, till utredande af de omständig
heter, hvilka synen föranledt, samt äfven dervid särskildt protokoll föras. 

För öfrigt åligger inspektören, på det en oaflåten tillsyn må äga rum, så ofta 
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lämpligen ske kan, besöka arrende godsen samt dervid tillhandagå arrendatorerne med 
råd och upplysningar i afseende å ett förbättradt jordbruk. 

Förspörjer inspektör derunder eller vid af honom anställde besigtningar något 
sådant förhållande, som till arrendets förverkande leda kan, anmäle derom utan tids-
utdrägt hos guvernören, som efter det arrendatorn blifvit i saken hörd och erforder
liga upplysningar inhemtats, äger att efter omständigheterne antingen förordna till 
arrendators afhysande eller ock påkalla synerätt. 

§ 56. 
Saknas å arrendegodset sådane handlingar, som der finnas böra, såsom arrende 

kontrakt, karta öfver ägorne med dertill hörande beskrifning, äldre syneinstrument 
eller annat, äge inspektören derom anmäla hos guvernören, som har att foga anställt 
om anskaffande af hvad som saknas på kronans förskjutande bekostnad. Utredes se
dan att dessa handlingar genom arrendatorns förvållande förkommit eller att honom 
åiegat dem anskaffa, vare arrendator skyldigkänd att ersätta kostnaden, hvilken i 
annat fall stannar kronan till last. 

§ 57. 
Inspektör åligger att inom utgången af januari månad hvarje år till vederbö

rande guvernör insända förteckning öfver alla de lägenheter, å hvilka husesyn eller 
inspektörs besigtning under årets lopp böra anställas. 

Ankommande på guvernören, som af dessa förteckningar äger lemna vederbö
rande expedition i Senaten del, att öfvervaka det husesyner och inspektörs besigtnin
gar i foreskrifven ordning försiggå. 

§ 58. 
Öfver alla inom inspektörens distrikt befintlige kungsgårdar och boställen, å-

ligger inspektören att upprätta ordentlig förteckning eller rulla, härads- och socknevis, 
samt der intaga först kungsgårdar, sedan militie staten indelte boställen jemte de å 
desses öfverloppsjord anlagde och kronans disposition behållne nybyggen, samt sist 
civil statens till kronan indragne boställen; och bör i denna rulla införas antecknin
gar om hvarje lägenhets mantal, natur, förra disposition, ägotillhörighet er, arrenda
torns namn, datum af dennes kontrakt och tillträde till arrendet, när senaste husesyn 
och besigtning å lägenheten blifvit anställd, huruvida, till hvad belopp och i hvad 
ändamål arrendator blifvit med lån ifrån boställs kassan understödd, med hvad mera 
som till kännedom och upplysning rörande ifrågavarande lägenheter kan bidraga. 

§ 59. 
Inspektören bör ock hålla förteckning öfver arrendatorernas löftesmän och ge

nom vederbörande kronofogde göra sig underrättad om desse lefva och fortfarande äro 
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vederhäftige, samt, förrän borgesmännens ansvarstid tilländagår, eller då löftesman 
dött eller råkat i obestånd, i tid förständiga arrendator om ny borgens anskaffande. 

§ 60. 
Vidare åligger inspektör att öfvervara alla husesyner samt dervid iakttaga 

och bevaka kronans rätt och bästa. Ar inspektör af sjukdom eller annat laga förfall 
hindrad att husesyn bevista, anmäle derom hos guvernören, som förordnar annan i 
hans ställe, och bifoge tillika fullständig uppsats öfver sådane omständigheter, å hvilka 
inspektören anser rättens uppmärksamhet företrädesvis böra fästas. 

Dör inspektör, förordne guvernören annan som tjensten under ledigheten bestrider. 

§ 61. 
Begår inspektör tjenstefel af vårdslöshet eller oförstånd eller ock uppsåtligen 

af illvilja eller för gåfvor och egenvinning, vare derföre vid allmän domstol tilltalad 
och dömd efter omständigheterne och sakens beskaffenhet till böter eller tjenstens 
förlust antingen alldeles eller för viss tid; och hafve guvernören makt att honom, så 
länge åtalet varar, från tjenstens utöfning af hålla. För mindre försummelser äger gu
vernören fälla honom till viten eller lönens förlust, dock icke för längre tid än högst 
tre månader. Öfver guvernörens utslag må besvär anföras hos vederbörande hofrätt. 

§ 62. 
Ofvannämnde besigtningar, för hvilka särskild ersättning inspektören ej till

kommer, skola af honom verkställas utan allt arrendatorns betungande. Deremot äga 
nämndemännen, hvilka dervid biträda, undfå arvode hvardera en rubel silfver, som af 
arrendatorn skall utbetalas. 

5 Kap . 
Om husesyn och hvad dervid bör iakttagas. 

§ 63. 
Sedan kungsgård eller boställe blifvit ledigt och på arrende upplåtet, skall af-

och tillträdes husesyn derå hållas året nästföre antagen arrendators tillträde, på den tid 
af året som i lag för dylika förrättningar foreskrifven är. 

Dessutom anställes hvart tionde år derefter laga mellan husesyn, hvarvid hus
hållningen å lägenheten noga granskas samt föreskrifter rörande vederbörandes ålig
ganden i berörde hänseende meddelas. 

§ 64. 
Särskild husesyn må deremellan hållas, antingen då tvist emellan arrendators 
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bröstarfvingar uppstår om transportlösen och desse sådan syn äska, eller ock då fråga 
i vissa ofvanuppgifne fall uppkommer om arrendators skiljande från arrendet och 
med saken icke uppskjutas kan intills laga husesyn infaller. Dock ankomme det 
alltid på guvernören att dertill förordna. 

§ 65. 
Husesyn förrättas af ordinarie häradshöfding med fyra nämndemän, å alla 

kronans kungsgårdar och boställen inom domsagan. 
Är häradshöfding af laga förfall hindrad att den sjelf verkställa, anmäle der

om hos hofrätten så tidigt att annan domare må kunna utses och medhinna att sy
nen inom foreskrifven tid förrätta. Börande hofrätten dertill förordna endast så
dane extra domare, som uti dylika göromål äga erfarenhet. 

§ 66. 
Förteckning öfver alla de lägenheter, å hvilka laga husesyn skall under året 

anställas, bör inom Februari månads utgång af guvernören meddelas häradshöfding, 
som derefter åligger att till förrättningarne utsätta terminer och i så god tid om dem 
underrätta guvernören, att vederbörande sakägare deraf, genom guvernörens föranstal
tande, kunna minst fjorton dagar förut erhålla del, emot bevis, som sedan skall hä-
radshöfdingen före förrättningen tillställas. Och lämpe häradshöfding, så vidt ske kan, 
desse terminer så att inspektören må kunna alla under året inom inspektörens tjenste-
distrikt förefallande husesyner sjelf öfvervara, i hvilket afseende inspektören åligger 
att häradshöfdingarne med nödige upplysningar tillhandagå. 

§ 67. 
Försummar den som husesyn skall förrätta, att dertill i rattan tid utsätta ter

min, sedan guvernören den äskat, eller uteblifver han på den utsatta dagen från huse
syn, utan laga förfall, böte femton rubel och gälde all derigenom förorsakad kostnad 
och skada. Blifver inspektör eller den guvernören i hans ställe förordnat borta och 
kan laga förfall ej visas, vare fälld att böta tio rubel och gånge synen likafullt för 
sig. Uraktlåter nämndeman utan förfall att tillstädeskomma, plikte två rubel silfver, 
och tillkalle domaren på den uteblifnes bekostnad annan i hans ställe, så att förrätt
ningen derigenom ej må uppskjutas. Skulle någon af- eller tillträdare underlåta att 
sig i rattan tid vid synen inställa sjelf eller genom ombud, sedan terminen dertill 
blifvit honom inom foreskrifven tid kungjord, bör husesynen icke dess mindre försiggå 
i deras närvaro som sig infunnit. 

§ 68. 
När laga af- och tillträdes husesyn hålles, skall uti det protokoll, som dervid 

föres, först antecknas dag och timme då förrättningen börjas samt de vederbörande 
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som dervid tillstädes äro. Sedan synerätten af de vid lägenheten befintlige, densamma 
rörande handlingar gjort sig underrättad och i protokollet antecknat om egendomens 
tillstånd vid senaste synen och hvad arrendatorn haft sig till iakttagande förelagdt, 
bör synerätten noga undersöka och fullständigt i syneinstrumentet anteckna och be-
skrifva i hvad skick alla lägenheten tillhörige laga hus, hvart för sig, till väggar, tak, 
golf, eldstäder och allt innanrede som vara bör, befinnes, samt alla bristfälligheter, 
som dervid yppas, upptaga till det penningevärde, för hvilket de kunna i ståndsättas. 
Vidare efterses om under tiden nybyggde hus, blifvit uppförde å dertill bestämd plats 
samt till erforderlig storlek och i öfrigt på sätt vid sista synen förordnadt blifvit, äf
vensom om de äro mot ändamålet svarande, hvarom synerätten bör sitt godkännande 
meddela, eller, i annat fall, anmärka hvad felaktigt och bristfälligt är samt om och 
huru det kan rättas och afhjelpas, i hvilket fall kostnaden derföre bör utföras. Fin
nes sådan byggnad vara med den vårdslöshet uppförd och så illa sammansatt, att den 
icke kan äga bestånd, så lång tid skäligen påräknas bör, äge synerätten att huset 
utdömma. 

Derefter synas och beskrifvas alla sådane verk och inrättningar, såsom qvarn, 
torp, brunn med flere, som underlyda egendomen, äfvensom alla de byggnader, hvilka, 
ehuru ej till laga hus räknade, likväl blifvit såsom egendomens tillhörigheter upptagne 
och bordt af afträdaren vidmakthållas; och skola alla å dem befintliga bristfälligheter 
uppskattas och afträdaren till ersättning påföras jemte värdet för tilläfventyrs befun
nen bristande nybyggnad å de till qvarn eller torp hörande husen. 

Sedermera tillses huru de inrättningar, som afträdaren under sin besittningstid 
erhållit vederbörligt tillstånd att anlägga, blifvit utförde, i hvad tillstånd de befinnas, 
om de svara mot det ändamål, för hvilket de tillkommit, samt om. egendomen haft 
och än vidare kan påräkna åsyftad fördel af dem, så att de såsom lägenheter derun-
der böra af tillträdaren emottagas och vårdas. 

Vidare böra ock alla öfverloppshus antecknas och i korthet till antal, läge 
och beskaffenhet beskrifvas. Och ankommer det å särskild öfverenskommelse af- och 
tillträdare emellan huruvida afträdaren må dem borttaga eller tillträdaren inlösa. 

Felas hus och byggnader, bestämme synerätten jemväl byggnadsplats och bygg
nadssätt samt storlek och öfrige i denna författning påbjudne, till synerättens pröfning 
öfverlemnade omständigheter och sätte sedan ut tiden inom hvilken de hvart och ett-
böra vara uppförde. 

Efter det åbyggnaden sålunda blifvit undersökt, fortsattes synandet å alla till 
egendomen hörande in- och utägor och beskrifves fullständigt huru de blifvit häfdade 
och i hvad skick de befinnas. 

Bristande gärdesgårdar och diken, försummad rödjning i ängar och hagar, åsi
dosatt anläggning af trädgård och planteringsland, eller annat åliggande, skola ock 
till fulla värdet uppskattas och i liqvid af- och tillträdare emellan ingå. Och bör 
synerätten jemväl, i händelse sådant vid föregående husesyn icke redan skett, meddela 
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yttrande angående betesmarkens afskiljande från skogsmarken på sätt uti 44 § här 
of van stadgas. 

Sedan sålunda försiggått samt alla å lägenheten befintliga dertill hörande 
handlingar och kartor blifvit förtecknade, skola af- och tillträdare samt kronans om
bud lemnas tillfälle att göra alla de anmärkningar och påståenden, hvartill de finna 
sig befogade, hvarefter synerätten äger att deröfver, såsom ock i allt hvad till syne
rättens egen uppmärksamhet, granskning och utredning hörer, sitt utslag meddela samt 
deruti tydligen och fullständigt utsätta, huruvida afträdaren fullgjort de, enligt denna 
författning, honom åliggande förbindelser, och i hvilka delar sådant blifvit underlätet; 
och vare afträdaren ålagdt att det bristande antingen sjelf iståndsätta och förbättra 
innan fardagen infaller, eller ock utbetala kostnaden derföre åt tillträdaren, för hvil
ken i sådan händelse tiden utsattes, hvarinom han bör hafva det fullgjordt. 

Har- afträdaren förverkat arrendet och lägenheten efter hans afflyttning på 
hans bekostnad förvaltats, såsom i § 21 namnes, skall synerätten äfven meddela utlå
tande om förvaltnings kostnaden och densamma utdömma. Och vare all vanhäfd eller 
missbyggnad, som sådan aftfädare stannar till last, endast i penningar utdömd samt 
allt det honom blifvit ålagdt att derföre utbetala genast, efter det synerättens utslag 
vunnit laga kraft, hos honom eller hans borgesmän af kronofogden i orten indrifvet 
och åt tillträdaren öfverlemnadt. 

§ 69. 
Finnes afträdare, som undfått rätt att sjelf före fardagen fullgöra honom vid 

husesyn till lasttagen missbyggnad eller vanhäfd, hafva sådant uraktlåtit, eller äro 
slike brister efter husesynen tillkomne, och kunna af- och tillträdare om ersättning 
derföre icke i godo åsämjas, anmäle tillträdaren, vid äfventyr att för det efter
satte sjelf ansvara, senast inom sex veckor efter tillträdet om förhållandet hos guver
nören, som äger förordna vederbörande inspektör att ofördröjligen anställa besigtning 
å lägenheten, hvarvid inspektören bör noga undersöka om och i hvilka delar afträda
ren åsidosatt att fullgöra af synerätten anmärkte bristfälligheter samt med ledning af 
de värden synerätten dem åsätt, uti instrumentet utföra kostnaden för deras istånd-
sättande, äfvensom att efter pröfning bestämma kostnaden likaledes för afhjelpandet 
af de brister, hvilka under tiden uppstått. 

Af detta instrument skall inspektören genast tillställa af- och tillträdaren hvar 
sitt exemplar och tillsända guvernören ett tredje, hvarefter guvernören äger foga an
ställt om att de deri till ersättning upptagne medlen straxt varda hos afträdaren eller 
hans borgesmän utmätte. Klagar af- eller tillträdare hos guvernören öfver inspektö
rens besigtning inom sex veckor derefter, förordne guvernören att det stridiga skall i 
qvarstad sättas och påkalle synerätt, på dens bekostnad som onödigt klagat, och 
dömme synerätt, efter anställd undersökning, sedan i saken. 

Deremot skall det ostridiga eller om klagomål inom nämnde tid icke inlupit, 
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hela ersättningsbeloppet åt tillträdaren utbetalas, mot skyldighet för honom att i före
skriften ordning för bristerne ansvara. 

§ 70. 
Innan husröte medel* åt tillträdaren utgifvas, åligge honom alltid att till ve

derbörande exekutor ställa af denne godkänd borgen för medlens behöriga användande. 

§ 71. 
Vid laga mellansyn bör synerätten noga undersöka egendomens byggnad och 

häfd samt alla öfrige dess tillhörigheter och yttra sig, genom utslag, såväl om alla 
bristfälligheter, som om de öfrige omständigheter, hvari synerättens utlåtande påkal
las, allt på sätt och i den ordning, som om af- och tillträdes husesyn stadgadt är. 

§ 72. 
Synerätt skall alltid efter slutligt utslags afkunnande meddela och deri införa 

fullständig anvisning att den som med utslaget ej åtnöjes äger deri söka ändring hos 
vederbörande guvernör medelst besvär, hvilka skriftligen författade och af besväran
den egenhändigt undertecknade samt, derest besväranden ej är skrifkunnig, försedde 
jemväl med författarens namn jemte uppgift på hans yrke och hemvist, böra af be
sväranden sjelf eller hans behörigen befullmäktigade ombud inom sextio dagar efter 
det rättens utslag afkunnades, samma dag dock oräknad, före klockan tolf på dagen 
till vederbörande guvernör ingifvas tillika med synerättens instrument och utslag, allt 
vid påföljd att utslaget eljest såsom laga kraft vunnet anses. 

Åliggande det domaren att genom vederbörande kronobetjente tillhandahålla 
den eller dem, som inom åtta dagar efter utslagets afkunnande deremot anmält miss
nöje, synerättens förrättning och utslag inom hälften af den tid som till besvärens an
förande utsatt är, samt att deraf dessutom vid vite af en rubel silfver för hvarje dag 
som dermed fördröjes, inom sextio dagar efter förrättningens slut utan lösen till ar-
rendatorn aflemna ett exemplar att å egendomen förvaras och till guvernören insända 
ett annat för att till vederbörande expedition i Senaten befordras. 

Äro af- eller tillträdare besvärande eller har arrendator påkallat husesyn, 
vare skyldig att för rättens instrument och utslag erlägga lösen enligt gällande för
fattning. 

§ 73. 
Hafva besvär öfver synerätts utslag inom foreskrifven tid till guvernören in

kommit, åligger guvernören att öfver dem infordra vederbörande sakägares förklarin
gar och ordförandens i rätten utlåtande, samt derefter utslag i saken utfärda i den 
ordning som för synerätt finnes stadgadt. 

5 
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§ 74. 
Hvar som med guvernörens utslag icke nöjes äge deröfver anföra underdåniga 

besvär i Senatens ekonomie departement i den ordning 18 § 30 kap. R. B. innehåller 
och nedsatte hvad af guvernören och synerätten sammanstämmande utdömdt blifvit i 
taka hand eller i landtränteri eller ock bifoge behörigen styrkt borgen derföre, allt 
vid den påföljd att om sådant uraktlåtes besvären icke varda till Nådig pröfning upp
tagne. 

§ 75. 

För alla husesyner tillkommer synerätten i arvode, ordföranden tio rubel och 
en hvar af nämnden en rubel silfver. Detta arvode erlägges alltid af allmänna medel 
för laga husesyner, men för särskilda husesyner af den som synen påkallat eller sa
ken tappat eller ock af kronan, allt efter omständigheterne, hvarom synerätten äger 
utlåtande meddela. 

§ 76. 
Sedan husesynerne för året äro afslutade åligger häradshöfdingarne hos gu

vernören i länet anmäla om utbekommande af dem samt nämnden tillhörande arvoden 
för sagde förrättningar, i hvilket afseende förteckning öfver de under årets lopp kro
nan till betalning påförde synerätts arvoden bilägges jemte deri intagen uppgift på 
de nämndemän som vid hvarje förrättning biträdt; och äger guvernören genast ut-
anordna dessa arvoden hvilka böra vederbörande genom kronofogdarne emot qvitto till
ställas, samt förskottet derefter i behörig ordning till afforing i räkenskaperne anmäla. 

6 Kap. 
Särskilda stadganden. 

§ 77. 
De nybyggen som redan äro eller framdeles blifva på boställens öfverloppsjord 

anlagde och hvilka enligt kongl. kammar kollegii cirkulär bref af den 7 september 
1803 böra åtfölja förvaltningen af det boställe derifrån de utbrutits, komma hädan
efter att för militie verkets räkning särskildt utarrenderas på lika tid och i samma 
ordning, som kungsgårdar och boställen; och gälla i öfrigt för dem hvad om boställen 
stadgadt är. 

§ 78. 

Angående de indelningshafvare, hvilka ännu lefva och besitta dem på lön an-
slagne boställen samt deras arfvingar och rättsinnehafvare, äfvensom de arrendatorer, 
som i grund af härförinnan afslutade kontrakter förvalta kronans gårdar och bostäl-
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len, gälle hvad härtills utfärdade författningar stadga, med undantag af hvad om 
husesyners anställande och ordningen dervid samt häradshöfdingarnes skyldighet att 
dem förrätta, äfvensom inspektörernes åligganden ofvan föreskrifves. 

§ 79. 
De boställsarrendatorer, hvilka enligt nådiga kungörelsen den 27 April 1837 

kunna vinna tillstånd till fortfarande besittning af till dem upplåtne boställen mot 
förut bestämda arrende vilkor och skyldigheter, vare hädanefter berättigade att efter 
arrendetidens utgång få framför andre dem behålla mot den afgift som vid skeende 
auktion kan af annan blifva erbjuden och Senaten pröfvar antaglig, samt iakttagande 
af de förbindelser och skyldigheter, som arrendatorer enligt denna författning åligga. 

§ 80. 
För uppförande af karaktärshus, äfvensom för jordförbättringar och odlingar 

å militie boställen kunna arrendatorer påräkna lån ifrån militie boställs kassan, på 
sätt derom särskildt stadgas. 

§ 81. 
Af alla enligt denna författning utdömda viten och böten tillfälle hälften bo-

ställs kassan och hälften angifvaren. 

Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. 












