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jf ö r n r b.

Ju osvikeligare den sanning är, att intet Borgerligt Samfund Lan äga 
bestånd, än mindre upp fylla dess höga och vig tiga ändamål, utan att del 
inre statslifvet styres efter vissa Bagar, och att ibland desse, de som be
stämma Statens och Medborgarenes rättigheter, skyldigheter och fordrin
gar i deras olika förhållanden till hvarandra, borde äga en särdeles vigt 
och ett allmänt intresse; desto mera anmdrkningsvärdt måste det före
falla, att denne del af Borgerliga Lagstiftningen, som vanligen kallas 
Kamer al-La g farenheten, blifvit i alla Europeiske Länder så ringa an
sedd, att den först i sednare tider erhållit en vettenskaplig behandling, 
samt alt föga blifvit tillgjordt för utbredande af en allmännare kännedom 
om desse Lagar.

Äfven uti Finland inträffar delta förhållande. — Le Lagar som 
här tjena till grund för allmänna Beskattningen, med hvad dermed ge
menskap äger, eller de så kallade Kameral-Lagarne, bestå nemligen, till 
en betydelig del, af Begeringens eller de fordna Collegiernes, till de 
verkställande Auetorileterne aflålne, handskrefne Bref och Circulairer, 
hvilka, då de aldrig blifvit samlade eller tryckte, icke eller kunna igen
finnas annorstädes än i desse Verks ofta o fullständiga Archiver, och de 
ibland samma Lagar, som genom '.Trycket blifvit promulgerade, äro van
ligen så spridde, och inblandade med stadganden, som dels röra andra 
ämnen dels redan äro upphäfne, att deras uppsökande och urskiljande, 
äfven för den som äger alla de vidlöftige samlingar, der de kunna igen
finnas, blir mödosamt, och förvillande.

Med denne erfarenhet, och då fag, såsom en följd deraf, äfven 
ofta funnit, att de skattskyldige sällan och högst ofullständigt äga den 
kännedom om Landets Karneral-Lagar som erfordras, för att med säker
het beräkna deras allmänna ulskylder och onera samt ekonomiske skyldig
heter och rättigheter, att deraf misstroende till Uppbördsmännen och ofta 
ogrundade .missnöjen uppkommit, samt att äfven Tjenstemännen vid de 



Kamerala Aucloriteterne, genom saknad tillgäng till de FörJ aitningar 
.som borde utgöra grunden öch ledtraden för deras embetsmannaverksam-' 
het, icke ^sällan, vid behandlingen af Kamer al-är ender eller ,i frågor om 
Kronans och den skallskyldiges rätt, förfarit på olika sålt, stundom all
deles af vikande ifrän Förfaitningar ne, så har jag, för alt söka afhjelpa 
detta, och. för att göra kännedomen om nämnde Lagar mera allmän och 
tillgängclig, samt derigenom i min verkningskrets efter förmåga gagna, 
ett älskadt Fädernesland, gjort ett försök alt utarbeta en systematisk fram- 
släLLnbig af Slor-Furstondöniet Finlands Kameral-Lagfavenhet, hvilket för
sök jag härmed får uti Allmänhetens händer vördsammeligen öfverlemna.

Otvifvelalligt lider detta arbete ännu, af mångfaldige brister’, men 
dä jag haft alt pä Författarebanan beträda en väg' som Jörut varit föga 
banad, sä hyser jag' den lugnande förhoppning, all milt företag skall 
af mina Landsmän med, skonsamhet bedömmas och med välvilja omjallas, 
och anser utan ändamål att vidare omnämna de svårigheter som dervid 
mött mig, och den långvariga möda jag deråt nödgats använda. — Arbetets 
brister och möjeliga förtjenster tillhöra Allmänhetens bedömmande; de 
förra kunna likaså litet minskas som de sednare ökas, genom vidlöftigare 
anföranden härom.

Let 'återstår således blott, att upplysa Läsaren om några omstän
digheter i af seende ä arbetets plan och de principer jag dervid följt.'— 
Leribland har det varit en af de hufvudsakeligasle, att i möjeligasle 
måtto kunna lenina en fullständig kännedom om de hit hörande ämnen; 
och af sådan anledning har jag lemnat rum äfven ål äldre FörJaitningar 
och Institutioner, som numera endast äga ett historiskt intresse: härige
nom är väl arbetets vidlöflighet ökad, men som de nu gällande lagst ad- 
ganden oj ta blefve mindre tydélige, om de fordna förhållanden alldeles 
icke omnämndes, och det, för rätta förståndet af - sednare tillkomne Lagar, 
i allmänhet är af mycken vigt, alt dermed jemföra de äldre, så har jag, 
under den äfvertygelse all uti desse fall vidlöflighet ofta är bättre än 
of ull ständig het, ansett mig böra vid af handlingen af hvarje ämne, först 
meddela en. kort historisk relation, om de der uti i äldre tider vidtagne 
siadganden, och sedermera framställa de Författningar i ämnet som för 
det närvarande böra tjena till ef terrättelse. — Le vigligasfe af desse För
fattningar, så vidt de förut icke finnas tryckte, äro införde in extenso, 
men utaf de öfr ige, har jag deremot, med ulelemnande af recilerné, en
dast infört den del som innefattar sjelfva beslutet eller förordnandet*  — 
För att åiler dervid undvika misstag, och derjemle sälla Läsaren i till
fälle att sjelf tolka FörJaitningarnes rätta anda och mening, har jag, så 
ofta det lämpeligen kunnat ske r men alltid då jag funnit innehållet min
dre bestämt och tydeligt, ordagrant intagit sjelfva För fattningen, och, till 
utmärkande af de ställen der: sådant skett, låtit af trycka desse med cur- 
siv stil; der åter andra ämnen varit uti För fattning ar ne inblandade, eller 
då deras innehåll k unnat, med bibehållande af nödig tydlighet och full- 



sländighet kortare frainställas, har detta, innehåll endast blif vit reciteradt, 
men äfven dervid alltid Författningens uppställning och egne uttryck bi- 
behållne. — För öfrigt må här tilläggas, alt som jag'ej sällan funnit, 
uti de i Svenska Kamer al-Dagfar enheten ut komne arbeten, och särdeles 
uti del sednaste af Branting utgifne Real-Dexicon, att dels Författningar 
blifvit åberopade under origliga data, eller ock deras innehall mindre nog
grant uppfattad t, dels att förordnanden som äro gifne endast i specielle 
mål, blifvit anförde såsom allmänna stadganclen, så hade jag, för att 
undvika slike fel och origtigheter, som uti ett arbete i Dagfar enheten äro 
högst betånkelige, då deraf förvillelse i stället för upplysning blir en följd, 
föresatt mig alt icke åberopa någon Författning, innan jag deraf skaffat 
mig del uti af skrifter eller utdrag af originaler ne $ denne nödvändige för- 
sig tighet är äfven i allmänhet iakttagen, men någon gång har det likväl 
inträ fat, då jag ej kunnat erhålla tillgång till sjelfya Författningen, att 
jag nödgats, för alt ej brista uti nödig fullständighel, åberopa sådane 
Författningar som jag endast sett intagne uti förut tryckte samlingar, 
hvar ib land jag ansett JLundecjvisLs sammandrag i allmänhet skäligen på- 
lileligty och desse Författningar, för hvilkas verkelighet jag således icke 
kan bestämt ansvara, äro utmärkte med tecknet f. — yl ngående de abré- 
vialioner som stundom blifvit nyttjade vid anförandet af Författningens, 
Titel, af Rref, Resolution, Förordning o. s. v., så äro desse så allmänt 
veder tagne, att de icke torde behöfva särskild t upplysas.

Sluleligen tillägges, alt Registret öfver innehållet kommer alt för
fattas för bägge Delar ne gemensamt och bilägges således ylndra Delen, 
samt att i sådant afseen.de, för att förekomma blandning, pagineringen af 
nyssnämnde Del blir i fortsättning af l:sla Delen.

Helsingfors den 12 Maj 1833.

9[ojj. Unn

afseen.de
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FÖRSTA DELENS INNEHÅLL.

lista ARTIKELN.
Om Hemnian eller bebygde Jordagods c° Landet.

lista Capitlet, om Hemman af privilegierad Krononatnr.
1. Om de Kronan behållne Kungsgårdar.

§. 2. Till B oslä lien anslague Kungsgårdar och Krono-Säterier.
y. 3. Berustade Säterier.

2:dra Capitlet, om Hemman af vanlig Krononatnr.
£. 1. Aboe- och Besittningsrätten till Kronohemman.
o. 2. Aboe-rältigheter och skyldigheter.

3. Skatteköp och Skattemauna rättigheter.
§. 4. Hemmans inläggning, afhysniug och klyfning samt skattskyldig 

jords, minskning.
§. 5. Huru Aboe- eller Skatte-rätt förverkas.

3:dje Capitlet, om Krono och Skattehemmans fördelning samt deras 
allmänna skyldigheter.

§. 1. Kronan behållne Hemman.
$. 2. Boställen utan Säterifrihet.

3. Indelte Hemman och indelte Räntor huru de utgöras.
4. Rusthåll och Augmentshemman.

X. 5. Ad pios usus anslagne Hemman.
$. 6. Post- och Lots-hemman samt Gästgifvaregårdar.

7. Städerne donerade Hemman.
4:de Capitlet, om Nybyggen. -

1. Nybyggens anläggande.
2. Nybyggares inrymmande samt deras odlingsskyldigheter.

A 3. Naturen af Nybyggen.
4. Frihetsår å Nybyggen.
5. Skyldigheter efter tilländagången fri helstid.



5:te Capitlet, om Frälseegendomar.
L 1. Frälsejordens uppkomst och fördelning.

2. Det ypperliga Frälset.
3. Allmänt Frälse.

2:dra ARTIKELN.
Mindre Jordlägenheter samt Krono-Fiskerier.

l:sta Capitlet, Skaltlagde Torp, Stadge Skatter, Utbys Skatter, Ut- 
jordar, m. 11.

2:dra Capitlet, Kronoholmar och Kronoängar, Kronoallmänningar och 
Öfverloppsj ordar.

3:dje CApiTLET, om Krono-Fiskerier och Kungsädra.

3:dje ARTIKELN.
.A Landet befintelige Skattskyldige Forädlingsverk.

Itsla Capitlet, om Bergverken samt dera grundade FÖrädlingsverk.
$. 1. Om Grufvor.

2. Masugnar.
3. Stångjernshamrar.

2:dra Capitlet, om Sågar.
3:dje Capitlet, Mjölqyarnar och Stampverk.

4:dc ARTIKELN.
Personer såsom föremål för allmänna Beskattningen. U J o

Andra Afd el ningen.

Om Shaltläggiimgar.
l:sta ARTIKELN.

Om Methodiske Uemmans-Skaltläggningar.
l:sta Capitlet, Om Refningen af ägorne.
2:dra Capitlet, Skattläggningar efter Nyländske Methoden.
3:dje Capitlet, Skattläggningar efter Österbottniske Methoden.
4:de Capitlet, Skattläggningar efter Wiborgs Läns Method.



2:drä ARTIKELN. ‘
Om Hemmans Skattläggningar efter det vissa Tunnelandtalet.

lista Capitlet, oni Storskiften och Afvittringar.
2:dra Capitlet, om Skattläggningar i Sdvolax och Karelen samt a Ny

byggen i allmänhet.

3:dje ARTIKELN.
Om Hemmans Furmedlingar.

■ lista Capitlet, om Hemmans Förmedlingar i allmänhet.
2;dra Capitlet, om de särskilde Landsorter beviljade Skatteförmedlings 

undersökningar.

' 4:de ARTIKELN.
Om Tiondesättningar.

5:te ARTIKELN.
Om Skattläggningar å Qvarnar och Sågar.

Rättelse r.

Pag. 36 rad. 23 står: den, bör läsas : denne.
ibid. rad. 27 står: Crono, läs: Cronan.

Pag. 40 rad. 7 står: afträder, läs: afträde.
Pag. 113 rad. 9 är åberopadt, Kongl. Brcfvct d. 5 Febr, och Kam. Coll. Ciréul. Dr. d. 5 Jttlii 

1790, men bör vara Kongl. Brejvei till Kam. Coll. d. 6 Maj 1789 (som när
mare cxpliceras i 3 Afd. 1 Art. 1 Cap. 1 under Titeln Dagsverkspenningar).

Pag. 279 rad. 18 slår: och Kam. Coll. i enlighet dermed den 9 Junii 1802 allåtne Circul. BreJ, 
men bör rättas till Kam. Coll. Bref d. 9 Junii 1802 f.

ibid. rad. 20 bör orden: eller inrättas, alldeles utgå; och för öfrigt jemföres med detta 
ställe, livad uti noten pag. 433 är närmare upplyst, sedan jag numera erhållit 
det af det åberopade Kongl, Brcfvct.

Dessutom hafva äfven, oakladt all använd uppmärksamhet vid Correcturet, åtskilliga smärre 
trvckfel af bokstäfver, i afseende å ortographien , insmugit sig; men då desse icke verka nå
got tvifyel om meningen och ordens rätta betydelse, så har jag ansett öfverflödigt att dem an
märka , utan anhåller vördsarnmeligcn alt desse må af Läsaren benäget öfverses.



INLEDNING.

Då menniskau, ledd af sin högre bestämmelse, ingick uti Borgerliga 

Samhällsföreningar, för att der gemensamt med sina likar, medverka till 
allmän och enskild säkerhet, bildning och välstånd, var det ett nödvän
digt vilkor, att hon dervid skulle dels afsäga sig, dels inskränka sina na
turliga fri- och rättigheter, samt underkasta sig de band på sin fria vil
ja och de uppoffringar, som ansågos oumgängelige för vinnandet af Stats
inrättningens ändamål. Men dermed blef det äfvcu för Statsmagten eller 
den antagna Styrelsen, den första och vigtigaste omsorg, att bestämma 
desse inskränkningar och uppoffringar genom allmänt gällande stadgan- 
den, som benämnas Borgerliga Lagar; och desse stadganden, hvilka 
således äro oskiljaglige ifrån begreppet om Stal, hafva, i samma mon som 
Slatcrnc vunnit tillväxt och utveckling, icke allenast undergått täta förän
dringar, utan äfven blifvit så mångfaldige, att man, till vinnande af ord
ning och redighet, vanligen indelar dem, efter deras föremål, uti 3:ne 
allmänna Classcr, nemligen:

l:mo Politic Lagar som stadga, hvad, så väl af Staten som 
af dess enskilde medlemmar, bör iakttagas, för alt dels inedelbarligcn dels 
omedelbarligen befordra och vidmagthålla den allmänna och enskilda ord
ningen och säkerheten inom Staten.

2:do Juslitise Lagar, hvilka bestämma, ej allenast enskilde med
borgares rättsförhållanden till hvarandra (Civil Justi ti ac Lagar); u- 
lan äfven den lagliga påföljden af de handlingar som kunna stå i strid 
med deras skyldigheter emot Staten och dess medlemmar (Crimin al 
Justitiac Lagar).

1.



2 Inledning.

3:tio Occonomie Laga r som innehålla a) Stadganden för led
ningen af national krafterne till Befordrande af national välmåga (All
männa Hushålls Lagar), b) Bestämmandet af de utvägar hvarige- 
nom nödige medel skola erhållas till bestridande af Statens behof, samt 
huru desse medel skola förvaltas (Kameral Lagar).

Kameral La^farenheten är således en framställning af de 
Lagar som bestämma, Statens rätt till inkomster och prscs la tioner, med- 
borgarenes skyldighet att hvar och en i sin mon dertill bidraga, samt sät
tet huru desse bidrag och skyldigheter skola fördelas, debiteras, uppbä
ras eller utgöras, förvaltas, användas och redovisas. Framställningen af 
desse Lagar, så vidt de tjena till efterrättelse uti Storfurstendömet Fin
land, är föremålet för närvarande afhandling; och för att med någon 
slags redighet och system kunna afhandla alla de härtill hörande mång
faldiga olika ämnen, har jag ansett mig böra indela Finska Kameral Lag - 
farenheten uti följande sex hufvud-afdelningar, nemligen:

l:sta Afdelningen, om Föremålen för allmänna beskattningen
i Finland —

2: dra dito om Skattläggningar, eller sättet att bestämma i 
hvad mon jordegendom och andra skattskyldige lägen
heter å landet böra uti allmänna utskylder och onera 
deltaga —

3:dje dito om Stats-inkomsterne samt alla de Skatter och 
Af gifter som erläggas af landets innevånare, antingen 
de omcdelbarligen uppbäras för Kronans räkning, eller 
äro anslagne särskilde'allmänna inrättningar eller aucto- 
riteter, och om onera publica —

4:de dito om Uppbörden, de årliga Taxeringar och 
Skattskrifningar som föregå densamma, samt de 
Afkortningar, Rester och balancer som dervid 
kunna uppkomma.

5:te dito, om de inflytande uppbörds-medlens disposition eller 
afhandlingen om Stats-Ut gifter na. —

6: te dito om Redovisnings- och Räkenskaps-vcrkct.



Första Af delningen'. 3

Om Föremålen för Allmänna Beskattnin
gen i Finland.

Bedau uti längre tider liar den, uppå rättvisa och sanna national Eco- 
nomistiska reglor grundade, princip för beskattningar varit antagen, att 
förmögenhet alltid bör blifva grund för beskattning. Förmögenhet 
anses vara af 2:nc slag, nemligen: yttre och inre; den förre består af 
fastigheter och capitaler, den sednare af Industrie. Sedan den bevillning 
Ständerne under Finlands förening med Konungariket Sverige hade åta
git sig, hvars belopp och grunder sednast bestämdes genom Bcvill- 
uings Stadgan den 15 Junii 1800, efter Finlands införlifvande med Kej
serliga Ryska Riket, blcf, genom General cn Chefs, på Ilans Kejserliga 
Maj:ts nådiga befallning, den Mars 1808 utlärdade proclamation upp- 
häfven, och Finlands innevånare från dess crläggande befriade, så äro 
capitaler numera icke beskattade i Finland. Industrien beskattas icke el
ler annorlunda än genom en hvarje person ålagd personel skatt, och så
ledes äro föremålen för allmänna beskattningen i Finland endast Fastig
heter och Personer. De sednare komma, så vidt de uti beskattnings- 
lagarne olika anses, att korlcligen omtalas uti 4:de Artikeln, och uti dc 
3 första Artiklarne skall naturen och beskaffenheten af fasta egendomar 
å landet afhandlas.

Ibland fastigheterna förekomma väl äfven Hus uti städerne samt 
Manufacturcr och Fabriqucr, men som dc förstnämnde icke draga något 
annat allmänt onus än inqvartering, och dc sednare icke eller äro uti för- 
fattningarne ålagde några allmänna utskylder och onera, så blir nu endast 
fråga om Hemman och andra Jordlägenheter å landet, samt Fiskener, 
Bruk, Qvarnar, Sågar och Slampvcrk, hvilka, till sin särskilda natur, upp
komst, samt rättigheter och skyldigheter, skola här närmare beskrifvas.



Första Afd. l.-sta Art.

l:sta ARTIKELN,
ont Hemman eller bebygde Jordagods å landet.

Hemman Med II c m m a n förstas: en lägenhet a landet som är försedd med 
och By. v;SSCj inom bestämda gränsor eller r.åcr inneslutne, Lill drifvande af ett 

sjelfständigt jordbruk eller annan ortens hufvudnäring, erforderlige ägor 
och förmåner. Då desse ägor af ålder varit skilde ifrån andra lägenhe
ter, benämnes hemmanet enstaka, men hafva hemmanets tillhörigheter 
deremot tillförene legat i samfällighet eller Tegskifte med andra, så utgör 
ett sådant hemman en del af den by, inom hvars råer det vant delagligt 
uti alla ägor; hvarförc ock By betyder en sammansättning af llere hem
man, hvilka efter en viss, genom häfd eller annorlunda, stadgad delmngs- 
grund, samfällt innehaft och brukat, de inom byns råer befmtelige ägor 
och lägenheter,

Den skillnad Allmänna Lagen uti 19 Cap. Bygn. Balken gör emel
lan Afgärda by och Bolby, existerar numera icke*),  .utan hvarje deläga
re uti en oskiltad samfällighet, innehar efter delningsgrund, lott i sam- 
fållighctcns alla ägor, och sedan storskiftet öfvergålt samfålligheten, nju
ter hvar och en lika rätt till de ägor han dervid erhållit.

*) Någon likhet med afgärda by, hafva dock de Krono Nybyggen som, 
enligt storskifls-författningarne, få uti vidlöftiga samfälliglieler på oskif
tad utinark anläggas; vid storskiftet kunna desse hvarken hafva någon

■ vidare andel i samfälligheten än de ägor derlill blifvit utsynade,'el
ler äga desse lika med de gamla hemmanen optionsrätt till öfverlopps- 
jord.

Hemmans Ifrån hvilken tid hemmans anläggningar i Finland först börjades, är 
uppkomst. sv§rt om .icke omöjligt att utreda. Likväl kan det tagas för afgjort, alt 

i de äldre tideme, före Christna Religionens införande, då innevånarenes 
krafter och håg voro fästade vid jagt, fiske och ströftåg, något ordente- 
ligt jordbruk och följakteligen icke heller någre verkelige hemman exi
sterade; hvarförc ock Tacilus i sin Bok de morih. Gerni. Cap. 46 be



Hemmaii i Allmänhet. 5

rättar, att Finnarne hellre nöjde sig med vildt växande örter till föda 
än de ville bemöda sig med jordens brukande. Men sedan Catholskc 
Religionen blef i landet införd, och det vilda lefnadssältet derigenom ut
byttes emot ett fredligare, så måste iuuevånareucs håg så mycket hellre 
vändas till jordbruket och deraf följande hemmans anläggningar, som Ca— 
tholske prästerskapets rätt deraf i märkelig mon berodde, sedan utgöran
det af Tionde till delta prästerskap redan år 1329 blef af Konung Mag
nus påbjudit. Och då korrt förut jemväl, genom det såkalladc Helge— 
andsholms-beslulct af år 12S2 *),  kronan tillerkändes rättighet att för 

Det såkalladc f-Ielgcandsholms beslutet är bekant genom den berättelse 
derom som Plane Ericsson Rosenstråhle till Rafvenäs, gal fram till Ko
nung Johan år 1586. Dess verklighet är af Hislorici ifrågaslälld, men 
af Ständerna ofta erkänd; och som detta Beslut således älven blifvit 
antagit till grund för åtskilliga economiske författningar, samt i allmän
het för bedömmandet af frågor rörande Kronans höga rätt, och dess 
innehåll likväl är mindre allmänt känt, så har jag, med afseende å do- 
cumentets vigt uti Kammarverkels historie, här ansett mig böra orda
grant intaga ofvanuämnde berättelse om beslutet, sådan jag funnit den 
ä Academiska Bibliotheket i Upsala uti ett gammalt pergament manu- 
script, af följande lydelse: Ulhi Konung Magni Laduläses tijd blef Jlelee- 
hällen een Allntännelig Herredagh i Stockholm ,när man skref 
ren 1282 i Junii niänadh", 'l'ä skööt Konungen rösten till alle Bisko- . * 
per och alle Lagmän öfver alt Bijket, och Allmogen sä väl högoni 
som lagom, innan Räds sä väl som ulhan, och ga[f them alle samp- 
leligen tillkänna: alt han icke efter t hen dagen betrösle sigh att för
svara Sveriges Kr ono och häfta Konungzligit Hoff medh Upsala 
öde allenast, spm the förre Sverikes Körningar haj va gjordt, utan 
begärade af them sampteligen alt the ville öfverväga och berädslä 
hvad som Kronan kunde blifva förbällradt medh, och gajfs them 
fritt ulhi tvä dagar till att rädslä, och sigh betdnekia, livadh the 
ville svara till Kronones förbättringh.

Pä tredje dagen bleff timslaget och utropat all allén Allmogen 
skulle församblas pä Helgans Holmen, som. ock skedde. J)ä ga[f 
Uplands Lagmannen Kösten ifrän sig pä allés deres vägne, och be

gärade han, att Konungen ville hälla honom till godo, hvad. han 
framförde effler alles theras samptycké: Först nådige Konung och 
Herre, sade han, hafve bäde Andelige och Fardslige samplyckt, att 
alle Bergsvärck, ehvad nampn the hälst hafva kunna, skole alle liggia 
under Kronan, intedt achtandes pä hvars ägor the kunne liggia.', och 
ändock the Folckungar hade nägre Bergsvärck under sigh och bru-
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sin räkning låta upptaga hemman å de stora skogarne och ödemarkerne, 
så hief delta äfven en grund för Regenterne, att å slike marker befordra 
nya hemmans anläggande, livilka påbörjades å Allmänningarne i Finland 
imder Eric den XIlF.des tid, och sedermera fortsattes under de följande

kade dem för sitt egit, sä skulle dock alltsammans effter thenne dagh 
lyda Kronan till. — Desslukest blefve the Tre Strömmar som lig- 
gie under Sveriges lääs och nycklar, tillagde Kronan med all theras 
rättighet, som först är Jälmaren medthen Ström som löper ät Eskils
tuna och intill Mälaren och i Saltsjön, och alla the ther hade och bru
kade Fiskerij i Sund och Fjärdar, skole göra där Kronone Ränta 
uthaff, undantagandes Byarnes sjelfägende. Den andre Strömmen 
H ätter i Motala ää, och sedan till Boxen, derifrän och intill Gladen 
och i Norköpings Ström och i Brävijken uth i hafvet. Thet skulle 
allt vara Kronones enskilte ägor, att alle the som i samma Strömmer 
hade quarnställe, sä ock alle Fiskerij, skulle göra Kronan deraf Rän
ta. Den tridje Strömmen var Wänner medh den Strömmen Träll- 
hättan och uth i Saltsjön, och theene Strömmer skulle lyda Sverige 
till, att alle the ther bygde, skulle göra Kronan der aff Ränta. B lej 
och pä samme tijd samtyckt, att alle Norländske och' Finske Ström
mer, der som hufvudfiskie äre bäde medh Dax, Åäl, Sijk och lidh 
skulle lyda under Kronan, och alle the them brukade, skulle gifva 
Kronan derajf Ränta, undantagandes dee Fiskje som Konungen lätt 

' sjeljf bruka. ' t.
Var dlther ock beslutet, att alle hufvudskär som bäde iden Svän- 

ske och Finske Skäregärden belägne aro, och alle the ther läge till 
Fiskie med Sköter och annat Fisk ier ij, de skulle gjöra Kronan der 
Ränta utaff.

Vijdare blef och tillagt Kronan all Stubbe jordh, som uthaff Sko
ger och lieeder uptagas eller uppfinnas kan, som är lägligil ätt byg- 
gia hemman uthafff och det skulle allt lyda Kronan till.

Sä mycket bleff Kronan denn gängen tillagt, der Konungen tackade 
bäde högre och lägre före. Men sedan J remmande Konungar komma 
härin, begynte Ridderskapet och Adelen i förbenämnde Strömmer 
bäde Quarnar och Fiskerij, och eljest köpte sigh sädane Dägenheter 

, bäde af Skatte och Kronones bönder, Sveriges Konungar oätspordt, och 
tillägnade sig samma rättighet som Kronan borde hafva; och der- 
meah är del sä händi, att samme quarner och Fiskerij äre gängne 
i arfskifte man efter man för theras arf och egit, och Kronan är 
theröfver blefven fÖrsnellat och dess Ränta af kortat allt härtill ef
ter the Svänske Regenler therpä eij tala ville.
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Regeuterne. Detta oagtadt torde likväl härmed föga blifvit uträttat; åt
minstone synes det säkert, att allmänna hushållningen i Finland särdeles 
vanvårdades, att kronans uppbörd och hemmanens skyldigheter der voro 
ganska obestämde, samt att för öfrigt landet vav af Regeringen högst rin
ga ansedt; till bevis hvarå här må anföras ingressen till Björneborgs 
Riksdagsbeslut af den 9:de Februarii 1602, så lydande: JEi Carl &c. 
göre veter ligt, att ändock Jhi en fast ringa lid här uti denne rin
ga Landsände Finland liafve varit, sä hajve IF i dock likväl fast
mer och större oordning funnit än som nägorstädes uti lUket.

Under Konung Carl IX:dcs Regeringstid vidlogos likväl alfvarliga 
anstalter till Finlands upphjelpande, och till införande af en bättre ord
ning uti allt hvad som angick allmänna hushållningen och uppbörds verket; 
med hvilket början egenteligen gjordes genom ofvanåberopade 1602 års 
Björneborgs Riksdags beslut, som i Ilcrc afseenden utgör den epocpie, 
hvarifrån ordning och reda uti uppbörds- och kammarverket i Finland, 
räknar sin början.

För öfrigt åberopas, angående hemmanens historie i allmänhet, Bo- 
tins beskrifning om Svenske hemman, hvilket arbete, för sin grimdelig- 
het, förtjeuar läsas af den som önskar vinna närmare kännedom om kam
marverkets tillstånd i äldre tider.

Med förbigående af allt vidare afhandlande härom skulle vi såle
des nu öfvergå till beskrifningen om de nuvarande hemmanen j Finland;

Elef och så belefvat af Konungen och allan allmogen att een 
allmdnneligh Jordesyyn och ransakningh skulle hållas öjver heela 
Rijket, och då blef hvar och en Landsände lagder efter som lägen- 
heeten var till, och blejf allt upplandh lagdt for marckelandh och 
öreslandh, så att af hvarje Sex öreslandh skulle uthgöras Try pund 
Spannemåhl, ett gammalt Fåår, Sex öre penningar, huushdstar 
fyra. Elef" och då samtyckt att 4 Tunnor skulle vara 1 pund, och 
livar Tunna skulle hålla 52 kannor. Een kanna lioogh vogh 
4 ma r k er och Een Tunna JR o og h vogh 10Lis n u n d 8 m a r k e r. 
Een Tunna U t hs ä d e räknas för Een (jr es lan d. (jstergöth- 
land, Fästergöthland och Småland blefvo lagde för Sjättungar, Ot- 
lungar och Tolftungar, så att efter hvar Otling skulle uthgöras Två, 
1 re eller fyra Toner, efter som jorden hafver varit godh till, och 
uti hvarje Tönn skulle vara tre Tunnor. Een Otting räknas för 
Fem öres landh.
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men dessförinnan har jag likväl ansett mig höra närmare redogöra för 
de 2:ne allmänna grunder, hvarefter Finske hemman uppskattas till Ka- 
meralistisk storlek och värde samt deraf beroende rättigheter och skyl
digheter, nemligen: l:mo de hemmanen i allmänhet åsatte SlvclttClcll9 
2:do llClTl.lTl.dns .Nd.turen i Finland till sine särskilde slag.

^käudal a^e ^icmniau OC^ Jordagods uti Landet, i mer och mindre
mon skola, efter innehafvande ägor och förmåner, deltaga uti allmänna 
utskylder och onera, så följer deraf äfven, att hvart och ett hemman 
masle vara uppskattadt till ett visst värde, hvarefter dess bidrag må, vid 
hvarje förekommande fall, kunna, ulan vidlöftige omgångar, till belopp 
bestämmas. Ett enda allmänt mått för ett slikt värde skulle visserligen 
vara för ändamålet tillräckcligt, samt ledande till enkelhet och redighet 
vid uträkningar; men då olika orlcr i fordna tider haft sine särskilde 
mätnings-sätl, har deraf äfven händi all, utom Mantal, hvarefter hemma
nens skyldigheter och rättigheter allmännast beräknas, så finnas äfven åt
skilliga andra grunder för en slik beräkning antagne, och alla desse kuu- 

Let)delsenJnej ett gemensamt namn kallas Skattetal, hvarmed följagteligen 
fikatteial. förslås, de uti skatt] äggningsmethoder antagne mått till betecknande af 

hemmanens kamerala storlek eller godhet. Dc uti Finland nu brukeliga 
okattetal åro: gammalt mantal, nytt mantal, gammalt hem
man, nytt hemman, öresland, Skattören, Alnar och Stän
ger, Skattmarker, Näbbar, Ko or och Bågar.

Mantal. Ibland desse är Mantal det allmännaste, derefter bestämmes vanli
gen hemmanens delaglighet uti samlaltc ägor, och största delen af den 
såkallade hemman- och mantals-räntan, äfvensom onera puhlica beräknas 
efter mantal, men jordeboks räntan utgår å de llcste orter efter de an
dre skatlclalen. För öfrigl må här anmärkas, att mantal i äldre författ
ningar benämnes gärde-mantal, troligen af den anledning att extra
ordinära gärder beräknades efter mantal, om hvars betydelse och upp
komst i äldre tider, kan ses Bolins förut åberopade beskrifning om.Sven- 

, ske hemman. .

, Hemman- 11 c m ni a n t a 1 c t eller Lägenhetens beskaffenhet af helt, halft eller 
zat. fjerdedels hemman o. s. v. utan afseende å dess-storlek, är å åtskillige

orter
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orter en ibland grunderne för beräkningen utaf Jordeboksräntan, i de 
fleste Län utgår derefter en liten del af hemman och mantals räntan. 
Uti Sverige betyder ett hemman eller en hel gård detsamma som ett 
mantal, deraf har äfven händt att hemmantal och mantal uti författnin
garna ofta förblandas med hvarandra och anses vara af enahanda bety
delse; men i Finland, der ett hemman som stått för särskild nummer 
och utgjort en särskild lägenhet alltid ansetts för ett helt hemman, utan 
afseende om mantalet derå är större eller mindre, blir det högst vigtigt 
att noga skilja emellan desse bägge olika skattetal; hvarföre ock uti äl
dre författningar, hvaribland må nämnas Riksdags besluten af den 27 
Ang. 1664 $. 4, d. 22 Nov. 1680 §. 4 och d. 9 Nov. 1686 §. 5, ut- 
tryckeligen förklaras, att i Finland räknas ett gärde mantal emot en hel 
gård i Sverige.

Ö r c s 1 a n d, Alnar, S k a 11 m a r k c r m. fl. äro otvifvelagtigt t 
de äldste skattetalen; Berättelsen om Helge Andsholms beslutet inne- a c a • 
håller att, i afseende å den genom sagde beslut anbefalde allmänna jor- 
dasynen, vissa Taxalions grunder dervid blefvo för hvar och en Lands
ända antagne, såsom Markeland, Öresland, o. s. v.; en tunnas utsäde 
räknades för ett Öresland, och detta mättes ined en Nio aln lång stång, 
sålunda alt 18 stängers längd och 9 stängers bredd skulle innehålla ett 
Öresland. Deraf har ofelbart hcnåmningarne Öresland, Skattörcn, Skatt
marker, Alnar och Slänger uppkommit, och der desse skattetal ännu 
nyttjas, utgöra de den hufvudsakeligaste grund för uträkningen af Jor
deboks räntan.

Näbbar, Bågar och kor, äro äfven på någre orter antagne 
sasom grund för beräkningen af en liten del af jordeboks räntan, men 
huru desse skattetal tillkommit är icke kandt.

Emellan desse här ofvan uppräknade skattetal existerar oftast intet 
förhållande, utan ett hemman med mindre mantal slår icke sällan för 
högre öretal eller alntal än ett annat hemman med större mantal; 
men härom äfvensom om de räntor som efter hvarje skattetal utgöras, 
och sättet huru desse vid skattläggningar ne blifvit bestämde, kommer att 
vidare afhandlas under titlarne Skattläggning och Jordeboks Ränta.

2
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Hvad åter angår Naturen af hemniänen i Finland, sä förstås med 
nensNa^ur.^ e ’n 111 a 11 s Natur i allmänhet, den olika rätt Kronan äger uti 

hemmanen, eller 'med andra ord, den hemmanen i landet tillagde egen
skap i kraft hvar af deras olika rättigheter och skyldigheter bestämmas.

Vanligen indelas hemmans- naturen uti 3:ne Classer, nemligen:
l:mo Skatte, hvarlill höra de lägenheter där jordägande rätten är 

Öfverlålcn ål innchafvaren men Kronan äger räntan.
•2:do K ron o, hvarå kronan äger håde jordägande rätten och räntan.
3‘.lio Frälse,'där Kronan afstått ifrån håde jordäganderätten och 

rättigheten till räntan.
Om man deremot afser endast hemmanens skattskyldighet, utan 

hänseende till jordägande rätten, dispositionssättet och andra dylika om
ständigheter, så blir hemmans naturen i Landet af endast ,2:ile slag el
ler Classer, nemligen:

l:mo Kr ono eller sådan jord hvaraf Kronan äger rättighet att lå
ta uppbära den efter ortens skattläggningssätt derå belöpande grundrän
ta, utan a/scende derå om Kronan eller dess JEmbctsmän uppbär denne 
ränta, eller ock om Kronan derom annorlunda disponerat, och dymedelst 
afstått ifrån.den vanliga räntan, under vilkor hvarigeriom hon derföre på 
ett eller annat sätt är skadeslös.

2:do Frälse som till större del eller helt och hållet är ifrån slik 
räntas, utgörande till Kronan eller dess rättsinnchafvare Inkallad.

Och som ett hemmans kamerala natur, cgcnteligcn synes höra be
stämmas efter dess skyldighet alt erlägga skatt och ränta, sä torde den 
sednare fördelningen af hemmans naturen uti hlott 2:ne Classer vara så 
inyckct mera riglig, som ett hemmans natur alltid bör blifva oföränder
lig, och således, vid bestämmandet af sådan natur, jordägande rätten, 
hvilken kan vara underkastad jemna förändringar, icke hör komma i 
betraglande, annorlunda än såsom grund för en nnderafdelning. Såle
des då kronan eller frälscrätts ägaren afstått jordägande rätten till annan 
man och endast förbehållit sig rättigheten till räntan, kallas hemmanet 
K ron o—Skatte eller Frälsc-Skattc; men då hegge dessa Spccies 
dominii äro förenade blir lägenheten rent Kr ono eller rent Frälse."
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Angående den här ofvan omnämnde oföränderligheten af hem- Hemmans 
mans naturen, må härvid ännu tilläggas, alt i äldre tider hvar och en 
skatte Bonde var obetagit att genom Rusttjcnst draga sine gods under derlig. 
frälset och att derifrån återgå till skatte. Det scdnarc torde dock varit 
ganska sällsynt, utan tvertom utverkade sig adeln sedermera den rättighet 
att om en frälseman tillvann sig kronojord, iklädde sig denne, Irälsc na
tur, äfvensom genom Resol. på ad. hesv. af d. 20 No v. 16G0 §.10 föl- 
ordnades , alt om en person nohiliterades skulle de skattehemman han 
innehade blifva frälse; och när dertill kom Jemna forläniugar af krono- 
gods åt adeln, så blefvo småningom, genom allt detta kronans hemman 
och inkomster så fprminskade, att Konung Carl XI fann sig nödsakad, att 
genom dess bekanta Reduction, hyarom närmare uplysning vinnes af Bo
lins förträffliga afhandling uti 2:dra Delen af dess ofvan åberopade ar
bete, till Kronan indraga alla olaglige Donationer. Men för all derjem- 
te för framtiden afböja delta oskick, med förändringar af henmians na
turen, förordnades dervid tillika, uti 1 §. af 1682 års Rcductions stad
ga, att inga gods allodialitcr och cvärdeligen skulle borllörlänas, utan om 
en eller annan Konung del gjorde skulle den Konung som efterkomma 
hafva makt alt sådant alldeles upphäfva och återkalla; sedermera stad
gade Kongl. Brefvet till Kammar Collcgium af d. 11 s Febr. 1G85, alt 
den Frälseman som ägde ett skattehemman vore förbunden till lika ut- 
skyldcr deraf som en skallebonde. Likaså innehåller 25 och 26 §. §. af 
adel, privil. dal. d. 16 Oct. 1723, all hädanefter intet frälse, för hvad 
orsak del hälst under Kronan komma kan, må hos Kronan förblifva, 
ulan bör detsamma slå under lösen af slägt, bördemän eller andra fräl
semän , samt all der Adelsman för brott förverkar silt gods under Kro
nan, skall detta cftcrlåtas någon af dem i slägten. Och sluleligcn för
klarar 3 §. af Förenings och Säkerhets aeten dat. d. 3 April 1789 att 
jorden ej mel and ra sin urgamla natur och skillnad af Säteri, Fräl
se, Skatte och Krono: så alt numera hemmans naturen förblifver i så 
måtto orubbelig, alt ett hemman aldrig får ombyta den natur detsamma 
iunehafver, vare sig ifrån krono till frälse eller tvertom.

Efter desse allmänna anmärkningar om uppkomsten, skaltetalen och 
‘ naturen å hemmanen i Finland, återstår nu att närmare bcskrifva de > 
särskilde slagen deraf.
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l;sta Gapitlet,

Om Hemmaii af privilegierad Krono 
natur.

Härtill höra Kungsgårdar, Kungs ladugårdar och Krono Säterier. 
ilistorie. Kun gs g år d ar ne och Kungs la dug år dar ne torde vara i- 

bland de äldste lågenheter i Landet, uppodlade och bebyggde i fordna 
tider, för att tjena Regenten och dess Bcfallningsmän till herbärge un
der resor i Landet, eller till ständige hemvist för desse sednare. De 
omtalas redan uti Stadgan af år 1285 §. 11, där de frikallades ifrån 
gästning lika med Adelns Sätesgårdar. I äldre tider hlefvo de, på sätt 
äfven 13 §. af 1602 års Björneborgs Riksdagsbeslut utvisar, för Kro
nans räkning förvaltade genom särskilde gårds fogdar, enligt för dem 
utfärdade Inslructioner af år 1556 och 1563; men under Konung Carl 
XLtes tid yidlogs med desse gods den författning, att en del deraf in- 
deltes Militiae Staten till Boställen för högre Befälet, och de öfrige blef- 
vo, efter föregången skattläggning, till den mestbjudande under arrende 
på visse år upplåtne, enligt hvad Kongl. Kammar Collegii underd. Rela
tion angående Svenske Kammar Verket, aflagd d. 5 Maji 1697 uti 22 
puneten, innehåller.

Krono Säterier halva otvifvelaktigt tillkommit genom Carl XLtes 
Reduction, och bestå följagteligen af sådane Frälse Säterier som vid sag
de Reduction tillfallit Kronan, och blifvit använde dels till Mil i tias Bo
ställen dels till Rusthåll,- med bibehållande af sin förra Säteris frihet. 
Af desse lägenheter blef icke någon Kronan omedelbart behållen uti 
Finland, utan hafva de antingen användts till Boställen eller ock förblifvit 
uti privat besittning med Rustnings skyldighet.

§. 1.
Om de Kronan behdllne Kungsgårdar.

Föryalt- De Kronan omedelbart förbehållne Kungsgårdar och Kungs- 
n,nS‘ ladugårdar, uppgå i landet för det närvarande till ett antal af endast Sju; 
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hvaraf 4 finnas uti Abo Lan, 1 uli Kuopio Län och 2:nc i VV iborgs 
Län, hvarest de dock vanligen benämnas Hof Läger. Enligt hvad re
dan förut är anfört hafva desse alltsedan slutet af 17 århundradet hlil- 
vit genom arrenden förvaltade-, i början utbjödos de för olika tid, stun
dom äfven på perpetuelle arrenden, men genom Kongl. Kammat' Collegii 
tr. Circ. Bref af d. 31 Oct. 1766, grundat på Kongl. Brefvet af d. 
13 Augusti samma år, hlef, med upphäfvande af alla perpetuelle arren
den, förordnat hvad vid Kungsgårdarnes utarrenderande, som ej skulle 
ske på längre tid än 15 år, iakttagas borde, hvarjemte stadgades att 
skallköp å Kungsgårdar ej skulle få äga rum.

Desse äldre föi fattningar, rörande förvaltningen af de Kronan hnmc- U/arren- 
diate förbehållne Kungs- och Ladugårdar, äro dock numera förändra- Jcrn<r- 
de, genom den i ämnet sednast utfärdade Kongl. Kungörelsen af den 
17 December 1799, hvilkcn, angående berörde Lägenheters utarrende
rande, innehåller följande i detta afseende ännu gällande, hufvudsakeli- 
ge stadgauden.

l:mo att arrende tiden bör blifva 30 år, hvilket äfven öfverens- .trrende- 
stämmer med stadgandet uti 5:te art. 1 mom. af Kejserl. Förordn. dal. ' 
d. 1 Mars 1817, angående utarrenderandet af de i VV iborgs Län hcfin- 
tclige Kungsgårdar.

2:do att för hvarje Kungsgård, efter dess åkervidd, ett visst tnn- 
netal i Spanmål utsältes såsom fast och oryggelig arrende afgift, alt dere- 
mot blott fördelen af Ladugården, oskattlagde Torp, Öar och fisken 
samt andra under arrendet begripne förmåner, ställas under auelion för pen— 
ninge afgift-, samt att spanmåls afgiften bestämmes efter arealen af Kungs
gårdens öppna åkerjord, till 1 tunna uli Abo Län och | tunna uli de öfrige 
Länen, för hvarje geometriskt tunneland af gårdens hela åkervidd-, i hvilket 
afseende rätta beloppet af öppna åkern, bör i behörig ordning undersökas all
tid 2 a 3 år innan ett arrende slutas. Men sedan Hans Kejserl. Majeslät, ge
nom Nädig förordn. af d. 12 Oct. 1818, nedsatt spanmåls arrendet vid 
skeende arrenden af Militioj Boställen inom Abo och Björneborgs Län till 
lika belopp som för dylika Boställen i de öfrige Länen är faststäldt, eller 
4 tunna spanmål för hvarje tunnland öppen åker, så har enahanda beräk
ningsgrund äfven vid de, efter berörde lid utarrenderade Kungsgårdar i 
Abo Län blifvit följd.
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3:tio alt Caracters byggnaden bör af Arrendator i godt stånd vid 
inagt hållas, och der så fordras å nyo byggas; dock kommer sådant, 
likmätigt Kongl. Kam. Coll. Circ. af d. 26 Junii 1793, icke att rak- 
jias till godo pä de årliga byggnads skyldigheterne, emedan carac
ters byggnad ansetts böra underhållas såsom ersdtttning för den 
åtnjutande Saterijriheten; samt att Arrcndalorn jemväl, efter Lag och 
husesyns ordningen, bör bygga och alltid i godt stånd underhålla den öf- 
rige åbyggnaden, sådan den i mon af gårdens storlek och behof vara 
bör', likasom för Officerare Boställen är förordnat; i hvilket afseende 2 
afd. af Kongl. Husesyns och Bost. Ordn. dat. d. 15 Sept. 1752 samt 
Förklaringen deröfver af den 23 Jan. 1770 tjenar till efterrättelse.

4:to att Arrendatorn häfdar och vårdar Kungsgårdens alla ägor 
och tillhörighclcr, iakttager hushållning med skogen, som ej får begag
nas till afsalu, samt för öfrigt, i afseende å häst- och får-afvclns förbätt
rande samt odlingars veikslällande och nya Torps anläggande, iakttager 
hvad genom Arrende Contracterne och Husesyne Rätts Utslag honom 
föreskrifves.

. Arrende- 5:to alt Auctioncrne till ledig blifvande Kungsgårdars bortarren- 
auetion. derande, efter derom minst 4 Månader förut utfärdade kungörelser som 3 

gåhgor införas i Allmänna Tidningen och lika ofta afkunuas ifrån Prcdiksto— 
larne, så väl uti det Län der Kungsgården är belägen som uti de dertill 
angränsande Län, böra ett år före tillträdet på en och samma dag an
ställas, i Kammar Collegium (eller numera uti Finance Expeditionen af 
Kejserl. Senaten) samt å Lands-Cancelliet; och bör vid Auctionen Bor
gen ställas af den mestbjudande för ett års arrende, äfven som vid till— 

. trädet borgen aflemnas för Kungsgårdens lagliga häfd och arrende vil-' 
korens fullgörande under Tio år; hvilken borgen sedan vad hvarje laga 
syn förnyas. Tre år före arrende tidens utgång bör Landshöfdingen derom 

. uti Kejserl. Senatens Occonomie Departement anmäla.

Syn 6:to att vid tillträdet laga af- och tillträdes husesyn hålles af Hä- 
radshöfdinge och Nämnd, uti närvaro af K rono Fullmägtig som Lands
höfdingen förordnar, och hvartill likmätigt Kam. Coll. Circul. Bref af 
den 26 Junii 1793 en skickelig och kunnig person borde utses. Under 
arrende tiden hålles hvart femte år Occonomisk besigtning af Krono—Fog
den och Nämnd, (hvilkas antal torde böra vara 2-ne), och i fall dervid 
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erfares alt Arrcndator siue skyldigheter eftersatt, bör laga syn genast, 
men eljest blott hvart 10.de ar förrättas, vid ansvar for Laudshöfdiu- 
gen om sådant försummas*) ; kostnaden för desse syner bestrides af Arren- 
dator. Öfver Synerätlens Utslag måga besvär anföras inom 30 dagar 
hos Landshöfdingen som, sedan vederbörande äro hörde, meddelar Ut
slag, hvaraf äfven ett exemplar med syne instrumentet insändes till Kej
serliga Senatens Oeconomie Departement, jemte bevis deröfver att par- 
terne erhållit del af Utslaget; i alla händelser böra instrumenterne öfver 
synerne oeh Oeconomiske besigtningarne, sedan Landshöfdingen dem 
först granskat, o fördröj eli gen till högstbemälte Departement insändas; 
nöjes ej parten med Landshöfdingens Utslag, äger han deri söka ändring
genom till Hans Kcjserl. Maj:t stälde underdåniga besvär, livilka inlem— 
nas hos Landshöfdingen inom 60 dagar efter det han af sagde Utslag 
erhöll del* **),  och åligger det Landshöfdingen att besvären, jemte ve- 
derbörandes deröfver infordrade förklaringar, till högvederbörlig ort insända.

Dock må härvid anmärkas att; Oeconomisk besigtning ej behöfver hål
las de år då laga syn sker, och att besigtningarne således bjott anstäl
las hvart 5:16 år emellan laga synerne, det vill säga det 5:te, 15:dc och 
25:te af arrende åren.

**) Det har icke sällan händt att Landshöfdingarne uti besvär undervis- 
ningarne i husesyns mål, med anledning af Kcjserl. Förordn. d. 5 Maji 
1810,’anfist den missnöjde 90 dagars besvärstid; men som åberopade 
Kcjserl. Förordn. endast angår fätalier uti oeconomie mål i allmänhet, 
så är dermed ingen ändring gjord uti de speciella stadganden som i - . 
detta afseende förut varit meddclte lör mål, der cn kortare fatalie-tid 
ansetts nödig, och för hvilken såleds helt andra iakttagelser än de van
liga blifvil föreskrifne, då besvär anföras.

Förut voro Kungsgårds Arrendatorcrne berättigade, att begagna Ränte- 
Kronaus ränle dagsverken af de inom 2 mil nära Kungsgården bflägne da^tlter 
hemman, och hvad angår de 3:ne Kungsgårdarne på Åland hade Arrcn- 
datorerne äfven, enligt Kongl. Kammar Collegii JBref till Kandsh. i 
Åbo af den 21 Julii 1784, rättighet att af den såkallade Kungsgårds 
Nämnden, hvarmed mentes de närmast omkring Kungsgården belägne 
hemmanen, utom Jordcboks dagsverken erhålla så många hjelpe dags
verken under ande tiden, som svarade emot byggnings hjelpcn, hvilken 
Arrendatorcrne för dem till Kronan erlade, men genom olvan åbero
pade 1799 års Kongl. Kungörelse stadgades, att Kro/io dagsverken 
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som utgöra en särskild Kronans hemmans ränta, komma hädan
efter icke att innefattas under Kungsgårds arrenden.

betalande Arrendator crlägger den Contanta arrende summan inom arrende 
årets utgång och spanmåls arrendet lefvereras årligen, antingen in natura 
till anvist ställe inom Länet, eller ock, då Kronan ej fordrar spanmål 
in natura, är det, enligt ofta åberopade Kungörelse, Arrendator obeta
git att lösa densamme med penningar efter markegången.

ut^k^d-r Fö1’ öfrigt ansvarar arrendator för följande utskylder och onera, 
och onera.som enligt författningarne böra ifrån Kungsgårdar utgöras, nemligcn:

Bränvins-arrende afgift, som utgår af alla hemman utan afseende 
å naturen enligt Kongl. Förordningen den 15 Junii 1800.

D jekne-pennin gar, enligt 7 mom. af 1624 års Riksdags beslut. 
Landsväga och Brobyggnad, enl. 8 §. 25 Cap. Bygn. Balken. 
Kyrkobyggnad med dertill hörande Klockstapel, Kyrkomur, Sockne— 

stuga och Fattigstuga, enligt 1 26 Cap. Bygn. Balken.
Dulga dråps böter enl. 27 Cap. Missg. Balken jemfördt med Kgl. 

plac. d. 6 Dec. 1697.
Socknc fattiges underhåll enl. Kejserl. Föror dn. d. 9 Sept. 1817, 

jemte 5 §. 28 Cap. Kyrkolagen af år 1686, Kongl. Kung. d. 5 
Dec. 1788 m. 11. hvaruti ingen af församlingarnes medlemmar un
dantages ifrån denna skyldighet. — Af öfrige insockne besvär, Skall
gång och andra kostnader för skadedjurs utrotande, hvarfore enl. 1 §. 
23 Cap. Byggn. Balken ingen annan än präs tegård är fri, samt 
biträde vid skogselds släckande enl. 15 Cap. 4 $. samma Balk.

Brandst.od, enligt 5 $. 24 Cap. Byggn. Balken, hvaremot Kungs
gårdar, i händelse af vadeld, få uppbära slik ersättning, dock icke 
till högre belopp än såsom för hus å Bondhemman.

Samt sluleligen för Prästerskapets Tionde och öfrige rättigheter, 
enligt derom å hvarje ort träffade föreningar, hvarifrån, likmätigt sista §. 
af Lindköpings Riksdags beslut dat. d. 19 Mars 1600 m. fl. sednare 
författningar, ingen jordägare är frikallad.

Men för alla öfrige utskylder och besvär äro Kungsgårdarne be
friade, och atnjuta i allmänhet lika friheter som Adelns Säterier, hvarom 
framdeles, vid afliahdKngen om Stals inkomsterne, skall närmare nämnas.

Slu-
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Sluleligen må här tilläggas, alt rätta fardag eller llytlningslid till Fardag. 
och ifrån Kungsgårdar samt i allmänhet vid alla Boställen och Hemman, 
likmätigt Kongl. Förordningen d. 22 Oct. 1766 och 16 Caj). 5 $. Jor
da Balken, är den 14:de Mars.

§• 2.
De till Bostallen anslagne Kungsgårdar och Krono Säterier.

De till Boställen indclte Kungsgårdar och Krono Sä- Frihet. 
ter i er, atnjuta samma privilegier och friheter, i afseende å utskylder 
och onera, som i föregående §. är uppgifvit, för dem hvilka förblifvit 
under Kronans omedelbara disposition; hvarförc detta här icke vidare 
upprepas. Af berörde lägenheter äro en del indclte Lands staten och 
anslagne Landshöfdingarnc till boställen eller ladugårdar, de öfrige äro 
indclte Mililiae staten.

Hvad först beträffar desse sednare eller M i 1 i t i x Boställen med MHitice- 
Sätcris frihet, så blefvo desamme, vid indelningsverkets upprättande, an- 
slagne till boställen egenteligen för Stabs' Officerare,’ men äfven någon 
gång för Compagnie- och Subaltern-Oflicerarc a id f. d. indclte Armeen, 
dock sålimda., att deras genom behörig ref— ,och skattläggning (hvilket 
alla boställen, enligt hvad 3 §. 1727 års Rcsol. på Kr. bef. besv. utvisar, 
bordt undergå) fastslälde grundränta, ingick i beräkning å innchafvarens, 
till visst Räntebelopp bestämde, lön.

Enligt sitt ursprungeliga ändamål begagnades de till hemvist cller 
säten för Militair Befälet, och blefvo således af desse förvaltade, med 
de vilkor och skyldigheter som tid efter annan utfärdade mångfaldige 
författningar, särdeles Kongl. Maj.ls förnyade Husesyns- och Boställs- 
Ordning af den 15 Scpt. 1752 och Kongl. Förklaringen deröfver af 
d. 23 Januarii 1770 närmare bestämde; dock förordnades genom Kongl. 
Brefuet af den 21 Jan. 1793, om utarrendering af de på 50 års tid 
indragne boställen vid Lif- och Nylands Dragone-Rcgemcnternc, åfven- 
som genom Kongl. B ref ven d. 20 Febr. 1805 och 4 Oct. 1806 stad
gades, att visse boställen vid Regemcnterne i allmänhet skulle på 30 års 
tid bortarrenderas. Men sedan Hans Kejscrl. Maj:t i Nåder förklarat, 
genom Nådigt Manifest af d. Mars 1810, att den indclte Armeen

3
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skulle förblifva i dess dåvarande skick, utan alt dess tjenstgöring påkal
las så länge omständigheterue sådant medgifva, samt genom Nådigt Ma
nifest af den ——  ------ - samma år G. 10, att de Militice Boställen somu 1 Augusu y '
igenom dåvarande innehafvares ajgång eller annorlunda till Kro
nans disposition hemfalla, skola genom anställde Auctioner utarren
deras för en tid af Tjugufem år, så liafva dessc boställen numera 

Nuvaran- till större delen återfallit under Kronans omedelbara disposition, och 
ral/iiin". förvaltas till denne del, enligt ofvanåberopade stadgande, sålunda, att de, 

genom Contraeter der vilkoren jemväl finnas intagne, utarrenderas på 
samma sått och med hufvudsakeligen enahanda vilkor, i afseende å grun- 
derue och sättet för arrendets bestämmande, samt arrendators skyldighe
ter vid boställets häfd, byggnaders underhåll m. m., som 1799 års, uti 
föregående l:sta §. reciterade Kongl. Kungörelse innehåller, hvarlöre 
hvad der är anfört här åberopas, med följande förändringar och tillägg, 
nenaligeu:

Arrende- 1 :mo Att arrende tiden för Boställen endast är 25 år, samt att 
vilkoren. contante arrendet erlägges för det första året genast vid tillträdet, och 

sedermera förskottsvis hvarje år före den 14 Mars för det tillkomman
de året, till Länets Landt-Ranteri emot qvitto, hvilket sist 2 månader 
dereltcr aflemnas till Kronofogden emot erhållande bevis. Spanmåls ar
rendet åter erlägges på samma tid som Kronans öfrige Spanmåls räntor 
uppbäras, antingen in natura eller i contant efter årlig markegång på sätt 
förfatlningame om afrad utstaka; och i afseende å beräkningen af åk e r- 
vidden, hvarefter Spanmåls arrendet uträknas, på sätt förut vid al
handlingen om Kungsgårdarne är uppgifvit, innehåller Kongl. Krigs- och 
Kammar-Collegiernes tryckte Circulair af den 8 Febr. 1808, att i 
anledning af uppkommen fråga huruvida den Öppna åkerjord som 
nyttjas till Torplägenheter under Militice Boställen, hvilka genom 
arrende komma att upplåtas, efter de grundei' som i Kongl. Kun
görelsen cl. 17 Dec. 1799 föreskrifvas, bor till årlig Spannmåls- 

med Boställets Öfriga åkerjord beräknas, eller beskatt
ningen för afkomsten af sådan Torp-åker endast inbegripas under 
den contanta penningesumma, som genom högsta anbud å Auction 
varder stadgad, har Kongl Majtt, uti Nådig skrifvelse till Colle- 
gierne af d. 1 Dec. 1807, täckts förklara, det skall, i likhet med 
hvad i 2:dra punden af hogstberorde Kungörelse är jorordnat om 
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undersökning till, utrönande af rätta beloppet af hvarje gärds Öpp
na åker, vid arrendet af de älilitice Boställen å hvilkas ägor 
oskattlagde Torp finnas, först behorigen utredas, om och till hvad 
del ett sådant Torp består af odal-ägor *),  eller blifvit af utmar
ken upptagit, i hvilket förra fall Torpet bör, så vidt det af så
dane ägor utgöres, ingå i beräkningen till årlig Spanmåls af gift, 
men i det sednare åter, inbegripas under det penninge arrende som 
genom högsta anbud vid Auctionen stadgas.

*) Benämningen o dal betecknar egenteligen oinskränkt och urgammal 
ägande rätt, och med odal-ägor menas således de som ä ro af urgam
mal häld, i motsatts emot sådane ägor som i sednare tider blifvit od
lade; men som det kan vara svårt, ofta omöjligt all utreda huruvida en 
åker ifrån äldre tider varit i bruk, så torde på detta ställe, då fråga är 
om åker, till odal-ägor endast räknas sådane åkrar som äro i sam
manhang med gamla Bol- eller Bolstads-åkeru, och således icke utåk- 
rar som äro spridde i utmarken, och vanligen blifvit upptagne långt 
sednare än den gamla bolstads åkern.

2:do Att Arrendatorer af alla Mililiae Boställen, genom Kejserliga 
Kungorelserne af den 5 April 1821 och 22 Januarii 1829, blifvit be
friade, ej allenast ifrån de dem förut, lika med Kungsgårds arrendatorer, 
ålagde skyldigheter, att uppbygga Caractcrshus der sådane bchöfde å 
nyo byggas eller förut icke fuuuos, utan älven ifrån deras åliggande att 
å Bostället uppföda målfylliga Cavalleri Hingstar och plantera Ekar •, 
likväl med det vilkor, hvad Caractersbygguad angår, att de å slike 
boställen uppförde och såsom icke utdömde, än qv ar stående Ca- 
ractersbyggnader böra äfven framgent, enligt författningarne un
derhållas, intill dess de i laga ordning varda utdömde, hvarefter 
några nya byggnader i deras ställe icke behofva uppföras.

3:tio Att den proprie borgen för Arrende Contractets fullgörande Borgen. 
som vid Arrende auclionen upples, hvilkeu borgen, enligt hvad redan 
är uti Kongl. B ref vet af d. 27 Oct. 1807 stadgat, endast behöfver 
sträcka sig till de 5 första åren af Arrende tiden, bör, likmäligt Kejserl. 
Circulair Brefvet af den 25 Januarii 1815, innan anbuden göras, no
ga granskas, och ingen tillåtas göra anbud som ej är med behörig bor
gen försedd, samt att ny borgen sedermera hvart 5:te år skall aflemnas 
vid de då inträffande Oeconomiska besigtuingar och laga syner, vid det 
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äfvcntyr att, om sådaut försummas, livilkct genast bör till högvederbör— 
lig ort inberättas, arrendet är förverkat och Bostället utbjudes på ny 
auetion, hvarvid deu förra Arrcndatorn, då lian för en eller annan or
sak förverkat arrende, ocli dess Löftesmän, ej äga göra anbud.

Arfvin- 4:lo Alt ifall Arrcndalor innan arrendetidens utgång dör, hvarom 
°>'id Ar- kronofogden bör genast till .Landshöfdi ligen inberätla, äga arfvingarne sist 
rendato- 6 månader eller dödsfallet, hos Landshöfdmgeu anmäla om de önska att 
rfrs dud. mej arrendet fortfara, dervid ock behörig borgen bör ställas; men ute- 

blifvcr sådan anmälan, inberältar Landshöfdingen derom till Kejserl. Se
naten, hvarefter Bostället kommer att på ny auetion utbjudas, och Stcrb - 
huset ansvarar för arrendet till dess den nya arrcndatorn tillträdt Bostäl
let. Dör löftesmän, och mera än ett år återstår af dess ansvarstid, bör 
ny borgen sist G månader efter dödsfallet anskallas, och till Landshöf
dingen allciunas, vid äfvcntyr alt arrendet i annat fall är förverkadt. A- 
slundar arrcndalor all sitt arrende till annan man öfverlåla äger han der- 
till rätt, och bör i sådaut afsceude anmäla sig hos Landshöfdingen.

s)ner- 5:to Att laga synerne förrättas, å Officerare Boställen af Härads- 
höfding med half nämnd (sex nämndemän), på Under-Officerare samt 
ringare Stabs och Compagnic Betjcutcs Boställen af Kronofogde med 4 
Nämndemän-, Oecouomiska bcsigtuiugavne verkställas af Länsmannen med 
2:nc af Nämnden, och bör, likmåtigt llesol. d. 11 Jan. 1757, §. 37 och 
10 §• 3 Afd. Jlost. Qrdn. 1752, alls ingen vedergällning för desse la
ga husesyner och besiglningar begäras eller tagas; men om vid Oecono- 
miska besigluwgarne förmärkes vanhäfd å Bostället, och laga mcllansyn 
af sådan anledning måste utom de ordinarie synerne förrättas , så kom
mer, enligt ll:te puuctcu af Arrende Coutracterne, Arrcndalor att be
strida alla kostnader för én sålunda af honom sjelf vållad syn.

I allmänhet åligger numera tillsyn och vården af Mililite Boställen 
Landshöfdingarne, men det närmaste inseendet öfver de i Arrende Con- 
traclerne intagne vilkors uppfyllande tillhör,, likmätigt 15 af 1688 års 
Häradsfogde Instruction, och sedan numera Regenienlsskrifvare tjen- 
sterne genom Hans Kejserliga Majestats Kiidtga Förordning af den 

' 3 Majf 1830 blifvit iudragne, K ronofogdarne, hvilka, i händelse af en
eller annan försummelse eller förbrytelse emot Coulractct, hvaraf de ail- 
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tid erhålla ett exemplar, genast böra derom till Landshöfdmgcn, i alse- 
ende å behörig åtgärds vidtagande, inberälta x).

Angående de Boställen som ännu innehafvas af Officerare^ vid i. d. HO,t“Hen ' 
indclte Annéen, så åligger det desse att vid berörde Boställens häfd som inne— 
samt byggnaders verkställande och underhäll, iakttaga hvad ofvanåbero- 
pade .1/52 års Boställs Ordn. 2 Afd., samt Kongl. Förkl af år 1770, ningshaf- 
i desse afseenden omstäudcligcn stadga; då Caraclcrsbyggnad derii fm- ,,are’ 
nes, bör inuehafvareu, enligt 6 §. 1 Afd. af åberopade Bost. Ordn., un
derhålla densamma med reparationer till tak, väggar, golf, fönster, dör
rar och eldstäder, men behöfves nytt tak eller brädfodring m. m., bestås 
kostnaden dcrtill af Mililite Boställs Cassan; saknas Caraclcrsbyggnad u 
Bostället, eller blir den af ålder obrukbar, erhåller innehafvaren, likmä- 
tigt 3 §. uti åberopade 1770 års Förklaring, ersättning derförc ciier 
1719 års Qvarters Ordn., genom såkaliade I n <r v a r l c r i n gs |> e n n i n— 
gar, som utbetalas ifrån Boställs Cassan, med 90 D:lr Silfvermvul lör 
öfverslar, 60 Ddr för öfrige Stabs Officerare, 36 Ddr för Kaptener 
och 24 Ddr för Subaltcrn Officerare, årligen så länge Caraclershus sak
nas, och bafva dessa blifvit beräknade å 3 Ddr Smit Riksdalern, till 
43 Rub. 20 kop. i l:sta, 28 Rub. 80 kop. i 2:dra, 17 Rub. 28 koj), i 
3:dje, och 11 Rub. 52 kop. allt Silfver i 4:dc dassen.

Hvad åter särskilde beträffar Stabs Officerare, hvilka alla, med 
undanlag af Österbottens Infanteri Regemente, innehaft 2:nc Boställen, 
det ena såsom Stabs säte, det andra för Kaptcnskapcl, så voro desse 
redan genom Kongl. Resol. af d. 12 Febr. 1730 befriade ifrån skyldig
het, att på Kajitcns Bostället underhålla Caraclershus, men i händelse 
älven detta sednare Boställe åtnjöt Säteri frihet, ålåg det innehafvaren 
alt såsom ersättning för berörde befrielse, årligen betala, 7-i D:r Silf— 
vermynt svarande emot 3 Rub. 60 kop. Silfver, för livarjc mantal deraf 
Bostället beslår, och i proportion för mindre mantal, hvilka medel, som 
benämnas Säteri frihetsmedel, ingå till Boställs Cassan enl. 4 §. 1 
Afd. Bost. Ordn. och ännu betalas af Arrendatorcrue å de Boställen, 
hvarifråu de förut blifvit erlagdo.

A de Militite-Boställen, som ännu innehafvas af för detta Finsko 
Militairen, eller deras enkor och barn, böra Oeconomiske besigtnin-

*) Ofyanstäende iakttagelser och stadganden äro äfven införde uti de af 
Kejserl. Senaten faststälde Formulair till Arrende Contractcrne.
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gar, så länge desses besinningstid fortfar, verkställas af Kronofog
de eller Länsman hvart 3:dje år, och besigtnings- eller sync-instru- 
meuterne, inom den uti 23 §. af Kongl. Förkl. den 23 Januarir 1770 
föreskrilne tid af 2:ne månader, in dupplo inlemnas till Landshöf- 
dingen, som utan dröjsmål insänder det ena exemplaret till Kejserl. Se
natens Militise Expedition, Kejserl. Circul. Br. d. 12 Junii 1816, §. 1. 
Så snart någon Boställsinuehafvare allidit, åligger det Kronobetjente i 
orten, att sådant genast inberälta till Landshöfdingen, som derom med
delar Militiac Expeditionen skyndsam underrättelse, på det åtgärd om 
Boställets utarrenderande må kunna vidtagas så tidigt, att laga af- och 
tillti'ädes husesyn kan åtminstone 6 månader före afträdet förrättas, hvarom 
Landshöfdingen sedan äger besörja och Boställets rätt iakttaga, ibid. §. 2.

Dessutom bör i afseende å behörigt handhafvande af vården om 
Boställens håfd i allmänhet, Regementsskrifvaren eller numera Krono
fogden, vid hvarje års början sjelfmant till Landshöfdingen allenma för
teckning på sådane Boställen inom .Häradet, å hvilka syn eller besigtning 
under loppet af året bör anställas, ibid. §. 4.

I öfrigt anmärkes här, att afven de Boställen som af f. d. Finska 
Militairen ännu iunehafvas, få, om Boställshafvaren sådant begär, utar
renderas på samma sätt som här ofvan är sagt om de Kronau hemfallne, 
men i sådant fall bör innehafvaren sjelf vidkännas, Landlmätareus trac— 
tamenls- och resekostnad för uppmätningen af Boställets åkrar, enligt 
Militice Expeditionens Circ. B ref d. 22 Mars 1817.

Uppsög- Boställshafvare anses, likmätigt 25 $.2 Afd. Bost. Ordn., uppsagd 
den dag han varder befordrad, alskedad eller med döden afgår, men 
åtnjuter fardag likmätigt 16 Cap. 5 §. Jorda Balken och Kongl. För
ordningen d. 22 Oct. 1766, det vill säga, att om uppsägelsen skett före 
Thomae dag (eller den 21 Dec.) sitter Boställshafvaren qvar hela det 
följande året, och på det andra till 14:de dagen i Mars månad, inträf
far åter uppsägelsen efter Thomae dag eller i början af året, blifver far- 
dagen ej förr än den 14:de Mars det 3:dje året; och genom Kejserl. 
Kung. d. 13 Junii 1822, är förklarat: att sterbhus efter Officerare 
och Civil Betjente vid f d. Finska Arméen, hvilka till följe af 
1810 års Manifest pä lifstid innehqfva deras jörre loneformoner, 
dro berättigade att å de aflidnes innehafde Boställen till godo nju
ta fardag efter Lag, med skyldighet att, jemlikt forfattningarne, 
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under fardagstiden erlägga Boställets Jordeboks ranta. Ilvad åler 
angår dc Boställen samt andra Kronans Lägenheter som äro utarrende
rade, så behöfves, likmäligt Kongl. 33 ref vet af d. 29 .April 1806, der— 
vid ingen uppsägning,- ulan desse lägenheter aflrädas eller dc genom 
Contractet bestämde arrende årens utgång.

Likmäligt 5 §. 24 Cap. Byggn. Balken böra allå hemman i Ilä- Brandstod 
rådet gifva Brandslod, och till följe deraf äro, genom 10 $. 2 afd. af°ch ffff 
1752 års Bost. ordn., iunehafvare af Boställen ålagde, att oundvikeligeiF/iändelser. 
gifva Brandstod eftei' Lag och gjord afhandling i Länet eller Hä
radet, pä, det om sä händer att nägot Boställe af vä deld ajb rin
ner, Boställshafvaren pä lika sätt som for hus ä bondhemman 
mä af Häradet uppbära B randslod j hvilket äfven gäller om utarren
derade Boställen. Och der så händer att Boställe genom olycklig vådeld 
helt och hållet eller till någon del afbrinncr, och Boställshalvaren icke 
kan hafva full tillgång till dess återuppbyggande af den i Häradet bevil
jade Brandstod, tillägges ett sådant Boställe, jcmlikt 7 §. 1 afd. Bost. 
ordn., 2 höest 3 frihets år, ined ersättning för räntan af Bostället efter 
Kronovärdcring, hvilka medel, enligt Kongl. B ref vet ä. 21 Januarii 1793 
utbetalas ifrån Boställs Cassan; äfven som enligt 7 §■ af Kongl. Förkla
ringen ä Mil. och Lands Stats Reglem. dal. d. 7 April 1685, office
rare Boställen böra när de af brinna, njuta hjelp till, sin upprättelse, 
af reserve hemman, men de Öfrige Boställen erhälla understöd ge
nom skäliga frihetsär pä Boskaps och Skjutsfärds penningarne. *)

Der Boställen åter, blijva försvagade genom vattuflod, flyg
sand eller andra sädane tillstötte händelser, som aldrig pä nägot 
satt kunna upprättas, så skall jemlikt 2 §. Resol. pä krigsbefälets 
besv. d. 16 Oct. 1723, den som derigenom lidit, hafva ersättning 
der för i penningar att njuta, men enligt Kongl. Brejvet af den 29 
Maji 1804 sträcker sig denne ersättning endast till den Indelningshafvare, 
under hvilkens tjensietid förlusten skedt, men icke till dess efterträdare.

Dä arrende Contraclerne för utarrenderade Boställen innehålla, att al
la de äfventyr och vudeliga händelser som utan arrendatorns för
vållande bevisligen ske, skola ej ligga honom till last utan bör dermpd 
förhållas efter allmän lag och stadgar, så synes olvifvelagtigt alt ofvan- 
stående stadganden, rörande afbrunne Boställens återupprättande med 
laga åbyggnad, äfven böra gälla för slike Boställen.



24 Första Afd. 1 Art. 1 Cap. 2 §.

Torp an- j afseende å Boställens förbättrande genom nya odlingars verksläl- 
%a'",-or- iande, stadgar 2(5 ,af Kongl. Skogsordningen dat. d. 1 Ang. 1805, 

alt om Boställsbafvare ville nytt Torp anlägga, bör dcrlill begäras Lands- 
höfdingcns tillstånd-, men dessutom är, i fråga om utarrenderade mililite 
Boställen, till ändamålets säkrare vinnande, genom 9:de puneten af de nu 
gällande arrende Conlractcr förordnat, att vid tillträdes synerne borde 
undersökas huruvida Boställets ägor medgifva att pä utmarken an
lägga ett eller fiere Torp, och om slike tillfällen finnas, äligger det 
arrendator att sä.dane Torn anläggningar, utan minskning i ärren- 1 O O O -7 o
det verkställa, hvar till honom är tillätit att använda nägon del af 
Boställets afiägsna äkrar och ängar *-).

*) Otvifvelaktigt böra hans åligganden i detta afseende, uti Syne Rättens 
utslag bestämmas, och verkställigheten deraf vid de följande besigtnin- 
garne och synerne handhafvas.

Uppodling , p;\
n'fn!ark'°' skallenhet

det åfven sådan till odling användbar mark som är af don be- 
, alt dess upplagande fordrar större kostnad och långvarigare

arbeten ån af en Boställsliafvare eller Arrendator lör dess korta besin
ningstid skäligen kap väntas, icke måtte å Boställen lemnas obegagnad, är 
genom Kongl. Förklaringen af den 17 Julii 1747 stadgat, att enär 
nägon prästegärds eller Krono Boställs innehafvare, af hvad egen
skap han ock vara må, som försvarligen och efter lag häfdar de van- 

. lige ägor ne inom hägnaderne, gör ä Boställets mycket oländige 
utmark nägon ansenlig förbättring, säsom med kärrs uttappande 
och upprättande till äker eller äng, mäsars upptagande, rothuggande 
och dylikt mera, honom dä, enligt hvad den sedermera ulkomnc Kongl. 
förklaringen af den 12 Augusti 1752 §. 4 jemlörd med åberopade 
1747 års Förkl. närmare bestämde, i nåder förunnas nyttjande rätten 
der af i 40 ä 50 års tid, räknadt i frän. den. tiden dä han med ar
betet först började ,• hvårföre, och om han dessförinnan ifrän Bo
stället skiljes, han eller hans arfvingar äga rätt att, det' de ej kun
na Öfverenskomma. med successorn om ut lösen, uppodlingen nyttja 
och begagna intill dess den bestämde besinningstiden lupit till ända, 
dä det upptagne utan lösen äter bor falla Bostället till, hvilket åf
ven sker om upptagaren under tiden icke häller upptagan i behö
rigt ständ och bruk, , Se-
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Sedermera är genom Kongl. B ref vet af den 15:de Julii samt 
.Krigs- och Kammar-Collegiernes dera grundade tr. Circ. af den 6 
Sept. 1803 i detta .afseende närmare förklarat och stadgat, att till fö
rekommande deraf att någon annan jord ej måtte under ojvan- 
ndmnde friheter upplåtas, an ödeland, mossar och kärr, men icke 
sådan jord, som kunde och borde enligt författning ar ne af en hvar 
Boställshafvare genom rödjning och odling göras nyttig, borde till 
sådan frihets vinnande iakttagas: att då en Boställshafvare vill 
ingå i ett slikt foretag, bör sådant förut och innan någon odling 
börjas, hos Landshöfdingen i orten anmälas, och det till odling 
uppgifne stället, uti vederbörande jullmägtiges närvaro, genast af 
vederbörande skådas och till sin beskajfenhet undersökas samt af 
Landtmätare mätas och beskrifvas: att vid synen bör uppgifvas 
förslag öfver odlingskostnaden samt inom hvad tid odlingen kan 
vara fullbordad, och frihetsåren af Synemännen JÖreslås: att, så 
snart sådant for sig gått, bor instrumentet öfver synen, med det 
dervid hållne Protocoll, semit Landtmätarens ajfattning och beskrij- 
ning, insändas till Landshöfdingen , som då äger resolvera öfver 
ansökningen, samt ef te?' omständigheterne fastställa så väl frihets
åren som besitt ning stiden *)  , och sä läng t möjligt vara kan, i hvad 
mou odlingsarbetet mä anses ärligen eller inom vissa tider bora 
fortsättas; hvilket utslag dock kommer alt hemställas vederb. Colle- 
giers {Kejserl. Senatens Oeconomie Departements) närmarepröf'ning 
och ullätande: samt slut el i g en, att vid de Oeconomiske syner som å 
lYLilitice Boställen böra ske, besigtning anställes öfver det odlings
arbete , som Boställshafvaren pä f örenämnde sätt med laga tillstånd 
sig företagit; och om han befinnes hafva dervid fullgjort sine ålig
ganden skall han oafkortadt jä till godo njuta hvad jörfattningarne 
i anseende till besittningstiden stadga **).

*) H vårföre skillnad emellan frihetsåren och besittningstiden här är gjord, 
kan icke fattas; någon skatt för uppodlingen då den sker a ett Bostäl
les lagligen tillskiftade ägor,kommer upptagaren icke enligt författnin
garne att erlägga, och således kan häl' icke komma ifråga några an
dre frihetsår än besittningstiden.

**) Som författaren stundom förmärkt, att ofvan åberopade författningar bli f- 
vit olika fattade i afseende å bestämmandet af beskaffenheten af den mark

4
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Dtsposi- livad vidare angår Boställshafvares eller Arrendalors disposilions- 
öfver den Bostället tillhörande skog, så stadgar härom Kongl. For- 

joder. ordningen om Skogarne i Riket, dal. d. 1 Ang. 1805 uti 23 §., att 
Boställsinnelidfvare, ehvad han ar Militair, Civil eller Prest, så

som vore all anses för oländig eller sådan att viss tids besittningsrätt 
iör odlingar derå kunde förunnas, sä har han, med afseende å sakens 
vigt och det ringa bruk som nu i landet göres af denne icke obetyde- 
liga uppmuntran till Boställenas förbättrande, ansett sig böra närmare 
yttra de åsigler härom han hcmtat ifrån sagde författningar; man har 
ibland annat ansett omförmälde besittningsrätt icke kunna tilläggas od
lingar af annan oländig mark, än sådan som vid storskiftet blifvil för 
impediment ansedd, och sålunda såsom odugelig ifrån beräkning ute
sluten. Alt sådant likväl aldrig kunnat vara författningarnes mening 
faller af sig sjelf. Enligt Storskifts-förfatlningarne, hvaribland här må 
nämnas 5 27 mom. af Kongl. Storskifts Förordn. d. 27 Junii 1775',
Rongl. B ref vet d. 17 Dec. 1779 m. fl., far nemligen intet annat vid 
storskiftet anses för odugeligt och såsom impediment alloras än sjöar, 
berg samt alldeles odugeliga måsar; och att författningarne skulle åsyf
ta uppmuntran af odling å sådan mark, som allaredan i grund af andra 
författuimjar och genom ett med Dom faststäldt skifte blifvil förklarad 
för alldeles odugelig, låter svårligen tänka sig. Det synes således 
vara otvilvelakligt, att något alseende ej kan halvas derå huru marken 
vid storskiftet blifvit ansedd, och alt, enligt ordalydelsen uti ofvan åbe
ropade 1747 års Förklaring och 1803 års Circulair, förenämnde fri
hets- eller besittningsrätt alltid kan och bör beviljas; för kärrs ut tap
pande och upprättande till åker eller äng, måsars upptagande, rot
huggande och dylikt, samt annan steril marks uppodling; endast med 
vilkor, att odlingslägeiihelen är belägen på utmarken men ej inom el
ler invid inägornc, (deresL icke serskilde andre omständigheter*  eller 
markens beskaffenhet föranledde till undantag äfven häruti) samt att 
den ifrågasatte marken i sitt närvarande skick icke lemnar Bostället 
någon egentelig fördel; och torde ett hufvudsakeligt afseende, åtmin
stone vid bestämmandet af besiltningstidens längd, jemväl böra fästas 
vid de,omständigheter som försvåra odlingen, nemligen utfallets be
skaffenhet, odlingens afstånd ifrän bolstaden, måsans djuplek, då, fråga 
är om måsodling, m. m. Genom ett rigtigt uppgjort förslag öfver od- 
liugskostnaden, blir för öfrigt lätt att utreda, huruvida den tilltänkte 
odlingen kan, under en innehafvares besinningstid, icke allenast vara 
verksläld, utan älven halva lemnat afkastuiug som fullt ersallc de der-' 
vid använde kostnader, mödor och omsorger, i annat fall blir en län
gre besittningsrätt nödvändig; och torde det för ändamålet, Boställenas 
förbättrande, jordbrukets uppkomst, och Kronans deraf härflytande 
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ock Kronobonde, ägei- nyttja den skog som Bostället och Krono- 
hemmanet tillhör till husbehof, men ej till salu; beträdes Boställs- 
innehafvare eller Kronobonde med försäljning af skog, eller att på 
annat satt skog åt andra olofligen upplåta-, eller ock att från Bo
ställe och Kronohemman till annan sin ägande enskilde fastegen
dom föra och nyttja skog, böte dubbelt emot åverkan å andras en
skilde ägor, hvaröfver Kronobetjente skola noga uppsigt hafva, och 
forelupne missbruk vid allmän Domstol åtala. Skulle Boställen fin
nas som hafva ansenlig skog, der af kolning till af salu förut skett, 
sä må det ock hädanefter tillåtas, när skogens beskaffenhet sådant 
medgifverdock får detta ej ske utan dertill erhållet tillstånd af 
D andshöfdin g en, som utsätter och förordnar huru stor kolning till 
salu årligen ske kan.

Boställshafvare eller arrendator som sjelf eller genom andra försäl
jer, eller till egne gårdar ifrån Bostället bortför, gödsel, hö eller foder, 
skall för hvarje lass plikta 2 D:lr S:rmt, samt icke allenast ersätta efter
trädaren all skada och åkerns vanhäfd, ulan ock in natura återskaffa och 
å Bostället låta upplodra dubbelt så mycket som blifvit försållt eller 
bortfördt; och komma frågor härom att af vederbörande Syne-Rätter in 
loco upplagas och afdönunas; se 16 §. af Kongl. -Förklar, den 23 
nuari 1770.

Ännu återstår att omnämna huruvida Boställen äga rält, att 
skeende dier redan skedde storskiften bibehålla all den mark, som 
tingen af ålder tillhört dem enskildt, eller ock efter deras andel i sandal- 
ligheteruc dem tillkommc, utan afseende å dess vidd. Längre fram då fråga 
blir om nybyggen, storskiften och öfverloppsjord, skall detta ämne närmare 
upplysas, men här må likväl i förbigående nämnas, att alla hemman af Kro
no natur i Landet, genom Kongl. Storskifts Förordn. för Finland dat. d. 
27 Junii 1775 och de derå sedermera gifne särskilde .Kongl. Förklarin
gar, blifvit inskränkte till en viss ägovidd på mantalet, och alt hvad de 

sanskyldige förmän, vara vida fördelaktigare att i detta afseende hellre 
utsträcka än inskränka den genom ifrågavarande författningar åsyftade 
uppmuntran, emedan den säkra vinsten deraf, uti ett, med hittills föga 
begagnade kärr och måsar uppfyllt land, alltid sluteligen blir Kronans 
och det allmännas, utan att någon egentelig förlust derigenom tillskyn
das hvarken den ena eller den andra.

Ja-

vid Öfver- 
qn— toppsjords
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förut innehaft utöfvcr denne vidd, borde derifrån skiljas, samt, såsom 
Kronan tillhörig öfvcrlopps jord till nybyggens inrättande användas, så 
framt icke deras ägor allaredan före sagde författnings utfärdande hade 
hlifvit bestämde genom laga kraft vunnit storskifte, deri ändring ej kan göras.

Redan genom Kongl. Brefvet till Kam. Coll. af den 21 Julii 
1778 förklarades, alt förenämnde allmänna stadgande, eller öfverlopps- 
jords utbrytande, äfven skulle sträcka sig till Boställen, med det tillägg, 
att Bostållshafvaren må framfor andra vara berättigad, att å den 
vid deras innehafvande Boställen, efter skedd ref ning blifvande Öf- 
verloppsjord, upptaga nya hemman och sig dera i Öfrigt den rätt jör- 
värfva som författningarne medgifva, hvilkel ytlerligaie upprepades uti 
Kongl. B ref vet till Kam. Coll. af den 6 Nov. 1786 samt till Krigs- 
och Kammar-Collegierne samt Chefen för Savol. Regemente den 25 
Octoher 1792,

Sedermera, i anledning af häröfver förde klagomål, blcf, genom 
Kongl. B ref vet den 7:de och Kammar Collegii derå grundade Circu- 
7air till Landhöfdingarne i Finland, af d. 19:de Maji 1797, förbjudit 
alt, tills vidare och intill dess Kongl. Maj:ls sluteliga förordnande i det
ta ämne hlifvit mcddelt, icke någon såkallad öfverloppsjord vid militiae 

a/'Boställen i Finland må till innehafvarnc af sådane Boställen öfverlemuas; 
mil.Bo- men denne inliilntion uppbäfdes slulcligen år 1803, då Kongl. Maj:t, genom 
d/per- 1lädig skrifvelse till Krigs- och Kammar-Collegierne af den 15:de 

lopfjoril. Julil 1803, kungjord medelst bemälde Collegiers tryckte Kungörelse af 
den 7:de September samma år *),  i delta afseende förorduat, att de mi- 
Utice Boställen som ännu kunna vara i samj älligliet, eller såsom 
enstaka innehaf ~a mera jord än på dem efter författningarne be
löper, skola befordras till den afvittring och storskifte som förut 
äro påbudna; men i anseende till de missbruk och olägenheter som 
Uppkommit genom Boställshafvares optionsrätt till nybyggens anläggande 

*) Anmärkniugsvärdt är alt berörde kungörelse emot slutet innehåller, 
alt den inhibition for Boställens afvittring som vore medelt genom 
Kongl. Br. den 7 Dec. 1797 skulle upphöra; likväl innehåller det åbe
ropade Kongl. Brefvet aldeles ingen inhibition för Boställs afvittring, utan 
angår blott förbud emot frihetsår å uppodl. af oländig mark under 
Boställen; inhibition uti afvittringarne gafs genom det här ofvanåberopa- 
de Kongl, Brefvet af d. 7 Maj s, å,
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å militiä Boställens öfverlopps jordar, har Kongl. Maj:t dervid tillika för
klarat, att dä vid ett slikt Boställe nägon till nybygges anläggande 
tjenlig jord finnes, som förut opätalt derunder blifvit såsom en dess 
förmente tillhörighet nyttjad, skall en sädan jord, sedan den blif
vit ordenteligen utbruten och afrösad, förblifva säsom en särskild 
Krono Lägenhet under B oställshafvarens disposition emot särskild 
skatt och ränta till Kronan, samt Öfrige skyldigheter som efter 
skattläggning thy kunna äsättas; och får derföre en sädan lägen
het i delta jall vid storskifte icke upplätas dåvarande Boställshaf- 
varen, annorlunda än pä viss tid, att säsom anläggare af nybyg
get, jä njuta vanlige frihetsår: men derest han till ersättning JÖr 
sitt nedlagde uppodlingsarbete anses berättigad till nägon längre 
besittningstid utöfver j'rihetsären, kommer han dertill att af Lands- 
höfdingen hos Krigs och Kam. Coll. (Kejserl. Senatens Oeconomice 
Departement) anmälas, dock att räntan till Kronan och Öfrige skyl
digheter detta oaktadt efter frihetstidens förlopp utgöras; och sedan 
den sålunda bestämde besiltningstiden till ända gått, kommer ny
bygget emot samma vilkor, att vid ordentelig syn ofverlätas till 
Boställets nyttjande , hvars innehafvare, hvar efter annan blfva för 
dess tillbörliga häfd och byggnad, likasom for sjelfva Bostället ansva
rige, och hvilket vid alla af- och tillträdes syner kommer att iakttagas. 
Men om den B oställshafvare som vid storskiftet innehar Bostället, icke 
vill en sädan uppodling och nybygges inrättning sig åtaga, kommer 
lägenheten att upplätas åt en annan, eller den som emot kortare be
sinningstid, vill här uti ingå, hvarmed sedan pä lika sätt förfares; 
och skulle förberörde för fattning äfven följas vid sä väl Lands- 
Statens som andra än oafvittrade Boställen, utom Prestbohl hvarom 
särskildt stadgande är meddeladt.

Sluteligen må här ock anmärkas, att alla Militia? Boställen, enligt de 
Indelningsverket rörande författningar, hvaribland särdeles bör nämnas 
Kongl. Förordn. d. 4 Febr. 1771, borde oförryckte bibehållas och hvarken 
genom Byten eller annorlunda ifrån sin bestämmelse skiljas; icke eller få 
de till skatte försäljas, och om tillförene något Krono-Boställshemman 
skulle blifvit till Skatte försåldt, borde, likmätigt Kongl. B ref vet den 
27 Aug. och Kam. Coll. Circul. den 3 Oct. 1766, detsamma emot 
skatte köpeskillingens återställande gå tillbakars, samt till dess egenteliga 
ändamål ©förryckt nyttjas.
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Landshöf- Vidkommande åter de åtskillige Landshöfdingar till B o- 
d,ftälkn~s *-  ä U e u ’ * afräkning å Lönen anslagne Kungs Ladugå rdar, så gäller 

i allmänhet angående desse .Lägenheters friheter, äfvensom i alseende å Bo- 
ställshafvarenes rättigheter och skyldigheter, hvad här förut, om de Militiae 
Staten till Boställen indelte och de Kronan behållne Kungsgårdar, är an
fört-, men i afsecnde å underhållandet af Caracters byggnaden å berörde 
Ladugårdar, stadgas uti Kongl. Reglementet af d. 22 Febr. 1750 §• 4, 
att der allenast hålles en liten Caracter sbyggnad, hvarmed dock 
Kronan icke bör besvaras, utan kommer sjelfva Caracters byggna
den ernpt hela Säteries frihetens åtnjutande, samt de andra laga 
husen, för Legofolk, bergning och kreatur, igenom den årliga bygg
naden efter Lag och ortens beskaffenhet att prästeras och vidmakt
hållas, hvilken ärlige byggnad uträknas efter mantalet och alltid in 
natura bor utgå, så länge någon nybyggnad vid gården nödig är; 
för ölrigt verkställas, enl. 9 och 10 §§. af åber. Reglera. Synerne å desse 
Ladugårdar af Lagmannen jemte half nämnd, och bör dcrvidäfven å Em- 
belels vägnar Lauds-Sccretcraren och Landskarareraren tillstädes vara, 
jemte vederbörande Krono Beljent.

$. 3.
Om JBerustade Krono Säterier.

i,rpkomst. Lika med de uti föregående §. omtalade, till Boställen disponerade, 
hafva äfven de till Rusthåll indelte, Krono Säterier, tillkommit genom 
den Reduction, af Kronan olagligen frångångne och adeln under Säteris fri
het tillfallne gods, som Konung Carl XI:te verkställde; men emellan desse 
olika slag af Krono Säterier är likväl den vigtiga skillnad, att Boställs 
Säterier äro och förblifva alltid, under Kronans dominium plenum, då 
deremot de till Rustning anslagne genast öfvergått till privat besittning, 
med rättighet för innehafvaren att derå förskaffa sig vanlig ägande rät[, 
endast emot vilkor att ehuru den förra Säterifriheten fått bibehållas, skulle 
jorden förblifva af Krono natur och Rustning derföre praesteras.

Natur och Den första författning som närmafe bestämmer berustade Säteriers 
fnheter. natnf och frihcter , är Kongl. B ref vet till Kam. Coll. af d. 20 Dec.

1G90, som i detta afseende förklarar, att: såsom Kongl. Maj:t af gunst 
och nåtde hajver upplåtit en och annan aj Ridder skåpet och Adeln, 
deras frånreducerade och eljest pä hvarjehanda sätt Kongl. Maj:t 
tillfallne Sätesgårdar, under rustning med den förra Säteris fri
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heten, sä att de berörde förmåner skola hafva att åtnjuta, oberak- 
nadt i Rusttjenst-räntan, men Kongl. Maj:t måste befara, att man 
samma frihet jernväl torde vilja extendera till exemtionen if rån Con~ 
tributioner och Riksdags-bevillningar, sä har Kongl. Maj:t funnit 
nödigt sig f örklara, det hvad. Contributioner och Riksdags-bevill
ningar, vidkommer, böra ofvanbemälte Säterier derföre lika ansva
ra med annat Kr ono, jernväl, der under demsamma skulle fin
nas ett eller Jlere Rå- och Rörshemman p sä kan icke eller Rå och 
Rörsformänen derä förunnas, ulan måste sådane hemman , sä i ett 
som. annat mål, considereras lika med dem, hvilka ligga utom Rå 
och Ror. Ifrån berörde tid halva desse Säterier varit för Krono uti 
Jordeböckernc upptagne; en del blcfvo, i anledning af 1723 års Skatte
köps Förordning till Skatte försålde, och å de öfrigc, som förblefvo 
Krono, ålnjöto åboernc den oslörde besittningsrätt som genom flere för
fattningar, och sluleligen Kongl. Förordm d. 22 Febr. 1749, blifvit Kro- 

- no Ruslhållare tillagd, hvadan de ock, utan afsccndc å innehafvarcus stånd, 
gått man emellan uti köp, transport, m. m. Men som likväl, enligt hvad 
Kammar CoUcgii, i anledning-af en härom väckt fråga, år 1792, algifne 
underdåniga utlåtande, upplyser, Kongl. Maj.T uti ett särskildi mal den 
31 Maj 1782, med åberopande af 17 $. uti 1723 års adeliga privilegier, 
förklarat slikc Rusthåll icke kunna af bönder ägas och besittas, så hade 
tvifvel om rätta förståndet håraf uppkommit, till följe hvaraf Kongl. Ma
jestät, i anledning af omförmälde utlåtande, uti Kådigt J3ref af den 
12 April, kungjort genom Kam. Coll. d. 3 Maji 1792 till Landshöf- 
dingarne allåtne Circulair, täckts förordna och förklara: alt Krono Sä
teri Rusthåll, såsom icke åtnjutande alla de fri- och rät tigheter som 
Frälse Säterier, hädanefter måge fä till skatte inlösas sä väl af 
allmogen som andra ofrälsemän ; och har sedermera berustade Säte
riers natur, samt råtta förståndet af den dem tillagdc Säterifrihet, blif
vit än ytterligare närmare förklarad, genom Kam. Coll. Kungörelse af 
d. 18 Jan. 1804, hvarigeuom tillkännagifves, hurulcdes Kongh Maj:t, i 
anledning af väckt fråga huru med Ekskogen å berustade Krono- och 
Kronoskatte-Sätericr, bör förhållas, uti Kådigt J3ref af d. 23 Decem
ber 1803 läckts förklara: att Sälerifrihet, enligt 8 §. uti 1723 års 
Ridderskapet och Adeln förundte privilegier, består uti befrielse 
frän vissa utlagor och allmänna skyldigheter , hvilka åtfölja andra 
hemman, men icke innefuttar den Jordägande rätt eller den dispo- 
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sitionsfrihet Öfver skogen, som tillhör innehafvare af Frälsehem
man i grund af Frä/semanna rätten, och att Säterifriheten således 
kan äga rum på andra än Frälsehemman, samt då den finnes an
dre, eller Kronohemman, tillagd, densamma i anseende till jord
ägande. ratten och skogen, ej förändrar dess Krono natur; hvarfö- 
rc ock Ekskogen på berustade Krono- och Kronoskattc-Säterier ansetts 
Kronan förbehållen, på det sätt 1805 års Skogsordning sedermera der- 
oin närmare stadgar.

Jboerät- Genom det här ofvan anförde, torde naturen af berustade Säterier 
ten m. ni. vara (n|]e]]geu utredd. Huruvidt inneha fva renes derå grundade rättighe

ter i alsccnde å besittningsrätten eller åboskapet, samt dispositionen öf
ver Säteriets skog och öfrige tillhörighetcr, sträcker sig, då lägenheten 
är rent Krono, skall för sammanhangets skull närmare afhandläs då fråga 
blir om vanlige Krono Rusthåll, och tillgången samt iakttagclserue vid 
skatteköp al dessa lägenheter, såsom enahanda med skatteköp af andra 
Krouolägenhcter, kommer likaså alt upplysas, under nästföljande 2:dra 
Capitel.

Har skall således blott i korrthet framställas, i hvilka afseenden be
rustade Säterier, i anledning af hvad angående deras natur på omför- 
mäldt sätt förklaradl blifvit, njuta olika rätt med Frälse Säterier:

Närmare Den första omständighet härvid är att berustade Säterier blifvit, 
ning "af me<l andra Kronan skattskyldige hemman, före indelningsverkets 

Ääten/r/-upprättande, till ränta skaltlagdc, likväl sålunda att denne ränta aldrig 
tieten. ]<oinnie alt utgöras utan i dess ställe prjesteras rustning: det vill säga, att 

derföre skulle till krigstjeust anskaffas och underhållas en Dragon med 
häst, hvarförc numera betalas Vaccauce afgift, hvarom allt vidare skall 
handlas under titeln Rusthåll; men i öfrigt äro de ifrån alla utskylder 
befriade lika med allodial Säterier.

2:do Som ett berustadt Säteri är till sin natur Krono- eller Kro- 
noskatte, har Kronan i förra fallet rättighet att derå till- och afsätta 
abocr med den inskränkning och de vilkor författningarne i denne del 
stadga, i sednare fallet har äfven Kronan den rättigheten i jorden, att 
Lägenlietcn är underpant för Rustnings skyldighetens rigtiga utgörande.

. 3.tio Såsom en följd af jordens natur, äger Kronan jordägande 
rätt till de malmstreck som a berustade Säteriers mark kunna uppfinnas, 

äf- 
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äfvensom rättighet till lösen af de derå bcfmtelige Ekar eller i allmänhet 
såkallade bärande träd, hvilkct med allodial Säterier, der iimehafvaren är 
Dommus fundi, ej inträffar.

4:to Qvarnar som anläggas å desse slags egendomar till husbehof 
eller tulhägt, och hvilka förut i hemmanets skattläggning ej äro inbegrip- 
ue, böra betala ränta, hvarifrån alla Qvarnar å Frälse Säterier äro frie, 
som under titel Qvarnar, närmare skall upplysas.

Dessutom skulle Kronan, om afsecude bafts å jordens natur, äf- 
ven, vid de i Finland påbudne storskiften och af\illringar, kunnat med öfver- “ 
samma skäl som å annat Krono cch Skatte, under namn al öfvcrlopps-loppsjord. 
jord förbehålla sig fri disposition å den del af deras ägor, som öfver— 
steg det bestämda vissa Tunnclandlalct ä mantaletj men denne rätt år 
dock af särskild nåd efterskänkt, enligt Kongl. Kam. Coll. Circ. af d. 
5 Augusti 1795, som härom innehåller, huruledes Kongl. Maj:t uti till 
Collegium aflåtit Brcf af den 2:dra förutgångne Jnnii täckts i Nåder för
klara: att ehuru berustade Säterier, (le der till största delen vid 
Reductionen, med bäde jord och ranta blijvit till Kronan indragne, 
eller sedermera med Säterisfrihet. benådade, ic/ce annorlunda äro 
att anse , än i likhet med andra Kronan skattskyldige hemman, 
helst Säte risfrihet i allmänhet ej inne fat lar annat, än frihet jor 
Krono Tionden, jemle visse allmänna besvär, såsom skjutser, gar
der, inqvartering , m. m., emot den skyldighet alt underhålla en 
Sätesbyggnad, men icke qualijicerar jorden, eller förändrar dess 
natur, den, hon alltid behåller, vare sig Frälse, eller, såsom vid 
beruslade Säterier, Kronan med rustningen skattskyldig, samt med 
ränta och mantal indeld; i Jölje hvaraj' vid ägodelningar, och då 
fråga är om rättighet till jorden, jemte hvad sådane berustade Sä
terier tillkomma bör, icke till det hörer hvad Storskifts Förordnin
gen af år 1775 uti 5 11, 12 och 13 Momenterne sär skild t för
Frälset stadgar; så har dock Kongl. Maj.t, i anseende till härvid 
anmälde omständigheter, och då den Säterifrihet beruslade Säterier 
nu äga, blifvil vid- Reductionen deras innehafvare af Kongl. Nåd 
förunnad, velat, af en lika nåd, dem tillåta, alt vid de nu under 
händer varande afvittringar och ägodelningar i Finland, njuta till 
godo den grund; som det åberopade 13 Mom. i 5 §. af 1775 års 
Kongl. Storskifts Förordning utsätter.

v 5 

/
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ock^onera Utom Vacance afgiflcn, livillien betalas af berustade Säterier lika
som för andra Rusthåll, och till hvars utgörande största delen njuta un
derstöd af så kallade Augments Räntor, hvarom allt vid afbancllingcn om 
Rusthåll skall utförligare upplysas, utgöra berastade Säterier följande 
utskylder och oncra, nemligen: Br ån v i ns arrende, D j ekn e p en nin- 
g a r, L a n d s v ä g a- och B r o b y g g n a d, K y r k o b y g g n a d, S o c k n e- 
fattiges underhåll, Bran ds to d samt Pr åste Tionde och öfrige 
Prästrättigheter samt insockne besvär, enligt de §. 1 bär åfvan 
ifråga' om Kungsgårdar åberopade författningar.

I afseende å publique onera, stadgar 12 uti Resol. på Allm. 
Besv. af d. 25 Maji 1720, alt berustade Säterie?' åtnjuta sine förre 
förmåner, så att de slippa garder, skjuts- och durchmarcher, ef
ter' de till Såterifrihetens bibehållande måste med stor omkostnad 
underhålla ansenligare byggningar ån andre Rusthåll *)  j men livad 
Inqvartering angår, så, derest i Lånet så mycken milice kom
mer att slå, att på hvart helt hemman (pnantaP) måste inläggas en 
karl som der med sin hast underhållas skall, så böra de berusta
de Såterierne i slike fall, draga åfven incgvarterings lasten, men 
eljest åro de derifrån befriade.

*) Sä väl nyss åberopade som flerc andra författningar förklara, att alla 
Säterier, och äfven de berustade, borde vid äfventyr af Säterifrihe
tens förlust, vara med anständig Sätesbyggnad försedde. På en tid då 
Landet var mindre odlat och bebyggt, torde detta stadgande ursprun- 
geligen hafva åsyftat, ej blott en prydnad för Landet samt upprätthål
landet af Frälseståndets anseende, utan måhända äfven en utväg hvar- 
igenom Statens högre Embetsmän under resor kunde finna anständige 
härbergen; men då numera förhållandet så förändrat sig, att förenämn
de skäl icke vidare torde gälla, och sedermera, genom Kongl. För
enings- och Säkerhet's-aeten d. 21 Febr, och 3 April 1789, är förkla
rat, all jorden ej må ändra sin gamla natur af Säteri, Frälse, Skalte 
och Krono, så synes det vara tvifvelaktigt huruvida förenämnde äldre 
författningar, angående underhåll af Sätesbyggnad vid Säterifrihetens 
förlust, numera böra eller kunna tillämpas, och om icke härvid bör 
följas den hos Juristerne urgamla Canon, cessante ratione Cessat quo- 
que ipsa Legis disposilio.

Angående åter P r ä s t e g å r d s b y g g n a d, så hafva någon gång bc- 
rus tade Säterier ansetts böra deruti deltaga, men som Kongl. Resolution
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pä .Allmogens af Raseborgs Östra och Pästra Härader vid 1727 års 
Riksdag andrague enskilte besvär, gifvcn d. 15 Januari 1728, 34 in
nehåller, all som alla Säterier, de mäga vara berustade eller inne— 
haj vas som Boställen , äro efter 12 §. af Resolution pä Allmogens 
allmänna besvär är 1720 samt 37 §. af Resolutionen pä dito besvär 
är 1723, frie för Prästegärds byggnad, sä katt sädanl emot FÖr- 
ordningarne dem intet päläggas; hvarmed instämmer en annan i sam
ma fråga, för Allmogen i Nedre och en del af Öfrc Säxmäki Härader 
den 12 Mars 1729, gifvcn Resolution; allt så, och då till följe häraf, ge
nom ell Kammar Collcgii Utslag dat. den 9 Sept. 1807 och Hans Kej
serliga Majds Nådiga Utslag af den 5 Febr. 1819, berustade Säterier 
förklarats frie för Prästegårds byggnad, så kan något tvifvel om deras 
frihet från berörde onus, ej uppslå.

För öfrigt bör vid åboe ombyten å berustade Säterier, likasom å 
andra Ruslhåll, äfvensom då de säljas eller annorlunda öfvergå till an
nan man, erläggas till Krigsmanshuset, af tilllrädaren 1 R:dr Spccie eller 
1 Rubcl 44 kopek Silfvcr för hvarje helt Ruslhåll och i proportion der- 
efter för mindre delar, samt af aflrädaren eller säljaren, en procent af 
Köpc- eller Transportskillingen, hvarom vidare vid afhandlingen om 
Ruslhåll.

Slutcligcn lilläggcs här, att Säteri friheten, likmäligt Kongl. Bref- 
vet d. 30 April 1784,1 oj får flyttas från ett bernstadt Säteri, såsom stri
dande emot Indelningsverket och ledande till Ruslningsstammeus försva
gande.

4.
Af de Kronogods som innehafva särskilde privilegier framför andra 

Kronolägenheter återstår ännu ell särskildt slag, som äfven må här i 
korrlhet omnämnas, nemligcn:

Sys lerbäcks Gevärsfactori, med derunder lydande Raivola 
Jernbruk, Hof lägren Lindnia och Krasnoe Selo samt ell betydeligt an
tal inom Mola, Kivinebb och Nykyrka Socknar i Wiborgs Län belägne 
till Facloriet hörande Hemman och Lägenheter. Så vidt desse stå un
der Facloriets omedelbara förvaltning, äro de, likmäligt Hans Kejserl. 
Majds Nadiga Stadga dat. d. - —---- - 1830 §. 13, befriade ifrån

11 fcbriiam * ' 
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alla till Kronan directc utgående ulskylder och onera, äfvensom Tjcnste- 
män, Betjeute, Werkmästare och Arbetare å sagde lägenheter äro fri- 
kallade ifrån alla personella ulskylder och afgifter till Finska Kronan, 
hvaremot öfrige jorden åtföljande allmänna skyldigheter, såsom kyrkors, 
Vägars och? broars underhåll, Prästerskapets, Domares och Kronobetjen- 
tes aflöning, m. ni. dylikt, samt Gästgifveri- Håll- och Reservskjuts, böra 
ifran alla desse egendomar utgå, i enlighet med allmänna författningar 
öch de uti Kcjserl. Förordn. d. 25 Nov. 182G bestämde grunder; och 
äger Faclori styrelsen, enligt 18 §. af åberopade Nådiga Stadga, jemväl 
rättighet att å alla Factoriet omedclbarligcn underlydande egendomar till
verka bräuvin, utan afgift till Finska Kronan. De Factoriet tillhörande 
skogar skola betraktas lika med Kronoparker, i afseende så väl å deras 
vard som å ansvar för der skeende åverkan; och åtnjuter Factoriet i öf- 
rigt de förmåner och rättigheter som ofvan åberopade Nådiga Stadga 
närmare innehåller och bestämmer.

2--dra Capitlet, 

Om Hemman af' vanlig Kröno-.Natur.
Deras uppkomst, äboe och dispositionsrätten, f örändring till Skatte, 

deraj följande rättigheter, m. m.

förmåns Enligt hvad redan här förut, uti Inledningen till denna afdelning, 
uppkomst.™ anfört, torde man kunna räkna Krouohemmans uppkomst ifrån den 

tid, då Kronan tillerkändes ägande rätten till alla stora skogar och de 
hemman som derå upplogos; med anledning $f den rättighet, stadga
des ock uti 7 •§. af Björneborgs Riksdags beslut af år 1602, att allt 

, hvad adeln eller andra hafva byggt eller ock här efteråt byggja 
kunna in pä Cronones allmänning, thet skall vederkiännas under 
Crono och theraf gjöras skatt och skuldh såsom utaf andre Cro
nones egendomb. Dessutom hafva ofelbart en stor del af Kronohcmma- 
nen ursprnngeligen varit gamla Skattehemman, men sedermera förfallit 
till Krono, icke allenast då Skattehemman råkat i ödesmål under de för



Om Hemman af' vanlig Krono natur. 37

ödande krig hvaraf Finland tillförene varit hemsökt, ulan äfvcn dciige
nom all alla de hemman som genom Rcductioncn lillföllo Kronan, blef- 
vo Krono, ehuru en icke obetydlig del deraf troligen varit gamla Skal- 
telägenheter innan de kommo under Frälset: hvaromallt Bolins béskrif— 
ning om Svenske hemman ulförligen upplyser-, och slulcligcn har Kro- 
nohemmanens anlal i sednare lider märkeligen ökais genom nybygges an
läggningar, å de öfverloppsjordar som genom de nu gällande Slorskifis- 
Förfallningar tillfallit Kronan.

I hvilka afseenden Skalle- och Kronohemmanen i fordna lider 
varit underkastade olika skalt och lunga, kan icke bestämt utredas; dock emellan 
linnes af äldre författningar, att dervid Kronohcmman varit mera trycktc^jF*  ocfl 

, an Skalle. Till stöd för delta må här åberopas 1 §. af Kongl. Reglem. 
for Lands Stats hemmanen dal. d. 5 Januarii 1684, som innehåller 
följande: varandes Skat tebonden skyldig att lefverera och föra den
samma (sy a m nä le?i) inom Lagsagan, men till Kronobondens lin
dring som sitte/' i sambre vilkor och dr svärare skattlagt etc. Så 
mycket besynnerligare är det vid sådant förhållande, att ingen skillnad gö- 
res emellan Skalle och Kronohcmman i de äldsla Jordeböckcrne, der 
de äro upptagne tillsammans, ulan alt berörde skillnad i natur är ens 
genom någon anteckning upplyst; hvarförc ock utredning om hemma
nens gamla natur af Skalle eller Krono, ej kari erhållas uli äldre Jorde— 
böcker, än ifrån dem som blefvo upprättade under Konung Carl XF.tes 
Regeringstid, hvilken utgör den epok uli Kammarverkcls liislorie, hvar- 
ifrån ordning och reda uli allmänna hushåll ningen, beskal iningsverket 
och andra grenar af Slalsförvallningcn, räknar den grundläggning, hvars 
resullater ännu i flcre delar qvarslå oförändrade, såsom ctl minne af sin 
höge Stiftares outtröllcliga verksamhet och omfattande snille.

Den skillnad uli skyldigheter som, enligt det ofvan anförde, for
dom existerade emellan skatte och krono hemmanen, försvann då etl or- 
denteligt och allmänt skattläggningssätt infördes. Kongl. Förordningen 
den 17 October 1723 stadgade derforc, all icke mindre de gamla skatte 
än krono och nya skatte hemman, både de indcllc och de kronan bc- 
hållne, skulle vid afrads spanmålens utgörande ålnjuta enahanda vilkor; 
och numera sedan berörde skillnad upphört, anses skalle och krono hem
manen, gj allenast i f;åga om ulskylder och onera, utan äfvcn i alla an
dra afseenden, utom ägande och besittningsrätten till jorden, fullkomligen 

I
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Capiilets lika. Af sådan anledning, och för att härvid bibehålla nödigt samman- 
mc c ntug. hano ? skola vi uti detta Capitel afhandla: l:mo åboerätlen till krono 

hemman, 2:do krono åboers rättigheter och skyldigheter vid hemmanens 
disposition och häfd, 3:tio skatteköp och den rått skattemannen derige- 
uom vunnit, 4’.to de inskränkningar uti dispositions rätten öfver hemma
nets tillhörigheter, som för skatte och krono hemman äro gemensamma, 
5:to huru åboerätt å krono hemman samt skatterätt å skattehemman för
loras samt sättet att återvinna oriktigt förlorad skatterätt.

De skyldigheter i afseende å utgörandet af ulskylder och onera, 
som gemensamt åligga Skatte och Krono hemmanen, och hvilka endast 
bero af hemmanens dispositions sätt, skall uti nästföljande Capitel af- 
handlas; och Krono nybyggen, såsom i seduare tider tillkomne, och för 
hvilka särskilde författningar äro meddelte, komma äfven uti ett särskildt 
Capitel att beskrifvas, hvarjföre de här alldeles förbigås.

Likväl må ännu anmärkas, alt ett särskildt slag af hemman exi
sterat uti Karelen under namn af Hof-Läger; men som Kongl. JBr. 
till Kamm. Coll. d. 9 Nov. 1772 om desse lägenheter innehåller, alt de 
hafva sitt ursprung af några små saramanslagne bondehemman som ford- 
na Arrendatorer till Boställen for sig uppodlat ,samt alt slike arrenden 
blifvit år 1726 indragne, och deras innchafvare vid besinningen af dem 
bi behåll ne såsom åboer, emot den skatt, och ränta som vid de årliga z o
skaillägningarne bestämdes, hvarförc ock ofvannämudc Hofläger borde så
som andra Krono hemman anses, och åboerne derå, lika som å annat 
Krono, bibehållas så länge de presterade praestanda; alltså böra före
nämnde Hofläger numera icke skiljas ifrån vanlige hemman.

§. 1.

Om Aboe- och Besittningsrätten till Krono hemman.

yfboe rät- Härmed har förhållandet på olika tider varit ganska olika. For- 
'Krono ^oni ansagos Krono hemmans åboer endast såsom Kronans Landbön- 

hemman »der, och deras Besittningsrätt var i följe deraf mindre stadig och sä- 
förra tider.per, särdeles på indellc hemman, för hvilka, Jikmätigt 3 §. Kesol. på. 

Krigs bef. besv. d. 16 Oct. 1723 ra. £L författningar, indelningshafva- 
ren alltid borde höras i frågor om åboc ombyten, och den åboe han
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föreslog vara närmast berättigad att fa hemmanet tillträda. -Detta fort
for ända till dess genom Kamm. Coll. Circ. d. 25 Ang. 1795 förkla
rades, att indclningshafvare ej behöfde höras vid åboers tillsättande a 
indelte hemman; men tid efter annan försäkrades Krono hemmans åboer 
dock om en säkrare besittningsrätt, i hvilket afseende, Kongl. Krigs och 
Kam. Coll. Circ. af den 5 Julii 1775, jemväl bestämt förklarade, att 
den förre åboens barn alltid skulle vara sjelfskrifne till åboeskapet efter 
föräldrarnc. Dessutom och sedan skatteköpen redan fornt, ifrån år 1773 
voro inställde, blcf genom Kongl. Brejvet af den 15 Mars 1779, ido- 
gc och trefne krono hemmans åbocr, tillåtit, att, emot crläggandc städja 
af ett års ränta efter förvandling, förskaffa sig säker och ostörd besitt
ningsrätt å sine hemman för 25 till 50 år, med de rättigheter i afseen
de å arf, transporter m. m. som Kongl. Förordningen af den 22 Fe- 
hruarii 1749 tillägger åboerne å Krono Rusthåll; men korrt derefter då 
Skatteköpen år 1789 åter upplifvades, förföll äfven städjandet af krono äh gäl- 
hemmanen, enär Kongl. Maj:t dervid, genom Nådig Förordning af den 
21 Februarii 1789 §. 6, försäkrat alla ciboer å Krono hemman, att den*  om 
sd länge de till hus och jord väl och försvarligen häfda deras ä- uhoetejat~ 
boende hemman, de och deras barn skola dera sitta od ref ne man 
efter man, uti den ordning som särskild t blijvit stadgad.

Ännu voro dock alla frågor om förmånsrätten krono åboers barn 
emellan icke bestämde, och icke eller närmare förklarat huru förhållas 
skulle med fjermare slägtingar, då åboeu utan barn afginge; men detta, 
äfvensom alla de frågor som med åboe och besittningsrätten å krono- 
hemman kunna stå i sammanhang, hafva sedermera blifvit närmare be
stämde och förklarade, genom den i detta afseende ännu gällande Kej- 
serl. Kungörelsen af den 31 Julii 1811, som, jemte fastställandet af 
den förut antagne allmänna hufvudsakeliga princip, att den Bonde som 
beflitar sig att väl häfda sitt aboende krono hemman, skall for sig 
och sine ejt erkommande njuta den säkerhet, alt han och de allt 
framgent vid hemmanet varda bibehallne och orubbade, härom vida
re innehåller följande i möjeligasic korthet uppfattade fullständiga stad
gan den :

l:mo Enka efter afliden krono hemmans åboe, chvad hon träder i Enkas räti. 
annat gifte eller ej, bibehåller för sin lifstid hemmanet, i den händelse 
aflidne åboen i grund af hennes arfsrätt åtkommit detsamma, likväl åligger 
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henne försörja och uppfostra sinc med den aflidne mannen sanimanaflade 
barn, tills desse kunna sig sjelfve föda', har åler enkan genom giftermålet med 
dess aflidne man kommit till hemmanet, bibehåller hon äfven i sådant 
fall aboeskapet så långe hon enka sitter och fullgör åboeskvldigheterne, 
men drager, pa olvanuämndt sått, vård och försorg om förra åboeus barn; 
ett salunda åtkommit hemman får hon dock ej till skatte lösa, och går 
hon i annat gifte, afträder hemmanet till den af barnen som år deriill 
närmast berättigad. Förmår enka ej hemmanet förvalta, njute hon föda 
och uppehälle pa hemmanet emot de tjenster hon kan åstadkomma.

I omvändt förhållande äger man, som öfverlefver hustru hvilken 
lÖrut varit gift och haft barn, samt med hvilken hustru han åtkommit 
hemmanet, bibehålla aboeskapet. så länge han förmår lägenheten sköta 
och förblifver enkling, men utan rättighet alt hemmanet skalle lösa, dess 
aflidne hustrus arfvingar till forfång.

Barns rätt. 2:do Dör krono hemmans åboe, utan att lemua efter sig.Enka som 
vill aboeskapet émottaga, eller kommer han så af sig, alt han ej kan hem- 
pianet förestå, hvarom allt kronofogden äger till Landshöfdingen inbe- 
rätta, samt tillika insända instrumentet öfver den å hemmanet dess förin
nan anställande syn, så bör, derest åboerältigheten genom yauhäfd eller 
eftersatte skyldigheter icke pröfvas vara förverkad, förre åboens äldste son, 
så framl han ej förut redan innehar annat eget ell c krono hemmans 
bruk på särskildt ställe, vara berättigad alt det ledige kronohemmanet, 
sedan slerbhuset vanlig- fardag åtnjutit, genast tillträda; är äldste sonen 
död, äge hans barn samma rätt som deras fader. Kan den afgångne å- 

. boens äldste son, för anförde orsaker, ej fa hemmanet tillträda, eller är 
han död barnlös, tillfaller åboerätten, den efier åldern närmast honom 
varande brödren eller hans barn, och så vidare. Äro ej söner eller de
ras barn till, forhålles på enahanda sätt emellan döttrarne, så att åldern 
dem emellan bestämmer företrädes rätten; men om den till successionen 
i aboeskapet närmast berättigade, vid den yppade åbocledighcten är omyn
dig, äfvensom då åboen leinnar efter sig barn som alla äro små och 
omyndige, bör Landshöfdingen, i enlighet med hvad Kongl. B refvet d. 
15 Julii och Kam. Coll. derå grundade Circulair af d. 25 Aug. 1795 
i sadaue fall föreskrifver, söka förmå skyldemän eller förmyndare att 
lör barnens räkning föreslå hemmanet, eller ock derå, antaga en interims 

åboe,
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åboc, intill dess den till åboeskapet närmast berättigade, kan Lägenhe
ten sjelf tillträda; och åtnjuta under tiden den aflidne åboens samtelige 
oförsörjda barn på hemmanet underhåll och uppfostran. Då sedermera 
det till åboerälten å hemmanet berättigade barn deruti inrymmes, bör 
delta ej ske annorlunda än efter föregången pröfning af Landshöfdingen 
och dess derom utfärdade Resolution, hvarvid, när minderårige barn ef
ter förre åboen ännu finnas, tillika bör föreskrifvas i livad mohn och på 
hvad sätt desse böra af sinc vid gårdsbruket bibehållue syskon uppehål
las och försörjas, intill dess de kunna sig sjclfve nära.

3:lio Skulle deremot vid Kronoåboes död eller afgåug, ej finnas ds. Enka 
Enka, Barn eller Bröstarfvingar som kunna träda i föräldrarncs ställe och liar’1
rätt, bör Landshöfdingen låta i Häradet oförd röj cli gen kungöra, att deteJ ar° t,ll‘ 
lediga hemmanet kommer med åbo alt besättas, och att den eller de 
som tro sig rätt dcrlill äga, böra inom natt och år, efter Kungörelsens 
uppläsande, sig anmäla hos Landshöfdingen, som derefter till åboeska— 
pet antager den som är förre åboens närmaste arfvinge efter lag, samt 
kan ställa behörig säkerhet för hemmanets byggnad, häfd och utskylder. 
Anmäla sig tvänne eller flere sådane lika nära skyldemän, och kan hem
manet icke klyfvas, blifve då genom lottning afgjordt, hvilken af dem j 
må till åbo antagas; och vare vid alla förekommande ombyten af åbo/y^'"*-  
å Kronohemman, utom då Enka efter dess aflidne man derå bibehål- ”"fordras. 
les, inrymniug deruti icke gällande, så fiamt ej densamme af Landshöf
dingen är beviljad: åliggande det Kronofogden all då lian en limad åbo- 
ledighct hos Landshöfdingen anmäler, tillika aflcnma berättelse huru hem
manet af förre åboen blifvit skött.

4: to Öfvcrlålcr någon Kronoåbo, på ett eller annat sätt, hemma- Transpor 
net till någon annan än den af dess barn, som enligt förenämnde grun- “fKr- 
der är dcrlill närmast berätiigadi, må en sålunda tillkommen ny åbo, 
till en början icke annorlunda inrymmas än villkorligen, och utlärdar 
Landshöfdingen derom genast Kungörelse i Häradet, med föreläggande 
för dem som tro sig äga bättre rätt till hemmanet, alt, inom natt och 
år ifrån Kungörelsens uppläsande, sin rätt anmäla och styrka hos Lands- 
höfdingen, som sedan skiljer parterne emellan; och på det den rätt för
re åboens omyndige barn, derest sådane till äfventyrs finnas, kunna äga, 
ma blifva iakttagen, bör Landshöfdingen jemväl om förhållandet genast

6
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underrätta Domaren i orten, hvilkcn ovillkorligen åligger, alt, vid näst- 
infallande Ting, tillförordna för de omyndige barnen Curator eller god 
man, som, under Förmyndare-ansvar, bör deras rätt bevaka. Om, sedan 
allt detta är iakttagit, något klander inom den föreskrifne tiden ,ej an- 
mäles, är den villkorligen antagne åboen, till framgen ostörd besittning 
af hemmanet berättigad, och alla de som sin rätt dessförinnan icke be
vakat, (rån vidare anspråk på lägenheten -skilde j ägandes de omyndige 
som till äfventyrs härigenom kunnat lida i sin lagliga rätt, derförc söka 
sin ersättning af den som försummat denne deras rätt iakttaga.

5:lo I afseende å de före ifrågavarande författnings utfärdande sked
de afhandlingar om Kronohcmman, borde klauder deremot anföras inom 
natt och år ifrån Författningens uppläsande.

Hvtlka G:to Om vid inträffad åbocledighct eller då ett Kronohemman ge- 
nom transport till annan man öfverlåtes, de närmaste arfvingarne försum- 

klandra. mat att sin rätt bevaka, men deremot andra fjermare arfvingar sådant 
iakttagit, och inom behörig tid sig anmält, så är den hvilken ibland de 
sökande _är förre åboens närmaste skyldeman och eljest till åbo antagelig, 
berättigad alt få hemmanet tillträda.

Sytning. 8:vo Skulle någon åbo som hemmanet väl häfdät, vid öfvcrlålelsen 
deraf till barn, arfvingar, eller oskyld man, förbehållit sig visst undan
tag, eller såkallad Sytning, och hemmanet sedan komme att tilldöm- 
mas någon annan dertill närmare berättigad, må den afgångne åboen så
dant oaktadt tillgodo njuta det förbehållne undantaget eller Sytuingen, 
dock alt Landshöfdingen bör pröfva, huruvida de betingade villkoren 
äro med hemmanets och den nya åboens bestånd förenlige, i saknad 
hvaraf de derefter -minskas och rättas *).

*) Med afseende ä det missbruk som af sä väl Krono- som Skattehemmans 
innehafvare i Landet öfvats, att de, när deras barn, upphunnit den ål
der da de ansetts kunna förestå hemmansbruk, till dem uppdragit hem- 

, mans-förvaltningen, under villkor oftast af så dryg Sytning eller Syt- 
ningsjord, att hemmanets bestånd derigenom äfventyrades; under hvil
ken förevändning de äfven förskaffat sig ur mantals-längdeii såsom van- 
före och oförmögne, så har Hans Kejserl. Maj:t till förekommande af 
slikt oskick, och de tvister om Sytningsjorden som icke sällan deraf 
blifvit en följd, genom Nådigt Circulair Bref af d. 8 Mars 1817, anbe
fallt Landshöfdingarne, att genom utfärdande Kungörelser underrätta 
Allmogen om skadeligheten af ett otidigL öfverlåtande af husbonda- 
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9:no Då vid åboe ledighet eller åboe ombyte, hemmanet- pröfvas I h^ilk e 
tåla klyfning uti 2:ne eller flere delar, må sådan klyfning beviljas; af— nin."bö~r 
vcnsom då en afgångcn åbo innehaft tvänne eller flere särskilde Krono- 
hemman eller delar deraf, delning af desse må äga rum, hvarvid samma
ordning emellan barnen eller arfvingarne till åtkomsten af delarhe må 
gälla, som här förut är stadgad, med iakttagande att hvar och en af 
dem icke erhåller mera än ett sådanL heminänsbruk, hvarå han eller hon 
sålunda kan anses besuten.

Föreslående uti 1811 års Kejserl. Kungörelse intagne stadganden, 
angå cgentehgcn endast Kronohemman, men äfven för Krono Rusthåll, 
derå åboerne tillförene i afseenden å Besittningsrätten, innehade vida 
större förmåner än å andra Kronohemman, torde numera, och sedan 
äfven rustningen jemte Ofverstens befallning med Rusthållen, åtminstone 
tills vidare, upphört, ofvan åberopade Kejserl. Kungörelse, i frågor om 
åboeskapet böra tillämpas; likväl, och i de omständigheter 'den i delta 
ämne sednast utfärdade Kongl. Förordn. af den 22 Febr. 1749, tilläg
ger Krono Rusthålls åbocr, större frihet än andre Kronohemriians åboer 
ännu åtnjuta, lära de förre böra bibehållas vid den rätt sist åberopade 
Kongl. Förordning dem tillägger: beslående egenteligen endast deruti, 
alt då Krono Rusthåll genom transport emot viss betingad lösen eller 
transporlskilling öfverlålas till fjermare slägtingar eller oskyld man, äga 
väl närmaste arlvingar, då de' inom natt och år ifrån inskrifhingen (hvil- 
ket numera sedan ingen inskrifning vidare sker torde vara ifrån Kungö
relsens uppläsande på sätt om Kronohemman är stadgal) sig anmäla, för
månsrätt all besittningen af Kosthållet öfvcrlaga., men i sådant fall böra 
de likväl, på sätt åberopade 1749 års Förordning innehåller, derföre be
tala den löseskilling som vid transporten varit öfverenskommco, och om 
någon arfvinge , pä det sätt till inlösen sig icke anmäler, bör then 
som uti nägot Krono Rusthåll jörul del äger, thä. vara berättigad, 
thet som blifvit transporterat, att till sig lösa innom Tre månader 

.sfboerätt 
till kronu 
Rusthåll.

väldet, samt dereniot tillsäga dem den förmän, att de, oaktadi de så
som husbönder slå för hemmanet i mantal tecknade, skola så snart de 
uppnått den ålder eller kommit till den kropps-Svaghet och bräcklig
het, att de ifrån mantals-längden könna uteslutas, likafullt blifva. for 
alla utskylder söm åtfölja mantalsskrifue personer, frikallade.
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therefter *)  och bör, i händelse ' någon förmenar sig Lill lösnings
rätt vara berättigad, löscskillingen likaledes, likmätigt Kongl. FÖrordn. 
cl. 30 Sept. 1756, inom förenämnde tid nedsättas i Landt Bänteriet, så 
vidt klandret i desse händelser skall medföra verkan.

*) Ehuru ordalydelsen skulle tillkännage, att den som äger del uti något 
Kiono Ruslliall, vore berättigad att, näst efter bördemän, inlösa hvart 
och ett Ruslhåll som till annan man transporteras, så blir det omöje- 
ligt att till en sådan tolkning af författningen, finna någon grund; och 
dä alla lagsladganden måste hafva något skäl, samt ofvanejterade’ för
ordnande ofelbart åsyftar endast att återförena delar af samma Rust- 
håll, h vilket ofta för Rusthållets styrka, skogsbesparing m. m. kan va
ra angelägit, så kan rätta meningen icke vara någon annan än den, att 
om det borttransporterade Rusthållet endast varit en Rnsthållsdel, så 
äger den som i samma Rusthåll förut har någon annan del, ofvannämn- 
de Lösningsrätt.

Angående vidare de villkor som i allmänhet erfordras till vinnande 
'erli&llande^ åboerätt å Krono hemman, så stadgar härom Kongl. Circ. JBrefvet 
uboeräti. al den 27 Sept. 1804: all. som Kronans dispositions ratt öfver sine 

hemman både medgifver och kräfver, att ej sådane personer åboe- 
skapet dera, erhålla eller innehafva, hvilka genom tjufnad eller an
nat nesligt brott gjort sig dertill ovärdige och för det allmänna 
skadlige, så åligger det Landshöjdingarne att, vid tillfälle af åboe 
ombyten å Krono hemman, alltid infordra vederbörändes bevis om 
den sökandes Christendoms kunskap, fräjd och välförhållande j hö
randes den, hvilken for nesligt brott blifvit dömd och straffad, af- 
visas, och en annan som berättigad och skicklig pröj vas, till åboe i 
stället antagas.

För öfrigt må härvid jemväl anmärkas, att Krono Betjentc ej tor
de böra antagas till åboer å Krono hemman, enligt Kongl. B ref vet 
till Kam. Colleg. af d. 4 Februarii 1747, som derom innehåller: att 
emedan Collegium anmält, huruledes Länsmannen N. N. sökt göra 
sig mästare af åtskillige Kronones hemman, och angelägit är att 
slikt missbruk ej må tillstädjas någon Krono Betjenf, utan alt Kro
nans hemman, när de ledige är o, varda, likmätigt Instructioner 
och Förordningar, besatte med sådane åboer som immediate sorte
ra under Kronan, och ej stå under andras tvång, så anbefall tes 
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Collegium, alt genom Circulair Brej till samtelige L andshöfdingar- 
ne, påminna dem att hafva noga tillsyn, det vid ledige Krono 
hemmans besättande och cultiverande intet missbruk af Krono Be- 
tjenterne må foröfvas.

Slnteligen bör äfvcn Borgen för åboc skyldiglieterncs fullgörande 
af den tillträdande åboen praesteras*).  Och på del nödig Controll må 
kunna hållas deröfver, att krono hemman ej af obehörige personer inne- 
hafvas, åligger det, jemlikt Kam. Collegii Bref till Landsh. i .Abo af 
d. 27 Januarii 1773, Häradsskrifvarene, alt vid manlalsskrifningarne ej 
anteckna någon för åboc å slikc hemman, innan han med behörigt im- 
missious bref visat sig vara dertill-berättigad.

*) Huruvida Borgen för åbocskyldighelerne är ovillkorligen nödvändig Lill 
vinnande af innnission uti krono hemman är icke alldeles bestämdl. stad- 
gadt. Angående krono Rnslhåll förordnar 39 §. af 1731 ars Resol. på 
allmog. bese, att för dem vederhäftig caution ställas måste. IIvad åler 
indelte hemman beträffar, innehåller iResol. på Krigsbef. bese, den 16 
Ocl. 1723 3, 4 och 5, i detta afseende endast, alt den föreslagna å-
bocu skall vara närmast till erhållande af åboerätlen, när det finnes 
nöjagtig säkerhet hos honom för hemmanets häfd; rörande vidare Kro
nan bchålhie hemman föreskrifver 12 §. af 1688 års Häradsfogde In— 
slruction att, då åboc för vanhäfd skiljes, skall en annan emot caution, 
så vida del möjligt är, antagas, och sluteligen är icke eller uti 1811 
års ofvanåberopade Kejserl. Kungörelse bestämdl föreskrifvit, att Borgen 
vid åbo-ombyte ovillkorligen bör prästeras, ulan omtalas der endast li
kasom i förbigående, att den blifvande åboen bör ställa säkerhet för 
hemmanets häfd m. m.; men som borgen alltid varit fordrad af Krono 
hemmans åboer, och skäl till en sådan fordran äfven hemtas af åbero
pade författningar, så kan det anses säkert att Borgens praesterande är 
ett villkor för erhållande af immision eller åborätl till Kronohemman.

**) Ordalydelsen härom uti det åberopade Brefvet är följande: men del 
kan icke undfalla Tit. af livad beskaffenhet Krono åboers besittning

Oaktadt den besittningsrätt krono hemmans åboer i ofvan omför- Jturiuidt 
mäld måtto blifvit tillagd, är det olvifvclaktigt, att då kronan till all- dbpoA- 
männa behof har af nöden, att om ett krono hemmans ägor annor- ‘jjjf'11 
lunda disponera, måste den derå antagne åboen, efter laga fardag, vika, hemman 
Denne mening är bestämt uttryckt, uti Kongl. Kammar Collegii Cir- sträcker 
eulaire angående åboerätlen till krono hemman, dal. den 30 Augusti 
1780**),  och den följer äfvcn ostridigt af den jordägande rått kronan ä-
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ger uti krono hemmanen, hvilken ingalunda är afslådd genom den åbo- 
erne tillagde besittningsrätt, emedan denne ej torde böra förstås annor
lunda, än alt åboerne få densamma framför alla andra till godo njuta, 
och således så länge ägorne kunna till liennnansbruk användas, men icke 
da kronan behöfver dem, för allmänt behof, annorlunda disponera. Ge
nom. Kongl liesol. pä Krigs bef. besv. den 11 Jan. 1757 §. 41 för
klarades äfvcu att, i enlighet med 1739 års manufaetur privilegier, de 
kronan behållne hemmanen kunde upplåtas till manufaetur inrättningar, 
men sedan krono hemmans åboers besittningsrätt sedermera blifvit när
mare försäkrad, och slike anläggningar icke äro något kronans behof, u- 
tan ske till förmån för enskilde, framför hvilka åter åboen alltid torde 
halva företrädesrätt till hemmanet, så synes nyssnämnde stadgande nu- 

~ niera ej kunna anses gällande.

Kr. hem. Såsom en följd af Kronans jordägande rätt, är äfven förordnat, att 
Kr<>nohcnnnan ej fä tillgripas för åboernes enskilde gäld. 47 §. uti lie- 

guld. sol. pä Städ. besv. dat. den 7 Julii 1752 innehåller härom, att Kongl.
Maj:t icke kunnat samtycka till Österbottniske Städernes Borgcrskaps an
hållan, alt för deras, hos krono allmogen ägande fordringar, få, i brist 
af annan tillgång, anses närmast berättigade till besittningsrätten af hem
manet; och Kongl. 73ref vet till; Krigs och Kam. Collegierne af d. 24 
Oclobcr 1782 stadgar, al! Kongl. 7Y7aj:t finner det Krono licistehem- 
man lika sä litet som andra indelte Kconohemman böra för äboens 
gäld i mät gä. Med Krono Rnsthåll skulle, enligt Kongl. Forordn. 
d. 24 Sept. 1688 och 10 Nov. 1691, förhållandet vara i så måtto ena
handa, alt i allmänhet Krono Rnsthåll såsom tdl jorden Kronans, ej fin
ge gå till gälds betalande, men detta är likväl, uti Kongl. liesol. d. 14 
Oct. 1723, sålunda närmare förklarat: ätt eho, det vare sig uppbörds- 
man eller någon annan, som antingen genom balancer eller för pri- 

- val skuld kommer att häfta, den bor af sådan ut tydning uppå be

na är och under livad rättighet de densamma älnjula: att, i kraft 
af den fria, disposition Kronan äger om sine hemman, att > kunna 
dem tdl hvarjehanda förefallande behof använda, äboernes besitt
ning är vdkorbg, och kan enär behofvet inträffär, efter laga far dag 
upphöra: att i följe deraf äborätler kunna vika för Byten, Jor fräl
se fordringar för hvarjehanda inrättningar af ädlare verk, af Stä
der, af nya Boställen och annat mer - - -
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malde förordningar icke fä sig betjena, alt det Krono Rast häll som 
han sig förskaffat oroat fä besitta, utan mä Cautionisten eller Cre- 
ditorn, slä fritt, när intet annat till betalning är att tillgå, efter 
mätismanna ordom och laga värdie alt. tillträda den fallide upp- 
bordsmannens eller gäldenärens mundering och rustnings rättighet. 
Sedermera är härom ytterligare förklarat, uti Kongl. Br. den 12 och 
Krigs Coll. Kung, den 28 Nov. 1755, alt alla slika för gäld i betal
ning gående Krono Rusthäll, utaf hvilka likväl Besittningsrällighe- 
ten allenast kan tillhandlas, fä till, utrönande aj den högsta Trans
portsumman , genom vederbörlig offent elig auelion till den mast bju
dande försäljas.

Jikmäligl

och slöjder 4.
ler flyende fot linnes 
ra och afsätta sin egen

Sluteligen må här, i sammanhang med redogörelsen 
no hemmans åboer förunnade besittnings rätt, tilläggas,

för
att,

Kongl. försäkran och Stadfästelsen å allmogens fri och rättigheter dät. Särskilde 
d. 23 Februarii 1789, Bönder som äro besutne å Krono hemman, S
ven äro medlemmar af Bondeståndet, och äga uti Ståndets Riksdags-/»» krono 
manna val deltaga, 3; alt Bonde icke skall fängslas, derest Domaren u ‘ ' 
eller annan Kronans Embetsmau icke, efter.lagliga skäl och anledningar, 
finner nödigt om dess person sig försäkra, eller han å bar gjerning el-

1 ; samt att allmogen äger fritt, inom landet fö- 
och sinc grannars afvel

Om Krono hemmans skyldigheter vid hem- 
derofver.

§• 2.
äboers rättigheter och 

manens häfd, samt Controllen

Redan genom Kongl. Husesyns ordningen af den 18 Julii 1681 Krono»Jo-
är det föreskrifvit, icke allenast, alt hvarje bonde borde bygga gården 
med laga hus, utan äfven uti 4 bestämt uppgifvit hvilke bygguader”^-^^/ 
derlill räknades, så lydande: desse äro laga och nödige hus, Stufva 
med sin Kammare och Gjeste Stuf va, där gärden sä stor är, JKis- 
ter hus, Sades och Mjölboda, Redskaps hus, Portlider och Hem
ligt hus, desse äro nödigast i KTangärdj B adstufva, JYlälte- och 
lorke-huus, skola altid utom gärd sältas. Till Fägärden hor, Stall, 
Fäähus , nödige Foder- och Färehus, Svinehus: Loga och Lador sä 
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mänga som behof g 'öres efter gärdens storhet; och skulle, enligt 5 
stufva, dubbla bodar, loge med tvä golf, nöthus, samt stall, och an

dra lins som med llere knutar byggas, hvart och ett räknas för 3 års 
byggnad, de öfrige uthusen med fyra knutar räknas lör 1 års byggnad j 
men dessutom vore åboen. skyldig, att täcka 20 alnar nytt tak hvarje år 
där så behöls, samt hålla de hus som byggde åro vid magi. Dcsse 
stadganden äro äfven intagne uti vår ännu gällande allmänna Lag af år 
1734, 27 Cap. Bygn. Blku.; och tjenar detta allt ännu till efterrättelse 
för bestämmandet af byggnads skyldigheten ,å Krono hemman i allmän
het; men i afseende å Karelen stadgar 20 §. uti Ttesol. pä allmog. besv. 
d. 9 Dec. 1760 härom: att allmogen i sagde Landsort fär bygga ef- 
ter sin bequämlighet och säsom den för sig bast och nyttigast fin
ner , utan att Kronofogden shall aga makt att dem för husbygg
nad i en eller annan mätto i oro och kostnad försatta., mindre 
frän deras lagligen förvärfvade äborätter rubba och drifva , dä 
de eljest finnas idoge och t ref ne jordbrukare, hvilket vid anställan
de besigtningar, som endast fä sträcka sig till äker och äng, ho
nom tillkommer behörigen iakttaga.

Odlings Hvad åker och ängs sköts cl angår, så utom det, gärdesgårdar, 
jX>z'z'ö/,e-diken m. m. böra tillbörligen vidraagtliållas äfvensom humlegård, ålig- 

ger Krono Bonde jemväl, likmätigt 12 §. af ofvanåberopade Husesyns 
ordning, alt årligen rödja till åker eller äng ett Spanland *),  der så 
tillfälle i mark gifves, samt alt skog och mulbete derigenom ej förminskas.

Vppmun- Till uppmuntran för odling äfven afoländig mark, eller sådan som
tnngar. ej af Jeu beskaffenhet all den kunde och. borde af hvarje hemmans

åboe, enligt Husesyns ordningen småningom uppodlas, hafva Kongl. För
orda. af d. 25 Nov. 1740 och Kongl. Förklar- deröfver d. 5 October 
1741, stadgat, alt då Krono hemmans åboer till åker eller äng upp
odla kärr, måsar och annan eländig utmark, så skulle för slik odling 
räntan på hemmanet ej förhöjas så länge hemmanet i deras och deras 
arfvingars händer förblifver; men sedan Kongl. Maj-.t genom Nådig 
Försäkran af den 23 Febr. 1789 §. 2 förklarat, att de å hemmanen 
en gång gjorde, i laga ordning jaststälde skattläggningar och Ti

onde

Enligt det gamla målningssättet svarar 2 Spanland emot ett Tunneland
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onde sättningar, skola i evärdeliga tider äga bestånd och alldrig 
nägon ändring eller rubbning deruti tillåtas , och Krono hemmans å- 
boernes besittningsrätt sedermera jemväl, cnligi hvad ofvan anfördi är, 
blifvil, i sä måtto utvidgad, all de äfven äga magi sina hemman, med 
den rätt de derå innehafva, till annan man genom transport öfverlåta, 
så följer deraf ostridigt, alt icke eller ett i laga ordning skalllagt Krono 
hemman, vidare kan betungas med någon ny skall, för de derå skeen
de uppodlingar, i hvars hand hemmanet än må komma; och alt såle
des någon tillämpning af ofvanåberopade författningar för Krono hem
man , numera ej kan komma i fråga. Vore åter hemmanet ej skatllagt 
måste del i allmänhet undergå skattläggning för de ägor deruuder häf- 
das; men för att i någon mou kunna förminska det uti Savölaxskc pro- 
vinceu öfverhandtague svedjebruket, har, till uppmuntran för ett regel
bundet och ständigt åker och ängsbruk, Kongl. Förordn. af den 28 
Junii 1775 §. 8 förklarat, att den som uti Savolax och Karelen, efter 
den tiden, bevisligen uppodlar, inhägnar, och iständsätler , ständig 
åkerjord, skall, vid den skeende skattläggningen njuta för den äker- 
jorden hel skattfrihet, och för äng som pä det sättet upptages, vara 
till haljten fri för skatt och ränta, dock att ej flere Tunneland 
härunder' begripas än som verkelig äkej' och äng äro, hvarom äfven 
Allmogen i Karelen allaredan förut uti 33 §. af Resol. pä jlllmog. Be- 
sv. d. 22 Mars 1770 varit försäkrad. Nyssherörde förmån har, vid de 
i sednare lider uti Savolax och Karelen verkställde skattläggningar och 
skalleförmcdlings undersökningar, blifvil hemmanen tillerkänd, och kom
mer äfven all iakttagas vid derslädes ännu skeende skattläggningar; hvar- 
före ock odlingar af förenämnde beskaffenhet, böra, uti de till skatllägg- 
ningarne upprättade ägobeskrifningar, under namn af skallfria ägor, ge
nast ifrån beräkning lika med impedimenterne afföras.

För öfrigl äger Krono Bonde, likmaligt 1681 års Husesyns Ord- Försälj
ning och 10 § 27 Cap. Byggn. Balk., ej föra ifrån hemmanet hö eller nl"ff af 
foder; men för Finland är, genom Kongl. Resol. pä Allmog. Besv. d. ^oder' 
11 November 1686 §. 39, medgifvit, att där som stoore hÖslag till 
nägre hemman af lagum åkerjord ivoro, och mera fodej' blejve än 
till dess afvel och äkers gödsel, behofdes, mä LandshÖfdingen, dä 
sådant hos honom tillkännagifves, efter omständigheter ne gifva till—

7
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stånd, efter nödtorften att försälja hö till andra som liten ang 
hafva. 

• 1

ntxposi- I afseende å Krono Bondes dispositions ratt öfvor skogen, som i 
^ko^en a^nian^ct eJ vidare än till husbehof far begagnas, åberopas hvad dcrom 
J °°e ' bär förut vid afhandlingen om Boställen är anförde; här återstår blott 

Svedjandet tillägga huruvida Krono hemmans skog, får till Svedjande begag
nas. Redan genom 1G81 års Husesyns Ordn. och 1 §. af 1689 års Besol. 
på Allmog. Besv., förböds svedjande i allmänhet utom åker och ängs- 
hägnader samt å tilltänkte» odlingar, emedan Landets bestånd genom ett 
öfvcrdrifvit svedjande, redan på några orter uppgifvits halva tagit en o— 
hotelig skada, hvilkel skulle fortfarit om svedjebruket ej hämmades. Detta 
förbud upplilvades genom 14 Cap. Byggn. Balk., och sluicligcn genom 
den sednast utfärdade Kongl. Skogsordningen af den 1 Ang. 1805 
53' och följ., i kraft hvaraf i allmänhet allt svedjande å bergaktig och 
stenbunden mark, utom åker och äng samt rätter beteshage, är förbu.— 
dit, men deremot å annan till Svedjande tjenlig mark tillåtit, då, i fråga 
om kronojord, Landshöfdingens tillstånd dertill vunnits. Men genom Nå
dig Kungörelse af d. 3 Julii 1826 har lians Kejserl. Maj:t täckts i nå
der förunna, hemmans och lägenhets iunchafvare i Finland, en allmän 
tillåtelse, alt genom bränning eller kyltande odla och till godo göra 
måsar och kärr, ulan att, såsom förut var uti 57 §. af Skogsordn. stad
gadi, särskildt tillstånd dertill, hos Landshöfdingcn i Länet, behöfde 

, sökas.
Ilvad dock särskildt beträffar Savolax och Karelens Län, så, och 

i anledning af Allmogens därstädes gjorde ansökan, att, utan afseende å 
det, uti 1795 års Skogsordning intagne, förbud emot Svedjande å sand- 
mo samt bergaktig och stenbunden mark, få idka deras vanlige Svedje
bruk, har Kongl. Maj:t, genom B ref till Landshöfdingen i Kuopio 
af den 11 Febr. 1796, funnit god t tillåta, det berörde Allmoge r 
h vilken alltid tillförene varit undantagen från de emot svedjande, 
i de sediiare åren, utkomne förbud, jemvål ytterligare må, till go
do njuta detta undantag A och således tills vidare få idka dess för
ut tillåtne Svedjebruk’, dock att’ Landshöfdingen i or ben, enar om- 
stiindigheierne sig så förändra, att inskränkning i Svedjandet bör 
ske, må sådant i underdånighet anmäla. Sedermera har enahanda
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rättighet till idkande af Svedjebruk blifvit Allmogen i Wiborgs Län ge
nom Kejserl. Kung. d. 23 Mars 1825 tills vidare tillagd, du sådant lör 
inncvåuarcucs bergning och uppehälle kan prölvas behöfligt; dock att 
icke mera än 50 Tunnel, skogsmark å hvarje helt mantal må årligen till 
Svedjefall begagnas. Likasåo är, genom Kejserl. JR ref vet af d. 13 Mars 
1817, Landshöfdingen i Abo berättigad att, i anseende till det ringa 
jordbruk som ännu idkas uti Ikalis och Ruovesi Socknar, tills vidare 
meddela tillåtelser till Svedjande och Tjärubränning i berörde Sock- 
nar, likväl med iakttagande att stället behorigen utsy tias och ut
stakas , och att ej mera än Tio högst Femton Tunland skogsmark 
å mantalet, dertill årligen upplätes.

• Öfver Metall och Mineral-streck på K rono hemmans ägor, Rättighet 
har Abocn egcntcligcn ingen rättighet, men genom Kongl. FÖrordnin-^^jj 1̂ 
gen den 27 Augusti 1723 3 är dock förklarat, att om Kronobonde ralstreck.
på sitt hemman upptäcker slike malmstreck såsom Guld, Silfver, 
Koppar, Järn m. m., som till något beständigt verk stå alt inrät
tas, njute han för sig, hustru och efterkommande ständig besitt
ningsrätt på samma hemman, samt frihet för skjuls, inr/varterin
gar och JRotering; han må ock vara dela g lig i Bruket för så stor 
del han förmår påkosta.

Sedan Krono åboers skyldigheter vid ägornes häfd, och deras rät
tigheter öfver hemmanets tillhörighcter, blifvit sålunda uppgifhe, må här 
sjutcligen anmärkas, att, till nödig ConlroU deröfver, huru dc föreskrifnc Conlr<jl1 
Aboeskyldigheternc varda uppfyllde, bör, utom dc syner som vid åbocf/emmans 
ombyten af Kronofogden verkställas, jemväl, likmätigt 1 27 Cap. ,l<ijd.
Bygn- Balk., hvart tredje år, eller oftare, der så tarfvas, Kronofogde 
dier Länsman med 2:ue af Nämnden oeconomisk besigtning anställa å 
Krono hemmanen; och bör ofelbart besigtnings instrumenterne insändas 
till Landshöfdingen, som i anledning deraf vidtager de åtgärder, hvilka 
för hemmanens tillbörliga häfd, kan finnas nödige. För slike besigtniu- 
gar äro förrätlnipgsmännen ej till något arfvodc berättigade.

Fpr öfrigt, och till vinnande af nödig kännedom om hushållnin
gen å Krono hemmanen, ålades Landshöfdmgarnc uti sista puneten af 
Kam. Coll. Circ. Bref d. 30 Aug. 1780, att vid hvarje års slut till Kam-



Första j4fd. 1 ylrt. 2 Cap. 352 ’

mar Collcgium, insända förteckning på dc Krono hemman, hvarå Aboe 
ombyten skcdt, jemtc berättelse om, hvad åboerne i odllngsväg blifvit 
uti Immissions Brefven föreskrifvil.

3.
Om Skatteköp och de Rättigheter innehafvaren af hemmanet 

derigenom vunnit.

Skaiierät- Dc äldste hemmanen i Landet, tillkomne på en tid då Bonden 
ägare till den jord hvarå han sitt hemmansbruk anladc, kallades o- 

dalhemraan, och deras ägare odalbönder. Sedan Kronan tillerkändes ägan
de rått till de på allmänningar och ödeskogar anlagde hemman, upp
kom skillnad emellan skatte och krono; men alt närmare utveckla skatte 
hemmanens hisiorie ligger utom föremålet för denna afhandling. Således 
må här endast i korthet nämnas, att de gamla Skattehemmanen ofta ge
nom hvarjehanda händelser förlorat sin urgamla skatterätt, och för
vandla is till Krono, samt alt således troligen en ringa del af dc nu
varande skattehemmanen räkna sin skatterätt ifrån dc äldsta liderne, ulan 
halva de sedermera på olika sätt vunnit denna rätt.

För en del har nemligen skatterätten tillkommit derigenom alt, 
30 §. af Resol. pel Ällmog. Besv. d. 28 Junii 1731, tilläde de Rust- 
håll i Finland, hvilka under det då öfverslåndne kriget blifvit förstörde, 
och sedermera af åboerne, utan understöd, upprättade, den förmån alt 
utan betalning erhålla skatterätt på sådane Rusihåll; hvilken förmån se
dermera blcf utsträckt äfven till andra Krono hemman, genom Kongl. 
Brefvet till LandshÖfdingarne dat. d. 9 Nov. 1743, som innehåller, 
alt ibland andre utvägar till Finlands ålerupphjclpande, skulle åboerne 
eller deras arfvingar, å sådane Krono hemman som under del då nyss 
slutade krigel blifvit förstörde, hugnas med skatterätt å sådane hemman.

Men största delen af de nuvarande skattehemmanen' hafva dock 
skatte- tillkommit, genom de tid efter annan tillålne Skatteköpen, hvarmed 
köpeng förhållandet i korthet varit föliande.
historie. . '

Redan genom. Konung Johans Patent af den 7 Afars 1582 tilläts 
Krono Bönder j att af Kronan tillösa sig Besittnings- och Bördz-Rätter 
å siue innehafvande hemman, och ifrån den tiden förekommer benäm-
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ningarne Bördzrätt eller Börzrätt och Skatterätt såsom af ena
handa betydelse; dock synes,-enligt hvad 1624 års Biafsked $.2, Re
sol. på Alltnog. Besv. d. 24 Dcc. 1627 §. 4, och 27 Nov. 1643 §. 1, 
Resol. på Skatteböndernes Besv. d. 19 Mars 1649 och på Ad. Be— 
sv. d. 26 Nov. 1660 §. 10, Kongl. B ref vet den 16 Jan. 1695 m. fl. 
utvisa, den skillnad nied desse benämningar iakttagen, alt ett sådant un
der Bördsrätt sållt hemman, benämnts Skattehemman och innchafva- 
ren Skattebondc, men deremot sjclfva skatlcrältighclen kallades Bördzrätt.

Under Konung Gustaf den andre Adolfs tid, tilläts vidare för
säljning af skatterätt eller bördsrätt å Krono hemman, och sedermera 
upprepades denna tillåtelse ytterligare genom Kongl. FÖrordningarne 
al den 17 Scpt. 1701 och 13 Jan. 1707. Dock hade skatlerätligheter i 
anledning af desse stadgandeu blifvit försålde ofta till främmande perso
ner, då desse derföre betalte mera än hvad åboen erböd; hvaröfver å- 
boerne, som derigenom skildes ifrån sine hemman, sig beklagade, på 
sätt 3 Resol. på Alltnog. Besv. d. 3 Junii 1719 upplyser; men ge
nom Kongl. Förordningen dal. d. 19 Sept. 1723 förordnades sluteli- 
gen, huru med de hemman och Krono lägenheter som till skatte för
säljas, förhållas skulle: företrädes rätten till Skatteköpet: och hvilka hem
man kunde till skalle säljas; hvarförulan stadgades, att, vid ansökning 
om skatteköp, borde del ifrågavarande hemmanet undergå värdering till 
bestämmandet af skattelösen, hvilken ej finge bli (va mindre än 6 års 
grundränta, men väl derulöfver. Snart derefter blef likväl, genom 30 §. 
af Resol. på Allmog. Besv. den 1 Sept. 1741, Allmogen i Finland be
vil jadt, att åboerne å Krono hemnian derstades, måga allenast emot 
3 års Ranta få lösa deras åboende hemman till skatte; hvarförulan, 
genom Kongl. Förklaringen d. 22 Sept. 1756, stadgades, att Rusthål- 
larc i Finland likaså skulle, emot 3 års ränta, få lösa skalterältigheten 
å deras innehafvande Rusthåll, utan några vidare skal tevärderingar. Och 
sluteligen, i anledning af gjord förfrågan, huruvida numera någre skatle- 
värderingar, i afseende å ansökte skatteköp, erfordrades i Finland, eller 
om Allmogen derstädes vore, likmäligt åberopade Resolutioner, ovillkor
ligen berättigad att sine hemman för 3 års ränta till skatte lösa, har 
Kongl. Maj:t, i enlighet med Rikscns Ständers tillstyrkan, uti nådigt 
Bref af den 20 Nov. 1756, kungjort genom Kam. Coll. Circul. af 
den 4 Dec. samma ar, i nåder förklarat: att emedan större delen af
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hemmanen i Finland under då öfverståndet krig råkat i ödesmål, hvar- 
igenom'åboerne skatterättigheten förlorat, och eljest jcmväl genom miss
växt, boskapsslörlning och. fienderas hårda medfart, vidkänts svåra för
luster och lidanden, så hade Riksens Ständer för rättvist funnit, 
Kongl. Maj.t i underd. tillstyrka, att nied Skatteköp i Finland lät a, 
forblifvä vid det som är 1741 blifvit stadgat, hvilket Kongl. Maj: t 
ålven bifallit och till iakttagande anbefallt.

Sedermera inställdes likväl skatteköpen helt och hållet enligt Kongl. 
Brcfvet af d. 28 October 1773 + ; men efter Allmogens derom, vid sär
skilde Riksdagal’, förnyade anhållan, blefvo de åter för framliden tillåt— 
ne, genom Kongl. Förordningen den 21 Febr. 1789 §. 1, hvarmcdclst 
Kongl. Maj’.t till beständig efterföljd upplifvat och förnyat Kongl. För
ordningen angäende Skatteköpen dat. d. 19 Sept. 1723 till hela dess 
vidd. 

I k
Hrcid pid , Med anledning häraf och enligt do, dels förut dels sedermera, i 
iaktiage*.  «‘»inct ut komne r orlallningar, är numera i alsceudc a Skatteköp följan

de alt iakttagas.

Skatte- Skattelösen erlägges, enligt nyss åberopade författningar, som 
löseu- jemväl äro fastställde genom 4 §. af Kongl. Kungörelsen den 24 Jan.

1790, med 3 års grundränta, och beräknas denna ränta enligt Kongl. 
Förordn. d. 19 Sept. 1723 efter Krono värde, eller till det belopp som 
(cficr ordalydelsen) 3 års uti Kronans räkenskaper påförde Ränta, 
kan stiga till. Uti Karelen åter, der hemmanen ännu icke äro till man
tal satte, utan utgöra skatt efter så kallade Arvio Rubel, har, enligt 
Kammar Collegii förordnande, vid skatteköpen 2| Rubel ansetts sva
rande emot 1 mantal, och skattelösen derföre blifvit bestämd till 35 
Riksdaler Svenskt Banco, svarande numera emot 50 Rubel 40 kop. Silf- 
ver, utan afseeude å hemmanets ränta; och kommer, vid skattclösens 
erläggande uti berörde Landsort, än framdeles, likmäligt Kejserl. Bref- 
vet till Kandshofdingen i Kuopio, dat. den G Augusti 1812, att för
faras i enlighet med hvad, på omförmaldt sätt, förut vanligt varit.

Företrädes Angående Företrädes rätt till skatteköp, stadgade 1723 års 
ratl- åberopade Förordn., att åboerne ägde denna rätt, med tillägg likväl, alt, 

om åboerne ej vilja eller gilla, måga andra, genom Auction skalterättig- 
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lictcn sig tillhanclla; Men delta sistnämnde vilkor, såsom alldeles stridande 
emot den Krono hemmans åbocr numera tillagde besittningsrätt, kan dock 
ej vidare gälla, ulan äro åboerne i enlighet dermed, samt likmätigt 6 a£ 
Kongl. Förordn. d. 21 Febr. 1789 och.2 §. Kongl. Kung. d. 24 Jan. 
1790, uteslutande berättigade all sine innehafvande hemman till skalle 
lösa, likasom allaredan, genom Kongl. JB ref vet d. 2G Mars 1702 +, om 
Krono Rusihåli förordnades, alt ingen annan än Kusihållaren fick dem 
till skatte lösa *).

1723 års Förordn. förklarar alt Besittningsrätts hemman icke kunna till' 
skatte försäljas åt någon annan än den som innebar Besiltmhgsrälleii; 
och som Krono liemman numera innchafvas af åboerne med i allmän
het samma rätt, som de förre Besittningsrätts hemmanen, så synes of- 
van anförde äfveu fullkomligen instämma, med de uti 1723 ars För
ordning i delta afseeiidc stadgade principer.

**) Genom Kongl. Förklaring, d. 22 Sept. 1756 blef väl förklarat, alt 
Auginenlshemmanet anses omistelig! för Stommen l:o då de med hvar- 
annan ligga i byelag och Tegskifle, 2:o när de äga samfällt skog och 
mark och 3:o då auginenlshemmanet är ifrån Stommen inom allenast 
en mil belägit; men genom Kongl. Förklar, d. 9 Sept. 1766 blef be
rörde stadgande alldeles upphäfvit, och komme att i desse fall förhål
las efter 1723 års Förordning; till följe bvaraf, i händelse tvist om. 
preference till skatteköp emellan Rusthållare och Augmentsbon.de, 
yppades, förhållandet torde genom syn och undersökning böra utre
das; och lärer dervid hufvudsakeligen afseende halvas, om RusthåUet 
saknar någon hufvudsakelig förmån, vare sig skog, höbohl, mulbete 
eller dylikt, som Augmcntshemmanet innehar, och så vidare; vore 
förhållandet sådant och Augmentshemmanet jemväl funnes nära° Rust- 
liållet beläget, bör Rusthållareu ostridigt hafva förmåns rätt Lill skatte
köp af Augmcntshemmanet^

Ifrån denna åboerne sålunda förunnade företrädesrätt, äro följande 
2:nc undantag, nemligen:

l:mo Att Rusihållarcn äger, likinäligt 3 pnnclen af 1723 års För
ordn. och 5 §■ af 1790 års Kung., förmånsrätt framför åboen, att till 
skatte lösa ett Krono Augmcnlshcniman,, då ./Jugmentslienimanet dr af 
en omistelig beskaffenhet för sjelfva Stommen och att denne ige
nom dess bortgång skulle försvagas och kunna råka till undergång, 
i hvilket fall det till jRusthållets styrko bör lemnas Ruslhallaren 
framför åboen till kÖps>. ' * **)

Augmentsbon.de
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2:do Att Bruksägare, likmätigt Kongl. B ref ven cl. 16 Aug. 1731, 
och 23 Sept. 1747 samt Kongl. Kung. d. 24 Jan. 1790 §. 1, äga rät
tighet framför åboen alt till skatte lösa, sådane hemman som finnas län
da Bruken till styrka, och vava derifrån omislelige, i den ordning, att 
de ädlare verken hafva närmaste rätt dertill, dernäst Jerngrufvorne, se
dan Hyttorne och sist Slångjernshammare; dock böra åboerne sitta o- 
drefne man efter man, och hemmanen ej med llere dagsverken belastas, 
ån de som uti Jordeboken äro dem påförde; likväl är del Bruksägaren, 
som blir Kronan ansvarig för räntan, obetagit alt, eller öfverenskommelse 
med åboeu, förvandla hela hemmans räntan, till kolning och körslor, 
emot samma betalning som skattebönder njuta, hörandes dagsverken ef
ter mavkegången beräknas, och hävulöfver inga onera åboen påläggas, 
hvarom allt sist åberopade författningar närmare stadga.

Behand- I afsecndc å behandlingen af Skatteköps mål, så bör vid 
0111 Skatteköp, likmätigt Kongl. Brefvet den 10 och Kam.

mal. Coll. i anledning deraf utfärdade Kungör, af d. 29 October 1793, iakt
tagas *),  att på det en ellei' annan obehörig person icke må tillför- 
fång for laglige arj'vingars bättre rätt, kunna slå under sig något 
hemman, åligger den skatteköps sökande först anmäla sig hos 
Landsliöfdingen, som genast föranstaltar, att kungörelse sker i 
Häradet om det sökte skatteköpet, med antydan for livar och en 
.som förmenar sig äga fog till klander der erhot, att sådant innom 
en månad efter Kungörelsens dag (afkunnande) hos L andshö fdingen 
anmäla, som då utan uppehåll frågan i laga ordning af gör , och i 
fall af tvist meddelat' sitt utslag. Sedan delta vunnit laga kraft, eller 
ock om emot skatteköpet något klander, inom den bestämde tiden, icke 
inkommit, bör skattelösen, af Sökanden till Landt-Ränteriet lefvereras, 
emot quitto som in originali till Landshöfdingen inlemnas; hvarå, lik— 
måtigt 69 §. af Resol. på Allm. Besv. dat. den 17 Aug. 1762, upp- 

lifvad

Denne Kam. Coll. Kungörelse angår väl endast skatteköp å de orter 
der skattevärderingar ägt rum, men genom Kam. Coll. Circul. den 15 
Jan. 1794 är förklarat, att stadgandet uti berörde Kungörelse om skatte
köps ansökningars publicerande ifrån Predikstolarne äfven bör efter
följas i Finland, hvarest några skattevärderingar ej äger rum.
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lifvad genom sislåberopade kungörelse, Dandshofdingen bör tillhålla 
Dandskamreraren att, innom en månad derefter, vid vite af 20 
Dal. S:r m:t (9 Rub. 60 kop. S:r), till Kam. Colleg. (Kejserl. Sena
tens Oeconomie Departement) insända de till skatteköpet hörande Do— 
cumenter; och der denne tid försummas, bör samma vite Ökas till 
50 Dal. Simt (24 Rub. S:r), för hvarje af de påföljande månader 
han dermed längre uteblifuer. Sedermera bör, likmätigt 1723 års ofta 
åberopade skatteköps Förordning, skattebrefven högst 3 månader., ef
ter Dandshofdingens med fullkomlige Documenter inkomne betän
kande, expedieras, och till Dand sort erne a fsändas; betalandes kö
paren for samma Brej 4 Dal. Sunt (1 Rub. 92 kop. S:r), deraf 
Kamreraren i Kammar Collegio som B ref vet expedierat, och Dands- 
Kamreraren, hvardera få hälften $ och är den .Kamrerarene i Kam
mar Collegium tillkommande andel af .Lösen, numera genom Kejserl. 
Circul. Brefvet d. 29 April 1819, tillagd Kamcrcrarcn i Kejserl. Se
natens Finance Expedition.

För öfrigt iakltages vid skatteköps frågor:

l;o Att, enligt Kejserl. Circul. Brefvet af den 10 Junii 1819, 
Landshöfdingen, då klander emot skatteköpet inlupit och detsamma ge
nom utslag är afgjordt, icke må uti Kejserl. Senaten anmäla någon till 
Skattebrcfs undfående, innan Sökanden hos Landshöfdingen behörigen. 
styrkt, all det öfver klandret gifne utslag vunnit laga kraft, eller i fall 
besvär deröfver blilvit anförde, upp ter det derå meddelle Utslag, hvil- 
ket äfvensom förenämnde bevis, sedan ofelbart bör, de öfrige till Skatte
köpet hörande handlingar, bifogas, och på en gång med dem insändas.

2:o Att icke allenast alla handlingar som insändas i frågor om 
skatteköp, hvar till original quiltencet å den lefvcrcradc skallelösen jem- 
väl bör fogas, utan äfven det Memorial, eller så kallade Promotorial, 
hvarmed handlingarne till Kejserlige Senaten insändas, böra, likmätigt 
Kongl. Brefvet d. 8 Febr. 1764 t, Kam. CoU. Br. d. 10 Mars 1768 t 
och Kongl. Förordm d. 10 Junii 1803, skrifvas på slämpladt papper; 
och bör uti sagde promotorial jcmväl, enligt Kejserl. Circul. Brefvet 
d. 22 Jan. 1815, anmälas om hemmanet är Kronan behållit eller in- 
deldt, och i sednare fallet till hvem räntan är anslagen.

8
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3:o Alt då skatteköp å Rusthåll anmälas, tillika bör, enligt Kam. 
Coll. Circul. d. 25 Junii 1806 t, med bifogade handlingar upplysas, 
Sökandens åtkomst, jeinlc uppgift, huruvida det Utslag som om besitt
nings rätten är gifvet, vunnit laga kraft, och huruvida, då Transport ägt 
rinn, klander inom 1 år och 3 månader ej blifvit deremot anmält; li
kasom allaredan förut, genom Kam. Coll. Circ. af den 27 Mars 1795, 
var förordnat, all vid skeende anmälan om skatteköp å Krono hemman, 
alltid borde tillkännagifvas, om någon tvist förevarit om åboe rätten å 
hemmanet eller icke, när parten af Utslaget erhållit del, och huruvida 
detsamma vunnit laga kraft.

4:o Alt, enligt Kejserl. B ref vet af den 22 Octobcr 1818, uti 
W iborgs Län, der Lägenheterne komma att undergå ny skattläggning, 

. de skatteköp som varda vederbörande beviljade och de Skattebref 
hvllka i jöljd deraf utfärdas, ehuru, tryggande innehafvaren vid 
ägande rätten af de sölunda inlöste hemman, dock icke lägga hin
der i vägen för den förändring uti. Skattetal och Käntesättning 
som, vid verkstältandet af den skeende nya skattläggningen innom 
/fäborgs Län kan komma att äga rum *).

*) Enahanda är förhållandet äfven uti Karelen; uti flere af de för Karel
ske hemman ifrån Svenska Kammar Collegium LillfÖrene utfärdade 
Skattebref, åro mantal åsal te sådane Lägenheter som ännu ej då hade 
blifvit till mantal skatllagde utan endast stodo för sitt gamla Rubeltal; 
desse uti Skaltebrefven sålunda utförde mantal, förljena intet afseeu- 
de, och kunna aldrig komina i någon beräkning, hvarken vid bestäm
mandet af hemmanens andel i samiälligheterne, som beror af deras gamla 
Rubeltal, eller deras blifvande mantal och ränta som äter bestäms en
dast efter ägorne.

Sluteligen tillågges härvid, att, enligt Kammar Coll. Circul. den 
4 Sept. 1/66, vid hvarje års slut, ilrån Kam. Coll. (numera ifrån Kej— 
scrl. Senatens Finance Expedition) en Förteckning öfver alla det året ex
pedierade Skatteköp bör afsändas till Landshöfdingarne, som deraf till
sända vederbörande Iläradsskrifvare afskrifter, i afseende å behörige an
teckningar uti Jordeboken.
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Följande hemman och Lägenheter få, i grund af 1723 års Skalle- uriika 
köps Förordning, och derå sedermera mcddcltc förklaringar, till skalle 
lösas, hemligen: alla Kronan immediate behållne hemman, samt de på .skatte 
Militiaj och Lands Staten indelte Lönings, Llåste, Fördels, Rescrve, och forsaljas. 
Hemkalls hemman, Rusthåll, Augmenishemman, äfvensom Benclicic hem
man enligt Kongl. Krigs och Kam. Coll. Circul. Br. af den 18 Jan. 
1792, och Krono Säteri Rusthåll jemlikt Kongl. Br. d. 9 April 1736 
och Kam. Coll. Circul. d. 3 Maj 1792; eller i allmänhet alla de hem
man, hvilka ej här nedanföre äro undantagne; Dessutom kunde enligt 
1723 års Förordning, Krono Utjordar, Urfjällar, skatllagde Torp och 
Ängar till skatte lösas, då de ej voro underlagda Knecklc- och Rusl— 
håll; men genom 8 §. af Resol. pä Krigsbef. Besv. d. 3 Ang. 1727, 
förklarades delta sålunda närmare, att skattlagde utjordar, som voro 
anslagne RliUtce Staten pä lön, men obesutne och obebygde, borde, 
anskönt de pc° inga hemmans ägor ligga, ijiän SkattelÖsen pä lika 
satt undantagas, som de Krono utjordar hvilka Knekte- och Rust- 
hätll underlagde äro; pä det OJJicerarene och inga andra, tnäge 
kunna dem till Boställenas understöd nyttja. Men äro utjordarne 
af sädan beskajfenhet, att de ligga innoni nägot hemmans ägor, 
bora de dä lemnas den som hemmanet äger till lösen framför alla 
andra, emot Räntans erläggande in natura till Indelningshafvaren: 
hvad för öfrigt nyssnämnde lägenheters äfvensom Krono Fiskcriers skatte
köp angår, skall vidare omtalas under 2:dra Artikeln.

Dcrcmot kunna följande hemman icke till skalle försäljas.

l:o Alla Kungsgårdar, samt Bos tä11 en och Praeben de hem- TJr“n 
man, som till Ecclesiastique, Civil eller Militiae Staten, indcldtc eller'^‘£7’ 
anslagne äro, med dertill hörande utjordar och öfrige tillhörigheier. tagne.

2:o Domkyrko, Hospitals och andre ad pios usns anslagne 
hemman. Enligt ofta åberopade 1723 års Förordn. skulle väl desse få 
till skalle försäljas, då de ej voro så nära helägne, att de publique hu
sen deraf kunde hafva något understöd, i hvilket fall, och då vederbö
rande Auctoritcter som deröfver hade disposition fann sådant förmån
ligt, samt Kammar Collcgium dertill samtyckt, de skulle på Auction till 
skatte försäljas: dock alt åboen sedermera vore närmast till inlösen, om 
han ville gtfva hvad en annan högst bjudit. Delta bekräftades ytterligare 
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för Domkyrko hemmanen, genom Fesol. pä Allm. Besv. d. 22 Mars 
1770 $• 37, och för Hospitals hemman, genom Kongl. Instruct. för 
ÖJver styrelsen af Hospit. dat. den 29 Mars 1773 §. 12; men genom 
Kongl. Br. till Kam. Coll. af d. 7 December 1796 t, blcfvo skatteköp 
af alla förenämnde hemman förbudne.

3:o Loishemman; hvilka numera, enligt Kongl. B ref vet den 23 
Sept. och Kam. Coll. Circul. d. 13 October 1795, icke heller få till 
skatte försäljas.

För öfrigt innehåller jeniväl 1723 års Skatteköps Förordning, alt 
intet, hemman kunde till skatte försäljas innan frihetsåren lupit till ända, 
om ej köparen ville inlösa det, efter den i Kronans Räkenskaper införde 
räntan, ulan aLt begära någon förmedling, derföre alt hemmanet i krigs
tider eller eljest ruinerat blifvit. Men delta stadgande åsyftar uppenbar
ligen endast de under då nyss slutade krig i ödesmål förfallne hemman, 
hvilke genom de då påbudne skaltevärderingar, skulle för en ganska rin
ga lösen och skatt, frångått Kronan, om de icke förut hade fåll genom 
nödige frihetsår isiåndsättas: och deraf följer, att numera, sedan skatte— 
värderingar ej existera, utan lösen betalas efter hemmanens Jordcboks 
ränta, något hinder för skatteköp, å sådanc nybyggen eller ödeshem— 
man, som ävo behörigen skattlagde men åtnjuta frihetsår, ej kan möla, 
utan alt de tvertom, såsom ländande .till Kronans säkerhet för räntan, 
snarare borde uppmuntras än hindras; hvarförc ock flere-exempel gifvas 
alt skatteköp å slikc lägenheter blifvit beviljade.

Skatterätt Hrad åter beträHar Krono nybyggen i Lappmarken, så är genom 
“ f Kejserl. Br. till LandshÖfd. i Uleåborg d. 12 Julii 1831, förordnadt: ' 
Lappmar- a It Krono nybyggare uti de egcnteliga Lappmarks Församlingarna, eller 

ken’ Enontekis, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki, Enare, Kuolajärvi, och Kuusamo 
Kyrkogäll, som i behörig ordning äro immilterade samt kände för sed
lighet öch odlingsflit, erhålla, på skeende anmälan, skatterätt å deras in— 
nebafvande nybyggen, utan skattelöscn och öfrige vid skatteköp vanlige 
afgifter; och bör Landshöfdingen, i anledning af åboens direele hos 
Landshöfdingen ellcr ock genom vederbörande Krono Betjcnte anmälde 
ansökan om slik skatterätt, anmäla ärendet till Hans Kejserl. Maj:ls nå
diga pröfning, samt dervid iakttaga hvad genom Iloglofl. Finance Ex- 
ped. B ref af samma dag är närmare föreskrifvit. Då den sökte skatte- 
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rättigheten bifallcs, hvarom Landshöfdingen i Bref undenättas, skall ny- 
, bygget i Jordeboken genast omföras till skatte, oqIi bevis deröfver till 
åboen utan lösen utfärdas.

Angående sluteligen de Förmåner som, framför Krono hemman, siatn- 
tillkomma Skatte Lägenheter, så äro desse hufVudsakcligen följande:

° OJ Taltt<r/lel>er
framför 

l:o Att alla Skatte hemmans innchafvare, enligt Kongl. Förordn. Krono 
d. 21 Febr. 1789 2, äga Öfver skattehemmanet och dess genom
laga refning och rågäng faststälde by amål, både uti in- och ut— 
ägor samt skog och mark med derå varande fiske, jagt och djur- 
fång, uti allt lika orubbelig ägande och fri dispositions rätt, som 
Frälseman Öfver Frälse hemman enligt privilegier, Lag och För
fattningar ; dock att härifrån undantages de för Kronans behof 
tjenlige Ek och Masteträd , hvarmed ef tei' förra Författningar bör 
förfaras; sedermera är ytterligare, uti Kejserl. Kung. d. 20 Sept. 1824 
förklarat, att skattemän jemväl öfver Masteträn och spiror samt Storverks- 
trän skola äga lika fri dispositions rätt som frälseman är förunnad öfver 
de å frälse jord befintelige enahanda träd; hvarigenom stadgandet härom 
uti 41 §. af 1805 års Skogsördning är upphäfvit.

Deraf följer äfven att de inskränkningar Krono hemmans åboer äro 
underkastade, i afseende å disposition af höbohlct och hemmanets skog, 
ej gäller för Skatte hemman; men skulle Skattebonde så missbruka Correciiv 
denne frihet, att fara för hemmanets bestånd och. förmåga att 
skatten utgöra, kunde uppkomma, dä mä den som räntan af hem
manet äger, derä laga rättelse söka; är det Kronan, dä. skall 
Landshöfdingen derä inseende hafva. Åliggande det Kronö Betjente 
att när de sädane missbruk förnimma, sädant vid ansvar genast 
inberälta till Landshöfdingen, som förordnar Åctor, alt målet vid 
Domstolen lagligen utföra, Kongk Skogsordu. d. 1 Ang. 1805 18.

2:o I afseende å byggnaders underhåll och hemmanens behöriga 
häfd, är väl Skattebonde ej underkastad några andra skyldigheter än att 
lian bör hemmanet vidmagthålla, hvarföre likmätigt 27 Cap. 1 syn å 
Skattehemman cj skulle ske oftare än då vanhäld och missbveguad derå 
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märkes*).  Å indeldte hemman tillkommer det, likmätigt Kongl. Beg lem. 
af den 5 Jan. 1684 §. 2, indelningshafvare, att hafva noga acht och 
uppsigt derpå , att deras löningshemman val häjdas och brukas, 
och att dess ägor och tillhörigheter blifua ostympade och oskingra
de, och denne rättighet måste så mycket hellre tillkomma honom, äf
ven i afseende å Skattehemman, som Löningsränlorne, likmätigt 25 §. 
Resol. på Krigsb. Besv. d. 11 Jan. 1757, äro indelniugshafvarene på 
vinst och förlust anslagne, och de således, i händelse af hemmanets för
fall och obestånd, ej hafva derföre alt vänta någon ersättning. Men sam
ma rätt som indelningshafvare härvid äga, bör äfven Kronan åtnjuta, och 
torde ofvan anförde stadgande uti 1805 års Skogsordning, rörande miss
hushållning med skogen, äfven kunna och böra tillämpas i fråga om 
missbyggnad och vanhäfd å Skattehemman.

**) Då ett Skatte hemman antingen förföll i ödesmål eller häftade för 3 
års obetaldte räntor, var efter äldre Författningar Skatterätten förver
kad, och hemmanet återgick till Krono; ett sådant hemman kallades 
då Skaltevrak.

För öfrigt anmärkes här att ofvanslående 4 §. af 1789 års Kongl. 
Förordn. icke bör så förstås, som skulle Skalteman äga rätt, att hos 
sig hafva innestående 3 års Räntor, och att hemmanet dessförinnan icke 
kunde fa, till betalande af Ränteresten, försäljas. Kongl. Kam. Coll. 

3:o Kunna Skattehemman köpas, säljas, pantsättas, uppbjudas och 
lagfaras, utan att vid köp, den förut, uti 5 §. 4 Cap. Jorda Balken, 
Kronan förbehållne Lösningsrätt numera existerar, sedan Kronan genom 
Kongl. Förordn. d. 21 Febr. 1789 afsagt sig denne rätt. Likväl anmärkes 
här, alt vid försäljningar af Hospitals och Krigsmansbus skattehemman 
äfvensom af Skatte frälsehemman, lösningsrätt är räntetagarene ännu för— 
behållen, på sätt framdeles närmare under berörde Tillar skall omtalas.

Da. Skatte 4:o Att om ägare af Skattehemman ej mägtat betala 3 års 
femman rgnjor $kall hemmatiet icke förthy anses rör Skaltevrak, utan med 
Ränte- utsökningen aj räntan sa förhållas som angående försäljning af 
rester, gdldbunden mans egendom i allmänhet är stadgadt, sist åberopade

Kongl. Förordn. $. 4 **)•

*) Icke eller delta lärer numera erfordras, eller kunna ske, innan ägaren 
är inför Domstol tilltald för vanhäfd, och Domstolen dömmer till syn.
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Men för öfrigt gäller äfven i afseende å Skattehemman y livad här 
förut, i fråga om Kronohcmmancn, är omtaldt, rörande orubheligheten 
af de derå fastställde Skattläggningar och Tionde sättningar, Skattfrihet 
för visse odlingar, rättighet till Svedjande å bergaktig och stenhanden 
mark, till fri handel med egen afvel iri. ni.

4.

Om de inskränkningar uti dispositions rätten som for Krono och 
Skatteherrtman äro gemensamma.

I anledning af det dominium direclum som Kronan äger öfver 
Skattehemmanen, med afseende å deras egenskap af skallskyldig jord, 
och till följe al en vigtig omsorg för allmänna hushållningens och jord
brukets upphjelpaude, hafva Författningarne redan ifrån äldre tider stad
gat, vissa, för hemmanens och åboernes bestånd samt Kronans säkerhet 
om räntan, nödige ansedde allmänna inskränkningar uti Krono och 
Skattehemmans innehafvares dispositions rätt öfver sine hemman.

Desse inskränkningar bestå uti förbud att Ödelägga, Inlägga, 
Af hysa, och alt öfver höfvan klyfva hemman, samt alt skingra de 
ägor som enligt bestämda råer lagligen tillhöra hemmanen.

Circul. om Uppbörds verket, af d. 2 April 1794, innehåller ibland an
nat, all ullagorne dädanefter icke finge mera än etl är eller Uppbörds- 
årel, till Rest uppföras; hvaraf äfven följer att då Skattehemmans ägare 
efter uppbördsårets slut, icke mägtat betala föregående årets ulskylder, 
och ej eller särskildt anstånd sig utverkat, bör hemmanet Lill försälj
ning för resten genast i laga ordning befordras; och detta stadgande 
står ingalunda i någon strid med ofvan åberopade 4 §. af 1789 års För
ordning. Orsaken hvarföre 3 års räntor der nämnas, är ingen annan 
än den, att afsigten med hela §. endast är att upphäfva del gamla stad
gandet om Skattevrak för ränLerester; hvarföre äfven samma §. blott 
innehåller, att om ock 3 års ränterest vore åsamkad, skulle hemmanet 
ändock ej anses för skattevrak; men meningen kunde aldrig vara att 
dermed äfven ingå uti ett economiskt stadgande, och räntclagaren till 
förfång medgifva Skattebon.de längre anstånd med betalningen af dess 
skatt, än en högst nödvändig ordning och reda uti Uppbördsverket, 
och de derom gällande allmänna Författningar, medgifva.

Skattebon.de
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Hemmans Angående Hemmans ödeläggande stadgades, redan genom 
Kongl. Placatet af d. 4 Febr. 1543, att om Skaltebonde lät sitt hem- ' 
man förfalla i ödesmål, så alt Kronan deraf cj kunde få sin skatt och 
rättighet, skulle jorden förverkas under Kronan, och med åboe förses; 
detta stadgande upplifvades sedermera genom 27 §. uti 1681 års Huse
syns Ordning och 10 §. uti 1688 års Häradsfogde Inslriiction, hvar- 
om vidare ses under Titeln Ödeshemman. För öfrigt bör den tillsyn, 
som vederbörande, enligt hvad i föregående 2:ne §§. är anlördt, åligger 
halva ölvcr hushållningen å Krono och Skattehemmanen, förebygga alt 
numera några hemman varda ödelagde.

Inläggan- Hemmans inläggande är äfven i så måtto enligt med ödes— 
</c mål, alt det inlagde hemmanet ej är bebygdt och att ingen ränta der- 

före utgöres; men skillnaden dem emellan består deruti, att då ödeshem— 
färlmdit, manets ägor blifva en res derclicta, så införlifvas ett inlagdt hemmans 

ägor med en annan lägenhet, hvarnuder desse ägor häfdas eller brukas, 
utan skatt och ränta. Detta förhållande äfvensom alhysning åsyftas uti 
23 §. al 1681 års Husesyns Ordning som innehåller, alt Fogdarne 
aldrig skola fördrista sig lägga tu gods i ett, sä fr am t icke lag- 
hgen bevisas kan, alt de af sig sjelf allena intet kunna bestå.

Resultatet af hemmans inläggande under annat hemman, är således 
cgcnlcligen detsamma som Förmedling, och således faller af sig sjelf, 

när k-nn alt henmiaus inläggande cj får äga rum annorlunda, än vid skeende skatt— 
aaa rw,"'j3ggn"11)gar; om dervid skulle finnas hemman af så ringa ägor och för— 

måner, all de hvar for sig icke kunna äga bestånd, då må slike små 
obesuttne hemman, enligt ofvan åberopade stadgande, sammanslås till ett 
hemman, med den skatt och ränta hvaromol ägorn.e pröfvas svara; men 
denne åtgärd kan icke kallas hemmans inläggande i ordets egcnldiga be
tydelse.

Likväl är hemmans inläggande i cil särskildt fall tillåtit, nendigen 
då detta sker för allmänt ändamål, del vill säga då hemman inläggas 
under Städer, Fästningar och andre publique Inrättningar, till utrymme; 
men i och med detsamma förlora desse äfven sin egenskap af hemman, 
hyarförc, likmätigt Kam. Coll. Circul. af d. 10 Dec. 1724, räntan för 
slike hemman äfven uteslules ur Jordeboken, och endast anteckning om 
den skedde inläggningen der införes.

II e m mans



Hemmans inläggande och af hysande. 65

Hemmans Af hysande beslår deruti, att ett hemman, ulan sär- Afhyw 
skild åboe och laga åbyggnad, brukas under clt annat hemman, som 
dock ansvarar för det sålunda afhysle hemmanets ränta och öfrige utla
gor; i hvilket sistnämnde afseende afhyst hemman, skiljer sig ifrån in
lagde hvars ranta äfven upphör.

Skälet till <lo rnrlnn i iilclrc foiTallnii Jg.n mcdtlullC forbud ClUOl 
hemmans afhysande, torde varit, all större jordbruk ansetts blilva min
dre vårdadt än ett inskränktare, och hufvudsa kel igen, alt det är enligt 
med naturen och ändamålet af hemmans anläggningar, att hvart och ett 
hemman bör vara, med alla de till JLandlmanna näringens bedrifvande 
erforderliga .Lägenheter, försedt, och följaktcligcn älven halva laga å— 
byggnad. . -

All ofvan åberopade 23 §. af 1GS1 års Husesyns Ordn., förbjn- y dl/m. 
der ej blott hemmans inläggande ulan äfven deras afhysande, kan lagas Jörbudu. 
för afgjordt, ehuru detta förbud är i allmänna ordalag uttryckt; någon 
annan Författning som i allmänhet förböd hemmans afhysande torde ej 
finnas, men delta förbud vore, äfven dessforutan en följd af de, uti Huse
syns Ordningen och andra detta ämne rörande Författningar, gifnc före
skrifter derom, alt laga åbyggnad alltid bör, vid ansvar, å hvarje hem
man underhållas. Dessutom stadgas uti särskilde fall, genom 13 §. af 
Resol. pä Krigsbef. Besv. d. 16 Oct. 1723, all Rusthållare, som blir 
ägare af Augmenlshcmman, ej äger af hysa detsamma under Rusthållct, 
och genom ö9 §. Resol. på Allmog. Besv. d. 16 Mars 1739, all då 
Rustliålls stam belår af 2:nc hemman, det ena ej bör under det andra 
afhysas, ulan livart och ett hemman och nummer, större ellet' min
dre, med åboe förses. Men, enligt hvad Kongl. B ref vet d. 28 No v. 
1690 utvisar, har det dock varit tillåtit, alt då Rustnings siom eller Bo- tlllales‘ 
ställe bestöd af 2:ne hemman, som voro teg om teg med hvarandra be- 
lägne, skulle dessc få sammanbyggas; genom 8 §. af Adel. Privil. dal. 
d. 16 Oct. 1723, är medgifvet, att 2:ne vid hvarandra bclägne Sätes
gårdar finge sammanläggas, då de äro uti en Socken: likaledes att Rå 
och Rörs hemman få afhysas under Sätesgården; äfvensom Frälsehem
man med Regeringens tillstånd få afhysas, dock med vilkor att inga
lunda slikt hemman blott till en del afhyses, enligt Häradsfogde Instruct. 
d. 9 Octob. 1688 §. 9. Men om ett hemman är afhyst, böra dock å-

• 9 
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boerne, likmäligt 5 af Resol. på Södra Skånska Regzternes Besv. 
d. 27 Mars 1735, alltid för nummern och mantalet betala hvad som år
ligen deraf till Kronan, Justilite-Slaten, Presten och Häradet erläggas 
bör, hvilket, hyad Prestarättighcternc angår, allaredan förut var uti 
Kongl. B ref vet d. 14 Nov. 1693 föreskrifvet.

Afhysle hemman under öllldcr höra till Stadens Jurisdicuon, då 
inga Bönder dem åbo. Resol. på Stad. Besv. 1689 §. 3.

Sluteligen tilläggcs här, att som förbudet emot hemmans afhysande 
tydcligen och ullryckehgcn endast afser särskilde hemman, så följer der— 
af älven, att om ett hemman blifvit deladt, och desse särskilde delar af 
en och samma hemmans nummer, sedermera återfalla till en ägare, denne 
ar ovillkorligen berättigad att, ulan vidare omgångar, dem under en ge
mensam Bolslad och en Rök, återförena, och derigenom försätta hem
manet i det skick det ursprungeligen varit; hvarefter hemmanet i afse— 
ende å ulskylder och onera kommer att såsom ett hemman betraktas; 
hvilket allt äfven, uti ett särskildi fall, blifvit förklarat, genom ett Kam
mar Collegii Utslag af den 20 November 1793.

Hemmans Vidkommande sedan Hemmans klyfningar, så förslås dermed, 
kly!rarl.~ elt hemmans delning uti tvänne eller flere delar, som hvar och en, obe

roende af hvarandra, häfdas, brukas och bebyggas, såsom särskilde hem
man, med skyldighet all ansvara för den dera belöpande andel af hem
manets Ränta och ulskylder.

.De mångfaldiga olika stadganden som i äldre tider rörande hem
mans klyfningar nieddcltes, igenfinnas uti Bolins ofta citerade arbete, 
hvarföre de äfven här förbigås.

Huruvidt ] allmänhet äro nu hemmans klyfningar, såsom ledande till Lan— 
a°a ru"1' dels uppodling, jordbrukets tillväxt, och folkmängdens ökande, uti För- 

faltumgavnc lillålne; likväl endast till den grad, alt åboernes skäliga ut
komst, och hemmanens bestånd ej måtte derigenom äfvenlvras, hvarföre 
ock intet hemman får klyfvas längre än alt åboerne på de särskilde dc- 
larne måtte vara Besutnc, hvarmed menas: att livarjc hemmans del 
skall hafva så tillråckelige ägor eller andra förmåner, att åboen derå, 
genom idkandet af ortens uärmgar, kan försörja ett Bondehushåll samt 
utgöra Lägenhetens ulskylder och onera.
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Tillförene var genom Kongl. Förordn. den 10 Junii 1684 stad- 
gadt, att ett hemman ej fick klyfvas uti mindre delar än fjerdedelar; men 
genom den, i detta afseende ännu gällande, Kongl. FÖrordnitigen af d. 
30 Junii 1747 förordnades: att öfver allt Krono och Skattehem?nan, 
på de or te?' der förut ingen vidare klyfning än till fjerdedelar va?' 
tillåten, (det vill säga dc fleste orter utom Bergslagefne och Skärgården) 
skulle, nä?' ägaren elle?' åboen sådant begär, få klyfvas uti G, 8 
elle?' mindre dela?' *),  allt ef Le?' som he?nmanen pröfvas ku?i?ia upp
odlas och tåla, antinge?? efter derå befinteliga Chartors ledning, 
elle?' föregången undersökning vid Härads Rätte??', blifva?ide slik 
klyfning icke tillåte?i, då den, fö?' hvilken klyfningen åstundas, 
icke vill träda i giftermål; dock kan en sådan hemmans klyf?ii??g 
icke tillåtas på Skatte Frälsehemman utan Frälseägarens, och på 
Rusthådl, icke utan Landshöfdingens samtycke ; i afseende å Skatte- 
Rusthåll förklarades likväl uti Kongl. J3 ref vet d. 26 No v. 1763, att till
stånd till klyfningar dera ej hehöfvcr sökas, då klyfningcn icke sker till 
mindre delar än fjerdedelar; och vidkommande Kronolägenheter, samt 
forum i allmänhet för afgörandet af frågor om hemmans klyfningar, så 
stadgades härom, uti Kongl. Förklaringen af den 24 Jan. 1751, att 
då klyfning begäres å Kronojord skall derom först undersökas vid 
Härads Rätten, och sedan Härads Rättens undersökningsprotocoll, 
till Landshöfdingen inkommit, skall Landshöfdingen sig deröfver 
sluteligen utlåta, utan att ä?idri?ig uti Landshöfdingens Utslag vi
dare sökas må; ä?' det åter fråga om klyfning af Skatlejord, skall 
densamma af Härads Rätten till pröfning upptagas och af gör as 
med Utslag, hvaremot den der?ned missnöjde ägde vädja till Lag
mans Rätten, vid hvars Dom målet beror, ulan att hvarketi vad 
elle?' besvä?' deröfver få anföras.

*) Med benämningen delar i denne och öfrige Författningar rörande 
hemmans klyfningar, förstås m a u t als d el a r, till följe hvaraf hem
man i allmänhet utan vidare omgångar få klyfvas, dä delarne ej blifva 
mindre än mantal, men skola hemmanen i mindre delar klyfvas, 
erfordras den genom ofvanstående Författningar päbudne tillåtelse." Väl- 
förstaendes att detta gäller blott oin Skattehemman, hvaremot ingen 
klyfning af Kronohenunan, vare sig större eller mindre, lär kunna 
ske utan Landshöfdingens tillstånd.
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Men om, oaktadt de, emot öfverdrilne hemmans klyfningar, så
lunda vidtagne mått och steg, något hemman skulle finnas till den grad 
klufvit, alt hemmanets bestånd derigenom äfvenlyrades, så stadgar 36 §. 
uti LandshÖfd. Instruct. af d. 4 IN ov. 1734 att, när LandshÖfdingen 
förnimmer , att något Skattehemman, med allt för många åboer 
betungas, och dymedelst af sig kommer, skall han låta förfara 
dermed efter Kongl. Förordningar , tillhållandes dem som minsta 
lott hafva, alt låta utlösa sig.

Och anmärkes härvid, att Hans Kejserl. Maj:t, genom nådigt B ref 
till IIofRälterne af d. 15 Febr. 1817, till förekommande af det miss
bruk, som å flerc orter i Finland funnits med hemmans klyfvandc i allt 
för små delar, anbefallt IIofRålterne, antyda de dem underlydande Do
mare, att vid förefallande frågor angående hemmans klyfningar , 
med fastad uppmärksamhet å hemmanens Jramtida bestånd., på det 
noggrannaste ställa sig till efterrättelse , allt hvad de särskildt i 
delta ämne utkomne Förj aitningar härom innehålla och föreskrif— 
va, hvilket numera synes vara så mycket nödvändigare, som redan, må
hända på flerc orter, en öfver handen tagande skogsbrist påkallar för- 
sigtighet med hemmans klyfningar.

'‘di^orils Skattskyldig jords mins-kning: dermed menas uti Förfalt- 
ningarne, afsöndring af någon till ett hemman hörande förmån, ulan att 

förbjudå. en, i mon derefter afpassacl, andel uti den vid hemmanet för alltid fa
stade skatten, åtföljer det frånskiljda. Och som Kronans säkerhet för 
räntan härigenom i högsta måtto äfvenlyras, är en sådan minskning, re
dan ifrån äldre lider, strängt förbuden. Det härom ännu gällande Kongl. 
Placatet af d. 21 Julii 1677; innehåller:' att Kongl. Maj:t aljvarligeri 
förbjuder thet ingen härefter må understå sig, till att antingen ge
nom köp, byte,, pant, lego, eller hvarjehanda förlikning och con- 
traet, af hända och abalienera, från Städer ne, Skatte- och Krono- 
hemmanen i gemen, någon åker, äng, holmar, skog eller mark, 

jemväl fiskevatten, eller hvad namn thet eljest hafva kan, vid 
straff tillgörandes ; och skulle den som något sådant , på ett eller 
annat sätt sig förskaffade, blifva detsamma for lustig, ehvad laga 
Jästa dera vore gifven, såvida likväl icke urminnes häfd de rå kom
mit, och det af hända utan någon lösen återläggas till sin rätta
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Idolstad. Och sedermera stadgas härom ytterligare, uti Allmänna .Lagen 
4 Cap. 9 §• Jorda Jdalk.: ej nia then som å skattskyldig jord sitter, 
genom kop , skifte eller (i annat salt, nugot söndra och minska af 
tllet som thertill med ratta hörer; gör t het nagor vare ogildt; samt 
uti 20 Cap. 3 §. Rätteg. Balk., alt Bonde ej äger rätt genom förlik
ning minska den jord som skaltskyldig är.

Enligt sakens natur och ofvananförde i delta afseende nicddcltc livad till 
stadganden, bör till skattskyldig jords minskning hänföras, ej allenast: dä ^ya.tkyi- 
någon afslår ifrån hemmanet större eller mindre del af dess bestämdemwslyiinff 
ägor och tillhörigheter, eller afsäger sig och till annan öfverlåler något ,lur' 
af den lott uti samfällt ägomassa, som hemmanet rätteligen tillkommer, 
utan älven, om den servilut, ett hemman har all fördra af en annan
egendom, cflcrgifvcs, eller om innehafvaren åtager sig cn ny servilut till 
förmån för cn annan egendom. Likväl torde del äfven höra till saken, 
all förenämnde söndring af hemmanets ägor och förmåner, om den skall 
kunna anses för skaltskyldig jords minskning, hör hafva skcll för all tid, 
eller för längre lid än Författningarna medgifva att Conlraclcr om jord 
må gälla *).

Och slnteligen må här äfven tilläggas, all ehuru Frälse Lägenhc- J Fräl.se- 
ter icke nämnas uti ofvauåberopadc Författningar, så torde dock numera, hlgenhe- 
äfven desse ovillkorligen böra inbegripas under förbudet emot skattskyl
dig jords minskning. Skälet till denna mening är den, alt Frälsel äfven 
i någon ringa mon är skallskyldigt och deltager i allmänna onera, all 
Frälselägenhcl, om ägor derifrån finge obehindrat söndras eller skiljas, 
småningom kunde alldeles upphöra alt existera, samt slnteligen och fram
för allt, att numera alla hemmans, och följaktcligen äfven Frälsels, ägor 
böra vara begränsade inom lagligen fastställde råer, och all all rubbning 
deruti vore stridande emot den helgd och det orubbeliga bestånd, lag
ligen tillkomne Charlor och rågångar måste äga. Delta skäl, gällde icke

Det faller likväl af sig sjelf, att om de ägor, som på viss tid afstälts 
från ett hemman, äro af den betydenhet, att hemmanet derigenom så 
försvagas all dess bestånd äfventyras, eller åboen deraf blir oförmögen 
att utskylder och onera erlägga, så kan ett slikt Contract ej få äga 
bestånd, och minska Kronans eller räntetagarens rätt, emedan jorden 
alltid är underpant för räntan.
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på deu tid då ofvanåberopade 1677 års Placat utfärdades, emedan då 
ännu Landtmäteriet och bestämda ägogränsor, knappt existerade till nam
net; och troligen var detta äfven en ibland orsakcrne hvårföre Frälsc- 
Lägcoheter icke bestämt nämndes uti förbudet emot skattskyldig jords 
minskning, oberäknadt, att då ständige skattläggningar ännu icke voro 
införde, det icke kunde supponeras att Frälseman skulle förlägga någon 
del af sina ägor under skaltcjord, hvarigenom denne del hade blifvit 
skallskyldig.

5.

Huru Aboe rått (i Kroiiohemman samt Skatte rätt d Skattehemman 
förverkas; samt orätt förlorad Skatte rätt återvinnes.

Huru uboe Som det alltid varit ett ocftcrgifvcligt villkor, för den Kronohem- 
rKrunu rnaus åboer förunnade besittningsrätt, att de, för alt dervid kunna bibe- 

hemman hållas, böra eller Lag och Husesyns Ordning, häfda och vidmakthålla 
Z‘"ve/’Zur-hemmanen, samt rigtigt utgöra de derifrån utgående utskylder och onera, 

så följer deraf äfven, att åboe rätt å Kronohemman förverkas, då hem
manet förfallit i ödesmål, äfvensom då vanhäfd och missbyggnad derå 
förmärkes, utan att sådant, efter de vid oeconomiske synerne undfångne 
varningar, blifvit afhjelpt; samt att likaså, dock endast i visse fall, åboe 
rätten förloras, då åboen brister i betalning af ränta och utskylder.

Hvad Kronohemmans ödesmål angår, och huru dermed skall för
hållas, så kommer delta att omtalas uti 4:de Afdelningen, der fråga blir 

'v. om Odeshcmman.

F<jr Då åter Kronohemmans åbo, vanhäfdar hemmanet eller försummar,
vanhafd. all ]ao’.gC11 vidmakthålla dess åbyggnader, och fullgöra de skyldigheter 

i odlingsväg som uti Immissions Brefven böra föreskrifvas, hvaröfver vid 
de hvart tredje år anställande syner, noga tillsyn bör hållas; och han, 
efter dcrom erhållen varning, icke förbättrar och afhjelpcr bristerne, så 
har han brutit det hufvudsakeliga villkoret, för fortfarande åtnjutande af 
den honom tillagdc besittningsrätt, och bör således, likmätigi 4 §.16 Cap. 
Jorda Balk, och Kongl. Br. till Bandshöfd. i Tavastehus d. 8 Aug. 
1/50, fran hemmanet skiljas. Likaså förlorar Krono Rusthållare, enligt 
9 §. af Kongl. Reglem. d. 5 Jan. 1684, besittningsrätten, om han oak
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tade föregångne varningar befinnes trög, försumnielig och vårdslös vid 
Rusthållets upprätthållande. Likväl synes ett sådant hemman företrädes
vis böra öfvcrlåtas ål närmast dcrtill fallne arfvinge eller skyldeman, om 
denne finnes till åboe tjenlig, och ställer nödig säkerhet för Lägenhetens 
återupprättande och vidmagthållaude; och anmärkes, att innan Krono- 
hemmaus åbo kan, för vanhäfd oeh försummelser, från hemmanet vrä
kas, bör, enligt Kongl. Br. till Kam. Coll. den 18 Scpt. 1794, han 
förut halva erhållit af Krono Beljeningen varning och påminnelse om 
siue skyldigheters fullgörande.

Vidkommande sedan det fall, då åboen brister uti betalning af Fiir Rim- 
ränlanj så följer det af hvad här ofvan är aufördl, att om delta åboens teresler‘ 
obestånd tillkommit genom någon försummelse eller eftcrlåtcnhet vid hem- 
mansbruket, så bör han ifrån hemmanet genast afhysas; och en annan 
åbo derå antagas emot betalning af de hemmanet åsamkade rester, hvar— 
till jcniväl skyldeman synes böra äga förmånsrätt, der han eljest linnes 
till åboe lämpelig; men skulle deremot en trefven och idog Krono åbo, 
som i alla afseeuden sill hemman väl häfdat, genom missväxter, boskaps 
störtningar eller andra olyckor, kommit på det obestånd, att han ej mäg- 
tar ulskylderne för året erlägga, och alla tillgångar dertill hos honom 
saknas, så linnes det icke uti Förfallmngarne bestämt stadgat, huru i 
sådant fall förhallas hör med åboeskapet, och om äfven i denne händelse 
hemmanet skall till annan åboe emot Restcrncs betalning utbjudas, och 
den förre åboen derifrån vika. Då hemmanet är indeldl, och 3:dje mans 
rätt således i fraga, är det utom all tvifvel att åbo som försummar be
talning af räntan, bör, då indelningshafvaren sådant äskar, genast af— 
hysas. Härom stadgar 5 §. af Resol. pä Krigsbef. Besu. d. 3 Augusti 
1727, alt när Krono åbo brister i betalning af Räntan, har indelnings— 
hafvaren att anmäla sig hos Landshöfdingen, som förser hemmanet med 
en dugelig åbo. Men angående Kronan behållne hemman, så alklenstund, 
genom G §. af Kongl. Fdrordn. d. 21 Febr. 1789, alla äboer ä Kro- 
nohemman försäkras, alt sä länge de till hus och jord väl och J Ör- 
svarligen häjda deras äboende hemman, de och deras barn skola 
derä sitta odrefne man efter man: och detta stadgande äfven finnes 
upprepadt uti inledningen till Hans Kejserl. Maj:ts nädiga Kung, af 
den 3 1 Julii 1-811, ulatr att å någondera stället räntans oafkorlade ut
görande är förbehållit såsom villkor för åbocrältcns bibehållande; för—
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dcnskull synes af ordalydelsen uti desse, angående Krono åboers rätt, . 
hufvudsakéliga Författningar, följa, alt en idog och trefven Krono åbo, 
som väl häfdar och vidmakthåller sitt hemman, bör få sitta odrefven, 
och alt derest han ej mäglar betala räntan för året, (hvilket med nyss
nämnde förutsättning och så framt lägenheten ej år Ölverdrifvet beskat
tad, icke kan inträffa oftare än då någre olyckor drabbat honom) detta - 
så mycket mindre torde blifva laga skäl, att honom afhysa och hemma
net till en annan åboe utbjuda, som del i allmänhet vore en ringa upp
muntran för Kronohemmaus åboer alt med drift och alfvar bemöda sig 
om lägenhetens häfd, om han, utan eget förvållande genom olyckor och 
missöden blottad på tillgångar till räntans betalande, skulle nödgas för 
sig och efterkommande afstå sitt inuehafvande hemman åt en annan, som 
för en oftast ringa lösen finge njuta frukten af hans mödor. All likväl, 
förhållandet borde fullständigt och noga undersökas innan en restskyldig 
åboe bibehållas och afkorlning af ränteresterne få äga rum, samt att vid 
slik afkortnings beviljande mycken försiglighet måste iakttagas, torde ej 
hehöfva anmärkas.

Vidare stadgades ock uti Kongl. Forordn. den 28 Junii 1775 §. 
7, att åboerält å Kronohemman vore förverkad, om åboe beträdes med 
att kytla eller att med välterstockar förbränna någon mark, undantagan
de djupa måsar-, men delta är tills vidare instäldt genom Kongl. Br. 
till Kam. Coll. d. 1 April 1789 och Kam. Coll. Circul. d. 27 Junii 
samma år.

För broa. Sluteligen blir åboerält älven förverkad genom brott. Härom stad
gar Konglr Circul. B ref vet af d. 27 Sept 1804: att ehuruväl Kongl. 
Blaj.t ansett betärikeligt, att i allmänhet stadga, det en Krono- 
hemmans åbo, for begången tjufnad eller annat nesligt brott, skulle 
ifrån sitt irinehafvande hemman skiljas, enär en slik åboe har hu
stru och omyndige barn, hvilkas ratt och välfärd, härmedelst, utan 
deras förvållande skulle gå förlorad-, har Kongl. Maj:t likväl fun
nit billigt förordna, att i händelse en för tjufnad eller dylikt nes
ligt brott dömd Krono åboe, äger antingen myndig son eller måg> 
som skickelig finnes, och kan värdskapet, med skyldighet att för
sörj cc moder och minderårige syskon, emot tag a, en sådan son eller 

måg,



Huru oboe- eller Skatte-ratt förverkas. 73

måg, bör, under ofvannämnde villkor , dä ej annan i sin rätt der- 
igenom lider, värdskapet uppdragas och den brottslige derifrän 
vika.

För öfrigt kan åbocskap å Kronohcmman äfven uppliöra dcrigc- ^fsågelse 
nom alt åboen sig detsamma afsäger, hvartill han enligt naturen af sitt a^kap~ 
immissions-conlract måste aga rätt; men anmälan bör derom ske hos 
Landshöfdingcn som besörjer om en annan åboes antagande i laga ord
ning. Och anmärkes här jemväl, att då Krono åboe genom vanhäfd eller 
eljest förverkar åboerällen, får han, likmäligt Kongl. B ref ve t d. 8 Ang. 
1750, ej till godo njuta den vanliga uppsägningstiden, utan bör vid nä
sta Fardag vräkas. Likväl bör naturligtvis, innan åbo kan för vanhäfd 
afhysas, hans försummelse vara genom husesyn utredd och styrkt, och 
afhysningen af Landshöfdingcn fastställd.

Skatterätt förlorades tillförene alltid då ett skattehemman Skatterätt 
häftade för 3 års obctalde räntor: delta är sedermera ändradt, enligt Jorlorajs- 
hvad under §. 3 här ofvau är omnämndt; men om ingen köpare skulle 
anmäla sig till ett för åsamkade rester till försäljning utbjudit skattehem
man, och ägarens obestånd fortfar, måste naturligtvis Kronan i grund af 
sin panträtt vara berättigad att öfvertaga jordägande rätten; i sådane fall 
bör således med ‘hemmanet för Kronans räkning lagfaras, och om behö
rig anmälan om lösen ej sker, tillfaller detsamma Kronan och blifyer så
lunda af Krono natur, samt förses i vanlig ordning med åboe.

Numera förloras Skatterätt: l:o då hemmanet förfaller i ödesmål, Genom 
hvarom stadgas uti Häradsfogde Instruct. d. 9 Oct. 1688 (Jj. 10 mom. ödesmål. 
4: när det 3 är Öde legat, erkiennes och införes det för skaltevrak 
eller Krono; men har det allenast legat 1 eller 2 är öde, och nä^, 
gon af Bördsägarne vill upptagat, gifve dä ut full ränta för Ödes- 
ähren, och njute sin skatterättighet. 2:o Genom Förmedling. Härom Genom 
stadgar Kongl. Circul. Br. till samtelige HofRätter och Landshöfdf0/ffj^f 
d. 16 Jan. 1695, att ett Skattehemman, derå förmedling blifvit sökt och 
beviljad, ikläder sig Kronojords natur och egenskap, derest icke förmed
lingen varit en följd deraf alt hemmanet förlorat någre ägor genom vat- 
tuflod och dylikt, eller att det förut varit skattlagt för något fiske, som

10
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sedermera alldeles gått ut; i hvilka fall skallerältighelen, oaktad t erhål
len förmedling, bibeliålies. Likaså blcf, genom 70 §. af Resol. på Alltnog. 
Besv. d. 21 Jan. 1748, förordnadl, alt den förmedling som kunde upp
komma vid den i Österbotten anbefallle nya allmänna ref och skattlägg
ningen, icke skulle orsaka någon rubbning uti åboernes ägande skalle 
eller obesiltningsrällighcter; dctla utsträcktes äfven i lika bcskalfadt fall, 
till Aland, genom 1762 års Resol. på Alltnog. Besv. §. 11, och bör 
ofelbart tillämpas å alla de orter, som undergå allmän skattläggning. För 
öfrigt må här äfven tilläggas, alt, enligt livad 30 §. uti 1739 års Re
sol. på Al/mog. Besv. utvisar; den af Indclnings-Commissionerne vid 
Indelningsverkets upprättande meddelte förmedling å Skattehemman, icke 
eller verkat till skalterättigheternes förlust.

Orätt för- Skulle skatterätt, som ett hemman tillförene innehaft, blifvil för- 
lorad lorad genom fclakligc anteckningar i Jordebokcn, så innehåller härom, 

Skfiérfrfs.142 §. af Resol. på Alltnog. Besv. d. 28 Junii 1731: alt de hemman
i Finland och Österbotten som i gamla Jordcböckerne och Indelnings
verket, stå för Skatte införde, men sedermera blifvil såsom Krono upp
tagne, skola vid sin förra skatterätt bibehållas; hvilket ytterligare upp- 
lifvas uti 30 §. af Resol. på Alltnog. Besv. d. 20 Febr. 1739, med 
tillägg, att denne förmån, af skatterällighetens återvinnande, äfven skulle 
sträcka sig till förmedlade Mililiae hemman i jNyland, med villkor likväl 
alt desse hemman ännu böra innchafvas af sådane åboer hvilkas förfä
der verkeligen bebott och brukat dem då de i Kronans Jordebok eller 
vid indelningsiiden varit för skatte antecknade. Alen på det personer 
hvilkas förfäder nyssnämnde tid besuttit slike hemman, icke, al berörde 
stadgande, skulle taga sig anledning, all äfven i sådane fall, då de re
dan varit ifrån hemmanen skilde, anmäla sig till skatterätt derå, och dy
medelst derifrån utestänga de nuvarande åboerne som i längre tid der- - 
af suttit i rolig besittning, så förklarades, genom Kongl. Förklar. den 
26 Nov. 1747, rätta förståndet af siståberopade §., sålunda: att inga 
andra höra njuta till godo skatterätt å deras förmedlade gamla 
Bördehemman, an de, som ifrån förmedlingstiden, dem man ej ter 
man besuttit ’ och innehaft, samt i följe deraf deras, hvilka hem
manet öfvergifvit, barn och arfvingar f vara all rått och talan till 
samma hemman förlustige.
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Da Skatterätt, som uti äldre Jordcböckcr och Indelningsverket är 
hemman tillagd, genom fclakligc anteckningar i Jordehöcker, eller eljest 
på oulredde grunder, blifvit ett hemman fråntagen, och lägenheten, utan 
uppgifne laga skäl, för Krono i Jordeboken införd, äger, likmäligt 26 

af Resol. pä. fllhnog. Besv. d. 21. Jan. 1748, den som ined fullgil- 
lige skäl, gitter sådant styrka, och önskar den förra skatterätten åter
vinna, anmäla delta hos Landshöfdingen, som afgör ansökningen, och 
underställer sitt Utslag Kammar-Collegii (Kejscrl. Senatens) närmare pröf- 
ning och stadfästelse.; men skulle skatterätten göras stridig, eller Kronan 
blefve Sökande och fråga vore att ifrån enskild man frånvinna skatterätt, 
så bör i sådane tvistige fall, enligt 41 §. Resol. pä. Allmog. Besv. af 
d. 29 Nov. 1756, målet till allmänna Domstolar förvisas.

Innan vi slute delta Capitcl, torde äfven vara nödigt, alt i korthet skatte- 
redogöra för betydelsen af de i äldre Författningar ofta omlalde Ska l te- rätts Jor- 
rätts fordringar. Desse hafva uppkommit, dels genom den vid Re- dr,"Sar- 
duetion af .Bytesgodsen anställde liquid, dels genom de af Frälsemän i 
förra tider och intill år 1723 med Kronan ingångne hemmansbyten, vid 
hvilka sednare Frälsemannen genast tillträdde det hemman han sig till- 
bytte, innan ulrcdl var, alt detta fullt svarade emot vcdcrlagshemmauet 
som Frälsemannen afslod. D.å vid omförmälde Licpiid, eller vid skatt
läggningen af Bytesgodsen, erfors, alt Frälsemannen hade afslålt mera 
jord och ränta till Kronan än vederbort, erhöll han en fordran hos Kro
nan som kallades Fräls é-r än te-fordran; men om fordran fanns be
stå uti antingen endast ränta eller ock uti endast jord, benämndes den 
Skallcrätts-fordran, och orsaken till denne benämning synes vara, 
alt i förra fallet, eller då fordran utgjordes af blott ränta, kunde ett 
Skattehemman till dess betalande användas, hvarigenom detta hemman 
blef Frälse-skatte, och i sednare fallet, eller då Frälsemannen eller dess 
rätts inuehafvare, hade att fordra jord men ej ränta, erhöll han införsel 
uti ett Kronohemman eller annan Kronolägenhet, och erhöll derlill 
skatte- eller jordägandc-rätt, emot skyldighet att utgöra den bestämde 
räntan till Kronan. Dcsse slags fordringar äro dock längesedan utredde 
och afslutade, så alt fråga derom numera ej torde uppkomma.

Sämjc och Stadge hemman äro äfven benämningar som \Samjeoch 
gamla Författningar igenfinnas; men deras rätta betydelse är förlorad, hein-man. 
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och lärer någon fråga om slike hemman numera så myckel mindre kunna 
förekomma, som de ej igenfinnas i Jordcböckcr.

3:dje Cap it le t,

Om Krono och Skattehemmanens Fördelning, med 
af seende å deras disposition, samt de allmänna 

skyldigheter dem der ef ter åligger.
Sedan vi uti nästföregående Capitel redogjort för de omständig

heter, som i allmänhet äro för alla Krono och Skattehemman gemen
samma, ulan afseende å deras disposition, så följer nu all här omta
las, huru desse hemman äro i Finland, till jord och ränta eller endast 
till räntan, pä särskilde sätl disponerade, och de olika rättigheter och , 
skyldigheter vid utgörandet af allmänna utskylder och onera, dem der-, 
efter hhfvit tillagde. Denne indelning kan ske på mångahanda sätt, dock 
torde följande vara den enklaste och naturligaste, nemligen alt:

Först omtala, de hemman som äro med räntan Kronan bchållnc.

2:o De som både till jord och ränta äro disponerade och indelte, hvar- 
till höra Boställen och Praebende, samt andra Läroverken anslagne 
hemman.

3:o Indelte hemman der räntan är disponerad, men åboc eller jordägan
de rätten iunehafvaren <if jorden förbehållen.

4:o Rusthåll, der räntan är disponerad på det sätt, att rättigheten dertill 
alltid åtföljer åboe eller jordägande rätten.

5:o De ad pios usus anslagne hemman, hvilkas villkor bero af Donatiö- 
nemes innehåll.

x 6:o De hemman som utan afseende å räntan, den må vara indclt eller 
Kronan behållen, äro disponerade till särskilde allmänna behof.
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Och anmärkes härvid i allmänhet, all för de hemman och lägen
heter, söm äro Kronan bchållnc eller hlott till räntan iudelte .och dispo
nerade, gäller, i alseende å ägande och besittningsrätten till jorden, hem
mans innehafvarenes rättigheter och skyldigheter vid Lägenhetcrncs häfd 
och skötsel m. m. samt dispositionsrätten öfver hemmanens lillhörighctcr, 
hvad här förut i 2:dra Capillet är uppgifvit, hvarföre, med förbigående 
af allt detta, här egenteligen blott blir fråga om dc, förenämnde hem
man, i grund af disposilionssältet, åliggande allmänna skyldigheter, hvilka 
sistnämnde till belopp och beskaffenhet, uti 3:djc Afdclmngcn skola när
mare beskrifvas.

§• L

Om de med Ranfan Kronan b ehållne IIe mm an.

Uti äldre tider, innan Indelningar existerade, erlades hemmanens 
räntor direete till Kronans Uppbördsmän. Sedermera hafva en betydlig 
del af desse hemmans räntor hlifvit iudelte eller anslagne till visse Eni- 
hetsmäns aflöning eller andre behof, och derigenom har skillnad uppkom
mit emellan iudelte och Kronan Bchållnc hemman. Uti de Södra Länen 
är numera antalet af Kronan bchållnc hemman ringa, men uti dc Nord
liga Länen deremot större.

Utom personelle Utskylder, hvilka utgå egenteligen efter personer-j/pz7;.a u/_ 
nes antal, erlägga innchafvarene af Kronan bchållnc-, Krono- och Krono-^ W^w/*  
Skattehemman, alla de utskylder, samt deltaga uti dc onerA, som åt-yXT/Z-wi- 
följa hemmansbruk i Landet, och hvilka utgå under följande Till ar ; manen i 

Landet.
l:o Ordinarie Räntan, bestående af den så kallade Jordcboks- 

Räntan, samt hemman- och man tals-räntan, äfvensom af 
skogs ränt a der sådan särskildi finnes hemmanet, efter skattlägg
ning, uti Jord choken påförd. Och anmärkes härvid att hennuan- 
och man tals-räntan utgöres af följande särskilde Titlar, nemligen: 
Landtågs gärd, Byggningshj elp, S al t p e t e rh j cl p , Bo- 
s k a p s p e n n i n g a r, S k j u t s f ä r d s p e n n i n g a r, D a g s v c r k s p e n- 
ningar, Slottshjelp och Hjclpeved. 

i
2:o KronoTionde.
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3:o Lagmans och Häradshöfdinge Ränta, som väl beräknas ef
ter Rök tal, men dock är oskiljaktig ifrån jorden, emedan den er
lägges äfven om hemmanet är afhyst.

4:o Husbehofs Bränvins Brännings arrende.

5:o D j eknep e n n i n g a r.
Förestående Räntor uppbäras af Kronans Uppbördsmän, dock kan 

Tionden äfven af Kronans behållne hemman vara indelt och i sådant 
fall uppbäres denne af indelningshafvaren; dessutom erlägges till sär
skilde Tjenstemän:

6:o Tertial- och Quick-Tionde samt öfrige afgifter till Frester
ska pe t enligt hvarjé orts bruk.

7:o T in gs g äs tnin gs-kap p ar, till Lagman och Häradshöfdinge, som 
uppbäras af Krono-Länsmännen.

8:o Bro- och Skallfogde-kappar, till desse Sockne-Bctjentc.
Sluteligen deltaga de uti följande praestationer eller oncra.

9:o Knecktehåll eller Roteriug, hvarföre dock numera utgörcs Va- 
cance afgift, som af Uppbördsmännen årligen uppbäres.

10:o Landsväga- och Bro-byggnad.

11 :o K y r k o-h y g g n a d med hvad der ti II hörcr, P r e s t e g å r d s-, Tings
hus-, Gästgifvaregårds- och Tiondebods-byggnad; dock 

. aumärkes härvid, att i stället för Tingshusbyggnad, Allmogen på de 
fleste orter i Landet erlägger till Häradshöfdingarne så kallad Tings
hushyra, att Tiondebod ej bygges och underhålles af Allmogen an
norstädes än i Österbotten, samt att Gästgifvaregårdsbyggnad sällan 
eller aldrig torde komma i fråga för Häradet, emedan denne un
derhålles af de hemman hvarå Gästgifvericrne äro inrättade.

12:o Krono-Transport-Skjuts samt Gästgifveri-Skjuts.

13:o Fångskjuts och Fångavård.

14:o In q var te ring.
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15:o Herre dags pennin gar till Allmogens Ombud vid Riksdag eller 
Landtdag då sådan inträffar.

16:o Brandstod och dal g a dråps böter, då slikt kan komma i fråga.

17:o .Särskilde Insockne besvär, såsom: Fattigförsörjning, Skall
gång och andra kostnader för odjurs utödande, Budkafles fort- 
skaffandc, och biträde vid Skogselds slä eka u de.

Gmnderne hvarefier desse ulskylder och ouera beräknas eller för
delas, kommer att upplysas uti 3:dje Afdcluingen.

§. 2.

Om Boställen.

Desse Lägenheter skilja sig ifrån andra indelte hemman deruti, att, 
då dessc sednare alltid häfdas af åboer och kunna vara af både ren 
Krono och Krono-Skalle natur, så måste Boställen alltid blilva af 
Krono natur och åtfölja de tjenster hvarlill de äro anslagne; hvarfore 
de, antingen stå under indclningshafvares omedelbara disposition och för
valtning, eller också förvaltas genom arrenden på vissa år.

Ändamålet och orsaken till inrättningen af Boställen har ofelbart 
varit den, att de Embets- och Tj ens lenlän som på Landet skulle utöfva 
sin Embetsmanua verksamhet borde vistas inom kretsen för densamme, 
och att de fördenskull borde der hafva ett stadigt hemvist.

Boställena i Finland indelas efter de Stater hvartill de äro anslag
ne, uti trenne allmänna Classcr, nemligen: Mil i ti se-, Justi t i ce- och 
Lands-Stats- samt Ecclesiastique-Boställcn.

Hvar och en af desse skall här särskild beskrifvas.

Milltiae Boställen: hafva varit anslagne f. d. Finsko indelte Militiee- 
Arméens Öfver- och Under-Befäl till hemvist och underhåll. De äro af2^.^ 
2:ne slags natur; de för högre Befälet bestå nemligen i allmänhet af slå™ 
K r o n o-S ä t c r i e r och Kungsgårdar samt åtnjuta i sådan egenskap 
särskilde privilegier, de ö frige, som i äldre Författningar vanligen be-



80 Första Af cl. 1 Art. 3 Cap. 2 §.

nämnas Boslällshenman, äro inrättade af vanlige Kronohemman. De 
förra äro till sin natur samt deraf beroende förmåner och skyldigheter, 
redan beskrefne uti 2 §. af 1 Cap., hvarest jemväl ar omlaladt, huru- 

]\id. Bost. ledes Militise-Boställen numera, och sedan de, efter förra Boställshafva- 
ning. renes afgång, hemfalla under Kronans omedelbara disposition, förvaltas 

genom arrenden, sättet och villkoren dcrvid, samt arrendators, äfvensoni 
ån qvarvarandc Boställshafvares, rättigheter och .skyldigheter, vid Bostäl- 
lens häfd m. m.; och som detta allt, är för alla slags Militite-Boställen 
gemensamt, samt följaktehgen äfveu gäller för dem af vanlig Krono natur, 
hvilka nu äro i fråga, så åberopas här endast hvad sålunda i desse af- 
seenden på nyssnämnde ställe är anlördt. Och återstår således nu endast, 

Utskylder att uppgifva de utskylder och onera som ifrån vanlige Militiae-Bo- 
ochonera. ställen utan Säteris frihet, utgöras, samt hvilka friheter de der- 

utinnan åtnjuta.

Då till naturen af Boställen, ovillkorligen hör att Jordeboks eller 
Ordinarie B än tan för Bostället, ingår uti den Räntesumma som är 
bestämd till innehaivarens lön, hvarföre denne Ränta äfveu, såsom in— 
delt. och disponerad, är uti Jbrdeboken aflörd; så följer deraf att sagde 
Ränta, aldrig utgår ifrån desse Boställen, vidare än till så stor del som 
genast vid indelningen blef till Kronans disposition förbehållen, och så
ledes icke varit inbegripen uti indelningen. AUmäuneligen beslår denne 
Kronan behållnc del af Jordeboks eller Ordinarie Räntan ifrån Boställen, 
af Boskapspcnningarnc, samt S lo t tsh j elp e n och Hjelpeve- 
den på de orter der sistnämnde 2:ne räntor ingå uti nian talsräntan, lik
väl med undantag för Savolax der äfven Slottshjelpcn och Hjclpeveden 
af Boställen, äro uti indelningen inbegripne ; och således kommer nyss
nämnde del af Ordinarie Räntan att årligen erläggas, för ifrågavarande 
Boställen, både af Boställshafvare och Arrendator *).

__________ Dessutom
*) Till närmare upplysande af detta anmärkningsvärda förhållande hvar- 

igenom en och samma ränta erlägges dels till Kronan dels till indel- 
ningshafvaren, torde det vara nödigt att här, en gång för alla, om
nämna; att vid Indelningsverkets upprättande, hela hemmansräntan icke 
indeltes för andra lägenheter än af Krono-Säterier och Kungsgårdar. 
För de öfrige indelte hemmanen, utelemnades visse titlar af hemman-

• och man tals-räntan, némligen för Boställen, Boskapspenningarne samt
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Dessutom ansvara desse Boställen för:
2:o K rono Tionde, enligt 37 §. af Resol. på Krigsbef. Besv. den 

16 October 1723.

oftast äfven Slottshjelpen och Hjelpeveden, för Rusthåll samt öfrige 
Militise- och Lands-Statcns indelningshemrnan, dc räntor, som framde
les vid bcskrifningen öm desse hemman skall omnämnas. Desse ifrän 
indelningen undantagne räntor, äro uti Jordeboken upptagne, uti den 
fbi’ Kronan behällnc Räntor uppdragne Column, och utgöras ärligen 
till Kronan, den öfrige delen af Ordinarie Räntan deremot till indel- 
ningshafvaren. Orsaken till detta undantag, är ej uti Författningarna, 
bestämt antydd; 1684 ars Mil. Reglemente, stadgar blott, att Boskaps
penningarne skulle eftci’ förra vanligheten vara ifrän indelningen un
dantagne och Kronan behällnc. Att Boskapspenningarne undantogos 
vid inrättandet af de första indelningarne, hvarnied början redan gjor- - 
des pä 1630talet, var ganska naturligt, emedan Boskapspenningarne den 
tiden utgjordes efter viss afgift för hvarje kreatur; är 1642 bestämdes 
den väl redan Lill visst för mantalet, men endast pä bestämde är; och vid 
sådant förhällande samt dä denne ränta var antingen till sitt belopp 
oviss och ärliga förändringar underkastad, eller ock Lill sin varaktig
het osäker, kunde den dä för tiden ej inga uti Indelningen; men delta 
skäl, så vigtigt det dä för tiden var, existerade ej vidare dä våre nu 
gällande Indelningsverk upprättades, emedan Boskapspenningarne dess
förinnan, allaredan ifrän är 1655, hade blifvit såsom ständig ränta an
tagne; och att denne skatt detta oaktadt, bl'ef, efter förra vanligheten, 
vid den nya indelningen; skild frän den öfrige räntan och Kronan för
behållen, var säledes olvifvelaktigl endast en följd af den så ofta, vid 
regleringar uti Beskattnings- och Kammarverket, bibehållne vördnad 
för gamla plägseder och inrättningar, utan afseende dera om desse, 
efter förändrade tider och förhållanden, hade något skäl för sig eller 
ej; hvarigenom vårt Kammarverk, i flere afseenden blifvit inveckladt 
och uppfyldt af stadgandcu och bruk, hvartill några skäl numera knappt 
kunna uttänkas. Ilvad äter Slottshjelpen och Hjelpeveden angår, .så 
utgöras desse delar af mantalsräntan, endast i någre I/ån; och som de 
således icke voro en allmän skall, lär detta varit orsaken hvarlore äf- 
ven de i allmänhet bielvo ifrän indelte räntorna uteslutne. Härige
nom har nu emedlerlid del förhållande inträffat, att indelningsbon- 
den betalar en del af sin ordinarie ränta till Kronan, en del till 
indel ni ngshafvaren, att Räkcnskaperne blifva invecklade och Control- 
len deröfver, äfvensom förenklingen af uppbördsverket, försvårad; då 
det, deremot hade varit redigt och enkelt om alla delar af ordinarie 
räntan blifvit lika ansedde, och pä enahanda sätt disponerade.

11
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3:o B r ä n v i n s arrende, som enligt Kongl. Forordn. d. 15 Junii 1800 
utgår från alla hemman utan undantag.

4:o Lagmans och Hår ad shö f din ge Ränta, enligt Mil. Reglem. 
d. 5 Jan. 1684 Afd. 1 §. 5, Afd. 2 §. 1, och Kongl. Reglem. d. 
20 Nov. 1741.

5:o Djeknepcnningar, hvilka erläggas af alla slags hemman enligt 7 
mom. af 1624 års Riksd. Beslut.

6:o Presta-Tionde, enligt tillförene åberopade Författningar.

7:o Tingsgästnings-kappar till Lagman och Häradshöfdinge, enligt 
28 §. af Resol. på Krigsbef. Besv. d. 11 Febr. 1748; samt

8:o Bro- och Sk a 11 fogde-kapp ar *).

*) Någon Författning som bestämt åläggei' Boställen desse afgifter gifves 
vetterligen icke, men emedan de derifrån icke äro frikallade, och då, 
vid skattläggningarne, särdeles efter Nyländske methoden, som varit 
den allmännaste i Finland, Skall- och Brofogde-kappar äro beräknade 
och hemmanen godtgjorde, så följer deraf att alla de lägenheter som 
undergått skattläggning, och följakteligen äfven Boställen, böra, der 
Bro- och Skallfogdar iinnas, utgöra desse kappe-afgifter, såsom redan 
vid skattläggningen påräknade.

9:o Landsväg a- och Bro-byggnad.

10;o Prestegårds-b yggnad, enligt 6 $. Resol. på Krigsbef. Besv. 
d. 20 Febr. 1739, Ky rko-by ggna d, Tiondebods-byggnad 
enl. 5$. 26 Cap. Byggn. Balk., der sådan erfordras, samt Tings
husbyggnad, enligt åberopade 6 §. af 1739 års Resol., eller de 
afgifier för Tingshushyra som i stället för sistnämnde byggnad äro 
vedertagne under namn af. T i n gshushy r e-k a pp ar.

ll:o Brandslod, enligt 10 §.2 Afdeln. 1752 års Bost. Ördn. samt 
Dulgadråps böter enligt 27 Cap. Missg. Bal/c., då desse af- 
gifter komma i fråga.

12:o Särskilde insockne besvär, såsom Fattigförsörjning, Skall
gång och andra kostnader för odjurs utödande, 1 och 4 §§. 23 
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Cap. Bygn. Balk., B u d k a f I c s fortskaffande och biträde vid skogs
elds släckande, 15 Cap. 4 §. Byggn. Balk.

Dercmoi äro ifrågavarande Boställen frikalladc ifrån: Friheter.

l:o K n ock tehåll eller Ro tering, och således äfven ifrån den der- 
före utgående Va c an c e afgift, enligt AZzZ. Beglem. d. 5 Jan. 
1684 l:sta Afd. §. 5, Besol. pä Krigsbef. Besv. d. 13 Dec. 1734 
§.10 och Kongl. Förklar, d. 18 Jan. 1748 §. 4.

2:o K ron oskjuts, enligt 2 §. Rcsol. den 19 Nov. 1680, Hållskjuts 
enligt 10 §• Resol. pä Krigsbef. Besv. d. 20 Febr. 1739, livar- 
förulan Boställen älven, genom 3 §. Fören. och Säkerh. Acten d.
3 April 1789, äro i allmänhet ifrån skjutsningsbesväret undantagne, 
och således äfven böra njuta frihet för Fångskjuts och dermed 
förenad Fån ga vård.

3:o In qv ar tering, enligt 23 §. Kongl. Quarters Ordn. d. 28 Mars 
1719 samt Resol. pä Alltnog. Besv. d. 25 Maj 1720 §§. 8 och 9 
och på Krigsbef. Besv. d. 27 Junii 1720 §. 16’.

För öfrigt tillägges här att, enligt 37 §. af Resol. pä Krigsbef. 
Besv. d. 11 Jan. 1757 och 10 §• 3 Afd. 1752 års Boställs Ordning, 
ingen vedergällning för husesyner ä Hlilitice-Boställen tnä begäras 
eller tagas: att, likmätigt Kongl. Förordningen om Landlmälcrict i 
Riket dat. d. 12 Ang. 1783 §. 39, Landtnaätare lör Boställsmätningar 
njula allenast husmanskost och nödigt biträde, som arrendalor eller in- 
uehafvare bör lemna, äfvensom Landtmälarcne likaledes, genom Kongl. 
Resol. pä Krigsbef. Besv. d. 3 Aug. 1727 §• 7, 13 Dec. 1734 §. 8 
och 11 Febr. 1748 S. 10, varit ålagde att utan särskild ersättning, för 
den af Kronan dem bestådde Lön, afmäta alla Boställen särdeles i Fin
land, samt öfver dem upprätta Charlor som ibland Rcgcmcntcrnes hand
lingar komme att förvaras. Samt sluteligen, att Allmogen i Kajana Hä
rad, enligt det med dem år 1788 träffade Kneckte Contract mom. 8:de, 
ålåg alt bygga och underhålla det för Capitaincn vid Kajana Landl- 
Compagnie anskaffade Boställe; men^sedan delta Boställe numera är ut- 
arrenderadt, och arrendator enligt Cöntractet skyldig att detsamma bygga, 
så synes Allmogens skyldighet i denne del numera förfalla.
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Justitive- och Lands-Stats-Boställen; enligt hvad de
ras benämning utvisar äro desse anslagne till Boställen lör Embets- och 
Tjensicruän vid Justitioe- och Lauds-Staicrue.

Boställens Riksdags Beslutet af d. 25 Januari 1655 §. 4 utvisar redan, att 
j'ör “justi-uloni särskilde Lauds-Stats-Betjcntc, älven åtskilliga Lagmän och llä- 

tt.c- och radshöfdingar, då varit med Boställen försedde. Genom Kongl. Brefeet 
SAHcn. d. 20 April 16-83 anbefalldes Landshöfdingarnc, alt vid den påstående 

Reductionen utsöka för livar och en Ha radshöj dinge ett godt hem
man som do kunna med någon nytta och commoditet bo uppå , hvilka 
Kongl. Klajtt sedan ville låta allt framgent blifva Domare Säten. 
Ilvarjémle Kongl. Brefvet d. .8 Junii 1685 tilläde, att de Häradshöf- 
dingar som saknade Boställen, borde i ersättning dcrlöre, årligen undfå 
i tillökning på deras Lön 50 Dal. Smits ränta. Men sedan under tiden, 
Militiae Indelningsverket upprättades, och dervid de flcslc ledige Krono- 
hemman medtogos, hvarigenom brist på slike lägenheter uppkom, så 
kunde förenämnde förordnande icke Öfverallt verkställas. Af sådan an
ledning afstadnade Boställens anslående för Lagmän och Iläradshöfdingar 
i Finland, hvaraf äfven följden är, att nu endast Lagmannen och Hä- 
radshöfdmgarne i Österbotten samt Häradshöfdingen på Åland äro med 
Boställen försedde *),  hvaremot dessc uti dcu öfrige delen af Landet, er
hållit ersättning för saknad, af Boställe, uti så kallade Boställs-räntor, 
hvilka, med högst få undantag, utgå i Contant enligt allmänna Staten, 
med dels 14 Rub. 40 kop. dels 7 Rub. 20 kop. Silfver, allt eller som 
de gamla Domsagorna blifvit klufuc, hvarefter så Lön som Boställspcn- 
ningarnc Jemväl äro delte.

*) Anmärk ningsvardt är att i Sverige, enligt ofvan åberopade Författnin
gar, nästan alla Häradshöfdingar blefvo med Boställen försedde, men 
att sådant endast till en ringa del skett i Finland; måhända togs der- 

, vid i betraktande att Tingsgästningen i Sverige utgår i contant med
endast 6 öre, då deremot Härädshöfdingarne i Finland lätt uppbära den 
med 3 kappar Spanmäl, af hvarje Rök.’

d‘^7z'Co“ Angående Byggnaden å Jnstiliae-Stats-Boställen, så bör dermed 
friheur förhållas likasom med Militiae-Boställen, hvarmed de för öfrigt till na- 
och sky l- tur och beskaffenhet äro till alla delar lika: hvarföre de äfven åtniuta 
dtgheter. 1 
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enahanda friheter för visse allmänna ouera, som för Militiac-Boställcn re
dan är uppgifvit, endast med den förändring: att, likmätigt Kongl. Br. 
d. 14 April 1719 T, hela ordinarie räntan af Justitiic-Slatens Boställen, 
är indclningshafvaren anslagen, och således ingen del deraf Kronan be
hållen: men att deremot desse Boställen borde underkastas Ro t c rings 
skyldighet, enligt Kongl. Brefvet. till Kam. Coll. den 14 October 
1805 samt Collcgii derå grundade Circulair af d. 1.1 December samma 
år, som härom innehåller: att ehuru Kongl. Brefvet af den 12 Nov. 
1792 stadgar det Ilaradshöfdinge, Ilaradsskrifvare, Häradsfogde 
med flere dittills oroterade Boställen, och Gastgifverier, skulle vara 
ifrån Botering befriade’, clock som 47 §. af Besol. pci Allmog. Be
svär den 11 Nov. 1686 uttryckeligen formdr, att Presters, Fog
dars och andre hemman, undantagande sjelfve Prestegårdame, icke 
mera lin ö frige Bondhemman, böra, ifrån Botering vara fria, su 
fann Kongl. Maf.t god t, att, med upphafvande af hvad d. 12 Nov. 
1792 blifvit hd rom stadgad t, i nåder för ordna, det, till vinnande 
af mera likhet, alla ifrågavarande Boställen , hvilka dittills Bote- 
ring ej undergått, böra deruti deltaga. Med Justitiae-Stals-Boställen 
i Österbotten, är likväl det särskilde förhållande, att desse, enligt det 
angående det visse knecktchållet i Österbotten d. 12 Dcc. 1733 fastställde 
Conträct, skulle ifrån Rotcringen undantagas: och som detta Contract är 
spccielt lör Landsorlcrne gällande, så torde någon ändring deruti genom 
nyssåberopade Kongl. B ref ej vara åsyftad.

Sluteligen tilläggas här, att, i anledning af derom väckt fråga, 
Kongl. Stats-Contoirett genom Circul. af d. 9 Febr. 1749 förklarat, 
att Häradshöfdingarnes Boställs-Räntor borde anses såsom hörande till 
lönen och desse således tillträdas och besparas, samt Enkornc deraf njuta 
nådår, på sätt Fö-rfaltningarne om löner stadga..

Angående Lands-Stats-Boställen, så hafva Landshöfdingarnc 
uti de fleste Län blifvit med Boställen eller såkallade Ladugårdar för- 
sedde, hvarom redan är nämnt uti 2 §. 1 Cap. Dessutom skulle äfven 
Kronofogdar, Häradsskrifvarc och Länsmän, enligt den antagne princi
pen, förses med Boställen, men sådant har icke eller gått I,verkställig
het. På åtskilligc orter halva väl en och annan af bemäkle Tjensiemän,
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i stället för Boställe, erhållit inrymning uti något ledigt Kronohemman *),  
inen dcsse Boställen beslå oftast af till andra Stater indelte hemman, och 

-ansvara för Ränta lika med öfrige Kronohemman. Och som berörde 
Boställen således sakna den för caracteren af .Boställen nödige egenskap, 
att räntan skall tillhöra innehafvaren , så äro de i alseende å ränta och 
utskylder att betraktas såsom vanlige hemman, och Boslällshafvaren så
som abo, med alla deraf följande skyldigheter. -Stundom förekomma 
derföre slike Boställen uti Författningarne under benämning af Bohem
man; och sålunda förklaras uti Kam. Coll. Br. till Landshöfd. i Ta-
vastehus af den 27 Mars 1782, att Kongl. Ulaj:t, uti nådigt Bref 
af den 5 i samma månad gifvit Collegium tillkänna , det Kongl. 
Mayt funnit godt bifalla, det Länsmännen i Nylands och Tavaste- 
hus Lån måge , till någon förbättring i sine ägande ringa löner, 
aj den efter förrättad ägodelning och storskifte, uti något byelag 
i hvarje Länsmans District blifvande öfverlopp sjord , så vida det 
later sig göra utan kränkning af hemmans ägarenes optionsrätt, 
undfå en del till uppodling af ett hemman eller hemmansdel, med 
de J' örmåner och vilkor, att Länsmannen som är första uppodla— 
ren, dera jemte besittningen njuter räntefrihet i 25 år: att detta 
hemman sedermera, utaj uppodlaren, der est han dä ej mera är vid 
Länsmanstj ensten, eller dess rätts innehafvare, bör i fullt stånd 
afl rädas till den som då är till sysslan för ordnad; och ändteligen 
att hvad egenskapen af samma hemman angår, det icke annorlun
da bör anses, än som ett Länsmans bohemman, eller sådant 
hvarå Länsman är åbo och erlägger räntan till Kronan, samt an
svarar för de vanlige hemmansskyldigheter, på sätt som vid dy
like bohemman å andra ställen förhålles. Likväl torde desse Bostäl-

Delta gäller i synnerhet lör Iläradsskrifvare. 16 punet. af 1689 års ITå- 
radsskrifv. Instruct. innehåller, att Häradskrifvaren bordepå dess till- 
ordnade Boställe halva ett säkert rum till Archiv; och med anledning 
häraf hafva sådane Boställen blifvit beviljade Häradsskrifvarene i Ny
lands och Tavastehus Län genom Kongl. Brefyet d. 3 Oct. 1755, äf- 
vensom sedermera de flestc Iläradsskrifvare i Abo Län, erhållit visse 
Boställen, i grund af Kam. Coll. Br. d. 22 Oct. 1760, 29 Junii 1796, 
8 Febr. 1797, Kejserl. Br. d. 11 Julii 1811, dock med villkor att bo- 
ställshafvaren borde ansvara för desse Boställens ränta, häfd och be
byggande, likasom andra Kronoåboer.
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len eller Boheniman fa tillgodo njuta den frihet för allt Skjutsnings- 
besvär som genom 3 puncl. af 1789 års Foren. och Säkerh. Äct. 
blifvit alla Boställen i gemen tillagd.

Utom förenämnde Civil-Statens Boställen, finnes uti Finland ett som 
i Förfallningarne ej omtalas, ncmligen ProvincialMedici Boställe, 
som, enligt- ett särskildt Kongl. Brej af d. 14 No v. 1780, är anslagit 
Provincial-Läkaren på Aland; detta Boställe, deraf hela räntan förut till
godonjöts af innehafvaren, men numera för Kronans räkning uppbäres, 
enligt lians Kejserl. Majits Utslag den 17 Ang. 1832, torde böra, i 
afseende å oncra, betraktas lika med andre Civil-Staten anordnade Bo
ställen.

För öfrigt må här anmärkas, att vid organisationen af Länestyrelsen 
och öfrige Auctoritcter i Wiborgs Län, Hans Kejserl. Maj:t täckts, ge
nom nådigt B ref af den 31 Jan. 1816, förklara: att, beträffande Bo
ställens anslående för Länets Civile Ernbets och Tjenstemän, så, 
och då de jleste af deras vederlikar uti de andra Länen i Finland 
icke dylik förmån, innehajva, hade Hans Kejserl. FIaj:t j'unnit nå- 
gre Boställen for dem, ej eller böra anslås.

Ecclesiastique Boställen äro anslagne Presterskapet, och 
indelas uti Biskops—S äten, Prcs le gårdar, Cap ell ans-B oh 1 och 
på några orter älven Predikants-Boställen samt Klockare-Bo hl.

Bisko ps-Säten disponeras af Biskoparnc till Boställen eller så Biskops- 
kalladc afvelsgårdar; och utom hvad angår åbyggnaden, hvilken, likmä— Saten- 
tigt 7 §. af Prästerskapets Privilegier dat. d. 16 Oct. 1723, bör af 
innehafvarene underhållas , utan någon tillhjelp af publique medel, 
åtnjuta Biskopssäten enahanda rättigheter, samt äro underkastade samma 
skyldigheter som Prestcgårdar, hvarföre desse i ett sammanhang här nc- 
danföre skola omtalas.

P r e s t e—B o h 1 eller Prestcgårdar, äro de Kyrkoherdarne å Preste- 
Landet tillagde Boställen. Om man har afseende på deras uppkomst, fpptomst. 
kunna de indelas uti gamla och nya; de förre existerade före Refor
mationen under namn af Kirkio bool, och hafva uppkommit, antingen 
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genom den ull .Landskaps Lagarne Sockncinännen ålagde skyldighet, alt 
sainnianskjnta ägor till berörde ändamål *);  eller ock derigenom. alt, på 
sätt 12 §. 19 Cap. 1686 års Kyrko Lag omnämner, enskilde personer 
donerat boställe till Kyrkan-, hvilket sednare är ett ibland upphofven till 
Jns Patronalus eller, som denne uti Landskaps Lagarne benämnes, Fa- 
dhurligau Rätt, som, ulan tvifvel,. för slike donationer tillerkändes Do
naus.

De nyare Prestebolilen hafva tillkommit efter Reformationen, då 
ödemarkerne befolkades och de gamla Pastoralerne deltes. Och som de 
gamla Kyrko Balkarrie då icke mera gällde, och Socknemänncn således 
ej eller.» vidare voro skyldige att anskaffa Prcstcbohl, så måste Krono— 
hemman dcrtill anslås, hvarföre ock genom Kongl. Resol. for Abo Stift 
dal. d. 30 Nov. 1643 §. 1, Landshöfdingarne anbefallles alt utse Pres te
gårdar till de nya Pastoraten **).

Men oaktadt Prestebohlens olika uppkomst, och ehuruväl de gam
la, dcreflcr varit alt anses för Socknens egendom, hafva de likväl uti 

Författningarne

Detta samnianskjntande al ägor kallades uti LandskapsLagarne Skol
ning, och stadgades derom, att då Kyrkan vore färdig, borde Sock
nen dcrtill göra Skolning, hvilkeii skulle anslås Preslen till Boställe. 
Delta är otvifvelaktigt orsaken hvarföre ännu i många Socknar, Pre- 
stegårdarne inuehafva en mängd, inom Socknen belägna urfjällar, eller 
inom andra byar befintelige ängar och dylikt. Någon gång torde Sock- 
neboerne äfven hafva fullgjort sin skyldighet att anskaffa Boställe åt 
Preslen, sålunda att de .dcrtill inlöste något hemman eller uppodla
de någon ödeplats. Till slöd för allt delta åberopas 2 1'1. Kyrko Bal- 
karne Uplands och Wcstg. Lagarne, 2 fl. 3 §. Kristnu Balk/Östg. L., 
2 och 5 Cap. Kyrko Balk. Lands Lagen.

} Troligen hafva de nyare Prcslabohlcn, dä Kronan derigenom erhållit 
lika rätt som. förut tillkom de enskilde personer hvilka donerat Preste- 
bohl, gifvil anledning till de Regala eller numera hnpericla Pastora- 
terne;-före Reformationen tillhörde rätlighclen alt ulse Prest, Sockne
männcn eller Patronns, och uti Förlikningen d. 13 Febr. 1587 nämnas 
Bcnelicia Kegalia (Regala Pastorat) första gängen i författningarne.

För öfrigt må här anmärkas att, enligt en uti Spegels BiskopsChrön. 
pag. 39 Del. 2, intagen förteckning, uppgingo de gamla Pastoral.ernes 
antal i Finland till 1(53; och som. hvart och ett af dem måste hafva varit 
med Prestbohl försedt, torde antalet af de gamla Preslbohleu öfverstiga 
de nya.
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Förfaltningarue blifvii lika ansedde, hvarförc all skillnad dem emellan nu
mera är öfverflödig. Redan uti 12 §. af Besol. på Prestersk. Besy. d. 
10 Dec. 1672 förklaras, all Kronan, eller annan spccicl Palronus, är till 
dem Dominus fundi. Delia oakladt liafva dc alltid fåll bibehålla deras 
gamla så kallade Andeliga Frälse, hvarföre de icke eller infördes uti 
Jordéböckerne förr än i medlet af 17:de Scclct, och då endast till nam
net; uti Jordeböckerne för dc första åren af 1700:lalct fmnas dc så till 
mantal som ränta uti Krono-Columnen uppförde, men enligt Kam. Coll. 
BreJ af d. 10 Dec. 1724, införas dc nu endast med Gärde— och Bo- 
skapspenningarne sist i Jordeboken; och churuväl deras mantal uti Kro
no-Columnen upptages, har Kongl. Besol. på Prestersk. Besv. den 7 
Julii 1752 $-10 förklarat, all delta icke skulle förändra den nalur, som 
dem efter privilegierna tillkommer.

Byggnadsskyldigheten å Prcstabohl tillhör dels Församlingen dels 
innehafvaren.

Redan uti dc äldste Lagar var det ålagdl hemmanen i Socknen,Byggnad*  
att, å Preslagårdarnc uppbygga och underhålla 7 laga hus; delta antal 
har ända till närvarande lid bibehållits, och uti Besol. på Bålinog. Be- bohi. 
svår d. 25 Maj 1720 §. 41 samt 1 'Aug. 1727 12 äro desse hus till
beskaffenhet närmare bestämde, i enlighet hvarmed dc skola beslå af 
följande:

l:sta och 2:dra: En Sätesbyggnad af 26 alns längd 12 alns bredd inom 
knularne, med en Sätes Stngu (Sal), 2:ne Kamrar, Kök med spis 
och Förstugu.

3:dje: Brygghus, 10 aln i fyrkant med bakugn och köksspis.
4:de: En Bod, med dubbel botten och lofl, S alnar bred, 10alnär lång. 
5:le: Vislhusct, 6 aln. bredt, 8 aln. långt utan loft.
6:te: Lada med 2:ne golf (Ria) med Loga midt uti.
7:de: Fähus 9 aln. bredt, 16 aln. långt, och Stall med 6 spil tor.

Dcsse hus, sedan dc i fullt stånd inredde äro, åligger Boställs- 
hafvaren, på egen bekostnad, enligt Husesyns Ordningen, underhålla; 
men tarfva husen ansenlig förbättring verkställas denne af Socknemännen. 
Hvilka i denne byggnad skola deltaga, kommer framdeles att, under 
Titel Prestegårdsbyggnad, uppgifvas. 12 ‘
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Men utom förenämnde, äro Kyrkohcrdarne, genom Resol. pä Pre- 
stersfc. Resv. d. 10 Ang. 1762 §. 4, ålagdc, att sjelfve å Preslbohlcu 
bygga och underhålla följande hus, uemligen: i Mangården, l:o en Käl
lare, 2:o en Dräugstufva, 3:o Torkhus eller Badslufva; i Ladugården, 
4:o Svinhus, 5:o Vagnshus, eller Redskapslider, 6:o hemligit hus, 7:o 
fårhus, 8:o Sädeslada med Loga och 2: ne golf: alla dessc hus, till den 
storlek åberopade Resolution närmare föreskrifver; dock frikallas Pa
stor ifrän denne byggnad , pä de orter, der efter särskildt ingäng- 
ne Öfverenskommelser, Församlingar ne, till sitt Presterskaps hjelp 
beh understöd, all nödig byggnad vid Prestegärdariie sig ä. tagit.

Nyssnämnde hus höra till Pastors årliga byggnads skyldighet, dock 
sålunda, att de hus, hvilka enligt 3 §. 27 Cap. Byggn. Balk, beräknas 
för 3 års byggnad, antagas å Prestegårdar för 5 års byggnad, och de 
andra busen i samma proportion, på sätt 2 §. 26 Cap. samma Balk här
om stadgar.

öfrer- Bygger Boställsinnehafvare flere laga hus, än honom eller hans 
besinningstid och byggnadsskyldighet ålegat, kallas öfverskottet Öfver- 

o/i-erZoppjbyggnad, som bör skiljas ifrån Ö f v e rl op ps byggn a d, hvilken be- 
>SSnad- siår sådane hus, som ej höra till den laga åbygguaden, utan blifvit 

lör större becjvånilighet uppförde. För den förre njuter han betalning af 
efterträdaren, men för öfverloppsbygguad äger han ej rätt att fordra be
talning’, utan i händelse han derom ej kan öfverenskomma med succes- 
sor, må han sådane öfverloppshns bortföra, enligt sislå beropa de Lagrum 
samt olvananförde 4 $. af 1762 års Resol., men är virket till slike öf- 
verloppshus taget ifrån Boställets skog, bör likmätigt Kongl. Resol. den 
14 Nov. 1693 §. 11, betalning derföre lenmas, i fall husen bortföras.

- I öfrigt tillägges, att till de hus Sockemännen ä Prestegärd 
bygga eller reparera, äga de ä Prestbohlets ägor taga nödigt Tim
mer och virke, sä vida der tillgäng finnes, utan att skogen för 
Presteboställets Öfrige behof for mycket medtages j i brist deraf 
böra Socknemännen virket ur egne skogar framskaffa. Kongl. Skogs- 
Ordn. den 1 Ang. 1805 §. 24.

Angående Innchafvares af Prestebohl skyldigheter, i afseende å 
ågornes häfd och skötsel, dispositionsrätt öfver skogen, iakttagelser vid
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Torpanläggningar, samt den uppmuntran och frihet, som blifvit tillagd Disposi- 
uppodlingar af oländig mark under alla slags Boställen, åberopas i alla 
delar, hvad derom redan förut uti 1 Cap. 2 §. och 2 Cap. 2 , i fråga <><•/< <«/-
om Mililioe-Boställen och Krouohemmau, är anfördi, och hvilket 
gäller om Prestbohlj med tillägg alt, likmätigt 25 §. af 1805 års Skogs- 
Ordning, jemväl Församlingens innevånare äga åtala misshushållning med 
Prestbohlets skog, hvilket ex analogia torde sträcka sig till all slags vau- 
liäfd derå.

Till Conlroll öfver hushållningen å ifrågavarande Boställen, stadgas, Economi- 
uti Kongl. Br. d. 18 Febr. 1748 m. fl. der åberopade Författningar 
hurnlcdcs del åligger Probstarne, att vid Visilalionerne anställa Econo-O(/, 
miska besiglningar å Preslgårdarné uti Krono-Betjcnts och Sockncmäns 
närvaro j men vid Kyrkoherde ombylen, eller när eljest så nödigt pröf- 
vas, förordnar Landshöfdiugen en ordeulelig husesyn, att af Häradshöf- 
dinge med utsockne Nämnd, i Krono-, Consistorii- och Söckne-fidlmäg— 
tiges närvaro, anställas. För desse husesyner äro Svnemänncn berättigade 
till arfvodc och betalning efter Taxan, hvilket, enligt Kongl. Resol. pä 
Prestersk. Besv. d. 7 Julii 1752 §. 9, af (illträdaren betalas; och den 
med Syncrätlens Utslag missnöjde äger deremot vädja till Lagmans-Rält *).  
Vid Synerne bör jemväl de Prestcgården rörande handlingar och docu- 
menler inventeras, och anmärkes all desse alltid skola uti Sacristian för
varas, och derifrån ej utlagas ulan Kyrkovärdarnes vettskap, enligt Re- 
sol. pä Prestersk. Besv. d. 14 Junii 1720 §. 7.

*) Orsaken dertill, all ändring uti Synerälts Utslag å Prcstbohl sökes ge
nom vad till Lagmans-Rälten, dä i fråga om andra Boställen, besvär 
öfver Synerättens Utslag anföras hos Landshöfdingen, är utan tvifvpl 
den, att, ehuru Bostället är af Krono natur, äro likväl Sockneboerne, 
i anseende till de 7 laga hus dem åligger bygga, vid Syner å Preste- 
bohl att anses som parter, och som fråga således der blir äfven om 
deras rätt, så måste desse mål, såsom rörande enskilde personers rät
tigheter, enligt den allmänna principen, höra till allmänna Domstolarna.

I afseende å Preslcboställcns ägors oförryckte bibehållande till sine Rättighet 
ändamål, så är, genom Resol. pä Prestersk. Besv. af cL 4 April 1647 3,
10 Mars 1719 §. 16 m. fl. samt genom 4 §. af 1723 års Presterskappfiäiia 'alla 
Privilegier, försäkradt, att Presterskapet skall, oförändrat behälla efter äcor- 
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gammal häfd si ne Prcebende hemman, Prestegårdar, CapeHans 
hemman och Boställen, Klockare bord m. m. med alla tillhörighe
ter , ehvad namn de hajva kunna, som der till lyda; och skulle de 
ägor, som derifrån obehörigen blifvit skilde, dit ålerläggas. I enlighet 
med denne allmänna oeli ofta upprepade princip om Presteboslällens rät
tighet alt oförryckt bibehållas vid alla de ägor, som af ålder derunder 
lydt, stadgas äfven, uti Kongl. Kam. Coll. Kungör. dat. dcu 15 Mars 
1803: huruledes Kongl. ]Ylaj:t, genom nådigt Bref af d. 3 JÖrut- 
gångne Februarii, försäkrat Presterskapet, alt alla delta Stånd 
anslagne Boställen, hvilka-icke redan vore af vitt rade och Öfver- 
loppsjorden i följe deraf disponerad, skulle dädanefter och allt fram
gent , orubbadt bibehålla hvad dertill med rätta lyder, samt att i 
följe der af, slidane hemman z vid skeende Storskiften, intet, under 
namn af Öfver loppsjord, skall af gä, utan att de i jord och mark 
erhälla ett 'fullt deremot svarande vederlag, alldeles pä sätt angå
ende Säterier, Berustade Säterier, och Frälsehemman stadgadt blifvit.

Nybyggen' Likväl och då förut, genom Kongl. Brefven den 21 Julii 1778, 
'de Presi- '^0 Julii 1785 och 30 Jan. samt 14 Mars 1788, varit förordnadt, att 

bohlen. Prcstebohl lika med andra hemman borde undergå storskifte, och den 
derå belintelige öfvevloppsjord användas till inrättande af Nybyggen, hvar- 
till Boställshafvaren ägde optionsrätt-, så hade å en del orter, Preslcboh- 
len redan undergått storskifte, och derifrån ulbrutits öfverloppsjord, som 
blifvit till nybyggen, använd. Dessa nybyggen, som, der Boställshafvaren 
ej afsagt sig optionsrätten, äro med Préstebohlen förenade, antingen så
som särskilde hemman, eller ulan byggnadsskyldighet, böra, enligt hvad 
Kongl. Brefvet- till Landshöfd. i 'Abo af d. 29 Sept. 1807 innehål
ler, utgöra lika utskylder och onera, som andra nybyggen, ulan att slik 
öfverloppsmark, som genom laga åtgärd blifvit under Bostället lagd, nu
mera får derifrån skiljas, eller större rättigheter derå tilläggas Boställs
hafvaren, än en annan åbo tillkommit.

Presteboh- Såsom én följd af den nit, hvarmed fordom Catholska Presterska- 
//r,«/-’l)et bevakade sine fördelar, blef-allaredån år 1200, Andeligc gods fri- 
sk^lder kallade fran all Konungslig rätt och allmänna besvär. Reformationen min- 

nÉTÖ,skade betydeligen Clericiets ägodelar och förmåner, men de verkeliga 
Boställena blefvo dock dervid till sina ändamål bibehålhre, och försäkra-
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des sedermera, genom Kongl. B ref d. 0 April 1620 och Prestersk. först 
utgifne Privilegier af den 28 iNov. 1650 7, om forifaraude åtnjutan
de af den fordna frälsefrihelen; hvarvid dc, enligt 1723 .års Presterska— 
pets ännu gällande Privilegier, ända till .närvarande lid blifvit, i dc huf- 
vudsakeligaste delarne, bibehållne.

Af sådan anledning ansvara Preslegårdame nu endast för följande 
allmänna ulskylder och oncra, nemligen: B r ä n v i n s a r r e n d c, Djckuc- 
penuingar, Landsväga- och Bro-byggnad, Kyrkobyggnad 
med hvad dcrtill hör, S ockne fa tliges underhåll, Dulga- 
dråps böter samt biträde vid skogselds släckande, och allt 
delta enligt de Författningar, som allaredan vid afhandhngen om Kungs
gårdar äro åberopade. Brands lod betalas af Prestegårdar enligt 24 Cap. 
5 §• Byggn. Balk., så vidt dc, i händelse af vådcld, vilja sådant under
stöd sjelfve njuta. Dessutom utgöres af Prestegårdarne, efter särskild be
räkning , B o s k a p s p c n n i n g a r och G ä r d e n, hvilken sistnämnde dock 
cgcntcligen erlägges för Pastoratet och ej för Prestcgården. Och anmär- 
kcs här, att sistnämnde ulskylder cj erläggas uti Aunexe eller Procbende 
Pastorater.

» < •

För alla öfrige ulskylder och oncra äro Prestegårdarne frikaUade, C' a*  v) Z
som framdeles, vid afhandlingen af Slatsinkomstcrne och oncra Publica, 
skall närmare visas.

Capcll ans-B ohl. Äfven desse kunna indelas uti gamla och Capellans 
nyare-, och. som de, efter denne deras olika egenskap, jemväl äro a.£bohlas^e~ 
särskild natur samt åtnjuta olika friheter, så är del angeläget att-bibe-öö7"/a°c// 
hålla denna distinction.

De Gamla Capellans—bohl en, som uti Författningarna äfven Gamla 
förekomma under namn af Capellans Stom b er, liafva ursprungeligen CbohlensS 
utgjort gamla Klockarebohl eller Kyrkohemman. Då Capellanstjenstei•ne uppkomst 
efter Reformationen inrättades, förordnades genom Hertig Carls Brcf afoc/lnatur‘ 
den 2 April 1596, alt Klockarenes räntor skulle Capellanerne tilldelas, 
hvaremot Capellanerne skulle upprätthålla Klockarctjensten, (hvilkel äf
ven bestyrkes af 14 §. uti Resol. pä Allmog. Besv. d. 9 Dcc. 1766); 
och dessutom blefvo äfven, på sätt 6 §. af 1650 års Prestprivil. och 5
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af 1668 års Resol. på Presterskap. Besv.., innehåller, de gamla 
Kvrkohemmanen, som af ålder lydt under Kyrkorne och tjcnt till de
ras vidmakthållande, anslagne till Capellansbohl, med tillägg, att der 
slike hemman orätt kommit ifrån Kyrkorne, borde de till berörde än
damål återkallas. Och emedan dessc Lägenheter hade uppkommit på 
samma sätt som de gamla Prestbohlen, och således af ålder åtnjutit de 
friheter, hvilka åtföljde det Andeliga fralsel, hvartill, enligt 1638 års 
Tionde Placat, jemväl hörde frihet från Tionde, så äro de, under be
nämning af små Kyrkian tillhörige och henne närbelägne hemman, 
som af Capelianer och Klockare blifvit brukade och ännu brukas, 
uti 6 §. af 1723 års Presta-Privilegier, försäkrade att befrias ifrån 
allt Kronans besvär-, hvarföre de äfven, i afseende å utskylder och 
ouera, åtnjuta samma friheter, som Prestegårdarne, på sätt ofvananfördt 
är, innehafva.

De Nya Capellansbohl en, eller, som de uti Författningarne 
C'?o//Åw~°^a kiDas, Cape 11 an sgårdar, äro till sin uppkomst af annan beskaf- 
uppkomst.fenhet. I samma mån som Församlingarne tillväxte, blef ett ökadt antal 

-Capellaner nödvändige; och som de gamle Klockarebohlcn och Kyrko- 
hemmaneu, så vidt de till Capellansbohl varit lämpelige, redan hade 
blifvit disponerade, så måste de tillkorane Capellanerne förses med Bo
ställen af Kronohemman; hvarföre ock redan 12 §. af Resol. på Pre
stersk. Besv. den 17 Febr. 1640 omtalar: Kronogårdar som. Kapella- 
nerne sitta opå. Tillgången å ledige Kronolägenheter var likväl ringa 
intill Carl XI:s Reduction, men genom Kongl. FÖrordn. den 31 Julii 
1688 förorduades, att Capellanerne skulle få sine visse Boställen, och uti 
1 §. af 1689 års Resol. på Prestersk. Besv. förklarades, altLandshöf- 
dingarne skulle anbefallas, att, för de Capellaner som voro i saknad af 
Boställen, uppsöka dcrtill tjenlige hemman; dock med villkor, alt de 
skulle sta under Knecktehall eller Rotermg. Der 2:ne Capellaner voro af 
nöden borde äfven 2:ne Capellansbohl utses, enligt Kongl. Brefvet den 
14 No v. 1693; och de Capellaner, som ännu år 1719 med inga eller 
oläglige Boställen blifvit försedde, skulle dertill förhjelpas af Landshöf- 
dingen med Consistorio, hvilka ägde att med förslag härom inkomma, 
enligt 41 Resol. på Prestersk. Besv. d. 10 Mars 1719; hvaraf följ
de, att der Capellansbohlet vore långt ifrån Kyrkan aflägset, och något 
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oindelt Kronohemman af lika ränta, funnes närmare beläget, borde ut
byte dermed tillåtas.

För öfrigt anmärkes, alt ehuru de allmänna Förfallninearne om 
Capellansbobl, ej bestämma för dem någon viss storlek eller ränta, hvar- 
före de oek äro ganska olika, kan man dock, af 5 §. x Re sol. för Ska
ra Stift d. 17 Jan. 1735 och Kam. Coll. Br. till Landshöfdingarne 
den 18 Scpt. 1753, som stadga alt Capellansbohlen cj njuta Roterings 
frihet för hvad som öfverstiger ell halft mantal, sluta att cgcntcligcn icke 
mera än J mantal beslås till desse Boställen.

Som de nya Capellansbohlen, enligt hvad ofvananfördt är, ursprun— jcya. 
geligen varit vanlige Kronohenunan, hafva de icke eller erhållit de fri- Capellans 
heter, som de gamla Capellansbohlen, på sätt redan är sagdt, till följe utskflder 
af deras gamla Andeliga frälse, falt bibehålla. Således utgöra de ny a'ocA0?,era- 
Capellansbohlen nu följande ulskylder och onera:

l:o Hvad angår Jorde boks R än lan, så stadgar derom Kongl. Br. 
till Kam. Coll. den 1 Oct. och Kammar Collegii derå grundade 
Circul. d. 17 Oct. 1691, att Capellanerne af deras utiKneckte— 
hållet införde Capellansbol skola allenast njuta den årliga 
Jordeboks Räntan , Gjärden, Byggnings och Sa Itpeter hjelpen, 
men intet de andre ovisse och. extra ordinarie räntorne j och 
till följe häraf bör för desse nyare’ Capellansbobl till Kronan utgö
ras af Jordeboks eller ordinarie Räntan : Boskaps-, Skjutsfärds- 
och D a gs ve rksp e nn i n gar n c, samt S 1 o t tsh j el p c n och H jel- 
p ev ed en i de orter der desse sednare höra till ordinarie Räntan. 
Dock anmärkes här, att, sedan Kongl. Förordn. d. 15 Dec. 1756, 
med upphäfvande af ständige markegången, förordnat, alt de oin- 
delte Räntorne, så väl som öke- och hjelpedagsverken, skulle efter 
årliga markegången utgöras, och Capellansbohlcns dagsverkspennin- 
gar, i enlighet dermed, blcfvo till dagsverken förvandlade och de
biterade efter markegången, så har, i anledning af Presterskapels i 
Abo Stift deröfver förde klagän, Kongl. Kam. Collegium, genom 
Circulair af d. 2 Jan. 1761 förklarat: att som Kongl. Resol. på 
Prestersk. Besvär den 14 Sept. 1731 §. 7 förmår , det Kongl. 
M.aj:t, till någon lisa för Kapellanern.es svaga villkor, vill be

Kapellanern.es
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fria dem ifrån den förhöjning på. dagsverkspenningarne, som 
alltsedan år 1725, i en del orter blifvit observerad och beräk
nad, hvilken Kongl. nåd för dem, så mycket mindre kan ge
nom 1756 års Författning vara upphåfven, som deras villkor 
if rån den tiden på intet sått åro blifne f örbåttrade, så borde 
Capellanerne med någon förhöjning på dagsverkspenningarne 
icke graveras *).  Och sluteligen tillagges, att i Wiborgs Län, der 
efter den nya skattläggningen alla mantalsräntor försvinna, bör, se
dan räntorne efter denne skattläggning komma alt utgå, Capcllans- 
Bohlen påföras 4 Rub. 38 kop. samt Kyrkoherde- och Klockare- 
Boställen 1-Rub. Silfver för mantalet, under Titel: Andelig Fräl
se Ränta, enligt Kejserl. Kungörelsen d. 26 Febr. 1828 §. 17.

2:o K ron o Tionde; emedan, likmäligt 1638 års Tionde Placat och 3 
§. af 1688 års Häradsfogde Inslruction, inga andra äro för Krono 
Tionde frikallade, än Adelns Säterier, Rå och Rörs hemman samt 
Prcstegårdarne och dess Stombncr.

3:o Bränvins arren'de.

4:o D j e k n c p c n n i n g a r.

5:p Bro- och Skallfogde-kappar, emedan denne utlaga ålegat dem 
såsom Kronoheminan innan de till Capellausbohl anslogos, och nå
gon författning icke frikallar dem derifrån.

6:o Landsväga- och Bro-byggnad.
7:o K yrko-

Till närmare upplysande häraf, anmärkes: att Dagsverkspenningarne, 
som debiteras med 3 Dal. S:mt eller 1 Rub. 44 kop. Silfver för hvarje 
mantal, i allmänhet utgöras på det s.ätt, att de (efter den grund alt i 
'Kronovärde 1 öke dagsverke gäller 8 öre eller 12 kop. och 1 dränge 
dagsverke 4 öre eller 6 kop, S:r). förvandlas till 6 öke och 12 dränge 
Dagsverken, hvilka erlä'ggas efter årlig markegång, och h varigenom 
Dagsverkspenningarne, efter sådan förvandling, utgå, enligt nu gällan
de markegång med 7 Rubel 20 kop. Silfver för 1 mantal. Detta kallas 
i Författningarne Dags ver ksförhöj ning; och derifrån äro Capel- 
lanerrie genom ofvanåberopade Författning frikallade, så att Dagsverks
penningarne för dem utgöras endast efter Kronovärdet eller utan för
vandling med 3 Dal. S:mt eller 1 Rub. 44 kop. för mantalet.
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7:o Kyrko-byggnad, med hvad dertill hör, och Tionde bods
byggnad, der denne sistnämnde erfordras, samt Tingshusbygg
nad, eller i dess ställe Tingshushyrc-kappar.

8:o Brandstod, äfvensom särskilde insockne besvär af Fattigför
sörjning, Skallgång samt andra kostnader för skadedjurs ut
rotande, biträde vid Skogselds släckande, äfvensom Dulga- 
dråps böter.

Dcremot äro äfven de nya Capellansbohlcn befriade ifrån:

l:o Lagmans och Häradshö fdinge Räntan samt T i n g s g ä s t- Friheter. 
nings-kappar, då desse Boställen bebos af Capcllanerne; men 
alla derunder varande Torp, äfvensom Landbönder derå, erlägga 
desse afgifter, enligt Kongl. Reglem. d. 20 No v. 1741 §. 1.

2:o Angående Tertial-Tionde och öfrige rättigheter till Pastor, är 
intet veterligen bestämt förordnat; men som, enligt Kongl. FÖr- 
ordn. d. 16 Nov. 1727 3, Prcstabohlen äro befriade ifrån erläg
gandet af Capelians rättighet då dc ej af Landbönder häfdas, och, 
enligt dc äldste Författningar, Kyrkoherdarne borde aflöna Capel- 
lanerne, så förekommer så mycket mera skäl till Capellansbohlens 
befrielse ifrån Tertial-Tionde och andra Pastors rättigheter, som så
dant ostiidigt följer af den urgamla regeln: Clerus Clerum non 
decimat.

3:o Ro tering, eller den derföre utgående Vacance afgift. I början 
voro Capellansbohlcn underkastade Rotering, men genom Resol. på 
Adelns Besv. d. 12 Julii 1731 4 och på Prestersk. Besv. d.
22 April 1735 §. 5, förordnades, att Roteringen skulle ifrån Ca- 
pellansbohl flyttas på oroterade hemman; och stadgades sedermera, 
uti Kongl. B ref vet till Kam. Coll. d. 25 April "1758, hvad vid 
en sådan Roteflyttning borde iakttagas, hvaribland må anföras, att, 
enligt z:dc mom., noga borde iakttagas det vederlaget, dit Roterin- 
gen flyttades, skulle vara inom Compaguiet beläget.

4:o Ifrån P r es t eg år ds-b y ggn a d, enligt 41 §. Resol. på Allmog. 
Besv. d. 25 Maj 1720; och likaledes ifrån Gästgifvaregårds-

13 
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byggnad, emedan om någon sådan skulle komma i fråga, den 
troligen borde uppbyggas af de skjutsskyldige.

5:o Ifrån allt Skjutsningsbesvär och I n q v a r t e r i n g a r, enl igt 7 §. 
af 1723 års Preste-Privil., Resol. pä Prestersk. i Södra Finland 
Besv. d. 23 Aug. 1727 §. 24 samt 3 §. af Förenings och Säker
hets Acten d. 3 April 1789.

De af Frälsemän till Capellansbohl donerade hemman njuta sina 
privilegier såsom Frälsehemman till godo, enligt Resol. pä Presterskap. 
Besv. d. 10 Mars 1719 §. 28.

.Byggnads Hvad åbyggnaden å Capellansbohl angår, så alldenstund denne 
stjld'gtiei.\c\Q är uli 26 Cap. Byggn. Balk, upptagen ibland de hus Socknarna 

skola bygga, följer deraf alt byggnadsskyldigheten å desse Boställen till
hör Capellanerne sjelfvc ; och tjenar i delta afseende till efterrättelse 
hvad om åbyggnad å Kronohemman är stadgadt, dock att, likmätigt 8 
§• af Resol. pä Prestersk. Besv. d. 12 Jan. 1757, Capellanerne njuta 
samma förmän som, i Byggn. Balk. 26 Cap. 2 §., Preslegärdar 
tillägges , alt hvad efter 27 Cap. 3 Jjj. berörde Balk, eljest räknas 
f ör 3 ärs byggnad, pä Capelians Boställen gälla för 5 ärs. Och 
gäller angående syner å Capellansbohl, hvad i fråga om Prestgårdarne 
är anfördi; dock torde Socknefullmägtigc här ej erfordras, och icke el
ler äro de, som förrätta husesyncr å Capellansbohl, enligt siståberopade 
Resolution, berättigade till något arfvode derföre; men ändring uti Sy- 
nerätts å Capellansbohl Dom sökes, likasom i fråga om Prestgårdar, 
genom vad till Lagmans-Rätt, enligt Kongl. B ref vet till IIof-Rätter- 
ne cl. 17 Nov. 1748. För öfrigt åberopas i afseende å Capellans Bostäl
lens häfd och uppodlingar derå, rättighet att behålla alla ägor m. m., 
hvad vid afhaudliugcn om Prestgårdarne är i desse afseenden omtaladt.

Klockare- K.1 o ck a r e b o h 1, äro lika med Capcllansbohlen dels gamla dels
Uppkomst hirra äro uppkomne, lika med de gamla Pres tegårdar ne och
och natur. Kyrkohemmanen, före Reformationen; en del af dem blef, enligt hvad 

förut är sagdt, använd till Boställen för Capellanerne, men ett och an
nat gammalt°Klockarcbolil återstår dock till sitt ursprungeliga ändamål; 
och desse, såsom hörande till det fordna Andeliga Frälsct, åtnjuta, en
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ligt 6 §. af 1723 års Preste-Privil., samma friheter som dc gamla Ca- 
pellansbohlcn. Men. som desse Boställen äro ganska få, och de fieste 
Församlingar således saknade Kloekarebohl, så hade, enligt livad Resol. 
på Presterslc. Besv. d. 10 Ang. 1762 §. 13 innehåller, Prestcrskapct 
hemställt om icke, vid dc förestående Storskiften i Finland, Boställen för 
Klockarene kunde utsynas af oskift mark, hvilket Kongl. Maj.t äfven bi
fallit, när utrymme på Kronans mark derlill gifves, utan att kränka nå
gons rätt, och med Församlingens eget samtycke. I grund häraf hafva 
redan llere Kloekarebohl uppkommit, och der desse äro så stora att 
mantal är dem åsatt, torde dc, likmätigt 7 §. af 1723 års Preste-Pri
vil. i afseende å utskyldjer och onera, byggnads skyldighet ni. m., be
traktas lika med dc nyare Capellansboblen. På dc llcstc orter lära dock 
Klockare sakna vcrkeligc af hemman bestående Boställen, utan åtnöja 
sig med Torp, som troligen blifvit derlill på Prcstcgårdarnes eller Kyr- 
korncs ägor upptagne. O 1 1 o

Predikants-Boställen finnas äfven på någre orter, hvilka, i Predikants 
anseende till allägsenhet ifrån Sockne-Kyrkan, med öfvcrhetligt tillståndBoslällen- 
formerat sig till särskildi, så kalladt Predikogäll. Genom 9 £. af 1719 
års Resol. på Prestersk.' Besv. lillätos Församlingarna alt, till Boställe 
för slike Predikanter eller Adjunclcr, inlösa något lägligt Skatte- eller 
Kronohemman, allenast Kronan, eller någon annan, icke komme derige- 
nom att lida uti sin rätt. På sådant sätt hafva äfven åtskilliga Prcdikants- 
ellcr Adjuncts-Boslällen tillkommit; likväl äro desse endast vanlige Kro- 
no eller Skattehemman, och underkastade alla dc utskylder och onera, 
sådaue hemman åligga. Men på derom gjorde ansökningar, liar Hans 
Kejserl. Maj:t dock meddelat en och annan ibland dem någre friheter; 
såsom till ex. Ullava Predikants-Boställe, hvilket genom Kejserl. Bref- 
vet den 10 Nov. 1821 erhållit lika frihet med Capellänsbohl, och ett 
annat, som år 1827 förunnades befrielse ifrån Roteringsskyldighclcn.

Pr sch en de Hemman, eller Annexe Hemman, som de stund— Prcebende 
om äfven benämnas, höra väl icke egenteligcn till Boställen, men lik- ,lem"ian' 
väl är genom Kongl. B ref ven den 23 Mars 1766 och 21 Sepl. 1779 
(Wilskm. p. 1089) förklaradt, att de äro Professorerne och Lectorerne 
under fri disposition lemnade, att de sålunda som Boställen äro att an
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ses, samt att det ankommer på bemälde innehafvare, att antingen bruka 
berörde hemman med eget folk eller genom Bönder.

X ' ' I
Enligt ofvananförde, -äro Preebende hemmanen anslagne Professo

rer vid Universitetet och Lectorer vid Gymnasierne, såsom förbättring 
å Lönen • men i så måtto skilja de sig dock ifrån- andre indelte hem
man och Boställen, alt Preebende hemmans räntan ursprungeligcn ej in
gått i beräkning å den för dess inuehafvare till visst räntebélopp bestäm
de Lön, utan åtnjöto de denne ränta utöfver lönen, eller såsom en till
ökning derå.

"Friheter. Genom Kongl. Fundations Brefvet för Westerås Gymnasium dal. 
d. 25 Mars 1623 , försäkras Biskopen och Capilulares, att deras Anne- 
xer och Preebende hemman aldeles otaxerade och fritt behålla, för 
alla utlagor som deraf af gå bör, hvad namn de hafva hunna; och 
som sedermera Kongl. Maj:t, uti Resol. på Prestersk. Besv. d. 1 Sept. 
1664 1 mom. 4, förklarat: att Docentes uti Gymnasier och Scho-
lor öfver hela Riket, njuta den frihet på deras Prcebende-gjäll och 
hemman, som Kongl. Brefven dem derupå gifne , för måla; men 
att der inge särdeles Bref åre, skola de njuta samma vilkor och 
conditioner deruppä, som Konung Gustaf Adolf, Lectoribus i TKå- 
sterlis anno 1623 den 25 hlartii, uppå deras prcebender jörundt 
och eftérlåtit haj ver; alltså, och då Preebende hemmanen uti 1723 års 
Presle-Privil. blifvit vid sine förre Privilegier bibehållne, följer deraf, att 
de ännu skola vara i åtnjutande af den frihet, lör alla utlagor och be
svär, som genom ofvanåberopade Författningar blifvit dem tillagd; hvar- 
före de i detta afseende lära kunna jemföras med Preslegårdarne. Och 
ehuruväl Prsebende hemman uti 1638 års Tionde Placat icke äro nämn
de ibland dem, som ifrån Krono Tiondes erläggande befrias, dock som 
de dem förunnade specielle privilégier, i allmänna ordalag, frikalla dem 
ifrån alla, vissa och ovissa utlagor, så sträcker sig denne frihet äfven till 
Krono Tionden, enligt hvad ytterligare blifvit uti en särskild fråga för- 
klaradt, genom Kongl. Resol. d. 23 Mars 1757 (Wilskmans Eccles. V. 
p. 4'56). Men deremot bör, utom det Prsebende hemmanen ansvara för 
de skyldigheter hvilka åligga Prestegårdarne, Lagmans och Härads- 
höfdinge Ränta samt Tingsgästnings-kappar erläggas af Tor— 
pare och Landbönder eller Arrendatorer u Prsebende hemman, enligt 
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Kongl. Reglem. den 20 Nov. 1741 $. 1. mom. 4; äfvérisom Tertial- 
Tionde och öfrige afgifter till Preslerskapet likaledes Lör, ifrån ifrå
gavarande hemman, utgå.

För öfrigt är ock, genom Kongl. Brefvet Lill Landsliofd. i Hel
singfors d. 25 Oct. 17G9, förklarat: att aldenslund 7 af 1723 års 
Prestä-Privil. endast befriar åboerne å Prcebende hemman ifrån, 
skjutsfärder^ nemligen JDurchmarcher och andra Kronoskjutser, men 
ej ifrån deltagande uti Hållskjutsen, hvarunder de äfven tillf orene 
likmlitigt 1734 års Gästg. Ordn., varit anslagne, så borde icke Prce
bende hemman från deltagande i Plållskjutsen efter tour eller om
gång var cl befriade, men som de här förut åberopade Kongl. Brefvcn 
af år 176G och 1779 förklara, att Pracbende hemman icke kunde anses 
annorlunda än som Boställen, och sedermera genom Fören. och Sdkerh. 
ylet en den 3 April 1789 mom. 3 stadgas och förordnas, alt Boställen 
skola vara ifrån skjulningsbesväret undantagne, så synes frihet för Håll
skjuls äfven höra tillgodokomma Pracbende hemman.

Hvad 
likmätigt 7 § 
utan tillhjelp af publique medel, underhållas; hvarföre härom torde gälla 
hvad i delta afseende i. fråga om Capellansbohlen är anfördt, dock all 
den Capellancrnc förunnade lindring uti beräkningen af årligc byggnads 
skyldigheterna ej är tillagd innehafvare af Prcebende hemman.

Utom de Acadcmien och Gymnasicme tillagde Pracbende hemman, Scholrr 
innehar äfven en ibland Sch olo me i .Landet, nemligen Wasa Trivial- hbmiuan 
Schpla, några hemman, hvilka, enligt hvad äldre Jordehöckcr upplysa, 
fordom varit öde, och sedermera, enligt anteckningen i Jordcböckcrne: 
anslagne TKasa Scholce Betjente till höslag y hvarföre Räntan skulle 
i rakningen afföras, enligt Kam. Coll. Bref d. 12 Maji 1G79. Efier 
det sålunda bestämdt uttryckte ändamålet med desse Scholce hemman, 
synas de, i afseende å ulskylder och onera, böra bclraklas lika med 
Pracbende hemman, helst 4 §. af 1723 års Préste-Privil. omtalar Prac
bende hemman äfven för Scholac^Lärare, utan alt någon skillnad i dc- 
oas h’iheter är gjord. Ifrån Rotering äro de derföre äfven, genom 1733 
ars Kncckte—Contract för Österbotten, och Kongl. Br. till Ind. Comiss. 
d. 20 Junii 1733, befriade.

åbyggnaden å Praebcnde hemman angår, så skall denne, 
. af 1723 års Preste-Privil., af vederbörande innehafvare,
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Angående För öfrigt, och innan vi sluta af handlingen om .Boställen, må här 
syner^och hll äggas: alt tvister rörande berörde Lägenheters ägor och förmåner, ej 
mätningar fä. vid Domstolar upptagas, så framt icke Kronofullmäktig, äfvensoin, i 
“ ^llmänT.^n(^e^sc ®ostället är Ecclesiastique Staten tilldelt, jemväl Consistorii Om- 

hud, blifvit behörigen kallade att Boställets rätt bevaka: att, i frågor om 
Militise—Boställen, deras rätt, enligt Kejserl. B ref vet d. 5 Jufu 1810, 
bör af Kronofullinägtig bevakas, ulan att Régemcntsfullmägtig vidare er
fordras; alt huscsyns-instrumcnler, så väl för Prestegårdar som andra Bo
ställen, äro, likmätigt Kongl. Resol. d. 17 Sept. 1756, befriade ifrån 
Charia Sigillata; att för ägomätningar å alla slags Ecclesiastique Bostäl
len Landtmätare äro, enligt Kongl. FÖrordn. d. 12 Ang. 1783 <§. 39, 
berättigade till fullt arfvode, som af Kyrkans eller Socknens medel be
taläs; samt sluteligen, att ehuru, enligt hvad förut är nämndt, Far dag 
till och ifrån Militiae- och Civil-Slats-Boställen är, likasom vid Krono- 
hemman, utsatt till den 14 Mars, så har, i fråga om Ecclesiaslicpie-Stä
tens Boställen och Praebende. hemman, Fardagen, redan uti 1571 års 
Kyrko Ordning, varit bestämd till den 1 Maj, hvilket ännu lorlfar. Bo- 
ställshafvareu anses uppsagd den dag han antingen befordras. eller afli— 
der; i förra fallet afträder han Bostället då han får tillträda det till- 
avancerade, i sednare fallet afträda arfvingarne, då den allidne ej efter- 
lemnat Enka eller omyndige Barn, Bostället nästa l:sla Maj; dock alt 
när dödsfallet inträffat nära inpå Maj månad, Consistorium må låta arf
vingarne få nödig tid till qvarlåtenskapens aiHyttande; men skulle Enka 
eller omyndige Barn finnas efter afliden innehafvare af omförmälde Bo
ställen, så äro desse, likmätigt 13 §. af Preste-Privil., berättigade alt 
bibehålla den afgångnes Boställe och öfrige Löneförmåner såsom nådår, 
under ett års tid, räknadt ifrån förs linfallande l:sta Maj, och afträda 
således Bostället icke förr än efter nådårets slut, hvarom allt stadgas uti 
Kongl. Brejvet den 7 Dec. 1753 (Wilskman pag. 194).

§• 3.

Om Indelte hemman, der Räntan är disponerad, men Äboe- eller 
Jordägande-rätten innehafvaren förbehållen.

Dessc Lägenheter äro anslagne, antingen f. d. Finska Indelte Ar
méen, till Befälets och manskapets aflöning, eller ock Lands-Statcn till 
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Löd. Förut ägde äfven Academitc-Staten till sin aflöning uppbära Rän
torne ifrån vissa dertill anviste hemman, men numera äro desse hemman 
till Kronan iudragne, och Academicn försäkrad, att derförc få uppbära 
ersättning i contant ifrån Kronans Cassor; så atl inga andra .Stater, än de 
här ofvan omnämnde, innehafva ständig indelning af hemmans Räntor.

De Militiae-Statcn anslagne hemman, förekomma uti Jorde- . Tdiliticv 
böckerne, Indelningsverket och Författningarne, under åtskillige olika 
namn, nemligen: II ä s t c h c m m an, F ö r d c 1 s h e m m an, F r i h c m m a n, och dera.'! 
L ö n i n g s- eller B e s t ä 11 n i n g s h e m m a n, Hemkalls-, B e n e f i c i c- ii,l(la,na ' 
och Reserve-hemman, samt sluteligen så kallade Uppfyllnings— 
och O fv e r sk o l Ls-h em man, hvaraf räntorne användas alt eodtgöra in— 
delnings bristerne, som uppkommit derigenom, att vid indelningen hem
manen icke kunnat så afpassas, att hvar och en erhållit precisa beloppet 
af sin lön indelt.

II äs t eh em ni a n e n voro för Cavalleri-Regementeme anslaene till Häste-
C/ c ' J

underhåll för de Tjenstehästar, som Ofllcerarenc efter Stat borde under- te"l"ian‘ 
hålla; och som de således till särskildt ändamål varit bestämde, ansågos 
de icke eller såsom hörande till Lönen, hvarföre Centonal derförc ej be
taltes, äfvensom innehafvarcu hvarken behöfdc, enliet Författning,arne om 
Lönebesparingar, deraf göra någon besparing, eller 'fick för dem åtnjuta 
begrafningshjelp. För öfrigt skulle dessc hemman, enligt 5 §. af 1684 års 
Reglem. för Mil. Statens hemman, anses lika som Rusthåll och åt
njuta samma rätt och villkor, undantagandes Knccktehållet eller Rotc- 
ring, som Hästehemman äro underkastade.

II e m k allsli emm an voro bestämde till aflöning för Soldatcrne,llcmlalls- 
och innehåller derora 24 §. af Resol. pä Krigsbef. Besv. den 11 Jan. hemvian- 
1/57, att som desse hemman äro Soldater ne till lön pä vinst och 
förlust anslagne, sä borde icke nägot arrende eller annan af hand-

Fördels-, Lönings-, Beställnings- och Fr i-hemman äro Fördels-, 
sådane hemman, hvaraf Räntorne voro anslagne Indelta Arméens Öfvcr- 
och Under-Befäl, samt högre och lägre Stabs-Beljente till Lön. De äro nlngs- 
sålcdes alla af enahanda. ändamål, samt följakleligen af samma betydelse, 
ehuru benämnipgarne å desse hemman ' vid olika Regementen varit olika. II
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Ung om dem och de deraf utgående räntor beviljas, ulan att rari
tet ag arene, samtelige Soldaterne, förut blifvit hörde och dertill gif- 
vit sitt samtycke. Räntorne af dcssc hemman uppburos af Rcgemcnls- 
skrifvaren, som derföre åtnjöt 6 procent i upphördsarfvode, äfvensom 
Kamereraren i Krigs-Collegio 1 procent för Revision af Räkenskaperne; 
det öfrige fördcltes emellan Soldaterneo vid Regementet; men endast för 
fyra Infanteri-Regementen, nemligen Abo, Björneborgs, Tavastehus och'- 
Nylands, hade slike hemman blifvit anslagne; vid de öfrige Regemen- 
terne åtnjöto Soldaterne sin aflöning endast af Rotan.

Benefiöe- B e n e f i c i e-h c in m a n hafva blifvit anslagne, för hvart Regcmen-
lemman. le, fattige och välförtjenle Officerares underhåll, som icke mägtade

.tjena samt icke kunde komma i Krigsmanshuset och derutur njuta sitt 
underhåll. Mil. Rcglem. 1684 G. 12. Sedermera stadgades, uti Kongl. 
Förordn. d. 24 Jan. 1735: att förläningen af Beneficie-hemman till af- 
skedade Officerare skulle upphöra samt deras räntor till Krigsmanshus- 
fonden ingå; och uti Kongl. Reglem. deu 10 Jan. 1757 §. 8 att | af 
Krigsmanshusets inkomster borde tillfalla den då inrättade Arméens Pen- 
sions-Cassa; men som någon sådan numera icke existerar i Finland, så 
tillfalla Bcneficic-hemmans räntorne helt och hållet Krigsmanshusfonden, 
hvilken, enligt Kejserl. Rescript den 18 Ang. 1812, användes till pen
sionerande af gamla Corporaler och Soldater. >

"Rescrve- R e s c r v e - h e m m a n. Vid Indelningen var afsigten med desse
hemman, enligt 11 §. åberopade Reglemente, alt om Boställe, Fördels- 
eller Beställningshemman, eller Rustniugsgård genom vådcld afbrunno, 
skulle, af besparde Reserve-hemmans räntor, någon hjelp erhållas till de
ras understöd under frihetsåren; men. som desse hemman ej förslogo 
till alla desse behof, njöto sedermera, enligt Resol. på Krigsbef. Be
svär 1720 §■ 19 och 4 §. 1 Afd. 1752 års Bost. Ordn., endast Offi
cerare-Boställen, när dc afbrunnit, understöd af desse Räntor, till Carac- 
tersbyggningens uppsättande; och sluteligen förklarades, uti 3 och 5 
Kongl. Förklar. d. 23 Jau. 1770, att Reserve-medlen skulle i allmän
het användas till Caraclershus och källarebyggnader å Officerare-Bostäl
len, samt till inqvarteringspenningar för de Officerare, som saknade Ca- 
racterslius, äfvensom för boställslöse Militite-Bcijenie.

Både
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Både Beneficie- och Reserve- äfvensom Uppfyllnings- och Öfver- 
skotts-hemmans Ränlorne uppburos af Regcmcntsskrifvaren, som derföre 
visade redo.

Af alla förenämnde hemman ägde Rcgemcnternc, eller de dervid 
anställde särskilde indel ningshafvare, uppbära den dem anslagne Ränta, 
äfvensom dem ’ tillhörde, likmätigt ofta åberopade 1684 års Reglem., ej f 
allenast vaka öfver hushållningen å hemmanen, så att någon fara var°s rat- 
ödesmål dera ej skulle uppkomma, ulan äfven, till dem deribland 
voro af Krono natur, föreslå åboer *);  men med några andra utlagor 
eller besvär, än den bestämde räntan, skulle indclningshafvaren, vid an
svar , icke få besvära indelnings Bönderne. Detta gäller äfven för de 
Lands-Staten in delte hemman, som äro anslagne till lön för 
Landshöfdingar samt högre och lägre Lands-Stats Tjenstemän och Be- 
tjente, hvilka hemman i allmänhet äro af enahanda natur och underka
stade samma skyldigheter som Mililiae-Stätens Löningshemman.

*) Detta synes hafva länge fortfarit; Kongl. Kam. Coll. Bref d. 25 Ang. 
1795 förklarar, att indclningshafvaren ej behöfver höras vid åboers till
sättande å indelte hemman.

Hvad åter angår villkoren och sättet till den indelte Räntans ut
görande, så hafva tid efter annan olika stadganden derom blifvit med- 
delte; och som desse angå alla indelte hemman, och i allmänhet be
stämma Indel n in gshafva res samt Räntegifvares ömsesides rät
tigheter och skyldigheter, vid den indelte räntans utfordrande och er
läggande, så skall här en gång för alla i korthet framställas, hvad För— 
fattningarnc derom innehålla.

Enligt 5 §. 1 Afd., 1 §. 2 Afd. och 1 §. 3 Afd. af Kongl. Reg- Itäntomes 
lementet för Militice- och Lands-Stats hemmanen dat. d. 5 Januarii 
1684, var Indclningshafvaren endast berättigad, att årligen njuta den tider, 
dem anslagne räntan till ajloning efter Krono värdering, men lik
väl innehåller den derå under den 7 April 1685 gifne Kongl. Förkla
ring: att ehuru räntan blifvit indelningshafvarene blott efter Krono vär- 
die anslagen, och Kronan således borde tillkomma differenceu emellan

14
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Kronovärdet och Markegången, sä. har likväl Kongl. Maj: t aj särde
les gunst och näde, till Oj/icerarenes och Lands-Betjenternes sä 
mycket bättre utkomst, som ock till jorekotnmande af all svärhet 
och oreda, som vid opborden och ärlige ajräkningarne lätteligen 

x kunde förorsakas , god t funnit, att lemna dem all den utaj sä väl
Spanmäls som den Öfrige räntan flytande vinst, som i somlige är 
till ett ansenligit stiger öjver deras rätta och i Staten pä för de 
Lon; dock skulle sparimålen i missväxtår få af Kronobonden lösas eller 
9 Dal. kop:ml tunnan, och dagsverken för alla utom 2 mil ifrån indel- 
niugshafvarens Boställe belägne hemman betalas efter Kronövärde. Efter 
all anledning voro dock, i vanlige år, gångbara priserne den tiden ej 
stort högre än Kronovärdet; men sedan efter hand värdet å de i räntan 
ingående persedlar så stigit, all delta vida öfv ersteg Kronovärdet, så för
anledde delta till jemna klagomål på Riksdagarne: Bönderne begärde alt 
få lösa sine räntor antingen efter Kronovärdet, eller åtminstone efter ett 

, för ond och god lid bestämmande pris, Indeluingshafvarcne åler att fritt 
fa disponera om de persedlar som ingick i räntan; dessutom voro Krono 
och Skattehemmans skyldigheter i delta afseende olika.

Ständig Genom Kongl. Brefvet till Kam. Coll. och Kam. Revision af d.
29 Jan. 1735 bestämdes således för de Kronan behållne ränlcpcrsedlarnc, 

införes, med undantag af hufvudråutan, en ständig markegång, men denne mar
kegång blcf dock ej i Finland tillämpad förr än år 1738, enligt den af 
Kongl. ,Maj:l med dess egen höga underskrift af den 28 Mars 1738 ut
färdade Ständige Markegångs-Taxa *):  och i anledning af Allmogens be- 
gäran vid 1743 års Riksdag, förordnades, uti Kongl. Brefvet till Kam. 
Colleginm d. 24 Jan. 1744, alt älven de indcllc ränlcpcrsedlarnc skulle, 
till en viss ständig penningesumma, efter fastställd markegång, uträknas 
och sammanslås, Spanmålsränlan allena undantagen. Men som detta för
anledde till Indelningshafvarenes förlust och klagomål, samt Allmogen 
alltid varit skyldig alt ränlorne uti persedlarne lefvcrcra, hvaraf följde att

1735 urs Som ofvannämnde ständige Markegång, hvilken vanligen benämnes 1735 
ständige års Ständige Markegång, icke är förut någonstädes allmängjord, och den 
märke- likväl i så måtto är af vigt att derigenom blifvit bestämdt hvad som för- 
or“no'- . stås med Hufvudränta-, hvilken benämning sedermera igenfhmes uti 

flere Författningar, utan närmare förklaring af hvad dermed förstås; så 
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de, då sådant ej skedde, borde betala dem efter deras verkeliga värde, 
så blef, genom Kongl. Förklaringen den 8 Jan. 1748, berörde stän
diga pennmgeränta upphälven, och uppbördssältct för indelningarna åter— Upphåj- 
ställdt i det stånd, hvaruti det vid första inrättningen salt blifvit, hvar- . 
efter ytterligare, genom Kongl. Maj:ts Förklar, och Påbud d. 15 Dec.
1750, förklarades, att dc indelte ränlorne, så väl som de oindclle,- fram
deles skulle utgöras efter årliga markegången, då de ej in nalura fordra
des och erlades.

Men som, enligt orternes undervisningar, uti Ränlorne ingå mång
faldige persedlar, hvilka dels den ränlebe talande ej kan åstadkomma,

torde det vara nödigt, att här meddela denne Taxa, sädan den fmnes 
bilagd 1738 och några derpå följde ars Räkenskaper:
Ständig Markegång, hvarefter Räntepersedlarne aj Kongl. Maj:ts 

och Kronans immediate behållne hemman och lägenheter i 2V. N. 
ITöfdingedome, ärligen komma med penningar att inlösas; för
fattad i följe aj Hans Kongl. Maj:ls, uppä Riksens Ständers 
underdåniga föreställning, till dess och Riksens Kammar- Colle- 
gium och Kammar-Revision aflätne nätdige Brefver under d. 22 
Sep t. 1731 och 29 Jan. är 1735.

Räg j desse Spannmålssorter komma att anses för Hufvudränta, 
Korn \ och förvandlas efter hvarje års Markegång, då de till 
Hafra) Kongl. Maj:t och Kronan icke äro in natura nödige.

Siljvermynt. Silfverrnynt.

1 Lispund Smör . .
1 Lispund Kött . .
1 Lispund Talg . .
1 Lispund Torrfisk
1 Lispund Humla .
1 Tunna Strömming
1 Parm Hö ....

Dal.
1

2

1
6
2

Öre.
21
25

6
30
21

Pen.
8

8

1 St. Fåhr...........
1 St. Gås ......
1 St. Höns ......
20 St. Ägg...........
1 Kärfva Halm . .
1 St. Oxe...........
1 Lass Ved ....

Dal.

12

Öre.
24
16

4
1

4

Pen.

Stockholm i- Rådkammaren den 28 Mars 1738.
FRIEDERICK.

O. Cederstrom.



108 Första Afd. 1 .Art. 3 Cap. 3 §. '
dels indelningshafvaren ej ulan olägenhet kan uti persedeln cmotlaga, så 
har det äfven varit nödigt alt siadga huruvidl ludeluingshafvares och 
Räntcgifvarcs rättigheter, de förres alt in natura fordra räntepersedlarne, 
och de sednares att dem uti persedlarne erlägga, sträcka sig.

Ränt^och Angående först S p anm å Is-Räntan, så har det ifrån äldre ti- 
Twnde der ålegat Allmogen, alt in nalura lefvcrera sin afrads eller räntespan- 

j^anznaZen och JeusannBa till indelningshafvarens Boställe, eller inom Lagsa- 
gan forsla; men vid missväxter, som den tiden ej voro sällsynte, fick 
den dock lösas, af Skatlebondc efter markegång, och af Krono åbo på 
sält här ofvan är sagdt. Genom Kongl. FÖrordn. d. 17 Oct. 1723 för
ordnades sedermera, att alla Skatte och Kronohemman böra till Indcl- 
ningshafvaren eller Kronan betala deras afradsspanmål in nalura, men 
att vid missväxtår, och då missväxten var i föreskrifven ordning styrkt, 
denne Spanmål skulle få lösas med 5 Dal. S:mt för Tunnan, ulan skill
nad emellan Krono och Skatte. Delta stadgande förnyades uti Kongl. 
Förklar. d. 8 Jan. 1748 §. 1, men upphäldes genom Kongl. FÖrordn. 
d. 7 Oct. 1766, hvarvid förordnades, att afradsspanmålen alltid, då den 
icke utgjordes in nalura, borde lösas efter markegångspris; och slutcli- 
gen har Räntelagares och Räntegifvarcs ömsesides rättigheter och skyl
digheter, i afseende å utgörandet och uppbörden af den indelle Afrads 
och Tiondespanmålen, åfvensom af den likaledes uti räntan ingående 
Hafra, blifvit, genom den i detta afseende nu gällande Kongl. FÖr
ordn. dat. den 22 Julii 1803, på följande sält närmare bestämde och 
förklarade:

Forsel- l:o Hvad först angår den indelle och förlänte Tion d e s panmå- 
^afSpan-^G11, bvilken tillförenc skulle forslas inom Lagsagan, så förordnas: att 

mål och då Tiondclagare och Tiondegifvare åsämjas om markegångspriset och 16 
Hafi-d. ski]pUgar (4g kopek Silfver) derutöfver i förhöjning för hvarje Tunna 

Råg eller Korn, samt 12 skillingar (36 kopek Silfver) för en Tunna 
' Hafra, så bör dervid förblifva, samt all fråga både om forsel och an

nan forlön försvinna. Vill åter Tiondetagaren hafva Spanmåleh in nalura 
lefvererad, och derom i rätter tid tillsäger, skall han afsällningsställe der- 
till genom Forsedel anvisa, dock bör detta ställe vara inom ett afstånd 
af 8 mil ifrån Tiondegifvarens hemvist. Vill deremot Tiondcgifvaren för 
Tiondcn ej erlägga betalning elter markegångeu med ofvaubestämde For
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lön, utan tillsäger att han densamma vill in nalura lefverera, skall han 
vara förbunden, efter erhållande anvisning, forsla spanmålen inom Lag
sagan högst 10 mil. Vidkommande dernäst Al raden, så ankommer 
likaledes på Räulctagarcs och Räntegifvares åsämjaudc, huruvida lösen 
efter markegången och en lika förhöjning eller Forlön, som för Tionden 
är bestämd, må antagas; men om Ränletagaren vill hafva sin afrads- 
spanmål förd till Bostället, är Räntegifvaren dertill förbunden, så framt 
Bostället är beläget, ifrån Räntegifvarcns hemvist, icke längre än 8 mil, 
ulan att i slike fall kunna åläggas att föra denne spanmål en längre väg. 
Deremot om Räntegifvaren vägrar på förenämnde sätt lösa afradsspan— 
målen, och vill densamma in natura lefverera, bör den till Bostället afforas 
om detta ock vore längre beläget ifrån Räntegifvarens hemvist, dock ej 
utöfver 10 mil *).  Skulle åter Indclningshafvaren icke vara med Boställe 
försedd, bör afradsspanmålen föras till Indelningshafvarens hemvist eller 
ock till annat af honom utsatt aflefvererings ställe, så framt det finnes 
beläget inom det miltal ifrån Räntegifvarcns hemvist, som är här ofvan 
utsatt; vore vägen längre bör ett närmare JcfvercringsstäHe utses. Och 
bör för öfrigt, då Tionde och Afrad in nalura fordras, och hvad denne 
sistnämnde eller afradsspanmålen angår, den icke kommer alt afloras till 
Bostället såsom längre från Räntegifvarens hemvist beläget, så väl Tion
de- som Räntetagare låta sig angeläget vara, alt, så vidt ske kan, gran
nar och nästgränsande hemman blifva till ett och samma lefvererings- 
ställc auviste.

2:o Då Tionde eller Afrad in nalura fordras, eller Tionde- och Tllkägel- 
Räntegifvare åstunda densamme, på detta sätt lefverera, bör derom till- Zåtura" 
sägas vid Thomaedag, och spanmålen derefter vara till det anvista stället lefveTe- 
aflörd till den 25 Februarii påföljande året, till hvilken ända, forsedlar ru‘s' 
eller anvisningar, skola lemnas 14 dagar före spanmålslefvererings dagen.

) Ofvananförde synes ej böra så förstås, alt Indelningshafvaren ovill
korligen vore pliglig att emottaga afradsspanmålen på Bostället; o- 
stridigt bör han. äga rätt atL äfven till annat ställe anvisa sin afrads- 
spanmål, men detta lefvereringsställe bör ej vara längre från Räntegif
varens hemvist än denne skulle hafva till Bostället. I fråga åter om 
Tionden, hafves ej afseende. på Boställets läge, och i detta afseende är 
således forselskyldigheten af Afrads- och Tiondespanmålen olika.



110 ' Första. Afd. 1 Art. 3 Cap. 3

■Och ankommer det på Tionde- eller Räntelagaren alt antingen sjelf be
sörja om tillsägelsen och bevis derå taga, eller ock alt begära kungörelse 
derom å Predikstolen, hvilkcn må. utfärdas af Kronofogden; vill Ränlc- 
ellcr Tiondcgifvare tillsäga om in natura lefvcrcriug, och är Löningsta- 
gareu boende utom Häradet, står honom fritt all denne tillsägelse emot 
bevis anmäla hos Kronofogden i orten, på hvilkens ansvar det sedan bör 
ankomma, att derom kungöra Räntetaearen: men om Löningstagaren är 
boende inom Häradet, skall del vara Tionde- eller Räniegifvarens skyl
dighet att dcu förre, eller i hans frånvaro dess folk, tillsäga ock bevis 
derom anamma.

Skulle åter, hvarken å Tionde- och Räntetagarens eller å Tionde- 
och Råutcgifvarens sida, någon tillsägelse vid Thomaedag ske, bör deraf 
ostridigt följa, alt lösen efter markegången med den stadgade forlönen 
skall af den sednare ulgifvas, och alt den förre bör dermed ålnöjas.

För öfrigt är, vid upptagande af Lönebesparingar äfven tillåtet, 
att den spanmål som derunder kommer att räknas, må efter årlig mar
kegång med forlön lösas; hvarom allt stadgas uti ofvanåberopade 1803 
års Kongl. Förordning.

Räntehö. Hvad sedan angår R å utehö, som till icke obelydeligt belopp in
går uti de indelle Räntorne, så, och med anledning af den rättighet 
Kronan ägt att uti pcrscdlarne infordra räntorne, och hvilken rätt vid 
indelningen blifvit till indelningshafvarene öfvérlåten, stadgades uti 49 -§. 
Resol. pä Allmog. Besv. den 17 Dec. 173'4: alt Kongl. Maj:t icke 
kunde samtycka, att Allmog.en i Finland får lösa sitt indelte Ränte- 
hö ef te?' markegången. Dcremot innehöll 31 §. Resol. på Allmogens 
Besv. d. 1 Sept. 1741, att den Bonde som hellre vill lösa än lef- 
verera sitt Skattehö i persedlar, får betala samma hö efter mar— 
kegangen i oiden, och att när Allmogen hellre vill lefverera sitt 
Skattehö in natura, så må densamme det a föra medan vinter]öre 
pustar; men sedan Krigsbefälet sig cleröfvcr besvärade, så blcf genom 
21 §. af Resol. på Krigsbef. Besv. den 18 Ang. 1752, förklaradl: att 
nyssnämnde rättighet, som blifvit Räntegifvarene lemnad, ostridigt tillhör
de Räntetagarene, sedan Indelningen, genom Kongl. Förklar, den 8 Jan. 
1/48, blifvit återförsatt i dess förra skick, hvarföre ock Indelningshaf- 
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varene borde njuta fri disposition öfver dom anslagne Löningsräutor, och 
de deruli ingående Räuleperscdlar.

Ännu var likväl icke bcståmdt, huruvidt Allmogens skyldighet att Förset- 
forsla höet skulle sträcka sig, och i anledning af Räntegilvarenes klagan 
öfver det förtryck dc derigenom varit underkastade, samt deras anhållan 
att få eller visst pris lösa höräntan, meddellcs sluteligcn, genom Kongl. 
Résol. pä Allmog. Besv. d. 29 Nov. 1756 48, följande omständc-
liga stadgande rörande Ilöräntans utgörande i Finland: Emedan Ränte- 
ho, säsotn alla andra persedlar, vid Indelningen är Räntetagaren 
anslagen pä vinst och förlust, och indelningen igenom Kongl. För
klaringen d. 8 Januarii 1748, numera dr ätersläld i det ständ som 
den af början varit' ty kan Kongl. Maj: t sä mycket mindre tilläta 
nägon ändring derulinnan', som Resol. pä Krigsbej. Besv. den 18 
Aug. 1752 §. 3 *)  uttryckeligen förklarar, alt Krigsbefälet i Fin
land, äfven i anseende till RäntehÖet, obehindradt och till alla 
delar bör njuta berörde Förklaring till godo, i jolje h var af det dr 
och alltid blifver en rättighet för Indelningshafvaren, att antingen 
fordra det honom anslagna RantehÖet in natura, eller' att derfore 
begära och taga betalning i penningar efter markegängen , hvilket 
han helst vill. Dock som Lagsagome i Finland äro mycket vid— 
sträckte, och. höet en vara som dr svär och kostsam att föra, set 
bor, till Allmogens skäliga lindring, pä det sättet härulinnan för- T tu-ilka 
hällas, att, enär Räntegifvaren bor 6 mil och derunder, nära Rän-^^ffj 
tetagaren, och den sednare vill hafva sitt RäntehÖ in natura, så fordras 
bor Räntegifv ar en dä föra detsamma till Räntetagarens Boställe;'n natura 
men om Indelningshafv aren icke beliöfver det honom anslagne Rän
tehÖ vid Bostället, eller ock om Bostället ligger längre än 6 mil 
i frän Bonden eller Ränteinfvaren, dä mä denne ära frihet alt 1Ö- 
sa sitt skalteho med penningar efter markegängen, i del möjliga
ste lempad efter orternes eller Iläradernes mer eller mindre af- 
lägsenhet i frän Släderne; dock härvid uttryckeligen förbehällit, att 
detta hvarken nu eller framdeles, Indelningshafvarene till förf äng 

*) Att här åberopas 3 §. torde vara ett tryckfel uti den tryckte. Förord
ningen ; det åberopade stadgande igenfinnes i 21 af åberopade Resol.
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uti deras tillständiga rätt, må dragas och lämpas till någon annan 
persedel, än merberörde Räntehö i Finland j bärandes Räntetaga- 
rene i det förra fallet, när de således vilja hafva, och bora und
få ho in natura, i rattan tid, derom allmänneligen låta kungöra 
vederbörande, inom förberörde vissa miltal belägne, Räntegifvare, 
så att ajförseln enligt förra stadgar, må ske på vinterföret, och 
med Rondens minsta last och tunga, äfvensom de i den sednare 
händelsen , när Bonden jår och vill lösa höet med penningar, dd 
icke bora taga högre betalning de rf Öre, än hvarje års markegång 
innehåller, vid förlust af hela Räntan och 100 Dal. S:mts böter, 
Bondens ensak *).  I allmänhet bör, likmäligt 30 §. af Resol. på All
tnog. Besvär den 17 Ang. 1762, höräntan utgöras i de höslag som å 
hemmanet växer, vare sig hårdvalls- eller starr-hö.

Kante- Vidkommande dernåst Räntcdagsverken, så innehåller derom
daqs- | r af pämgl' Förklar, d. 7 April 1685:-att Indelninesbonde som bor 

inom 2 mil ifrån Bostället är skyldig alt, då Indelningshafvaren sådant 
fordrar, göra sinc dagsverken in nalura till Bostället: alt, om Indelnings
hafvaren ej sjclf behöfver' sine dagsverken, han ej äger rätt att dem till 
annan försälja, ulan må Bonden då lösa dem; samt att när Officeraren 
påstår att dagsverken skola lösas med penningar, sådant äfven bör ske, 
men endast efter Kronovärdet. Detta sistnämnde villkor för lösningen af 
dagsverken fortfor länge, så att ännu uti Kongl. Circul. B ref vet d. 17 

Huru Jan. 1758 stadgades, det indelte Räntedagsverken skulle lösas eller Krono- 
 värdet;

Af denne, i detta afseende ännu gällande, Författning, följer tydeligen: 
att Räntegifvare, med undantag af Augmentsbönder, hvarom framdeles, 
ej far lefverera hö in natura, derest icke Indelningshafvaren sådant 
äskar eller dertill samtycker, samt att Indelningshafvaren icke får be
gära eller fordra höets lefvererande in natura i annat fall än dä han 
behöfver det å Bostället, och der emottager det: men i afseende ä de 
Indelningshafvare hvilka ej hafva Boställen, såsom vid Lands-Staten in- 
träffar, så kan deras rätt att fordra liö in natura ej vara derigenom 
helt och hållet förlorad; otvifvelaktigt bör, enligt hvad Kongl. För- 
ordn. d. 22 Julii 1803 i fråga om afradsspanmålen äfven gifver tillkän
na, deras hemvist anses likasom Boställe, och sådane Indelningshafvare 
förthy berättigade att fordra Ränlehöets lefvererande till detta hemvist, 
af de Räntegifvare som bo inom 6 mil derifrån.
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värdet; men genom 8 §. Resol. pä Krigsbef. Besv. d. 26 Julii 1762 
förklarades sedermera, att lösen för indclte dagsverken skulle, likasom 
för de oindelle, betalas efter niarkegångspris. Af ofvananförde följer så
ledes, att Räntegifvare icke äger rättighet att utgöra Räntedagsverken in 
natura, om sådant cj tillåtes af Indchnngshafvaren; samt att denne icke 
eller lår fordra dem annorstädes än till Bostället eller till eget hemvist, 
och blott af de Bönder som inom 2 mil derifrån äro bosatte; och bör 
för öfrigt, då desse dagsverken in natura fordras, enligt Kongl. Bref- 
vet d. 5 Febr, och Kam. Coll. Circul. Br. d. 5 Julii 1790 samt Re
sol. pä Alltnog. Besv. d. 21 Julii 1793 14, iakttagas: alt Bonden, Huru.
då han kallas och på bestämd tid sig infinner, bör fa utgöra flerc dags- 
verken a rad, och icke hemförlofvas ehvad väderlek eller hinder kunde 
möta arbetet: att ett drängedagsverke bör innefatta 12 och ett ökedags- 
verke 10 fulla arbetstimmar, utom mat- och hvilostundcr: samt att ett öke- 
dagsverke bör utgöras med en karl och ett par hästar eller dragare, enär 
sådant arbete infaller hvartill fordras ett par dragare, såsom åkerplöjning och 
annat dylikt som till åkerbruket hör, men att vid andra tillfällen, och då 
arbetet kan ske med en häst och karl, delta för fullt ökedagsverke räknas.

Beträffande slutcligcn de öfrige Räntepcrscdlarnc, så innehåller j)c öfrige 
Kongl. Reglem. d. 5 Jan. 1684 §. 6 och 1685 års deröfver gifne For- Ränieper- 
klaring §. 5, all Indelningshafvarene ägde i persedlarne disponera den se a e" 
dem anslagne räntan , så vidt desse skäligen kunde in natura fordras och 
erläggas; i likhet härmed förklaras äfven uti 56 §. af Resol. pä All- 
'mog. Besv. d. 1 Ang. 1727: alt dc indelte Böudcrne skulle efter mar
kegång la lösa räntepersedlarne, när Indelningshafvarene dem icke till 
eget behof hafva ville:- och slutcligen stadgas, uti Kongl. Förklaring. 
d. 8 Jan. 1748 §. 2, att, icke allenast Spanmälen, utan ock de Öf
rige uti 1735 ärs fastställde markegång utnämnde sä kallade Iluj- 
vudräntor och indclte persedlar, böra antingen lösas efter ärlig 
markegång, eller i rättan tid af ordras, allt pä en ort'inom Lag
sagan , till Bostället eller annorstädes. Häraf följer således ostridigt, 
alt Indelningshafvarene äga in natura fordra: icke allenast de så kallade 
Hufvudräntorne, bestående af Spanmål och Hafra, utan äfven Hö och 
Dagsverken, hvarom särskildt är stadgadt, med de villkor som här of- 
van äro omnämnde: samt dessutom ibland dc öfrige persedlarne sådanc,

15
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som Bonden sjelf kan åstadkomma, som ickc äro för transporten svåra 
och obeqväma, och som ej eller utgå uti brutna tal*);  alla de af näst- 
nämnde beskaffenhet, skola ovillkorligen få efter markegången lösas.

Huruvida Men huruvida Räntegifvarc jemväl äga rättighet att, emot Räntc- 
^are^fi^ätaSarcus Y,ha> lefvcrcra Ränlcpcrscdlarne in nalura, är ickc uti Förfalt- 
riiti att ningartic bestämde uttryckt, för andre persedlar, än för de så kallade 

lefvcrera Ilufvudräntornc eller Spanmål och I.lafra, dem Räntegifvareu alltid ä°er 
m natura. , ■. i i ■ -n •• • t ° r n f ’om han derom behorigeu tillsäger, m natura lefvcrcra. 1 alseende å höet 

och dagsverken är, enligt de här förut intagne stadgandeu, bcslämdi för- 
klaradt alt dessc cj få afbördas in nalura, så framt indelningshafvaren 
ej vill dem sålunda cmoilaga; och af innehållet uti desse stadgandeu, 
särdeles 48 §. al 1756 års Resolution, jemförd med de här nyss åbe
ropade Förfallningarne, synes ickc otydligt följa, alt det älven beror af 
Indelningshafvaren ensam, all fordra do öfrige Räntepcrsedlarnes lefvcre- 
randc in nalura, eller betalning derföre eller markegången **).  Endast

Kongl. Förklar, d. 7 April 1685 innehåller härom: ibland-andre flere 
obilhgheter finner ock Kongl. JMaj-.t denne icke vara en af de min
ste, att en del af dem som ha sådäne persedlar att opbära, som an
tingen Bonden nu för tiden intet kan sjelf åstadkomma, eller ock 
omöjeligen någon låjtg och svår väg föra f or dess obequämhcts skull, 
påstå likväl sådant-, till följe häral synes följande persedlar böra all— 

Med tid fa lösas efter markegång, nemligen: Talg, torr Fisk och annan 
penningar Fisk, Humla och Kött, emedan desse icke å alla hemman kunna åstad-

losas-, kominas, vidare Ved, Stockar och Tjära, såsom svåra för släpning,
samt sluleligcu de i brutna tal utgående persedlar: oxe, får, gås, höns, 
äfvensom ägg.
Detta förhållande är så mycket mera nödvändigt, som största delen af 
Indelningshafvarene nu för tiden sakna Boställen, och äro till en del 
bosatte uti Städerne; för desse vore det svårt, ofta omöjeligt, att emot
taga räntan uti de många särskilde persedlar hvaraf den beslår; och då 
Kronan, enligt 6 f. Kongl. Förklar, d. 8 .fan. 1748, cj emoltager an
dra persedlar än I-Iufvudränlorne, och, enligt hvad uti 8 §. Resol. på 
Krigsbef. Besv. d. 26 Julii 1762 m. 11. är förklaradt, Indelningshaf- 
vare är mnehafvare af Kronans rätt och således vid räntans und
fående bör njuta lika rätt med Kronan, .så är det ingen obillighet 
deruli, att indehringshalvarö äro frikallade ifrån skyldigheten all emot
taga de smärre räntepersedlarne, och deremot tillagde rätt att fordra 
betalning för dem efter markegång.
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för Rusthållare och Augmentshemraan blir harutinnan ett undanlag; Augments 
nientsränlornc äro nemligen icke anslagnc till aflöning ål någon Tjenste- 
man, utan till understöd för Rustningen, således till underhåll för Häst in natura. 
och Karl; och som dc uti räntan ingående persedlar, hvilkas Icfvereran— 
dc in na lura kan komma i fråga, äro af den egenskap alt dc till berör
de ändamål behöfts eller kunnat användas, så följer deraf, hvad äfven 
Kongl. Maj:ts nådiga Utslag af den 26 April 1785 (Ugglas Sand.), 
härom i allmänhet bestämt förklarar, nemligen: att Rusthållarens och 
Augmentsbonden inbördes rättigheter anses lika ostridiga , den för
ras att uppbara Augmentsräntan in nalura, nar han det äskar, 
och den sednares alt Räntan in natura lefverera, då han det vill;
men såclane mindre Räntepersedlar som ej kunna, i anseende till 
deras beskaffenhet, in natur a utgöras eller osly ekade utgå, böra 
efter tnarkegången lösas, a o o

Angående den tillsägelse som alllid bör föregå då räntcpersedlarne Tiden för 
fordras in nalura, så är väl liden dertill icke bestämd för annat äu span- 1'^,7 i om nan- 
mal / öm Iivars lefverera nae bör tillsägas före Thomacdagj mensom, cn— tans lej- 
ligt cn gammal sed, Thomasmässan är rätter afradsdag, på sätt 55 vererande- 
Resol. på Caval. Reg:ternes Resv. den 16 Oct. 1723 tillkännagifvcr, 
så torde det alllid tillhöra Indelningshafvarc, att före Thomscdag tillsäga 
om lefverering af dc persedlar han in nalura äskar, och hvilket synes 
vara så mycket angelägnare som Räntcgifvarcn i tid bör vela all sig der- 
cfier rälla, för alt kunna hafva de fordrade persedlarna i beredskap.

Ilvad för öfrigt angår beloppet af bvarje Ränta och hvåd härmed 
gemenskap • äger, så skall detta närmare upplysas vid afhandlingeu om 
Ordinarie Räntan. Här må endast tilläggas, att af den anledning som re
dan är omnämnd pag. 80 och 81, i fråga om Boställen, så är ordinarie Kronan 
räntan al indelte hemman icke helt och hållet indeluingshafvareu ausla- behiill'ie 
geti, ulan en del af dc deruli ingående Conlantc räntor Kronan behål- Jianlor' 
len. Denne Kronan forbehålluc del, som årligen betalas till Uppbörds— 
mannen, ulgöres i allmänhet, för alla Mililiae- och Lands-Statcn indelte 
hemman, af Boskapspenningar, samt Slotlshjelp och Iljclpcvcd på dc or
ter der sistnämnde 2:ne räntor utgå; med, Rusthåll är ock lika förhål
lande i IS ylands och Tavastehus Län, i Åbo Län är af dem blott Bo- 
skapspenniugarnc, och uli Sayolax intet Kronan behållet; och af Lands-
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' Statshemmanen i Österbotten äro jemväl Dagsverks- och Skjuisfärdspeu- 
ningarne Kronan'behållue; likväl är på några orter, uti detta förhållan
de emellan Kronan bchållnc och indeltc räutorne, särskilde undanlag, 
som Jordeböckerne närmare upplysa.

Indelte Utom Ordinarie Räntan, hvilken på omförmälde sätt, af ifråga- 
varande Mililité- eller Lands-Slatcn indeltc hemman, dels lill Indelnings- 

uiskflder hafvarene dels till Kronan erlägges, ansvara desse hemman i öfrigt för 
och onwa.a]|a mskylder och oncra, och äro jemväl i alla andra afseenden under

kastade samma lagar, som Kronans bchållnc hemman; hvarföre, och då 
allt detta på sinc ställen redan är afhandladt, intet annat återstår all der- 

. om omnämna, än alt, sedan f. d. Finsko Indelte Armeen, genom Kej- 
serl. Manifestet d. Mars 1810, blef tills vidare upplöst, samt Öf-. 
ver- och Under-Officerare som bibehöllos vid åtnjutande af deras förra 
löner, småningom afgålt, så halva redan största delen af Milititc indcl- 
ningarne fallit under Kronans disposition, och komma äfven de öfrige, 
som ännu af sine förra innehafvare begagnas, att likaledes, efter desses 
afgång, Kronan tillfalla; dock sålunda att Indelningsverken ännu äro bi- 
behållne i sitt förra orubbeliga skick, hvarföre ock dc inflytande indelte 
räutorne icke sammanblandas med Statsmedlen, utan ingå till en särskild 
fond, benämnd Militise-Fond. Förut och ända lill år 1830 besörjdes 
uppbörden af berörde indelningar, uläf Regemenlsskrifvarene, men se
dan desse Tjenster numera äro indragne, verkstållcs uppbörden af Rän- 
torne från de 'lill Kronans disposition hemfallne Militisehemmanen afKro- 
no-Fogdarne; och som Kronan öfverlagit den rätt Indclningshafvarene 
förut ägt, så har ock, i enlighet med hvad uti 4 §. Kongl. Forordn. 
d. 22 Julii 1803, angående besparade indelningsräntor är siadgadt, for
lön å den i desse, numera Kronan behållne räntor, ingående Spanmål 
och Ilafra blifvit beräknad, då den ej in natura erlagts.

Indelte Sluleligcn må här, i afseende å uppbörden och indrifvandet af 
räntors indelte Räntor, tilläggas: att, till förekommande af Räntegifvarenes oskä- 

UrVobchd betungande, likmätigt G §. af oflaåberopadc 1085 års Kongl. FÖr- 
utsökmng.Flar., räutorne ifrån sådane hemman, som kunna vara indelte flere än 

en indelningsbafvare, böra uppbäras af Kronans Uppbördsman, som se
dan fördelar Räntan emellan dc särskilde/Ränte tagarene:' alt då Bonden 
vägrar eller tredskas betala den ränta, som är indelt på Militiae- och Lands
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Staten eller Rusthåll, äger, enligt siståberopade Lagrum, Indelningshaf- 
varen ej sjelf utpanta räntan, utan bör han hos Landshöfdiugen dertill 
begära handräkning; dock förklarar Kongl. Brefvet Lill Landshofdin- 
garne d. 2 Junii 1GS7, att om det faller Ränt et agaren besvärligt 
att-resa till Landshöfdingen, sä bör Häradsfogden promt och ovä- 
gerligen räcka densamme handen uti det som kommet' öf verens med 
Reglementet, och hvaremot icke är nä got jäf: samt sluteligen, alt 
Indeluingsbönder icke torde kunna åläggas betalning af executionsarfvode 
för utmätning af obetalte Räntor, emedan 20 §. Resol. pä Krigsbefäl. 
Besv. d. 20 Febr. 1/39 härom stadgar, alt som Kongl. Maj:t sjelf ej 
betungar Allmogen med omkastningar vid innestäende resters utsö
kande, sä kan Indelningshafvaren ej beviljas större rätt än Kongl. 
Maj;t sig forbehädlit. I

I Anledning af förekommen fråga, angående Forum hvarest Ränte- Tw/wm 
gifvarc skola tilltala Räntelagare uti mål rörande stegring af räntor, är, Jtanlvr‘ 
genom Kongl. Brefvet d. 7 Febr, och Svea Hof-Rälts derå grunda
de B ref af d. 22 Junii 1775, förklarat: alt vid uppkommande tvister 
om Militice-Räntor , 5 §. i Kongl. Förklar, den 7 .April 1085 bor 
lända vederbörande till efterrättelse, sä att dy like tvistemäl alltid 
hädanefter hos LandshÖfdingen i orten böra göras anhängige, dä 
det likväl är honom obetagit, att när sakens beskaffenhet sä for
drar , förvisa densamma till Härads—Rättens undersökning och af— 
hjelpande.

4.

Om Rusthäll och Augmentshemman.

Dcssc lägenheter äro väl äfven med Räntan indelle Militiae-Statcn, Huru 
men skilja sig i så måtto ifrån de öfrige berörde Slat anslagne eller in- 
delte hemman, alt , då räntan ifrån de sednare, med samma villkor och //><?*  an- 
på lika sätt som den af Kronan uppbars, blef öfverlålen till Indelnings-draindelte 
hafvaren-, och åter i samma skick till Kronan kan återkallas, så har der- ,lem"ian' 
emot Räntan ifrån Rusthåll och Augmcn tshemman blifvit till en 
annan skyldighet förvandlad, samt för all tid upplåten Rusthållsinnebaf- 
vaiene emot af dem åtagen Rustning. Och som således rättigheten till 
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åtnjutande af räntan ifrun berörde Lägenheter, är oskiljaktigt förenad, 
med besittnings- eller jordäganderätten till Ruslhållcn, hvilka i följe der- 
af, enligt Författningarna, äro underpant för Rustningen ; så har denne 
Ränta, lika med den jord hvarvid densamme varit fästad, gått ifrån Kro
nan till privat ägo eller besittning-, hvarförc, och så länge de i ersätt
ning derförc betingade skyldigheter fullgöras, dessc räntor icke kunna 
till Kronan återkallas, eller disponeras annorlunda än på del sätt som 
vid deras öfvcrJåtaiidc till privat ägo var belefvadt och lästsläldt.

Redan ifrån äldre tider omnämncs uti Förfallningarne Ruslljcnst, 
‘koina.1 hvilken skulle preesteras ifrån Frälsegodsen, såsom ersättning för den fri

het ifrån allmänna besvär, desse åtnjölo. Denne Rnsltjcnst, som grund
läde det sedermera inrättade Adelsfane-R.egemenlel, hvaraf ett Compa- 
gni existerade i Finland, och hväroni vid afhandliugen om Frälsegodsen 
vidare skall af handlas, är alldeles skiljd ifrån den Rustningsskyldighet 
som sedermera blcf ålagd visse Kronan skallskyldige lägenheter, och hvil
ken nu är i fråga.

För alt till Cavallcri-Rcgcmentcrnc, hvilka i Finland bestämdes till 
3:ne, nemligen Lif- och Nylands-Dragonerne samt Karelske Dragone- 
Covpsen, erhålla manskap -med behörig utredning eller inondering, an
slogs viss ränta till en sådan- nionderings anskaffande och underhåll; men 
denne Ränta var visst icke lika för alla Rusthåll, ulan innehåller härom 
Kongl. B ref vet till Indeln. Comiss. i Åbo d. 8 Sep t. 1691: angåen
de Cavalleri-lndelningsverket i gemen, så finne Fi nödigt att låta 
Eder veta, det har nian här observerat, att man Säterier uppå en 
Häst, de där varit Krono, bestått emellan 70 ä 80 Daler högst 
men väl deriniinder , och där de varit Skatte emellan 50 a 60 och 
några Daler, allt eflei' som Lägenheterne varit conditionerade. 
Följden deraf är alt den till Rustningen anslagne ränta är ganska olika; 
högst vid Lif-Dragonerne der den allmännciigeu är emellan 60 å 80 
Daler, dernäst vid Nylands Dragoncrne, hvilkas Rusthåll innehafva emel
lan 60 a /0 Daler, och minst vid Karelske Dragone-Corpsen der Rust- 
ningsränlan utgör emellan 50 å 60 Daler; äfveu inom Regcmentcrne är 
Räntan för särskilde Rusthåll olika, och gemenligen äro alltid berustade 
Sätcricrnc tillagde större ränta än vanlige Rusthåll.
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“Dol hemman som utsågs till underhållande af Rustning eller full-Inrättning 

giltig häst och karl, kallades Rusthåll *),  hvarlill utvaldes de bäste hem- 
man, på det säkerhet om Rustningens vidmaglhållande skulle vinnas ^slugments 
och med undanlag af Boskapspenningarne indclles Rusthållcls hela Or— Aem,,,an’ 
dinaric Ränta, till förenämnde ändamål, hvarföre ock densamma af Rust-
hållaren lillgodonjulcs; men om denne Ränta, såsom nästan alltid in
träffade, icke uppgick till det för Rustningsnummern bestämde Ränlc- 
bclopp, tillädes Ruslhållaren fyllnad deruli ifrån andra hemman, hvilkas 
ränta härtill indclles. Desse sistnämnde hemman kallades Augmenls- 
eller T ill d c 1 n i n gs h emm an, och Rusthållarenc crhöllo rällighet alt 
derifrån, till understöd för Rustningen, uppbära den ränia Kronan för
ut åtnjutit af desse hemman. Dessutom lillkommo älven ålskilligc Rust— 
håll derigenom, alt ett icke obetydligt antal Adeln frånrcduccradc Säte
rier, återgafs de förre innehafvarenc, med villkor alt, emot Säterifrihe
tens bibehållande, underhålla Rustning, ocli i fall desse Sälcri-liusthålJ, 
hvilka redan äro uti 1 Cap. 3 omtalade, icke innehade så stor ränia 
att Rustningen dermed ansågs kunna upprätthållas, så erhöllo äfven de 
fyllnad uti Augmcnlsränlor.

Emot denne Rusthållarenc sålunda anslagnc ränta, ålåg dem, alt Rustnings 
anskaffa, samt både i freds- och krigstider underhålla, en fullkomlig 
Cavallerimondcring, beslående af Häst och Karl med alla de bevärings-, 
beklädnads- och ulrcdningspcrscdlar, som desse i och för tjenstgörmgen 
behöfde, och hvilka persedlar fullständigt äro uppräknade uti Kongl. 
Förordningen d. 10 Nov. 1756. De skyldigheter som Rusthållarenc i 
ölrigt voro ålagde, i afseende å munderingspersedlarues anskaffande samt 
Rustningens vidmaglhållande, äfvensom RuslhållareucS och deras Drago
ners eller Ryttares ömsesides skyldigheter och rättigheter, voro uti llere 
Författningar omsländeligen begränsade och bestämde-, men sedan, med 
indeltc Armccus upplösning, äfven den fordua Ruslningsskyldighclen för-

Stundom inträllade att en Rnsthålls stom sammansattes af 2:ne särskil
de hemman då ett fanns dcrtill för svagt, det andra hemmanet kallas 
Stomhemman, hvilket således är ifrån Rusthållet oskiljaktigt; och 
som Stomhemman utgör en integrerande del af ett Rusthåll, följer 
deraf att sadane hemman åtnjuta de förmåner och friheter som äro 
Rusthållen tillagde.O
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föll, så är del utom ändamålet med denne Afhandling, alt här vidare 
redogöra för hvad den ena och andra i delta afscende ålegat, hvilket 
dessutom finnes skäligen fullständigt utvecklat uli Frosteri Inledning till 
Svenska Krigs-Lagfarenheten, tryckt uti Stockholm år 1765; utan an- 
märkes hår endast, att för befrielse ifrån Rustningsskyldigheten, erlägges 
numera af alla Rusthåll så kallad Vacance afgifl, som närmare skall om
talas vid afhandlingen om Statsiukomstcrue.

Rust/iäl- Utom Rusthålls Vacance afgiften, deltaga Rusthållen uli alla de 
smider Hlskylder och onera som åtfölja öfrige. Krono och Skattehemman, och 

livilka redan tillförenc äro under §. 1 uppräknade; dock äro Rusthållen 
befriade ifrån Ro te ring eller Kueckiehållet enligt 5 §. Kongt. 
Reglem. d. 5 Jan. 1684, och af Jordcboksränlan, såsom anslagen till 
Rustningen, erlägges ej vidare än de Kronan behållne räntorne deraf.

ylii^rnenfs Augmenlsheinmancn äro deremot äfven underkastade Rotc- 
uens, °<di auses i afscende å utskylder och .onera äfvensom i öfrigt, all

deles lika med andre Mililite-Slaten indclle hemman, endast med den 
, skillnad att Ordinarie Räntan, med undanlag af de Kronan behållne Con- 

tante Räntorne, erlägges till Rusthållaren, och bör dervid iakttagas, hvad 
under föregående §. är anfördt, rörande Rustliållares och Augmentsbön- 
ders ö msesid.es rättigheter och skyldigheter, vid räntepersedlarnes erläg
gande, antingen i contant eller in natura, samt i sednare fallet huruvidt 
forselskyldigheteu sträcker sig.J o, o t

Rusthälla- Ehuruväl ganska många Skattehemmans inuehafvare vid Indelningen 
'ningsräii åtogo sig rustningsskyldighet, hafya dock, efter all anledning, största delen 
samtöfrigeaf Rusthållen i början varit af ren Krononatur; men som deras rustnings- 
7//'ocTskyldigheter, särdeles genom de den tiden ofta inträffade krigen, voro gan- 
sfyldig- ska dryga, så försäkrades Krono Rusthållsåboer, redan uli 1684 års 

Kongl. Reglemente 9, om en vida säkrare besittningsrätt, än andra 
Kronohemmansåboer; hvaribland må nämnas, alt så länge Rustningen 
tillbörligen upprätthölls skulle Rusthållarene sitta odrefue, och deras barn 
vara berättigade' att dem i åboeskapet efterträda; sedermera förklarades 
äfven alt Krono-Rustbåll jemväl kunna emot Lösen eller så kallad Trans- 
portskilling, till annan man öfverlåtas, samt att ingen annan än Rust- 

hållaren

msesid.es
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hållaren finge köpa dem till Skalle; men härom, äfvensom hvad i öfrigt 
angår åboernes skyldigheter vid hemmanens häfd, deras rättighet att 
skatteköpa icke blott Rnsthållcl utan äfven i visse fall Augmcnlslicrnma— 
nen, och hvad dervid bör iakttagas, samt de inskränkningar uti disposi
tionsrätten öfver ägorne, Rustliållsinnehafvare äro underkastade, åberopas 
här, hvad i desse afseenden blifvit uti 2:dra Capillet, gcncrelt för alla 
Krono och Skattclägcnhcler anfört.

Som Rustningsskyldighctcn är bestämd genom Indelningsverket', 
hvaruti någon rubbning, likmäligt Resol. pä Adelns Besv. d. 25 Ocl. 
1685 §• 34, Riksdags Beslutet af år 1723 §. 6, Kongl. FÖrordn. d. 
4 Febr. 1771 m. fl. Författningar, icke får äga rum, så följer äfven Rujtthilll 
deraf, alt icke eller Ruslhåll kunna undergå ny skattläggning eller för- 
medling, hvilket äfven genom Kongl. Resol. pä Krigsbef. Besv. d. '[(oförmedlat. 
Ocl. 1723 §. 2 är förbjudit; men detta bör dock ej sträcka sig till så- 
dane orter som ännu aldrig blifvit ordenlcligcn skattlagdc, och der så
ledes Indelningsverket, som för alt äga ornbbcligt bestånd borde vara 
grundat å föregången laga skattläggning, ej kan anses annorlunda än så
som provisioncll. Sådant är förhållandet uti Savolax, och af denne an
ledning har äfven Hans KejscrI. Maj:t, genom nådigt Rescript af d. 5 
Maj 1826, förordnat, all Ruslhållen uli Savolax kunna vid de i sed- 
nare tider verkställde och än fortgående skattläggningar, upp- eller ned- 
skattas till mantalen, dock att i sednarc fallet detta icke verkar till nå
gon minskning uli den förra Ruslningsskyldigheten, hvarföre den gamla 
räntän borde qvarstå och såsom en stadgad ränta slike ncdskatlade Rust- 
håll uli Jordeboken påföras.

Enligt hvad förut är omnämndt, hafva Rusthållare, då Augments- Under 
hemman ansetts oniisicligt för Rusthållet, varit berättigade att slike hem-

P p. 01 01 1 tt 1 skattekoptsman, Iramlor aboen, ull bkatte lösa. Härom stadgar Kongl. llesol. på Augments
Krigsbef. Besv. d. 18 Ang. 1752 §. 8, alt De Rusthällare som, tillhe!nnl?ff'i 
Rusthällens understöd och styrka, redan fätt eller hädanefter J'ä 
lösa de dem anslagne Augmentshemman till skatte} böra sä myc
ket mindre, nu eller framdeles, fä af skilja samma hemman ifrän 
Rusthällen, antingen det uti de vid slike tillf ullen utfärdade Skatte- 
bref särskildt och uttryckeligen är f örbudit ellei- icke, som sädant

16
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vore äldeles stridande emot ändamålet, och de skäl som foranlåtit 
Kongl. Maj: t att i nåder bevilja Rusthållarene denne förmån. Uti 
Kam. Coll. Bref till Landshöfd. i Abo den 21 Jan. 1734, påbjudes 
ett noggrant iakttagande härafj och genom Kongl. Brefvet till Krigs- 
Collegium dat. den 9 Nov. 1791 + , förklaras jemväl, att då Rusthålls- 
innehafvare och Augmcntshemmansåbo, frivilligt öfvercuskomma om sani- 
rustning, eller alt Augmentsåboen, i stället för Augmenisräntans utgöran
de, deltager i sjelfva Rustningens praesterande, må sådant äga rum, ulan 
förbindelse för framdeles blifvande Rusthållare att häruti ingå. Hvaraf 
allt torde följa, alt Augmentshemman icke eller far såsom Rusthålls del 
anses, eller under sådan rubrique skiljas ilrån det Ruslhåll hvarunder det 
blifvit en gång lagt. Och anmärkes härvid, all sedan ett och annat af 
de förra Cavalleri-Regementerne blefvo till Infanteri reducerade, och Rust- 
liållen befriade tills vidare ifrån Rustningen, emot derföre bestämd Va- 
cance afgift, så har Kongl. Maj: t genom nådig Resolution af den 21 
Mars 1793, förklarat Rusthållarene berättigade att bibehålla lika f ör
måner under vacance tiden som de njutit under den tid Regemen
tet varit beridit, hvarfore företrädesrätten till Skatteköp) af Aug- 
menterne, då de äro för Rusthållen omistelige, icke eller bör skil
jas ifrån Rusthållarene ; äfvensom ofvauåbcropade 8 §. af 1752 års 
Resol. jemväl komme att lända till efterrättelse.

Dessutom har äfven, uti de, rörande Lif-Dragonc- och en del af 
Nylands Dragone-Regemenlernes> förändring till Infanteri, ingångne och 
af Kongl. Maj:t den 5 och 25 Maj 1791 fastställde Conlracler, förbe
hållits och utlofvats-, att Rusthållarene skulle, emot Vacanceafgiftens er
läggande, orubbat bibehållas vid Augmentsränlornc och alla Rusthållen 
i öfrigt tillagde' rättigheter.

Rusthulla- Der åter Augmentshemmanen af särskild åbo eller ägare innehaf- 
res ra»t"-Yas tillkommer Rusthållarene derofver insen mera mast och rät
xeende u. tig het} an att uppbära räntan deraf, i hvars händer de da vara 

'Ah\Snunan ^eso^- P*  Krigsbef. Besv. d. 16 Oct. 1723 §. 54. Om Rusthållare 
som betungar Augmentsbonden alt betala mera än han bör, skall Rusthållaren 

honom dubbelt återbetala hvad för mycket uppburits, enligt Kongl. Br.
d. 25 Oct. 1692 och Kongl. Resol. d. 20 April 1696 §. 3. Dock tillhör 
Rusthållare, den, Räntetagare i allmänhet ålagde, skyldighet, att bevaka Aug-
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inentshemmanets tillbörliga häfd; och råkar, något Krono Augments
hemman i Ödesmål, så år Rusthållaren med Randshöjdingens sam
tycke nårmast det att upptaga och i bruk satta, men icke tillåten 
det att afhysa Augmentshemmanet under Rustningsstommen, Resol. 
på Krigsbef. Besv. d. 16 Oct. 1723 §. 13. Trcdskas Augmentsbondc att 
räntan behörigen betala, gäller hvad härom, under föregående , för 
indche räntor i allmänhet, är anfördt. Uti siståberopade 1723 års Rc- 
sol. stadgades äfven, att då Skatte Augmentshemman såldes utom börd, 
borde Rusthållaren blifva närmast till lösen, för den köpeskilling någon 
annan bevisligen bjuder; men sedan numera hembud af Krono Skatlc- 
lägenhetcr, blifvit i allmänhet afskaffade genom Kongl. FÖrordn. d. 21 
Febr. 1789, så synes Rusthållarenes förra lösningsrätt till Skatte Aug
mentshemman, icke eller sammanslå med de, genom åberopade Förord
ning, skattchemmansägare förunnade utvidgade fri- och rättigheter, hvar- 
före ock berörde lösningsrätt icke eller kan numera komma i fråga.

Angående de utjordar, urfjällar, ängar, utmarker eller andra slike Vijordar 
lägenheter, som icke äro roterade, ulan endast anslagnc Rusthåll med rän-"^^7"^r 
tan under Rustningsstömmen, så äga Ruslhållarene frihet att köpa dem 
till Skatte om de det åstunda. Resol. på Krigsbef. Besv. d. 27 Junii 
1720 §. 4 och d. 11 Febr. 1748 §. 15.

För öfrigt anmärkes här, att den befallning, som, enligt förra För-Forum för 
fattningar, tillhördeRegements-Chefen, med hvarjehanda Krono Rusthål- 
len rörande tvister, allaredan i grund af Krigs och Kam. Coll. Kung. Ruuhöll. 
d. 9 Maj 1805 upphörde: att den förut föreskrifue inskrifning af Rusl- 
hållare, som, likmäligt Kongl. Brefvet d. 26 Nov. 1763, älven sträckte 
sig till Skalle Rusthåll, numera ej erfordras, sedan Rustningen icke in 
natura preesteras: att, likmätigt Kejserl. FÖrordn. den || Nov. 1812, 
besvär öfver Landshöfdingarnes meddelande Utslag i mål rörande be
sittnings- och lösningsrätt till Krono Rusthåll och dem underlydande 
Augmentshemman, böra uti Hof-Rätlen anföras inom 90 dagar eller del 
parten af Landshöfdingens Utslag erhöll del; att Hbf-Räticu, sedan må
let är afgjordt, bör, enligt Kejserl. Circul. Brefvet d. 31 Aug. 1816, 
tillsända vederbörande Landshöfdinge afskrift af det fallne Utslaget; samt 
alt da Rusthåll äro till en del af Krono och till en del af Skatte natur,
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tvister dcrom höra till allmänna Domstolarne, enligt Kongl. B ref vet till 
Hof-Rätterne d. 21 Mars 1755.

Af gifter Sluteligen lillägges att, likmätigt Kongl. Förordn. d. 31 Dec. 1689, 
*"'håuäre'ombyten af ägare eller åboer å RuslhåU, visse afgifter borde erläg- 
onibjten. gas till förmån för Wadstcna Krigsmaushns; och oaktade den skedde för

ändringen af Finske indcllc Armccn, erläggas berörde afgifter ännu till 
Krigsmanshusfouden, samt beräknas och utgöras, enligt den i delta af- 
seende nu gällande Kongl. Kungörelsen dat. den 4jMaj 1778, på föl
jande sålt;

Tillträdes- 1'.o För anträde af ägande- och åborät tighet till RuslhåU ,
aJsÖl- vare sig genom kop, gäfva, arf m.m., betalar tillträdaren 1 R:dr

Specie (1 Rub. 44 kop. Silfver) för hvarje helt Rusthåll, 24 skill. 
(eller 72 kop. S:r) for ett hälft, och sä vidare för mindre delar,
dock att slik Tillträdesafgift ej erlägges förr än en ättondedel blij-
vit förvärfvad.

2:o Sä länge Enka och Barn sitta i bo oskifto betalas ej nå
gon tillträdesafgift. Skifta de sins emellan vare Enka fri frän aj- 

- gift for sin lagliga del i Rusthället, men Barn och Arfvingar er
lägga tillträdesafgift livar och en för den del han erhållit, pä sätt 
i 1 §. stadgas ; detsamma gäller ock dä Enka träder i nytt gifte 
och den sednare mannen antages till Rusthällare.

Afträdes- 3:o Säljare- eller aftrades-afgiften betalas ovilkorligen med 1 
procent af köpe- eller transport-skilUngen. Denna afgift erlägges 
utan afseende om Rusthället säljes ä Auction eller eljest transpor
teras och föryttras i eller utom börd; och äger Kr igsmanshusfon
den att för denne' afgift hälla sig till sjelfva fastigheten, samt kö
paren hafva- magt och frihet att samma procent af köpesumman 
innehälla eller af draga, derest icke säljaren med cpiilto visar att 
den redan är betald.

4:o Begripes andra hemman eller inventariip er sedlar under 
ett och samma kop eller transport med Rusthället, sä bor, antingen 
i köpebrefvet eller särskilt genom 2\ne trovärdige män, noga urskil
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jas, huru stor summa blifvit gifven för Rusthället, och blott aj 
denne summa beräknas säljareafgijLen, men icke för det Öj'riga.

5.0 Fot' byte af Rusthåll emot Rusthall erlägges icke någon Vid 
Säljareafgift, men Tillträdes af gift Jör bägge ; är mellangift betin- 1 
gud betalas der af Säljareafgift; gar Rusthall i byte emot annan 
fast egendom, bör denne lagligen värderas, och berörde afgijt efter 
det utsatte värdet utfordras.

6:o I händelse nagon för fattigdom eller eljest utan viss stad
gad köpeskilling, skulle af sta Rusthall, bör detsamma likaledes vär
deras , och den nya Rast hållaren, utom vanlig tillträdesafgift, jem- 
väl ansvara Jör sälj ar eafgiften.

7:o Alla desse Af- och Tillträdesafgifter f ör Rusthall, böra Tnomhvad 
erläggas, inom 3 månader eller 90 dagar räknade ifrån tillträdet 
till Regements- eller jMunsterskrifvarene (numera till Krono-Fogden) 
och dervid tillika af enmas behörigen styrkte af skrifter af Köpebref 
eller annan afhandling om Rast hållets af- och tillträdande. För
summar tillträdare att inom berörde tid af gifter ne erlägga, plikte 
der fö re 5 Rtdr Specie (7 Rnb. 20 kop. S:r) jKrigsmanshusets ensak;
men säljaren är ifrån allt tilltal och ansvar befriad.

För öfrigt beslås Jör detta tillökade arbete 3 procent af Krigs- 
manshusmedlen, för hvad genom Rusthållare ombyten inom hvarje 
Län Krigsmanshuset tillfaller *).

Till Conlroll öfver uppbörden af ifrågavarande afgifter åligger Hä- ControlL 
radsskrilvarenc, att, i anledning af Manlalsskrifningarnc, årligen upprätta 
förteckningar å alla Rusthållare ombyten, och höra desse förteckningar, 
likmätigt Krigs-Coll. Circul. d. 7 Julii 1789 och 24 April 1792, se
dan de uti Lands-Contoiret blifvit behörigen påtecknade, af Lands-Con- 
loiret ofördröjeligcn aflemnas till vederbörande Regcmcntsskrifyare (nu
mera till Krono-Fogdarne) som sedermera böra dem, jemte Räkningarne 
öfver Krigsmanshusmedlcn, till högvedcrbörlig ort insända. Härvid må 
dock anmärkas, alt sedan ifrågavarande uppbörd blifvit Krono-Fogdarue

■j Denne procent hav blifvit beräknad Lands-Contoirct till godo. 
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anförtrodd, synes ofvannämude förteckningar numera kunna af Härads- 
skrifvarene directe lemnas till Krono-Fogdarne.

§• 5.
Om de ad pios usus anslagne Hemman.

Härtill höra sådane hemman som hlifvit anslagne, dels till under
stöd för Kyrkor och Läroverken, dels till underhåll- för visse allmänna 
välgörenhets inrättningar; och således har man vanligen till denne Class 
hänfört Kyrko- och Academie-hemman samt Hospitals- och Krigsmans- 
hus-hemman.

Academie Sedan de förra Abo Universitet donerade hemmanen, år 1828 
hamman. Llefvo till Kronan indragne, och Universitetet försäkrade att ifrån all

männa Cassor fa årligen uppbära ersättning för räntorne derifrån, så exi
sterar numera i Finland icke några andra Academiehemman, au 
Praebendehemmanen hvilka, såsom varande af särskild beskaffenhet, alla
redan förut äro bcskrelne; icke eller torde här existera några egeuteliga 

bemmån kohemman, hvilka för öfrigt, der de funnits, varit af sammana— 
m n tur och beskaffenhet som de gamla Prestcgårdarne, och njuta med dem 

enahanda friheter, utom hvad angår Krono-Tionde samt Lagmans- och 
Häradshöfdinge-Räntan, som, likmätigt 1638 års Tionde Placat och 
Kongl: Reglem. d. 20 Nov. 1741, böra af Kyrkohemmans åboer utgöras.

Hotpila- Inrättningen af Hospitaler, hvilka i fordna tider hade ett vid- 
sträcktare ändamål, räkna sin början redan ifrån Konung Gustaf den I:s 
tid. Genom Konung Johans Testamente d. 7 Julii 1590 §. 2 och Re- 
sol på Prestersk. Besv. d 2,Mars 1678 9 m. fl. Författningar, stad-

- gas, att Hospilalsgods icke skulle genom byten eller annorlunda ifrån de 
anslagne usus abalieneras. I början hade, enligt 1624 års Riksdags Be
slut, det uti Stockholm inrättade General—Consistonum inseendet öl ver 
alla Hospitaler i Riket, men sedermera blef en särskild Öfverstyrelse öf- 
ver dem tillförordnad, för hvilken särskilde Instruclioner och Reglemen
ten aro utfärdade den 11 Dec. 1766, den 29 Mars 1773 och 28 April 
1791, hvilka äfven innehålla stadganden, angående dispositionen och 
förvaltningen af Hospitalshemmanen. Numera tillhör den närmaste till
syn öfver Hospitalshemmanen, likmätigt Instruction för Hospitals- 
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Sysslom. den 3 Junii 1801, Hospitals-Sysslomännen samt Hospilals-Di- 
rectioneu beslående af Biskopen och Landshöfdingen i Länet.

I afseende å dispositionen och förvaltningen af Ilospitalshcm— 
manen, stadgades uti 1723 års Skatteköps Förordning, alt desse afven hemma- 
skulle få till skalle försäljas, dock sålunda att köpeskillingen borde ge- nvaltnin"~. 
nom Auclion bestämmas; hvilket ytterligare upprepades uti 12 §. af of- 
vanåberopade 1773 års Instruclion, med tillägg, att då slike hemman se
dermera såldes utom börd ägde Hospitalet dem inlösa, för den lösen 
som derföre blifvit vid skatteköpet erlagd; men i anledning af en utaf 
Skånska Allmogen vid 1789 års Riksdag härom väckt fråga, förklarades 
sluteligen genom Kongl. Resolutionen d. 7 Dec. 1796, att Domkyrko-, 
Hospitals- och andra ad pios usus anslagne hemman, hvarken skulle 
genom Skatteköp afsöndras från de Stiftelser hvarunder de lyda, eller 
vid inträffande åboledigheter annorlunda upplåtas än genom arrende på 
25 till 30 år, äfvehsom genom Seraph. Ordens-Gillets Circul. af den 
9 Nov. 1791 var stadgadt, att när något Hospitalshemman blefve ledigt, 
borde sådant tidigt anmälas hos Ordeus-Gillet, som skulle sig utlåta om 
dess vidare disposition eller förarrenderande genom Auclion, och borde 
alltid auctionsahbudet af Ordeus-Gillet fastställas innan del ginge i verk
ställighet.

De Hospitalerne i Finland anslagne Lägenheter, beslående af Själö 
Ladugård, en Kronoäng och 11 Hemman, hvaraf ett lyder under Krono
by och de öfrige 10 tmder Själö Hospital, äro ännu samteligen under 
Hospitalernes omedelbara disposition, och förvaltas numera, till folje af 
nyss åberopade förordnanden, genom arrenden. Uti Kejserl. Bref vet den Utarren- 
3 April 1821 förordnades, att de borde på 25 års tid utarrenderas; och derat- 
uti Kejserl. B ref vet d. 8 October samma år förklarades, alt Spanmåls- 
arreudet skulle beräknas efter åkervidden’, hvilken således borde i hvarje Villkoren. 
fall utredas. Arrende-Auctionernc anställas å Lauds-Conloircl och aribu- 

. den underställas Kejserl. Senatens pröfning och stadfästelse. Af- och till
trädes Husesynerne, äfvensom Synerne hvart tionde år, verkställas af 
Kröno-Fogdeu med 2:nc Nämndemän; Economiske besigtningar som ske 
hvart 5:te år emellan Synerne, anställas af Hospitals-Syssloman; och Bor
gen for arrendet förnyas hvart tionde år, vid de då anställande Syner
ne. För öfrigt äro arrendatoreme af Hospitalshemman, uti de derå i sed- 
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narc tider utfärdade Conlractcr, ålagde alldeles enahanda skyldigheter 
och villkor som arrendatorer af Militite-Boställcu, hvilka redan lillförene 
äro omtalade.

Utakylder Utom Boskapspenningarnc, hvilka äro Kronan bchållnc och sålc- 
ochonera. jes §r)igeu Kronan erläggas, är hela Ordinarie Räntan ifrån Hospi- 

talshemmancn, anslagen Hospitalerne; men för öfrigt äro desse hemman 
icke, uti Förfa ttningarnc, fritagne ifrån några allmänna skatter och be
svär; hvarföre ock de derå antagne åboer eller arrendatorer, böra ut
göra och ansvara för alla de utskylder och oncra, som, enligt hvad här 
förut uti 1 §. är uppgifvit, åtfölja vanlige Skatte och Kronohcinman.

Tnans/iu,i- 
hemman. ®0m

Kr i gs manshush em m au äro sådane Krono och Skattehemman, 
varit Wadstcna Krigsmanshus donerade, och hvarifrån numera rän-

torne uppbäras till förmån för Krigsmanshusfondcn. Desse hemman haf- 
Natur. ya blifvit Krigsmanshusct donerade under Frålserätt, och benämnas såle- 

des i Jordcböckcrnc för Krigsmanshus Frälse, ehuru de till naturen all
tid varit Krono. Deraf utgöres således ock till Kronan, likasom ifrån 
Frälsehemmanen, halfva Boskaps- och halfva Skjutsfärdspcnningarnc, äf- 
veusom. Slottshjclpen och Iljclpevedeu der desse tvenne sistnämnde 
räntor äro uti Dordcbokcn påförde; den öfrige delen af Ordinarie Rän
tan tillfaller dcremol Krigsmanshusct, samt uppbäres af Krigsmans- 
hus-Fogdcu eller Bokhållaren; och.hvad angår alla andra utskylder och 
onera, så böra olvifvclakligt ifrågavarande hemman, såsom Krigsmans
husct under Frälserätt förlänle, äfven derutinnan anses i alla afseendeu
lika med Frälsehemman. Vid hvilket förhållande de jemväl vid ägodcl- 
ningar torde, likasom genom Kongl. JB ref vet af d. 31 Mars 1786, rö
rande Academiaehemnianen är förklaradt och hvarom framdeles uti 2:dra
Afdeluingen närmare skall afhandlas, böra få bibehålla alla de ägor dem 
af ålder tillhört, utan att någon öfverloppsjord derifrån kunde utbrytas.

Skatte. Tillförene voro Skatteköp äfven å Krigsmanshushcmman tillåtne, 
dock sålunda att, enligt 1723 års Skatteköps Förordning, skattelösen 
skulle tillfalla Krigsmanshusct; och till följe deraf äro också för det när
varande omkring hälften af Krigsmanshushemmauen i Landet, hvilka alla 
äro belägne uti Hollola, Ithis och Orimatlila Socknar, till skatte inlöste;

men 
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men sedan, genom Kongl. Maj:ts Resolution och Bref för den 7 Decem
ber 1796, skatteköp å de ad pios usns anslagnc .Lägenheter som då 
voro i fråga, inställdes, så synes det tvifvelaktigt huruvida Krigsmans- 
hushemman numera kunna eller böra till Skatte säljas; och hvad an
går dem som allaredan blifvit skatteköpte, hvilka, i anseende till Krigs— 
manshusets Frälserält, äro att anses för Skaltefrälsehemman, så böra, då 
slike hemman säljas utom börd, de, likmäligl 5 Kongl. Forordn. d. 
21 Febr. 1789, hembjudas K.rigsmanshuset, som, enligt Krigs- och Kam. 
Coll. Circul. d. 10 Oct. 1806, äger dem, emot de köpare och säljare 
emellan betingade villkor, inlösa, der sådant godl och nyttigt pröfvas. 
Krigsmanshus-Fogdcn eller Bokhållaren, åligger, enligt den lör honom 
den 13 Maj 1795 utfärdade Instruction, haudliafva tillsyn öfver Krigs- 
manshushemmaneus skötsel och häfd; så. vidt dc icke äro till skatte för
sålde bör han deröfver hafva närmare inseende, och för öfrigt bevaka 
hemmanens rätt, der denne blir i fråea.

Då ombyte af åboc på något Krigsinanshushemman inträffade, ålåg Jboe- 
det Krigsmanshus-Fogdcn, enligt 9 §. af ofvanåberopade Instruction, att, 
sedan Städjan blifvit, med 6 Riksdaler (8 Rub. 64 kop. S:r) för hvarje 
helt mantal och proportionaliler för mindre hemman, crlagd, samt Bor
gen för åboeskyldigheterne aflemnad, anmäla den till åboeskapet berät
tigade, till immissions erhållande, uti Krigs-Collcgiuni, som skulle låta 
utfärda Inrymnings- eller Städjo-Bref för den nya åboen; men numera 
är, genom Kejserl. B ref vet d. 23 Febr. 1810, förordnadt: att hädan
efter LandshÖJdingarne äga ä. slike hemman immissioner utfärda, 
pä sätt ä. Kronohemman vanligen sker; hörandes dock Krigsmans- 
hus-Bokhäilarens yttrande innan mälet afgores, alltid infordras. 
Och åligger for öfrigt, vid tillsyn öfver Krigsmanshushcmmancns häfd, 
samt husesyners anställande, Krigsmanshus-Bokhållaren, enahanda skyl
digheter, som Krono-Fogden i afseende å vanlige Krono och Skatte
hemman.

§• G.

Om de till särskilde Allmänna Economiska behof disponerade hemman.

°Dcsse Lägenheter skilja sig ifrån de här förut beskrefne, derutinnan, 
att da desse sednare egenteligen äro endast till räntan disponerade, så afses

17
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vid de nu ifrågavarande, ej räntan, hvilkcu kan vara antingen indell eller 
Kronan Behållen, utan hafva åboernc eller ägarene af desse lägenheter 
endast blifvil ålagde särskilde skyldigheter, som med räntan ej hafva 
någon gemenskap. Hit höra Posthem man och Loishemman samt 
G ä s t g i f v ar e g å r d a r.

Postlienirilcin äro sådane lieminan hvars åboer eller iunehafvarc 
äro ålagde alt', emot visse friheters eller förmåners åtnjutande, forlskafla 
eller skjutsa Poslernc. Inrättningen af Poster, räknar sin början redan 
ifrån år 1636; genom Kongl. Forordn. d. 20 Febr. 1636 och 19 Julii 
1645 förordnades, alt Postbönder skulle, så vidt lägenhet deriill vore, 
alltid 2 mil ifrån hvarandra, helst vid stora Landsvägarne, tillsättas och 
lörordnas, samt för postföringen åtnjuta åtskillige friheter. I början var 
det dock tillåtet att med follöpaude forlskafla Posten, men detta förböds 
uti Kongl. Förordn. den 20 Aug. 1646 §. 7, och anbcfalllcs att häst 
alltid skulle brukas till Postens förande.

Inrättnin- För att erhålla tjenlige Lägenheter till Poslhemman, och på det 
S’*" desse skulle till sitt ändamål lilifva orubbade, stadgades sedermera uti 

hemman. Kongl. Brefvet d. 21 Julii 1703, att skallerättighets handel och byten 
med Poslhemman ej skulle få äga rum, samt alt de få Frälsehemman 
som, i brist af andra lägenheter, måste tagas till Poslliåll, skulle, utby
tas från Frälsemannen-, delta förklarades närmare uti Kongl. Brefvet af 
den 8 Jan. 1706 sålunda: alt de Frälsehemman som Frälsemannen 
emot jemngodt vederlag samtyckte att ulbyla, mä vid Postföringen 
förblifva säsom Krono ; alt åter de Frälse Poslhemman som ägaren 
icke ville eller kunde emot vederlag afträda^ mdga outbytte lemnas 
i Frälsemannens händer, dock emot en behörig llevers och ett så
dant vilkor, att Frälsemannen förbindel' sig, vid Frälsehemmanets 
förlust till Kronan, att sid for en rigtig PostfÖring, aldeles efter 
tideräkningen och förordningarne: alt likväl, då tillgång vore.till andre 
hemman, utom Ruslhåll, Frälsehemmanen skulle ifrån Postföringen be
frias: samt sluteligen, att om Postförare försummade sinc skyldigheter vid 
Postföringen, oakladt derom erhållne varningar, må de afsättas och hem
manen med andre säkre Poslförarc förses.

Häraf följer, alt helst Kronohemman böra till Postföringen använ
das; samt alt älven Skattehemman kunna och böra deriill utses, och 
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blifver inuehafvaren, enligt stadgandet uti Äbzz^Z. Förordn., angående 
Skatteköpen, den 19 Scpt. 1723, vid Skalterättighciens förlust, ansvarig 
för Postloringcns behöriga upprätthållande; men då andra läinpcligc Lä
genheter ej finnas, må i sådant fall äfven Frälsehemman dcrtill anslås.

Angående Skatteköp af Krono Posilicmman, blef detta förbudit SkaUelöp 
genom Kotigl. Brejvet d. 23 Jan. 1722. Uti 1723 års Skatteköps För- 
ordning tilläts deremot skatteköp a desse hemman, hkval med ofvan- 
nämnde villkor; uti Kongl. Brejvet d. 21 Julii och Kam. Coll. derå 
grundade Circul. den 19 Ang. 1752 forböds åter igen slike skatteköp, 
men genom Resol. pä Alltnog. Besv. d. 29 Nov. 1756 §. 58 och 17 
Aug. 1762 §. 68 blcfvo de ytterligare tillåtne, dock att uti Skattebrefvet 
borde införas, att hemmanet, vid skallerällighctcns förlust, skulle blifva 
ansvarigt lör Postforingen likasom förut; och ehuruväl uti 4 §. af In
struct. for Post-Direct. d. 8 Febr. 1817 förordnas: att de till Post- 
foring indelte hemman icke jnå till sin natur förvandlas , så åsyf
tar detta så mycket mindre något vidare förbud emot slike Skatteköp, 
som straxt derefter, uti Kejserl. Förordn. angående skatteköp å hem
manen i Wiborgs Län, dat. d. 1 Mars 1817 §. 4, bestämt förordnades, 
att Krono Poslhemman derslädes kunna till Skalle köpas.

I afseendc å bestämmandet af de orter och vägar, der Posthem
man böra finnas eller, då de ännu saknas, utses, så förordnas uti Kej
serl. Kungör. den 5 Oct. 1816, alt Posten emellan S:t Petersburg och 
Abo, tills vidare forlskaffas med Gästgifvarcskjuts, men att Pos iföringen JToar och 
å de öfrige vägarne i Landet, skall bestridas af dertill anslagne 
man, hvarmed cu ny Reglering skulle ske, och dervid iakttagas, att af-kommåäu 
ståndet Posthemmanen emellan, så vidt ske kan, icke må utgöra i,,rätlas’ 
mindre an 1*  eller mera än 2 Svenska mil', men denne Reglering 
har ännu icke hunnit sluteligen verkställas.

Enligt 46 §. af LandshÖfdinge-Inslruetion d. 4 Nov. 1734, må Åboer i, 
Laudshöfdingarne icke befatta sig med Postbönders af- .och tillsättande, Po5/" 
utan tillhör delta, likmäligt 1 §. af Instruct. fur Post-Direct. den 8 huru de 
Febr. 1817, Post-Directeuren, som, enligt 5 §. af berörde Insiruction 
och 6 §. af Instruct. för Post-Inspectorerne, bör med så kalladt Be
st äl In ing s-B ref förse hvarje Posthemmans innchafvarc eller Postförare,
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Jivaremol desse skola allemna en, efter fastställde formulair inrättad, Re
vers eller förbindelse om Postföringcns rigtiga besörjande. Likväl bör 
detta cj sa förslås, som skulle Post-Direeteuren äfven meddela immis- 
sioner för åboen uti de Posthemman som äro af Krononatur; desse utfärdas 
så väl å Posthemman som å andra Kronohemman af Landshöfdingen, 
med iakttagande af hvad Författningarna om åboc- och besillningsrätlcn 
till Kronohemman stadga. Alen sedan åboen är med immission försedd, 
bör han, i afseende å sin egenskap af Poslförare, auetoriseras af Posl- 
Dircctcnrcn: och deraf följer, alt Posthemmans åboer, i afseende å åboe- 
skyldigheternes fullgörande och tillsynen deröfver, stå under Länestyrel- 
sen, men åter i afseende å Poslföringen, under Post-Directcuren.

Slylilig- Vid Poslföringen åligger sedermera Postböndcrnc, alt vara för- 
Postföön- SC(l^e med dugelige hästar och åkdon för delta ändamål, all noga i ak t- 

gen. taga tiderne för Posternes ankomst, så att de genast och utan något 
uppehåll må forlskaffas, en mil i limmen, när vägarne äro goda, och i 
svårt före en mil på 1| timme, ombylestideruc häruli inberäknade; samt 
alt för öfrigt vid sjelfva Poslföringen, behandlingen af Väskorne m. m. 
iakttaga hvad Poslmästar-Instructioncn d. 8 Febr. 1817 med flerc För
fattningar derom föreskrifva, och hvilka skyldigheter äfven äro, uti de 
Posibönderne idldelte Beställnings-Brcf, intagne.

Fostbön- Såsom ersättning för desse skyldigheter, hafva Posthemmanen rc- 
mSneroc/i. ^an ul1 äldste Förfatlningarne, hvaribland må nämnas Kongl. Pro- 
fri/icter. teclorialernc af d. 23 Junii 1704 och 13 Februarii 1720, varit lillagde 

hvarjehanda friheter, men som desse icke funnits nog tydligt bestämde, 
och derföre äfven blifvit olika uttydde, så har, i anledning af Bonde- 
Siåndels derom gjorde begäran, Åo/z^Z. Maj:t genom Kungörelse af d. 
19 Ang. 1801 täckts förklara, alt de förmåner och friheter, innehafvare 
af Posthemman, eller de så kallade Postförarene, böra åtnjuta, beslå 
uti följande, nemligen:

l:o Befrielse ifrän Materialiers och Timmers forslande till 
allmänna hus och byggnader, af hvad beskaffenhet de vara mäge; 
z följe hvaraf Posthemmanen enär Kyrlco- och Prestegärds- eller 
andra allmänna byggnader, antingen med penningar ef te?' gäng- 
bart pris, eller genom entreprenad-auetion förrättas, uti kostnaden 
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der till njuta afkortning , i mon aj' den befrielse desse hemman, i 
af seende pä malerialiers och timmers forslande, blifvit förunnad.

2:o Befrielse frun Kungs-, Håll-, Reserve-, Gästgifvare-, Krono— 
och Durchmarchc-skjutscr, Transporter för Kronans rakning, samt Fån
gars försel och förplägning-, men på Aland förhållcs härmed såsom hit
tills sladgadt är *),  och så framt ett Posthemman förut är till Gästgil— 
veri indclt, och Gäslgifvcriet icke kan beqvämligcu Hyttas, må dervid 
förblifva.

3:0 Befrielse ifrån Inqvartcring och Gäslning, ifrån Kronohrcfs fram
skaffande emellan Krono-Betjcnte, samt ifrån Dagsverkens utgörande.

4:o Befrielse ifrån Knccktc- och Båtsmanshåll, eller i annat fall* o
ersättning derföre; men angående Sjöpostförarcne på. Aland, och dem 
som från Wehmo Härad i Abo Län föra Posten sjöledes, är i denne 
del särskildt forordnadt. Der Posthemmanet redan vore roteradt, borde 
Roteringcn derifrån till något annat tjenligt hemman inom Compagniets 
stånd flyttas, om tillfälle dcrtill gifvesj men de Posthemman, som pä 
sådant sätt icke kunna i från Roteringsskyldigheten entledigas , såsom 
ock Gästgifvaregårdar , Pusthåll, och sådane till PostfÖringen för- 
ordnade hemman, som för andra orsaker njutit Roterings jrihet, 
s.amt äro belägne i Landsorter der Rotering finnes inrättad, skola 
der före njuta penninge ersättning: nemligen de förstnämnde eller 
Roterade Posthemmanen, efter dess andel i den rota dit det horer, 
(hvilket numera sedan Roteringcn icke ulgöres in nalura, bör ske genom 
afkortning af hemmanets Role-vacance afgifl,) och de tre sistnämnde

Kongl. Brefvet till Landshöfd. i Åbo d. 18 Sepl. 1783, innehåller, att 
Åländske Poslförarcne äro skyldige att deltaga uti Kronoskjuts och 
Fångföring, men i anledning af Postförarencs derom gjorde begäran, 
har Kongl. Maj:t genom samma nådiga Bref förklarat: alt hvad an
går betalningen för denne Kronoskjuts och Fångföring, har Kongl. 
Maj:t för sådane. skjutsningar, så väl öfver ./Handskeopassen, som 
öfyer landet på /Hand, i nåcler velat tillägga samlelige Åländske Post- 
fÖrarene lika betalning, som för private skjulsningar efter Taxan 
bestås, nemligen 4 skillingar milen, och följer häraf otvifvelaktigt alt 
sedan sistnämnde Taxa numera är förhöjd, detta äfven bör komma 
Postförarene till godo för nyssnämnde skjutsning.
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slavs oroterade Posthemman, i mon af deras mantal, relatift till 
medium af mantalen i livarje Rota af det i orten indelte Infanteri 
Regemente eller Båtsmans-Compagnie, samt efter det belopp hvartill 
Facance afgiften uppbäres.

Sluteligen äro Postförare, enligt ofvanrcci terade 1801 års Kungö
relse, befriade ifrån Ccntonals erläggande för deras Postförarclöner, samt 
ifrån skyldighet att bestrida ISämudc- och Scxmans- samt Kyrkovärds- 
sysslor, och far deras posthästar samt till postförseln erforderlige åkdon, 
icke för någon gäld tillgripas eller i mät tagas. För öfrigt måge Post
hemman, der de å en och annan ort hittills oklanderligen åtnjutit flere 
friheter, dérvid bibehållas.

Utom allt detta är, genom åberopade Kongl...Kungörelse, Post
förares Löner eller Hästlegan, på följande sätt förbättrad:

Postförare För de Poster som föras 4 gångor i veckan, bestås i Post-
T.vn. förarelön eller Hästlega 3 shilling (9 kop. Silfver) milen. För Sido- 

poster som foras tuå gångor i veckan 2 skill. fö kop. S:r) milen. I 
de orter hvarest intet Båtsmans eller Knecktehåll är inrättadt, eller 
Role- och utskrifningspenningar erläggas, betalas, för de Poster som 
föras fyra gångor i veckan 31 skill. (10^- kop. S:r) milen, samt for

„ två gångors Postföring i veckan, skill. (ö-| kop. S:r) milen.

För Extra Poster skola Postförare njuta en shilling (3 kopek ■ 
S:r) mera milen, än for annan PostfÖring.

Då till Postcrnes fortskafFande 2:ne Hästar erfordras, kommer, en
ligt 1 §. Kejserl. Kung. d. 5 Oct. 1816, vanligt PostfÖringsarfvode 
för den andra Hästen att till Postbönderne erläggas, hvarvid dock 
de Postbönder, som på detta satt mer än vanligt blifva betungade, 
böra erhålla det biträde eller understöd, som deremot kan anses 
svarande, och livilket vid den här förut omtalade allmänna Regle
ringen af Post-Stationer ne lämpeligast kan bestämmas.

Boterings- I anledning af förekommen fråga, huruvida Roteringsfriheten for 
Posthemmanen skulle stå uti något förhållande till, postförings besväret, 

Awät-aaj.har, i anledning af Kongl. Brefvet d. 15 Febr., Kammar-Collegium 



Posthemman. 135

uti tryckt Circul. Bref af d. 2 April 1806 förklarat: alt de Posthem- 
man som icke hafva 8 mils Postjöring i veckan, men Jullt det hem
man- el Jer öre-tal, som svarar emot hel Roterijig i orten, böra för 
det öfver skjutande hemman- eller öre-talet deltaga i Rotering, men 
att någon ersättning utofver mantalet, 'icke kan äga rum JÖr de 
Posthemman, som hafva 8 mils Postjöring i veckan, ehuru icke 
mantal svarande emot hel Rotering, utan måge de ät nöj a sig med 
de, genom högslberörde Kungörelse, redan vundne icke obetydeliga 
förmäner. Skulle dock något Posthemman finnas vara sä aldeles 
svagt, att det ej mägtar bestrida postfÖrings besväret, utan hjelp 
aj annat hemman, sä må det vara vederbörande obetagit, att så
dant anmäla hos Kammar-Collegium (numera uti KcjserL- Senatens 
Oeconomiae—Departement), som frågan pröfvar och af gör *).

z _ •

Tvcnne gånger om året, eller genast efter livarjc hälft års förlopp, Huru 
är Post-Inspcclorn skyldig, alt i dess Dislrict anställa aflöningsresor, och 
dervid utbetala Poslförarcnes aflöning (bestående af skjutslcga för Post- tab”7alas. 
föringen), och densamme anteckna i de motböcker hvarmed hvarje Post
förare bör förses. Vid den förre af desse resor bör Post-Inspectorn .äl
ven undersöka, huruvida Postbönderne äro försedde med allt hvad till

#) Meningen med ofvananfördc, nog invecklade, stadgande, torde vara: 
att 8 mils poslföring i veckan berättigar till befrielse i frän .Rotering 
för en hel Rota: alt således det hemman som har mindre poslföring, 
bör atnöjas med, i förhållande derlill, mindre roterings frihet, sä att, 
till exempel, ett hemman med 4 mils poslföring i veckan, endast får 
till godo njuta rotefrihet för en half Rota, 6 mils för J Rota o. s. v., 
och alt, om hemmanet har större mantal eller roteringsskyldighct, än 
pa förenämnde sätt svarar emot dess poslföring, Rotering eller Rote- 
vacanceafgift bör erläggas, för del mantal eller annan roteringsgrimd, 
som öfversliger hvad i nion af postföringeu far behållas fritt för Ro
tering. Men de hemman som med 8 mils poslföring i veckan, slä för 
mindre mantal eller annan roteringsgrimd, än för en hel Rote belö
per, kunna detta oaktadt ej fä älnjula större Ro terings fri het , än för 
Ju ad å dess inneliafvande mantal belöper, och skulle Postföringeu. vara

vaia så stort, att dess andel i Roteringen är större, än den roterings- 
frihet dem på omlörmäldt sätt är tillagd.

oi svar i lornaliande till hem manets mantal och deraf beroende 
friheter, så må ett annat hemman anslås till hjelp lör Postföringeu. 
Likväl må här anmärkas, alt sällan något Posthemnian i Landet lär
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Poslföringens behöriga besörjande erfordras, och äger han till desse re
sor, men ej annors, begagna Postförarcucs hästar. Post-Inspect. Instruct. 
d. 8 Febr. 1817 4, 6 och 9.

Sjiipost- Angående Sjöpostföriugen öfver Alands Haf, stadgas uti Kongl. 
jorare. jjrefvet Landshofd. i Abo dat. den 30 Ang. 1748: att Eckerö 

Postbönder, som ifrän är 1712 varit befriade för de 8 Båtsmäns 
utgörande som de i förra tider allt intill är 1711 utrustat, skulle 
tills vidare bibehållas vid berörde frihet, till dess Landshofdingen 
med project till Rotejemkningen pä Åland inkommit; och sedan detta 
hade skett, förklarades uti Kongl. B ref vet d. 11 Jan. 1757, att Ec
kerö Post bönder komma både j ör Roterings och Indelnings besväret, 
att hädanefter som fornt allt ifrän år 1711 skedt, vara frikallade. 
För öfrigt åro Sjöpostförarene å Eckerö, genom Kejserl. Rescriptet af d. 
21 Maj 1816, tillagdc den förmån alt, för hvarje resa med Posten öfver 
Hafvct vintertiden, erhålla utom vanlig aflöning en särskild vedergällning 
af 12 Rubcl Silfver; och är genom Kejserl. Utslag dat. den 11 Dec. 
182/, i delta afseende närmare förklarade, att vinlermånaderne, hvarun— 
der sagde arfvode far till godo njutas, beräknas ifrån den 15 Dec. till 
den 15 April.

Genom Kongl. SjÖ-Militice-Contoirets B ref af d. 2 Nov. 1793, 
befriades 3 Båtsmans-Roter vid Södra Finska Compagniet ifrån utgöran
de af Fördubblings-Bålsmän under krigstider, i anseende derlill att desse 
V0f'0 Sjöposlförare uti Töfsala Socken, hvarföre de ock numera torde 
vara frikallade ifrån den för Fördnbblings-Bålsmäunen fastställde Vacance 
afgift.

Af hvad sålunda rörande Posthemmanens friheter är aufördt, föl
jer, alt desse hemman, lika med andra Krono och Skattehemman, böra 
utgöra och ansvara för följande utskylder och onera, derulinnan ingen 
befrielse är dem tillagd, nemligen:

l:ö J ordeboks-Räntan, vid hvars utgörande och forslande an- 
uukylder ^ugeu dll Kronan eller till Indelningshafvaren, Postböndcrnc äro under— 
ochonera. kastade lika skyldigheter med andre Räntegifvare, enligt hvad äfven, uti 

Kongl. B ref vet d. 7 Oct. 1799 och Canzli och Kam. Coll. Br. den 10 
Jan.
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Jan. 1800, i fråga om Tionden, är särskildt förklarade. .Likväl må här 
anmärkas all, likmätigt 6 af Riksdags Beslutet den 23 Febr. 1642, 
Poslbönder skulle vara befriade ifrån Skjutsfärdspenningarnes erläggande; 
men som denne förmån sedermera icke blifvit uti Förfatlningarne upp
tagen ibland Poslhemmanens friheter, så kan densamma ej eller dem till 
godo komma; måhända alsågs uti åberopade stadgande Gästgifverier, 
livilka åtnjutit denne frihet, och ej äro loco cilato särskildt nämnde.

2:o Krono-Tionde, Lagmans- och Häradshöfdinge- 
Ränta med T i n g s g ä s t n i n g s - k a p p a r, B r ä n v i n s a r r c n d e och 
D j e ku e p e n u i nga r, Bro- och Skallfogde-kappar samt Presta— 
rättigheter, allt likasom vanlige Kronohemman.

3:o Landsväga- och Brobyggnad; och kommer den Post
hemman förunnade befrielse ifrån materialiers forslande till allmänna bygg
nader, ej all sträcka sig till Landsväga- och Brobyggnad, enligt Kongl. 
Circul. B ref vet d. 7 Mars 1780, som förklarar: att aldenstund 1720 
års Protectorial icke befriar Posthemman ifrån Brobyggnad och 
Bägrodning: allmänna Bagen dessutom i 25 Cap. 8 $. Byggn. Balk, 
stadgar, att. alle som å Landet hemman äga eller bruka, skola 
Plägar rödja och Broar bygga, fördenskull kunna Postbönderne 
ifrån en sådan dem åliggande skyldighet icke frikallas.

4:o Deltaga Posthemman äfven uti Dagsverken och andra kostna
der för uppbyggandet af allmänna Hus, utom anskaffandet af derlill 
erforderligt Timmer och andra JByggnadsmaterialicr hvarifrån de äro be
friade *).  ' . •

*) Stadgandet härom, är, uti ofvananförde 1801 ars Kungörelse, i så mätto 
ganska obeslämdt, alt dera f ej kan med säkerhet slutas, huruvida Post
hemman skola deltaga uti kostnaden till inköp af virket och andra ma- 
terialier, och om de således endast äro fria för släpningen af desse 
eilecler till byggnaden (hvilket ordet forslande skulle tillkännage), eller 
om ifrågavarande befrielse sträcker sig till alla omkostnader lör Tim
mer och Materialier till publiqne byggnader, och följakteligen bå
de till deras inköp och anskaffande som ock till deras släpning till 
byggnaden. För alt således upplysa rätta förståndet häraf, arimärkes: 
att Kongl. Protector. d. 13 Febr. 1720, som grundlägger ifrågavarande 
frihet, innehåller, att Poslbönder befrias ifrån Timmers eller andra

18
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5:o För öfrigt deltaga Poslhcniman älven uti Herr c d a g s p c il
ningar, Braudstod ocli Dulgadråps böter samt uti alla insockue 
besvär af Fattigförsör jning, Skallgång och biträde vid Skogs
eldars släckande-, dock alt, enligt Kongl. Bref vet d. 31 Ang. 1725, 
Krono-Bctjcningen vid.skalls hållande, och förmodeligen älven vid skogs
eldars släckande, ej må taga hvar man ur huset hos Poslförare.

Sluleligen anmärkes att, likinätigt Kam. Coll. tryckte Circul. Br. 
d. 3 Nov. 1801, cu särskild Jordebok öfver Posthemmanen borde upp-

Materialiers framskaffande till publique hus och byggnader, hvilket 
bekräftades genom Kongl. Brefvet d. 10 Dec. 1773: att Kongl. Bref- 
ven till Kam. Coll. d. 21 Oct. 1783 och 16 Jan. 1786 i detla afseende 
förklara: att Kongl. Pr o teet. Staclg. af d. 13 Febr. 1720 och Kongl. 
Brefvet d. 10 Dec. 1773, icke föranleda till någon annan befrielse, 
än ifrån Timmers och Malerialiers framskaffande till publique bygg
nader, och alt således Posthemmans inneha fvare, då de häri från 
äro be friade, icke kunna undgå att, lika med öfriga Sockneboer, ef
ter allmänna Lagens föreskrift i 26 Cap. 1 }. Byggn. Balk., uti 
Dagsverkens utgörande till förenämnde Byggnader deltaga- i enlig
het med hvilka Författningar Kongl. Kam. Collegium uti ett särskildt 
mål, genom Utslag af d. 4 Julii 1787 ålagt Postbönder att efter deras 
mantal, uti dagsverkens utgörande, till de då ifrågasatte byggnader bi
draga; samt sluleligen, huruledes Kongl. Brefven den 11 Julii och 8 
Nov. 1791 förklara, alt vid Kyrkobyggnad, Postförare *äro befriade 
ifräu körslor, men skyldige alt dertill utgöra dagsverken och tillskjuta 
nödige penningeutgifter. Vid sådant förhållande, och då 1801 års åbe
ropade Kongl. Kungörelse antyder, att afsigten vore, alt försätta Posl- 
förarene uti fullt åtnjutande af de dem förut tillagde förmåner, och så
ledes icke att dem inskränka eller förändra, så synes af allt detta o- 
tvifvelaktigt följa, att Posthemmans friheter och skyldigheter vid bygg
nader af allmänna hus å landet, bestå deruti, alt de äro frie ifrån del
tagande uti anskaffandet af timmer, sten och andra byggnadsmateria- 
lier, men alt de deremot, i mon af sitt mantal, böra, lika med andra 
hemman, utgöra dagsverken och bidraga till alla de contante utgifter, 
som ej höra till byggnadsmaterialiers anskaffande, utan till inrednin
gen, eller i allmänhet till byggnadens försättande i behörigt skick. 
Och lärer denne tolkning vara så mycket mera lagenlig, som i an
nat fall, och om ifrågavarande befrielse endast skulle sträcka sig till 
släpningar, det blefve omöjeligt att uträkna, huru eller till hvad be
lopp denne förmån skulle komma Posthemmanen till godo, emedan 
den ort hvarifrån släpningeu skulle beräknas ej kan bestämmas.
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rättas, hvilken bör visa hvarje Postgårds namn och belägenhet, mantal, 
natur, huru ofta, till hvad ställen och huru många mil i hvarje vecka 
och på helt år räknadt, dess Postföring utöfvas; samt sluteligen hem
manets Roleandcl, eller i fall det icke vore roteradt, hvad andel af en 
Rote dess Roleriugsfrihet utgör. I anledning häraf är äfven i samman
hang med den anbefallte allmänna regleringen af Posthemmanen, författ
ning vidtagen om en slik Jordeboks upprättande, hvilken dock ännu icke 
är sluteligen fastställd.

Ilvad hittdls är anfördt angår de Posthemman som äro anslagne Härad*-  
att fortskaffa den allmänna eller Krono-Poslen; men i anseende till Q_l,ostJ<:irarc- 
möjeligheten att dermed, älven till de å Landet bosatte Embets- och 
Tjenslcmän, fortskaffa, och ifrån desse befordra, Bref och communicalio- 
ner uti tjensteärender, hvarvid ofta möjeligastc skyndsamhet erfordras, 
har uti Finland ifrån äldre lider varit inrättade så kallade Ilärads- 
P os t er, hvilkas åliggande det varit att till och ifrån Domare och Krono- 
Betjenle fortskaffa Embelsbref, ifrån närmaste Poststation, och dem dit 
befordra. Genom Kongl. B ref vet d. 13 Febr, samt Kcnu. Collegii och 
Stats-Contoirets dera grundade Circulair af d. 28 Maj 1788, förord
nas: y/tt denne uti Finland och Österbotten uti äldre tider gjorde 
inrättning af Iläradsposter, må pä vanlig jot bibehållas, till dess 
densamma genom flere Ordinarie Posters inrättande kan antingen 
till större delen, eller helt och hållet framdeles indragas, äfvensom 
med de, åt berörde Postbönder bestådde penninge belöningar, än 
vidare mä fortfaras ; men pä det denne inrättning emedlertid icke 
mä sträckas vidare än nödvändigheten fordrar, och Statsverket samt 
Landets innevänare , dels genom penningeutgift, dels genom de ät 
slike Postbönder lemnade friheter obilligt betungas ; sä skola samte- 
lige LandshöJdingarne i Finland och Österbotten, till Kongl. Kam- 
mar-Collegium och Stats-Contoiret (numera Kejscrl. Senatens Oeco- 
nomiac-Dcparlemcnt) ärligen uppgifva den reglering, som uti hvarje 
Län är gjord med slike Häradsposter, hvilka och huru mänga hem
man dertill äro anslagne, samt huru längt de äro frän hvarannan 
och ifrän allmänna Lands- och Postvägar samt Post-Contoij' och 
Städer belägne, hvar af deras oumbärlighet i större eller mindre 
mon kan inhemtas: pä det nödig Controll häröfver hafvas mä.
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Numera utbetalas löner för lläradspostförare enligt allmänna Sta

ten icke annorstädes än i Tavastehus, S:l Micliels ocli Kuopio Län ; uti 
de öfrige Länen är likväl inrättningen älven bibehållen, såsom oumbär
lig, men der inuehafva HäradsposlIÖrarcne, utan att orsaken dcrtill kun
nat utredas, icke någon annan ersättning derföre, än befrielse ifrån Skjut- 
ser, genom hvilkeu frihet deras besvär i och för denne Poslföring, älven 
synes vara skäligen erSatt.

Vid förändringar med Iläradsposlförare, och nyas antagande, tor
de derom böra undersökas vid Härads-Rälten, och regleringen härulin- 
nan sedermera af Landshöfdingeu fastställas.

r.ots- Lötshemman äro/sådanei Skärgården belägne hemman, hvars 
hmman. ^oer el]cr ägäre äro skyldige, alt antingen sjelfve Lotsa, eller ock att å 

ägorne underhålla en behörigen godkänd Lots, till de Sjöfarandes tjeust. 
Desse hemman kunna vara af olika natur, och i brist af andre hemman 
hafva äfven Frälselägenheter derlill blifvit anslagne. Tillförene kunde 

-Få ej Krono Lotshemman äfven skaltcköpas, hvarföre de icke eller uti 1723 
års Skatteköps Förordning-, äro ifrån Skattelösen undantagne; men genom 

1 Kongl. Brefvet d. 17 Mars och Kam. Coll. Circul. d. 2 Junii 17G0 
anbcfalltes Landshöfdingarue i Finland, att ej tillåta något skatteköp å 
Lotshemman; dock skulle de, som då redau påkostat skattevärderingar 
och ingått andre kostnader för -sine ansökte Skatteköp, hugnas med 
Skaltebref, under förbehåll att åboerne ej längre njuta skattcrältighelen 
till godo, än så länge de vinlade sig om den skicklighet som till Lot
sandet hörer. Och då sedermera, genom Kongl. Förordn. d. 21 Febr. 
1789, skatteköpen åter upplifvades, på sätt de uti 1723 års Förordning 
varit tillåtuc, ulan att icke eller Lotshemman dervid undanlogos, så har 
Kongl. Maj:t uti Br.ef af den 23 Scpt., kungjordt genom Kam. Coll. 
Circul. d. 13 Oct. 1795, förklarat: att i anseende till de olägenheter 
och olyckor, som for Sjöfarande kunna uppkomma, dä till Skatte 
sålde Lotshemman genom vanlig ägande rätt skiljas ifrån deras 
egenteliga ändamål, och tillfalla sådane åboer, hvilka uti Lotsnin- 
gen ej äga kännedom, ulan låta densamme, ej af annan orsak än 
af jrugtan for lagligt åtal, bestridas gejiom kanhända ej sällan o- 
erfarne Lotsdrängar, Kongl. Maj:t ej funnit skäl samtycka det 
Krono Lotshemman hädanefter fingo till Skatte försäljas.
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Angående antagandet af Lotsar och åbocr å Krono Lotsheniman, Om ,‘,botr.i 
anmärkes först, alt, enligt §. 58 Kejserl. Reglem. den 17 Maj 1812 
ingen lår till Lots föreslås som cj fyllt 16 år och i stadgad ordning Lots- 
blifvit examinerad och skickelig befunnen, samt att sedan detta är styrkt, tiemman. 
.Lots-Chcfen tilldelar honom Lots ful linagt. lläraf skulle tyckas följa, att 
Lols-Chcfcu äfven ägde iminilera åbocr å Krono Lotsheniman, men sådant 
är likväl ingalunda förhållandet. De om Lotsverket'utfärdade Författningar, 
så omsländclige de än äro, innehålla icke något bestämdi stadgande om 
Loishemmans åboers immitterande, af hvem detta bör ske, och hvilken 
ordning dervid borde iakttagas. Kejserl. Circul. Brefvet till Lands- 
höfdingarne dal. den 7 Junii 1815 stadgar likväl, att vid immissioners 
meddelande å Krono Lotsheniman, Landshöfdiugarne ägde ställa sig till 
efterrättelse stadgandet härom uti 3 §. Kongl. FÖrordn. den 17 Sepl. 
1783 j och deraf följer således, att, likasom å vanlige Kronohemmau, 
bör äfven å Krono Lotsheniman, åboerne af Landshöldingen, enligt de i 
delta afsecude gällande Författningar, immitleras, men dervid jeniväl, en
ligt nyssåberopade 1783 års Kongl. Förorda. j 3, iakttagas: «//, d de 
Lotshemman som dro pure Krono, ej någon må till åbo antagas, 
som ej förut gitter behörig en visa, det han dr giltig och edsvuren 
Lots, samt med behörigt antagningsbref derå försedd; derifran 
må han sedermera ej vrakas så länge han dess plikter såsom Lote 
och åbo fullgör. Efter hans död eller af gång} aga dess barn och 
arjvingar som i Lotsvdsendet kunnige dro, eller ack, derest han 
barnlös ajlidit eller barnen och arfvingarne oskickelige finnas, dess 
Lotsdrdngar, företräde till besittningen, emot Lotsningens och öf— 
rige skyldigheters bestridande. På lika satt förhålles nar förlamad 
eller orkeslös Lots utur tjensten entledigas. Anhåller Lots om afsked 
äger Lots-Chefen sådant meddela, men pröfvar Lots-Chefen någon 
för ålder, sjuklighet eller andra orsakers skull böra afgå, så anmäles 
sådant jernle skälena dcrlill hos Kejserliga Senatens Mililite-Expedition, 
som derom förordnar, enligt Kejserl. Reglementet den 17 Mai 1812 
§. 15.

För öfrigt åtnjuter af skedad Lots, eller Erika efter Lots, d 
Krono Lotshemmdn far dag, på satt som i allmdnhet om Boställen dr 
förordnad t, enligt Kongl. Förordn. d. 17 Sept. 1783 §. 3, hvarest äfven 
föreskrifves, alt Krono Lotshemman eller lagenheter icke få klyfvas
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i Jlere eller mindre delar, eller någon tillhörighet derifrån söndras, 
sä franit icke vederbörande Collegier (numera Kejserl. Senalens Occon. 
Depart.) pröfvar att sådant får ske, dfvensom att icke eller å ett 
sådant hemman besittningsrätt må lemnas utan föregången bemälde 
Collegiers prof ning ; i anledning af hvilket sistnämnde stadgande, Lands- 
höfdingarne, uti Kejserl. Circul. B ref vet af d. 8 Junii 1819, äro an- 
befallte, att icke allenast till lians Kejserl. Majds nådiga prof ning 
i underdånighet hemställa de af LandshÖfdingarne, i frågor om 
besittningsrätt till Krono Lotshemman, meddelande Utslag, utan 
ock låta desse Utslag parterne tillställas, samt behörige bevis der- 
Öfuer, på en gång med de hemstäldta Utslagen och skriftvexlin- 
garne i målen, till Kejserl. Senaten insända; och bör denne hem
ställan ske ulan afseende derå, om tvist rörande åhoeskapet ägt rum 
eller icke.

Lots- Hvad åter beträffar gamla Lotshemman som af ålder varit Skatte,
^"static e^er de som sedermera blifvit till skatte försålde, så innehåller 5 §. af 

natur, ofvanåberopade 1/83 års förordning, att desse hemman böra hädan
efter, likasom förut, sina skyldigheter med Lotsningens besörjande 
fullgöra, hvar före skatterättighelen alltid är Borgen. Skulle efter 
Lots-Chefens anmälan och Amiral. Collegii (Mihtiae—Expeditionens) 
bepröfvande, ägaren af ett sådant hemman icke sjelj vara till 
Bots skickelig, måste han till Lotsningens förrättande förse sig 
med en duglig och vederbörligen examinerad och erkänd Lotsdräng, 
eller ock vid Skatterättighetens förlust, vara för Lotsningen an
svarig. Dock må det stå Lots-Chefen, med Amiral. Colleg. (Mill. 
Exped.) samtycke, fritt, att då skattemannens Lotsdräng ogillas, 
annan tjenlig Lots utse och förordna, för hvilken skatteägaren då 
bor, på någon vid sjökanten belägen klippa eller annan för Skat te
bonde umbärlig, och for Lotsningen tjenlig plats, uppsätta en stu - 
ga med nödige uthus, samt förse Lotsen med mulbete för en ko, 
och tillåta honom på ägorne hemta vedbrand, samt nyttja fiske till 
husbehof, och dessutom lemna honom sådane förmåner, som till 
dess utkomst af vederbörande Landshöfdinge, sedan Lots-Ojficera- 
ren hörd blifvit, prof vas oumgängelige och i värde äro svarande 
emot de friheter skaltemannen för Lotsningens skull åtnjuter. Au- 

Frälse gående Frälsehemman som kunna vara till Lotshemman anslagne, så kan 



Lotshemman. 143

Frälsemannen ej betagas den rätt alt från hemmanet uppsäga sin Land
bonde änskönl denne vore till Lots antagen, men dcrom bör han a ve
derbörlig ort anmäla, och upplåta hemmanet till någon godkänd Lots; 
kan han del ej, förfares med Lots tillsättande och dennes förseende med 
det han kan hafva af nöden, på lika sätt som angående Skattehemman 
är stadgadt, enligt åberopade Kongl. Förordning.

I afseende å inrättning af nya Lotsplatser stadgas uti oflaåberppade Huru 
1783 års Förordn. 7: Nit finnes för Lotsningen angelägit att pånja /jOts ? 7 T r o / i J t . * ö » . • 1 hemmanandre an de redan a) ålder antagne Lotshemman, Lots bör vistas; utses, 
ar det Frälse- eller Skattehemman, vare då ägaren, så framt han 
ej skulle åt nöjas att fior hemmanet af Kronan taga vederlag, skyl
dig att, pä lika sätt som uti allmänna Lagen 28 Cap. 1 och 2 §§. 
Byggn. Balk, om Gästgifväregård stadgat är, en sådan Lots A 
sina ägor hafva, samt att på något för Lotsningen beqvämligt 
ställe åt sjösidan, inrymma så stor plats som till en stugas upp- 
byggande för Lotsen finnes tillräckelig; ankommande i öjrigt pä 
ofverenskommel.se emellan Kronan och jordägaren om och hvad för
måner han till Lotsens underhåll lemna vill, emot åtnjutande af alla 
eller någon del af de friheter som shke hemman jor Lotsningens 
skull äro tillagde ; samt uii §. 8: Med de Kronan immediate förbe— 
håtllne hemman, fiskelägen, öar och skär, hvarest Lotsplats kan fin
nas nödig att inrättas, bör åter så f örhållas, att derest de icke äro 
med åker och äng till nödigt hemmansbruk förse dde, eller åboen 
eller dess förfäder dera särdeles kostnad och arbete nedlagt, måge 
de af Kam. Colleg. (Kejscrl. Senaten) till Lotsplats användas, emot 
det Lotsen blifver ansvarig för den skatt derifrån förut utgått; 
dock bör dervid innehafvarep till godo njuta far dag efter Lag, 
samt de vilkor som tilläfventyrs , genom med honom ingånget Con- 
traet, kunna vara bestämde. Vore åter Lägenheten ett vcrkcligt Kro- 
nohemmau, och åboen till ostörd besinning derå berättigad, så bör han, 
pa sätt förut är sagd t, lemna plats för Lots, derest han ej åtnöjes eller 
är skickelig alt sjelf Lotsningen bestrida, i hvilket fall hemmanet kom
mer att alnjuta lika förmåner som andra Lotshemman.

Och pa det i framtiden lägenhet till tjenlige nya Lotsplatser ej må 
saknas, skulle det enligt nyssåberopade 8 §. åligga Kammar-Collegium 

ofverenskommel.se
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att, innan med nyssomförmäldc i Skärgården befintelige Kronolägenheter, 
någon Författning vidtages hvarigenom de från Kronans disposition skil
jas, sådant Amiralilets-Collcgium tillkännagifva, som ofördröjeligen borde 
utlåta sig, huruvida Lägenheten kan till Lolsplats vara nödvändig. Men 
sedan anmält hlifvit, att Amiralitets-Collegium, eller sedermera Förvalt
ningen af Sjöärcndcrne, icke kunde alltid på förhand meddela yttrande, 
huruvida en eller annan Lägenhet i Skärgården framdeles kunde blifva 
till Lolsplats behöflig, så har, till undanrödjande af alla hinder för 
Skärgårdens uppodling och befolkande, samt Fiskcrierues uppmuntran, 
Kongl. Majtt i nädigt Br. af d. 13 Junii 1806, kungjort genom Kam. 
Coll. tryckte Circul. af d. 22 Julii sanima år, forordnat, all de uti of- 
vanåberopade 8 §. af 1783 års Förordning omnämnde hemman och lä
genheter, mäge ät enskilde personer upplätas, endast med det, uti 
äldre Författningar foreskrefne, förbehåll, att i fall vid en när
mare reglering, Lots-Inrättning d dem framdeles skulle finnas nö
dig , platts att derä tjenlig byggnad för Lotsen uppföra mä bli] va 
lemnad; hvaraf följer, alt den nli förenämnde 8 §. föreskrifne omgång 
innan lägenheter i Skärgården kunde disponeras, numera ej äger rum.

lotsars De skyldigheter som åligga Lotshemmans åbocr, vid häfden och under- Idi r o > *’• o oo / z
S heter ~ Lållet af slike hemman, äro enahanda, med dem som tillhöra Kronohem- 

maus åboer i allmänhet, hvarom tillföreue är afhandladt. I afseende å deras 
egenskap af Lotsar åligger åter Krono Lotshemmans åbocr, likasom Lotsarnc 
i allmänhet: all förskaffa sig noggran kännedom af segellederne och farvatt
nen: att med Lolsning tillliaudagå de sjöfarande, och dervid iakttaga alla de 
skyldigheter härutinnan, som genom Kejserl. Förordn. rörande Bäk- och 
Lots-Jnrätt ningen i Finland dat. d. 17 Maj 1812 och Kejserl. Reg
lementet för Tjenstgoringen och Oeconomien inom Lötsverket af sam
ma dag, äro särskildi föreskrefne: alt i visse afsceuden äfven deltaga uti 
Ttdlbevakuingen, i anledning hvaraf den som lotsar ett Fartyg kom
mande ifrån någon utom Finlands gränsor belägen ort, enligt 23 §. 
af åberopade Reglemente, icke får lemna Fartyget, innan annan Lots 
om Bord kommit eller Fartyget vid Tullkammare undergått behö
rig visit ation: att i faststäld tour framföra ordres till nästa platts 

-eller inom eget district, men då Kronans Örlogsfarlyg hafva sådane
■ ■ expresser af nöden, betalas derföre 15 kopek Silfver för hvarje Tysk mil 

både
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både för fram- och återresan 60 ibid.: att utan särskild betalning 
fortskaffa Lots-Uppsyningsmännen under deras fäsitations resor ifrån 
den ena fördelningen till den andra §. 32 ibid.: samt sluteligen, att 
utsätta och underhålla prickar och remmare i de farvatten som till de
ras District höra. Denne sistnämnde skyldighet är, enligt hvad Kongl. Remmares 
Brefvet till Amiral. Collég. d. 17 Scpt. 1764 antyder, dem ålagd, i 
stället för Loishemmanens befrielse ifrån vägarödjning; och innehåller här- underhtll- 
om 35 §. uti Kongl. Resol. pä Allmog. Besv. d. 22 Mars 1770, att landc. 
emedan Kongl. Förordn. om Lotsväsendet af d. 19 Sept. 1696 $. 6, 
tydeligen stadgar, att samtelige Skärgårdsbonderne och Skärgärds- 
karlarne som bo näst intill Lotsfarvattnet, livad Remmare och Pre- 
kare angår, på det besväret dermed må falla Lotsarne så mycket 
drägeligare , skola vara dem till deras utsättande om Våren behjel- 
pelige, men att när de således en gäng om året utsatte äro, skola 
de sedan underhållas aj Lotsarne ;■ ty skulle dervid förblifva; hvil
ket sedermera sålunda närmare förklarades, uti 34 §. af oftaåberopade 
1812 års Kejserl. Reglem., alt vattenägaren- lemnar stänger , sänk- 
ningstyngder och andra materialier samt nödigt biträde vid utsät
tandet, men Lotsen anvisar förfärdigandet och anför arbetets gång 
på bestämd ort; och är för öfrigt, enligt 53 §. uti ofvannämndc För
ordning, Lotsen ansvarig, att alla grund, de der finnas uti eller 
vid allmänna Segelleden, äfvensom de mindre farvatten hvilkas upp- 
si g t Lotsen åtagit sig, eller blifvit ålagd, är o med väl öfver vatt
net synliga Prickar eller Remmare utmärkte, och att desse sä län
ge seglationen varar, finnas pä sina rätta ställen orubbade. Skulle 
vattenägare härvid fela i sina skyldigheter, frikaliar ej sådant 
Loisen från ansvar, utan skall han icke dess mindre vara för far
vattnens uppremning ansvarig; dock skall honom ersättas den mö
da och kostnad han härvid, ÖJver sin skyldighet fält vidkännas *).

Då remmare och prickar erfordras uti farvatten som ej tillhöra någon 
enskild jordägare, bestås naturligtvis af Kronan de kostnader som vat
tenägaren bör vidkännas: för öfrigt amnärkes att Skärgårdshemman 
icke äro uti Författningarne tillagde någon ersättning eller förmån lör 
deras besvär och kostnader vid remmares utsättande.

19



T.otrhem 
man.t fri 
huler oc. 
förniänei

146 Första A föl. 1 Art. 3 Cap. 6 §.

Utom den Lotsarnc lör Lotsningen tillkommande betalning, efter 
,j Taxan, hvarom vidare framdeles, skulle Lolshcmmaneu, såsom ersättning, 

antingen lör dc åboerne häruthman i 'omförmäld måtto ålagde skyldig
heter, eller ock för det onus Skatte- och Frälsehemmans ägare vidkän
nas då särskild Lots å hemmanet skall underhållas, enligt äldre Förfall- • 
»ingår åtnjuta åtskilligc friheter Irån allmänna oncra; men animera ingå 
desse friheter i beräkning å Lolsarnes löner, hvdka således minskas till 
det belopp som anses svara emot Irihclerne. Kongl. Förorda. och Inr- 
struetionen af d. 1 Mars 1080 bestämmer först närmare berörde frihe
ter; genom Kpngl. Circul. Brefvet d 1 I Jan. 1757 blcfvo dock desse 
förmåner till den grad inskränkte, att Loisar som innehade hemman, 
förklarades böra, lika med aiidra hemmansaboer, vara ansvarige fur 
alla hemmanen åtföljande onera och dem utan invändning utgöra, 
undantagandes skjulsvingar, men snart, derefter, eller genom Kongl. 
Brefvet till Kam. Coll. d. 10 Ang. och Collegii derå grundade Cir- 
culair af d. 13 Sept. 1702, samt Kongl. Brefvet till Amiral. Col/eg. 
d. 17 Sept. 1704, försäkrades Lotsarnc om fortfarande åtnjutande al de 
genom 1080 års Kongl. lörordn. dem tillagdc förmåner, och slutcligcn 
blcfvo, genom Kongl. Brefvet d. 13 Mars 1783 och den bär förut åbero
pade Kongl. Förorda. af d. 17 Sept. 1783$. 2, desse friheter ytterligare be
kräftade och bestämde, till följe hyaraf numera lagligen erkände .Lotshem
man njuta befrielse ifrån: Inquartering, FagrÖdjning, Bro-, 
(x ast gif ver i- och Ti ng s h u s by gg n a d, Kr on o-, (r ds t g ifv e r i- 
och Fånge skjuts samt Skallgång *);  hvarfö rutan Lotsarnes 
barn och drängar som vid Lotsningen brukas och dertill behörigen an
tagne dro, Jör Mantals penning ar njuta befrielse. Och skulle ett 
ellei- annat Lotshemman, genom särskilde Resolutioner, några flere 

*) Som Tingshusbyggnad vanligen ej verk ställes i Finland,' ritan derföve i 
stället betalas Tingshushyrekappar, följer deraf klart att Lotshemman, 
såsom befriade ifrån Tingshusbyggnad, äfven skola njuta frihet för ut
görande af oinförniäldc kappar; angående benämningen Gäslgifveri- 
skjuls visar Kongl. Brefvet d. 13 Mars 1783 att dermed menas Iläll- 
skjutsen, och således jemväl Reserveskjuts som egenteligen ej är annat 
än Ilallskjnts, och af friheten lör skjutsningar följer, att Lolshcnnna- 
nen äfven äro befriade för Fangavården och de så kallade Fåugavårds- 
kapparne.



' Lots hemmart. 147

förmåner eller friheter vara beviljade } komma de alt dem i alla 
delar till godo njuta *).

*) Enligt livad här ofvan är anmärkt, beräknas numera förenämnde Lots- 
hemmanen förunnade friheter, Lill ett visst värde i penningar, och detta 
afräkuas å den för Lotsarne bestämde Kronolön. Denne är för en Or
dinarie Lots bestämd i Staten till 25 Rub. Silfver, nien. om Loishem
manet är till ex. af .!■ mantal, beräknas friheterue för ett sådant hem
man vanligen till 15 Rubel S:r, och Lotsen, då han är åbo å Krono 
Lolsheniman, erhåller således i conlant af Kronan endast bristen, 
eller 10 Rub. S:r; är det Skatte Lolsheniman, der ägaren ejsjelf Lot
sar, erlägger han till den för hemmanet antagne Lots dessa 15 Rubel 
S:r, som ansetts svara emot hemmanets friheter, och vid sådant förhål
lande kommer, således Lotshcmmans innehafvare alt i conlant betala 
alla de friheter som de åtnjuta i afseende å allmänna onera.

Angående de Lotsar som ci liafva hemmansbruk, stadgar Kongl. 
Circul. B ref vet d. 1 Dcc. 1700, att de Lotsar i Finland som icke liaf
va något hemmans- eller jordébruk, mliga ifrån Lagmans- och Flä- 
radshöfdinge-Räntans samt Tingsgästningspehningarnes erlliggande 
frikallas, och sedermera förklarar jemväl Kongl. B ref vet den 1 Febr. 
1788 och Kam. Coll. Circ. d. 2 April samma ur, att de Krono Lot
sar hvilka ej idka hemmansbruk och således ej kunna som Bönder 
anses, mage, i jämlikhet med hvad för Lotsars Barn och Drängar 
tillf orene dr förordnadt, ifrän Mantalspenningars erläggande vara 
befriade. Angående åter de Lotsar som innchafva hemmansbruk, så 
liafva desse icke kunnat ifrån Mantalspenningar befrias• men härom in
nehåller dock Kongl. Brefvet d. 17 Mars och Kam. Coll. i anledning 
deraf utfärdade Circulair af d. 2 Junii 1760, att, angående det Lot- 
sarne i Finland skola med dubbla Mantalspenningar emot andra 
Bönder vara besvarade ,■ så ehuru det med Kongl. Maj.ts fore detta, 
utgifne FÖifattningar instämmer, alt de för sig sjelfve, hustrur, 
barn och tjenstefolk, böra erlägga Mantalsafgiften med 24 Öre S:mt 
for personen, dock emedan åtskillige motiver till Finska Lotsbetje- 
ningens lindring i detta mäl blifvit anförde, ty har Kongl. Maj:t 
beviljat bemälte Lolsbetjening den lindring, att de, med deras Tjen
stefolk, i stallet för 24 öre Smit, hädanefter mage erlägga endast 
12 öre dito mynt för hvarje person. Och som detta förordnande, rö
rande beloppet af de med hemmansbruk lörsedde Loisars Manlalspcnuhi- 
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gar, sedermera cj är ändradt eller upphäfvil, så bör detsamma ännu 
komma dem till godo, och således Manlälspenuingarne af Lolshcmmans 
åboer som sjelf bestrida Lotsuing samt deras Tjenstefolk, utgöras med 18 
kopek Silfver för personen.

Utom ofvannämnde friheter, äro Lolsarne älven, genom Kongl. Br. 
den 28 Ocl. 1681, frikallade ifrån Skjutsfätdspenuingarnes betalande för 
Lotshcmman, och uti Kongl. Br. den 13 Mars 1783 äro Landshöfdin- 
garnc anbcfallte, att ställa sig denne Författning till underdånig ef
terrättelse *);  men lör öfrigt bör Ordinarie Räntan ifrån Loishem-' 
man äfvensom öfrige utskvlder och oncra, mod undanlag.' af de här of- 
vannämndc, utgöras lika som ifrån andra hemman- och anmärkes alt 
om, såsom icke sällan inträffar, Lotshemmancn äro till Räntan indcldlc 
Mili lite- eller Lands-Slaten, så gäller, enligt Kongl. Kam. Coll. Bref 
d. 2 Junii 1760 och 4 §. af Kongl. Forordn. d. 17 Sept. 1783, i af- 
seende å den indcltc räntans utgörande antingen in natura eller med pen
ningar, äfven för Lotshémman enahanda skyldigheter som för andra in- 
delte hemman, hvilka redan förut äro omtalade.

*) Detta oaktadt finnas Lotshemmancn ej åtnjuta befrielse ifrån Skjuts- 
lärdspenningarne annorstädes än i Korpo Socken, der de äro befriade 
ifrän både Boskaps- och Skjutsfärdspenningariie.

Sluleligen anmärkes, enligt oftaåberopade 1783 års Kongl. Förord
ning.: att de hemman som äro eller blifva till Loishemman anslagne, ej 
måga derifrån dragas genom köp, byte, städja eller annorlunda, ulan 
böra Lotsverket oförryckte tillhanda hållas, §. 9: att alla angående Lols- 

7hemman, uppkommande tvister, som med Lotsverket gemenskap hafva, 
hemman, böra, ulan alseende å hemmanets natur, pröfvas och afgöras af Lands- 

höfdingarne, och, i händelse af besvär öfver desses Utslag, af Amiralit. 
och Kammar-Collegicrnc (numera Kcjserl. Senatens Oecou. JDcparl.); här
under likväl icke begripet de tvister och rättegångar som röra Frälse- 
och Skallc-Lolshemmans ägor, eller hvad Loisens tjenslgöring angår, hvilka 
tillhöra allmänna Domstolarncs upptagande <§. 10 ibid, och Kejserl. FÖr- 
ordn. d. 17 Maj 1812 §. 76; för öfrigt böra de öfver Lo is d is l ric terne 
förordnade Officerare, få underrättelse om alla frågor, som röra Lötsar- 
nes rätt af hemman, ägor och boningsplatser, för alt denne rätt bevaka; 
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och må ej Lots under den tid seglalionen varar till Domstol inkallas an
norlunda än genom rcquisiliou hos Lols-Chcfen.

Gästgifvaregårdar räkna sin ålder redan ifrån Konung Ma- Gästgf- 
gnus Ladulås tid, då det förordnades alt Tavernare eller GästgifvarcdarsSupp- 
skulle sättas vid allmänna vägarne; men inrättningen deraf torde dock komst. 
hafva fortgått ganska långsamt, och lära de skyldigheter Gästgifvarene 
ålågo ansetts ganska besvärlige, emedan Kongl. Patent, d. 1 Sept. 1584 
förunnar dem ett års frihet lör alla utskylder, och sedermera årligen be
frielse för gärder, körslor, dagsverken, ulskrifning och annan småhjclp. 
Sedermera har Gästgifvcriernes antal betydcligen ökats, och särskilde fri
heter blifvil dem tid efter annan tillagde.

I allmänhet 
och Häradet derå 
åboen icke ville 
skulle jordägaren sjclf bygga så framt han ville Gästgifveri hålla, ville 
han det ej, och om annat tillfälle för Gästgifveri inrättning ej gafs, skulle 
han vara skyldig, att antingen laga vederlag af Kronan för hemmanet, 
eller ock derå tillåta Gästgifveriels anläggande, dock alt i sådant fall, 
Häradet äfven vore skyldigt att bygga hus för sjelfva Gästgifveriet. Dcsse 
stadganden igenfinnas uti ganska många äldre Författningar, och åro slu- 
teligcn upprepade och införde uti det i ämnet ännu gällande 28 Cap. 
Byggn. Balk. samt 1734 års Gäslgifvare-Ordning. Sedan Gästgifveriet 
en gång är uppbygdt bör det af Gästgifvarén vidmagthållas, hvarföre 
ock, enligt 15 §. Besol. pä Alltnog. Besv. d. 16 Mars 1739, Allmo
gen i Iläradet icke mä betungas med de Gästgifvaregärdars j'för
bättrande eller ä ny o uppbyggande ä. Kronojord, hvilka Häradet 
tillför ene uppbygt, och sedan, under den tid någon Gästgifvare der 
bott, blifvit Jörfallne, enär andra samma Gästgifvaregårdar vilja 
uppbygga och der enligt Lag Gästgifveriet uppehålla. Likaså bör 
å Skattehemman, Gästgifveriet, sedan det en gång med laga åbyggnad 
är försedt, af jordägaren vidmagthållas *).

Uti Kongl. Brefvet d. 31 Maj 1763 stadgades, att då Skatteman'efter
satte sine skyldigheter såsom Gästgifvarc, och sig deruti ej ändrar, 
skulle han dömmas förlustig sin skatterätt, dock att han återfår sin

borde Gästgifvcricrnc helst anläggas å Kronohcmman, Tnrättnin, 
uppbygga de för denne inrättning nödige hus, derest 

dem sjelf uppbygga; på Frälse- och Skattehemman °
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Om Frälseman nekar till Gåstgifvaregårds anläggande å 

Frälsehemman, har Landshofdingen , enligt Kongl. 33 ref vet den 25 
Ocl. 1769, alt sådanc mål Lag och Författningarne likmätigt af- 
gora, då den som dermed ej ålnÖjes äger derutinnan ändring söka. 
GästgifVaregårdarnc böra, likmätigt 1 §. uti 1734 års Gäslgifv. Ordning, 
ej vara längre från hvarandra än högst 2 mil, är längre, väg 
dem emellan eller ock att, for andra orsakers skull, ny Gästgifvare- 
gård anläggas hör, och det ske kan, då äger'LandshöJdingen, om 
jorden är Krono eller Skatte, sedan Ilärads-Rätten hört alla ve
derbörande och med dess utlåtande inkommit, utse någon tjenlig 
lägenhet- dertill. Numera anses dock vanligen Gästgifveri inrättning, för 
jordägaren så förmånlig, i anseende till de friheter och förmåner som 
dermed följa, att i sednare tider fråga ej torde uppstått, hvarken om' 
några hinder ifrån jordägarens sida emot Gäslgifvcris inrättande, eller om 
Häradets förbindelse alt derå bygga nödige hus, utan uppbyggas desse 
i allmänhet af jordägaren eller åboen.1 o

Gästgifi-a- CTppå allmänna. Gästgifvarcgårdar bör, euligt 2 §. af 1734 års åbe- 
bj^aiad. ,ni,adc stadga, vara nödige has för v äg farande, såsom Sal med 

si ne Kamrar, Stall och Fagnslider, och dr Gästgifvaregåir den på 
en aldeles skoglös ort, eller eljest af så svaga vilkor att Gästgif- 
vareh ej förmår bygga, prof ve sådant LandshÖf dingen, och gifve

■ hela. Häradet så vål Krono- som Skatte- och Frälsehemman nödig 
hjelp dertill.

Gfatgifra- f)e tiJ] Gästgifvaregårdar auslagnc hemman, äro dels indcltc dels 
dig/ifcr. Kronan behållne, och tillhör åboernc eller ägarene derå, enahanda rät

tigheter och skyldigheter i afseende å åboeskapet eller besittningsrätten, 
hemmanens bäfd och underhåll, samt räntans utgörande, och andra om-

skattclösen. Detta Kongl. Brefär likväl upphäfvet genom 24 af Kongl. 
Förklar. d„ 11 Dec. 1766, och strider jemväl numera emot.de fri- och 
rättigheter som genom Kongl. Förordn. d. 21 Febr. 1789 blifvit Skatte
hemmanen lillagde; men som underhäll af Gästgifveri är, då omstän- 
dighelerne sä fordra, ett Skattehemmanen ovillkorligen åliggande onus, 
så kan och bör Skattehemmans ägare tillhållas, att uppfylla'sina skyl
digheter i detta afseende, på samma sätt som i fråga om andra hem
manet åliggande allmänna onera.

emot.de
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sländigheier, sofn för hemman i allmänhet öro förut uppgifne. Ankom
mande det jemväl ä åboen eller jordägaren, att antingen sjelf, om han 
derti.ll dugelig finnes, förestå och ansvara för Gästgifvcri inrättningen, 
cdler ock att dcrlill antaga en särskild person såsom Gästgifvare-, dock 
med vederbörligt tillstånd, och åligger det, likmäligl Köngl. Brefvet 
den 25 Oct. 1769 och 18 §- af 1734 års Landshöfd. Instruct., ZzO/ztZ.v- 
höfdingen, att noga handhafva och tillse, det allestädes ä Landet 
skickelige Gästgifvare förordnas , som de Resande välj'ägna och Jör- 
fodra. livad åter angår innchafvarcucs skyldigheter i deras egenskap af 
Gästgifvare, så bestå desse hufvudsakeligen, uti handhafvandet af ord—, 
ning vid skjutsniugen, samt omsorgen om Resandes behöriga fortkomst, 
herbergeraude och förseende med särskilde nödlorfler, hvilket allt finnes 
närmare bestämdt uti ofvanåbe,ropade Gäslgifvare-Ordning, samt den derå 
mcddeltc Kongl. Förklar, dat. d. 11 Dec. 1766.

Emot desse skyldigheter, åtnjuta Gästgifvare, enligt 29 §. af Gäst- Gästgif- 
gi fvare-Ord ningen , frihet for Rot er ing pä det hemman hån äbor pfn 
efter dess storlek, beskaffenhet eller farväg, sä vida det härtills utApder 
derföre blifvit befriat, jemväl ock för Skjutsf är dsjten ningar, oc,lon*ra' 
och förklarar Kam. Coll. Bref till Landshöfd. i Abo den 26 Nov. 
1736, att denne befrielse för Skjutsfärdspcnningarne skulle så förstås, 
att Gästgifvarcne i Länet skulle åtnjuta en Lön af 6 .Daler S:ml, sya- * 
rande emot Skjutsfärds- och Dagsvcrkspcnningarne för ett Mantal, hvil- 
ken lön komme atl årligen utbetalas af Skjutsfärdspcnningarne; men se
dermera innehåller Kam. Coll. Br. till Landshöfd. i Äbo d. 4 Dec. 
1766, att Kongl. Maj:t genom nådigt Bref till Collegium af d. 18 Nov. 
1766, beviljat ett tillkommet Gästgifvcri^ en ärlig lön af 2 Dal. S.mt 
pil lika sätt som andre Gästgifvare är tillagt, hvaraf synes att ett 
lika förhållande härutiimau icke existerar, utan åtnjuta en del Gästgil- 
varc, mera, en del mindre, och en del alldeles ingen Lön.

Ifrån I nqvar tering äro Gästgifvaregårdar, genom 1719 års Quar- 
ter-Ordning samt 8 och 9 §§. af Resol. pä Alltnog. Besv. d. 25 Maj 
1720, jemväl frikallade.

Angående Gästgifvaregårdars skyldighet att uti K ron oskjuts dcl- 
*aSa\ Sa är derom intet särskildt stadgadt, men som enligt 12 §. af 1734 
ars Stadga, Gästgifvare äro ovillkorligen skyldige atl, sedan Hållskjutsen
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är utgången, tillhanda hålla de Resande sine egna hästar, hvarfore äfven 
desse alltid böra vara å Gästgifvaregården till hands, fördenskull, och 
då af enahanda orsak äfven de som till Reserveskjuts äro anslagnc, uti 
6 $. af Kongl. Förklar, d. 11 Dcc. 1766 befrias ifrån Kronoskjuts, så 
följer otvifvelaktigt af allt detta, att Gästgifvare äfven böra ifrån Krono- 

öfrige skjuts frikallas. Dessutom äro Gästgifvare, genom 34 §. af Gästgifvare- 
Ordningen, tagne uti särskildL hägn för allt våld och oförrätt, och är 
dem tillåtet, att till de Resande utminutera bränvin samt andra deras för
nödenheter ■ af hvilken orsak, och till förekommande deraf att något 
förfång häruli icke må dem tillfogas, 7 §. 4 mom. Kongl. Förklar, d. 
11 Dec. 1766 förbjuder, alt ingen Krog får vara inom en half mil nära 
Gästgifvaregård.

I fall till Gästgifvaregär dens understöd nägot litet hemman 
eller ängestycke, hage eller torp för detta vore af Kongl. Maj:t 
anslagit, skall Gästgifvaren der vid blifva bibehållen pä de vilkor 
han det innehaft *).  Och pä de orter der Gästgif varegärdarne 
och Gästgifverierne , efter skedd undersökning vid Tinget i Allmo
gens närvaro, eljest med de tillforene meddelte förmäner icke up~ 
pehällas kunna, har LandshöJdingen att inkomma med dess under
dåniga förslag, hvad friheter efter ortens och farvägens beskaffen
het dem skäligen lemnas må, 28 §. 1734 års Gästgifv. Ordning. Af 
sådan anledning åtnjuta äfven någre Gästgifvericr, särskilde friheter, utom 
de som i allmänhet äro beviljade, och i afseende å desse specielle fri
heter gälla de i hvarje fall meddelte Resolutioner; såsom till exempel på 
Aland, der Gästgifvericr finnas hvilka hafva anslag af dels hemmans- 
Räntor dels Krono-Tionde till sitt underhåll. För öfrigt gäller angående 
Gästgifvaregårdars skyldighet att uti allmänna ulskylder och onera del
taga, hvad om Krono och Skattehemman i allmänhet är aufördt.

_______________ §• ’

Såsom exempel på ett sådant förhållande må här anmärkas, att Kakkis 
Gästgifveri i Sjundeå Socken åtnjuter efter Bref och Confirmalion af 
d. 4 Mars 1685, Hästböhle hemmans ränta, hvilken är detta Gästgif
veri underlagd som höslag, enligt annotation uti 1777 års Persed le- 
Jordebok.
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§.'7.

Om de Städerne i Landet donerade hemman.

För atl ej allenast bereda Landtmannen tillfälle att afsätta sina pro- 
dueter, och i utbyte deremot erhålla hvad han utaf andra orters alster 
hade af nöden, utan äfven till inhemska industriens upphjelpande genom 
Handtvcrkericr och Fabriksinrätlningar, hafva Städer blifvit anlagde, och 
dcrtill ålskillige Kronans hemman anslagne. Desse hemman äro, efter 
ändamålet med Donalionernc, af 2:ne slag; antingen äro de nemligen, 
vid anläggningen af Städerne, derunder inlagde, eller ock äro de blott 
med räntan anslagne, till aflöniog för Stadens Styrelse och andra dess 
allmänna behof.

De förre eller de, sotn. orden i Donationerne vanligen lyda, Sta- Siadsjor- 
den till utrymme och mulbete donerade hemman, hafva, i och Diedtf^X^'z 
detsamma de till sitt ändamål begagnats, upphört att existera såsom hem- ochdöpo- 
man, och benämnas äfven uti Författningarne för Sta ds jord. Hvad 
deraf till tomter och allmänna platser behöft användas, är först undan
tagit, det öfrige har blifvit begagnat, dels till åkrar och ängar för Bor
gare eller till Stadens samfälta gagn, dels till mulbete. Och stadgades 
härom redan, uti Kongl. Forordn. och Stadgan om Städernes admi
nistration d. 20 Dcc. 1619 §. IG, att de Städerne donerade ägor och 
lägenheter, skola till Stadens nytta användas, samt uti 14 §. af 1647 års 
Resol. på Stad. Besvär: alt den .Ak er som en eller annan Stad kan 
vara förundt, och hörer in partieulari till visse Tomter i Städerne, 
icke må derifrån genom köp eller förbytning, efter hvar och en pri
vat Borgares godlycko, a [händ blifva; hvarmed instämmer 4 §. 5 
mom. af 1655 års Riksdags Beslut, samt Resol. på Städ. Besvär år 
1672 §. 27 och år 1675 §.22, hvilken sistuäninde härom förklarar: att 
den åker eller jord som är lagd till Staden, må Ull ingen annan 
än Borgerskapet f urpantas eller abalieneras, och att Städerne, emot 
skälig betalning, ägde tillÖsd sig den åker och jord som af andra 
Socieleter för tiden häfdas, och under Staden med rätta ligga bör. 
Likasa innehåller, angående den tdl Tomter anslagne Stadsjords använ
dande till sitt ändamål, Resol. på Städ. Besv. d. 31 Mars 1649 §. 22 
och 2 Julii 1655 §. 13, att hvilken, anten yldel eller Oadel, som 
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hafver någon Toinpt, och den innan tre år med nödige huus och 
våningar icke bebygger, och den så hdfdar, med fyllning der så 
behöfves så ock gatuldggning, att Staden kan hafva der heder och 
åtminstone ingen vanhedek af, han skall hafva förverkat tompten 
under Staden.

' Ff tj - Af det ofvananforde finnes, att Stadsjorden ifrån äldre tider ansetts 
böra oförryckt bibehållas under Staden, och i enlighet dermed förkla- 

Ucnerat. ras äfven, uti Resol. på Stad. Besv. d. 13 Julii 1719 §. 21, att hvad 
förre Konungar till Städerne, vid deras första fundation och seder
mera, donerat och förldnt af åkrar, jord, tompter, quarnar etc., 
bor, efter privilegiernes och donationsbrefvens innehåll, till de der- 
utinnan anslagne usus förblifva , och icke till någon utan högsta 
nöden förpantas, då det först 13 orger skåpet bor hembjudas, och 
dar Bor ger skåpet ej gitter, då af Stadsens medel inlösas,-men al
drig evärdeligen abalieneras , hvarken till Borgare eller främman
de, utan äga Städerne i gemen altid mackt, samma ägor till sig 
att inlösa, dock att de, som sig dem lag ligen förskaffat, fullkorn— 
ligen förnöjas för all nödig och 7iyttig förbättring ; hvilket ytterli
gare stadlästes genom Kongl. Försäkran för Städerne den 23 Febr. 
1789 §. 4, innehållande: att de Städerne donerade, förlänte och un
der namn af Stadsjord begrepne, ägor, skola orubbade vid Städer
ne bibehållas och f örblifva, samt icke förändra sin natur , i hvars 
hand de komma måge. Och har för öfrigt naturen af Stadsjord blifvit 
än närmare bestämd och förklarad, uli Kongl. Brefvet till samtel. Hof- 
Rätterne och LandhÖfdingarne d. 25 . Sep t. 1745, som derom i kort- 

Farmare het innehåller: att aldenstund, uti Kongl. Resolutionen på Borgerska- 
^om^atu- Pets bJpsala Stad Besvär den 6 Aprill 1664, förordnat är, att de

ren af åkrar som är o, af framfarne Konungar, Staden till dess allmän- 
Stad^jord. tänkte, och dess Borgerskap förundte till att häfda och

bruka,icke kunna dragas under sådane vilkor, att hvar och én som 
hafver dem undfångit, må öfver dem hafva sådan förvaltning, 
som Öfver sin egen grund och egendom; utan har af sig ten varit, 
att Staden i gemen, efter Brefvens lydelse, skulle njuta afkomsten,. 
och Borgerskapet samt innevånarene, helst de som icke med handel 
eller handtverk förmå sig underhålla , sådane Staden förundte åkrar . 
for af rad och skälig af gift häfda och besitta, dock så att ingen 
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tillstädjes derigenom , och af äkommen häfd, tillvalla sig nägon egen
dom och ägande ratt der af, mindre sädane försälja', bortbyta elle.r 
forpanta; utan när en antingen dör, eller eljest Öfvergifver åker
bruket, ellei' ock f ör skäliga orsaker skiljes derifrän, sä skall det 
stä Landshöfdingen med Magistratens tillhjelp fritt, samma äker 
till en annan, för viss af gift och föregången städsla, att Öfverläta; 
och Kongl. Maj:t jemväl, uti Landshöfd. Instruct. af den 4 Hov,. 
1734 §■ 18, förordnat, att det som är till Borgerskapets allmänna 
bruk och nytta gifvet, icke mä ryckas derifrän och dragas under 
nägra särskilde personer, säsom särdeles vid äker och ängs lotter 
och annan Stadsens allmänna tarf och fördel, hvilka ä somlige or
ter blifvit försålde, och kommit i andras händer din deras som Bor- 
garetunga och last draga, eller ock blifvit borgerskapet emellan, 
olika för delte, hvilket allt af Landshöjdingen och Magistraten bör 
rättas; Fördenskull bör sjelfva Gäfvobrefvet i allt vara en noga 
gegel. Och om nägon jord eller egendom blifvit Staden gifven, att 
därunder nyttjas och brukas, och där icke utsatt finnes att visse 
personer eller nägon viss Stat dermed bör understödjas, dä kommer 
en sädan jord, som till Slädens allmänna nytta skänkt är, att an
ses pä det sätt som förenämnde i Landshöfd. Instruction inne- 
häller *).

#) Till närmare upplysning i detta ämne, mä här, angående afhandlingar 
enskilde personer . emellan, om Statsjord, anföras följande praeiudicat 
uti ett af Kongl. Maj:t sluleligen åtgjort mål, hvarigenom 1'örfatliiin- 
garnes innehåll blifvit bestämdare förklarat. Sedan uti Helsingfors Stad, 
ålskillige delar af Stadsjorden blifvit upplåten enskilde medlemmar ad’ 
Borgerskapet, hvilka sedermera dem till andre af Borgerskapet för
sålt, och sädane man emellan slutne köp äfvcn vunnit Magistratens 
stadfästelse, sä hade Landshöldingen gemensamt med Magistraten för
ordnat, att denne i enskilde händer varande jord skulle återkallas un
der Staden till Magistratens disposition, dels med dels utan fastställd 
ersättning ifrån Stads-Cassan, efter*  hvars och ens åtkomst, hvaröfver 
underdånige besvär blifvit anförde; och derå har Kongl. Maj:t, uti nå
digt Utslag af d. 31 Aug. 17S4, förklarat: att den jord som dä var i 
fräga, vore en Staden gifven förtätning, hvilken icke kan ikläda sig 
annan än Krononalur, foljagteligen icke söndras eller under ägande 
rätts vilkor ät nägon enskild öfverlätas, och att der detta skedt, sä- 
clant är olagligt som bör ätergä, hvarvid slutne afhandlihgar samt
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jjuru Siadsjordcu, som enligt det ofvananforde aldrig får till enskild ägo
S/adpor.-l öfvergå, förvaltas, till Stadens gagn, nnförtiden vanligen på det sätt, alt 

or. a tas. jcn antingen på viss tid utarrenderas, och arrendesummorne ingå uti 
Stadens Cassa till bestridande af dess allmänna utgifter, eller ock så alt 
den fördelas emellan Borgerskapels medlemmar lill understöd lör den 
Borgerliga lunga de draga. Stundom äro äfven visse delar deraf anslague 
Slädens Embcls- och Tjeustemån, såsom förbättring i deras lönevillkor. 
För öfrigt anmärkes all under seduaslc århundradet, då inhemske Ma- 
nufaclurcrnc och Fabriquerne njöto en synnerlig omvårdnad och upp
muntran, förordnades, uti Kongl. Brejven den 14 Sept. 1752 och 4 
Nov. 1//2, alt Slädernes uppodlade jord, borde användas endast lill plan
teringar al Fabriquesväxler, såsom Lin, Hampa, Tobaksblader, Färgväxter 
m. m., derlill Slädernc skulle uppmuulras, på sätt äfven Kongl. Iiistruct. 
for Plantage-Dlrecteuren i Finland d. 7 Sept. 1702 och Com. Coll. 
Kungör, d. 18 O et. 1774 upplyser, men numera är delta för allmänna 
industrien vigliga ändamål glömt, och Sladsjorden häfdas vanligen lika
som Bondehemman.

erhållne lagfarter och fastebref, såsom gifne å annan mans egen
dom, ej kunna, i vägen ligga. Detta har Kongl. Maj-.t äfven funnit 
instämnia med Kongl. Brefvet d. 25 Sept. 1745 och 18 af lustruc- 
iion f ör Landshöfclingarne, hvarmed dem är ålagt alt tillse det så
dan jord icke må dragas ifrån Borgerskapets allmänna bruk och 
nytta, under någre särskilde personer, eller Borgerskapel emellan 
olika fördelas; hvarföre allt hvad klaganderne anfört emot laglig
heten af jordens återkallande vore ulan all grund, och emot Förfatl- 
ningarnes tydeliga innehåll stridande; men i anseende till särskilde 
ömma och granlaga omständigheter, samt lill undvikande af vidlöf- 
tige hemulstvisler, ville Kongl. Maj-.t, af Kongl. nåd, tillåta kla
ganderne, att vid ny ttjorätten af den omtvistade jorden få cjvarblifva, 
till dess de framdeles förr eller sednare skulle finna sig i belägen
het, att samma jord till större eller mindre del för yttra eller ifrån 
sig skilja, då det blefve det öfrige Borger skåpet förbehållet och öp
pet, att jorden infria och inlösa ej'ter det pris som den säljaren be
visligen uti inköp kostat, derunder likväl ej beräknas, om någon nö
dig och nyttig byggnad dertill blifvit gjord, som efter öfverenskom- 
melse eller mätisnianna ordom betalas. Aliggandes Landshöfdingen 
och Magistraten att i återvinnings frågor af denne natur gifva skynd
sam laglig handråkning.
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De jordägor som egcnleligcn höra till Staden, och äro derunder afhystc Forumför 
sa att inga Bönder dem bebo, skola, enligt Resol. pä Städ. Jdesv. d. 16 
Mars 1689 §. 3, sortera under Stadens jurisdielion, i enlighet hvarmed Stadsjord. 
stadgas uti Resol. pä Städ. Besv. den 19 Jan. 1757 §. 18, all: När 
tvist uppkommer angående nyttjande rätt af Sladsjord, missbygg— 
nad eller vanhäfd dera, åverkan och husesyner m. m., som hafva 
sin grund af den jord och mark, som, efter privilegier och Reso
lutioner, antingen inom Stadens rågång belägen eller ock Städerne 
till utrymme och mulbete donerad och förlänt är, samt i stod der- 
af nu och framgent är skattfri, så skola slike tvister, då jorden 
hvarom tvisten angår, är under Staden af hy st och derifrån ej af— 
skild, af Stads-Rätt upptagas; och observeras härvid jemväl alt, lik- 
mäligt 45 §. af Resol. på Städ. Besv. d. 7 Julii 1752, Landshöfdin- 
garnc böra med Magistraten gemensamt öfvcrlägga uti de Slädcrncs iord 
rörande frågor eller hushållsmål, och att underdånige besvär öfver de i 
slikc mål meddelande Utslag, anföras uti Kcjscrl. Senatens Occonomiie- 
Deparlcmcnl inom 90 dagar efter Utslagets datum, enligt Kongl. Brej- 
vet d. 25 Sept. 1745 och Kejserl. Förordn. d. 5 Maj 1810 $. 4. Der 
åter, uti mål af nyssnämnde beskaffenhet, Magistraten allena, och utan 
föregången communicalion med Landshöfdiugen, meddelat Utslag, må 
den dcrnicd missnöjde besvär anföra hos vederbörande Landshöfdinge, 
inom en månad efter erhållen del af Utslaget j och sedan Landshöfdiu- - 
gen derå meddelat dess Utslag, är del först parten tillåtet alt, på före
nämnde sätt, underställa målet Hans Kejserliga Maj:ls nådiga pröfning. 
Kongl. Förklar, d. 20 Dcc. 1773.

Då, enligt hvad redan här förut är anmärkt, de Städerne till ut- Stadsjord*  
rytnme och mulbete undcrlagde hemman, helt och hållet förlorat deras 
egenskap eller natur af hemman, så äro de icke eller på lika sätt som andra 
hemman införde uti Jordeböckerne, utan upptagas der endast till nanm , 
men utan ränta, hvarföre de äfven ifrån alla utskylder och onera äro 
frikallade; dock erlägges ännu af Släderue, för de derunder till utrymme 
och mulbete donerade hemman, Boskapspenningar samt uti uågre 
Städer jemväl Krou o-Tiondc, hvarom vidare framdeles-, dessutom har 
älven någon gång besittning af Sladsjord blifvit tagen såsom grund, för 
den Städerne, euligt Gästgifvarc-Ord ningen, åliggande skjutsningsskyl- 
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dighet *).  Och för öfrigt har jemväl, enligt hvad Kongl. Brefvet till 
Kant. Coll. d. 6 Febr. 1797 uti ett särskildt mål innehåller, den Stä- 
dernc, till Borgerskapets allmänna bruk och nytta, donerade jord, an
setts böra, i cp billig jcmförelse emot de ö frige Borgerlige fomiåncrne, 
uti Slädcrucs Båtsmaushåll deltaga.

*) I anledning af Helsingfors Stads Äldstes underd. besvär derölver, att 
skjutsningsskyldigheten blifvit Borgerskapet ensam ålagd, har Kongl. 
Maj:t, uti Bref till Kam. Colleg. den 1. Junii 1785, förklarat, att som 
Stadens jord innehades af private personer utom Borgerskapet., och det 
vore en obillighet, att de Borgare, som ingen del undfått af den till 
Stadens och Borgerskapets understöd förlänte jord, skola vidkännas en 
lunga som fastmera synes böra åtfölja en slik förmän; fördenskull hade 
Kongl. Maj:t funnit bäst vara, att alle som i Helsingfors Stad innehaf- 
va jord, de må vara Borgare eller icke, i proportion af denne deras 
innehafvande. jord, må i skjutsningsbesväret deltaga.

Magisira- Ilvad åter beträffar, de Städcrne, till Magistratens allöning, med 
ien*räntan  förlänte hemman, så äro desse ifrån de här förut omtalade, un- 
ÅezHwan. dcr Släderne inlagde hemman, i så måtto helt och hållet skilde, alt de 

sednare blifvit med både jord och ränta Släderne undcrlagde och der- 
• under afhyste, men de förre åter halva fått qvarstadua uti åboerncs be- .

sittning, och Staden har endast blifvit berättigäd att derifrån uppbära 
räntan-, hvarförc de, likmäligt 3 §. af 1689 års Resol. på Städ. Besv., 
icke eller sortera under Stadens Jurisdiclion, utau under Lauds-Rält.

I allmänhet tillhör det Magislratcrnc, likmäligt Kongl. Resolutionen 
för Abo Stad den 14 Dcc. 1732, Kongl. Brefvet d. '4 JNov. 1757 t nr. 
fl., att immitiera. åbocr uti slikc Städcrne donerade aflöningshemman; 
men huruvidt Stadens och åboerncs ömsesides rättigheter, den förres alt 
åboerne efter behag uppsäga, och de sednares att, emot utgörande af 
Jordeboksränlan, sitta odrcfne, sträcker sig, delta, äfvensom hemmanens 
större eller mindre friheter för allmänna utskylder, ankommer på lydel
sen af Donatious-Brcfvcn, samt de derå sedermera tid efter annan gifne 
förklaringar.

Åboemet Såhmda är, genom Hans Kejserl. Majds nådiga Utslag af den 
ra“- 23 Maj 1815, i afseende å de Abo Stad, till Magistratens allöning, un
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der full ägande rätt donerade hemman, förklarade: att alldenstund desse 
hemman förut varit Krono, och Kronan, vid donationen eller jordägande 
rättens öfverlåtaude åt Staden, icke kunnat eller velat fråntaga åhoerne 
deras rättigheter till hemmanens besittning, eller tillägga Staden dertill 
större rätt, än Kronan förut sig förbehållit-, och för öfrigt, genom Kongl. 
Resol. d. 14 Dcc. 1732, Magistraten tillagts rätt alt af—och tillsätta Bön
der på sine Löningshernman, på samma' sätt som i detta afsecudc sked
de med Acadcmieheminanen, å hvilka s.ednare åter åhoerne njutit den be
sittningsrätt som i allmänhet varit Kronohemmans åboer tillagd, hvarföre 
ock Stadens hemman i långliga tider, man efter man varit besullne af 
samma slägter, hvilkas afkomlingar alltså ägde en i Förfatlningarnc grun— 
dad rätt att erhålla åboeskap å den jord deras förfäder innehaft och od
lat; fördenskull, och på flere andra upptagne skäl, skulle åhoerne å de 
Abo Stad förlänte aflöningshemman vara tryggade vid besittningen af 
sine åboeude hemman, så länge de sine skyldigheter behörigeu fullgjor
de, och Magistraten således icke äga att dem ulan lagliga skäl afhysa 
eller räntorne derå förhöja.

Troligen är forhållandet enahanda med de aflöningshemman som 
äro de öfriga Släderne donerade; så alt i allmänhet Städérne synas äga 
till desse hemman den jordägande rätt och alla deraf följande rättighe
ter, som förut, eller den tid donationen skedde, tillhört Kronan; men 
de utvidgade friheter som genom sednarc Författningar blifvit Krono— 
hemmans åboer förunnade, torde likväl icke kunna sträcka sig till åbo- 
erue å Slädemes aflöningshemman, ulan desse få åtnöjas med de in
skränkte rättigheter Kronoåbocr i äldre tider ägde, och hvilka hufvud- 
sakeligen bestodo deruti, att åhoerne skulle sitta odrefue så länge de i 
rättau tid erlade räntan, och fullgjorde öfrige åbocskyldighclcr, samt att 
åboerncs barn voro berättigade att uti åboeskapet efterträda föräldrarne, 
på enahanda villkor hvaruuder hemmanen innehafts af dessc sednare.

Ilvad åter angår ifrågavarande hemmans skyldighet, att nti allmänna Vtskylder 
,utskyider och onera deltaga, så ankommer äfven detta å innehållet af <K/l0Ut'a- 
de derå gifne Donaliousbref. Vanligen är hela Jordeboksräntau Staden 
anslagen, men för de Helsingfors Stad donerade aflöningshemman äro 
likväl Dagsverks- och Skjutsfärdspenningarne Kronan behållne; för öfrigt 
böra desse hemman ansvara för alla andra utskvlder och allmänna onera 
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likasom ö frige Kronobennnan, derest de icke genom särskilde Privilegier 
och Resolutioner äro derifråu frikallade.

städernes Sluteligen må här i sammanhang med afliandlingen om Sladsjord 
au!"i""der oc^ Slädernes hemman, tilläggas: alt Landets Städer i allmänhet, ut- 

oc/i öiiera. göra och ansvara för följande ntskylder och preestatiouer till Kronan, 
samt allmänna oncra och skyldigheter, nemligen:
l:o Bosk a ps p enningar, och i visse Städer äfven Akerskatt samt 

Kr o n o-l i o n d e, för den under Staden inlagde jord.

2:o B åls mans håll eller numera Vacance afgift för befrielse ifrån 
Båtsmäns anskaffande och underhåll, hvilken praestation är beräknad 
dels för Stadsjorden dels för Borgerliga näringen.

3:o Bränvinsarrcndc, som beräknas efter Stadens folkmängd.
4:o Underhåll al Gäslgifveri och Skjuts till Resandes fortkomst.
5.-0 Väga- och Bro-byggnad inom Stadens afhyste ägor.
•G:o In q var tering ej blott för tågande Troupper utan äfven för Gar

nisoner; dock att Städerne i möjcligaste måtto för Slåndqvarter för
skonas.

7:0. Allmänna Hus och Byggnader, såsom Kyrka, Prcstcgård m. m.: 
hvarförutan Städerne jemväl åligger underhålla deras Fattige, och 
åtskillige andra Slädernes enskilde cconomiske behof.

Beloppet af desse ntskylder och oncra, samt grunderne hvarefler 
de utgöras, kommer all omtalas framdeles under ofvannämnde Titlar,

4:de Cap.
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4:de C A P I T LE T,

Om Nybyggen.
Till Lands-culturcns upphjelpande, stadgades, uti Kongl. Brefvet 

till samt el. Landsliöfdingarne d. 18 Febr. 1757, alt icke allenast Frälse- 
ocli Skatteägare, ulan ock Kronohemmans åboer, ägde fri- och rättighet, 
alt på hemmanens enskilde ägor och utmark, upptaga och bygga Torp 
och Nybyggen för sine barn och anhörige; men som dervid tillika för
klarades, att de Torp och Nybyggen som igenom Kronoboudes flit blif— 
vit eller blifva upptagne, borde utan skallens förhöjande hlifva en rätt
mätig belöning lör åboen, och att slike Nybyggen, på hvad slags jord 
som helst, aldrig skulle skiljas från sine Solstäder, eller emot jordägarens 
vilja dragas ifrån dess fria ägo och nyttjande, än mindre roteras och 
skallläggas; fördenskull, och då så beskaffade Nybyggen endast äro att 
anses såsom appartinenlier eller förbättringar på en enskild egendom, så 
kunna de icke eller hänföras till sådanc nybyggen som här äro i fråga.

De Nybyggen som nu skola utgöra föremålet, halva i sednare ti
der tillkommit, genom hemmans anläggningar å Kronans allmänningar och 
öfverloppsjordar; och ehuruväl dessc, efter tilländagångne frihetsår, äro 
af enahanda natur och underkastade lika skyldigheter med vanlige Krono 
och Skattehemman, så skilja de sig dock, ifrån de sednare, uti sättet 
huru de tillkomma och skattläggas, äfvensom i afseende å grunderne för 
Jordeboksräntans utgörande; och då Nybyggen jemväl, till följe häraf, äro 
under särskild Titel i Jordeboken upptagne, så har det ansetts lämpeli- 
gast alt här älven särskildt afliandla dem.

§. 1.
Om Nybyggens uppkomst samt sattet huru de anläggas.

Uti 8 §. af 1688 års Häradsfogde Instruction stadgades redan, 
att de Nybyggen som äro belägne på allmänningar eller annorstädes, hor-^?"-™*"  
'de till mantal och ränta skattläggds. Likaså förordnades, uti Kongl. För- °mst’

21 
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klar. d. 5 April 1739 §. 7, alt Landshöfdingarne skulle tillse all stora 
skogar och ödemarker varda uppodlade och efter hand till hemmantal 
skattlagde; och kort förut biel älven, uti Kongl. B ref vet den 27 Julii 
1737, sladgadt: att hvarest tillfällen äro till Nybyggens anläggande i 
Carelen, uppå så långt aflägsne orter, allmänningar och ödemar
ker, att de åboer som nu hafva sine hemman, icke behöfva dem, 
skall Carelske Commissionen draga f örsorg om deras ref- och skatt- 
läggnings sedan lentna till Landshöfdingens göromäl alt förse 
dem med åboer, och determinera visse och nödige frihetsår; såsom 
ock sådane Nybyggen jemväl bora förses med så mycken skog och 
mark, som kan vara nödtorftig och tillräckelig. Och på det all
mogen mätte uppmuntras, att så mycket förr på slike vilkor upp
taga och bebygga sådane lägenheter, benådar Kongl. Maj:t dem 
med Skattemanna rätt, likasom hade de densamma med penningar 
inlöst.

Men som likväl största delen af jorden i Landet, då ännu liäfda- 
des eller försvarades under Byalagen och samlällighcterne, och Krono- 
skogar eller allmänningar således icke existerade annorstädes än uti öde- 
markerne, så lära Nybyggens anläggningar långsamt framskridit före år 
1775, då, uti den för Finland utfärdade Storskifts Förorda. af d. 27 
Junii 1775 §■ 5 mom. 27, samt den deröfver d. 25 April 1777 gifne Kongl. 
Förklar., påböds, alt, vid de då anbcfalllc Storskifts delningar i Landet, 
de gamla hemmanen af Krono och Skaltenatur, icke finge, af de sam- 
fälte ägomassorne, bibehållas vid mera ägor än som, efter ett visst för 
hvarje Mantal bestämdi Tunnclandlal, svarade emot deras förra mantal, 
och att återstoden afQ ägornc skulle tillerkännas Kronan under namn af 
Ö fve rl o p ps j o r d. A sådan öfverlöppsjord halva sedermera Krono- 
Nybyggen uti alla delar af Landet blifvit utsedde och inrättade, till den 
belvdcliga mängd, all, enligt hvad Kongl. Majtls nådiga Riksdags Rela
tion d. 9 Maj 1786 innehåller, då redan, ifrån år 1775, Nybyggen varit 
inrättade i Finland till ett antal af inemot 2000, hvaraf största delen i 
Kuopio Län och Österbotten.

Hvad sättet till slike Nybyggens utbrytande eller inrättande angår, 
så anmärkes att delta, enligt Författuingarne, sker på'ivenne sätt, nemli- 

, gen: ' antingen i sammanhang och på en gång med Storskiftet uti den 
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samfällighet hvarifrån de skola utbrytas; eller ock efter detta, och sedan 
dervid öfverloppsj orden blifvit i massa för Kronans räkning utbruten.

/

Vidkommande först det förra fallet, eller Nybyggens utbrytande i Nhff- 
sammanhang med Storskiftet, så stadgade väl härom Kongl. B ref vet d. ;
17 Dec. 1779, att tiden till Nybyggens inrättande ej mä anses in-samman- 
treffa förr än sedan utbrytning för sig galt, och den mark blifvit^ffff-j-f 
gifven, som under Kronans disposition kommer alt lyda, men der- tet. 
jemte är ock nödigt, att med utbrytningen fortskyndas, pä det Ny
bygges inrättningen ej mä länge uppehållas, samt att Kronan der
vid for sin del får njuta, enahanda rätt till bättre och sämre mark, 
som hemmansägarene. Häraf skulle således tyckas som öfvcrloppsjor- 
den alltid borde först vara bestämd och utbruten, innan Nybygges in
rättning derå kunde komma i fråga; men sedermera förklarar härom när
mare, Kongl. Brefvét d. 20 Junii 1783 mom. 4: att genast vid sjelf- 
va Storskiftet bor all den öfverlopsjord, .hvara finnes tjenlige up- 
odlings lägenheter, till Kronan öfverlemnäs, af rosas och till hem
man indelas, ehvad slike ställen da genast af Landets innevånare 
till upodling begäras eller icke, samt Kongl. B refvet till LandshöJd. 
i Uleäborg d. 7 Nov. 1787, alt med utsyningen till Nybyggen, efter 
Storskifts Förfa-ttningarne, sålunda förfares, att sedan en sam- 
fäUigliel är af mätt och beskrifven, och Lands hö fdingen uppäLandt- 
m(itårens anmälan, efter skeddpröfning, utsatt tunnelandtalet för 
hemmanen i samf älHghelen, samt dä tillika f örordnat, huru män
ga Nybyggen, efter markens beskaffenhet och innehåll, böra anläg
gas pä öfverloppsjorden, sker genast derpät af rösningen af all mar
ken, som dä st är for Nybyggaren af skild, och enär nägon seder
mera sig dertill anmäler, äger dervid ingen annan älgärd rum, 
än alt den som blir antagen till Nybyggare, anvises till stället och 
fär deruti Landshofdingens inrymning. Dcsse stadganden utvisa allt— 
så, alt, i allmänhet och så vidl omsländighcterne sådant medgifva, .Lands- 
höfdingarne böra, i sammanhang med bestämmandet af det Tunncland- 
lal ägor som vid Storskiftet koinmc att tilldelas de gamla hemmanen efter 
deras manial, jemväl ullåla sig om den dervid uppkommande öfyerlopps- 
jords disposition, samt till antal och storlek, äfvensom då sådant kan 
ske, till mantal och ränta bestämma de Nybvggcn som derå böra an
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läggas *);  i hvilkct afseende det älven lärer åligga Storskifts Laudtmäta- 
rcn att, efter slutad mätning och refning, vid anmälan om ägobestämnin- 
gcn, aflcmna förslag eller yttrande om lämpeligaste sättet till öfverlopps- 
jordens användande, på det Landshöfdingen ej må sakna nödige upp
lysningar vid bedömmandet af denne sak. Och observeras härvid att då 
öfverloppsjorden är så inskränkt eller till beskaffenheten så dålig, att sär
skilde hemman med framtida bestånd icke kunna dcrå grundas, så må 
cn sådan öfvcrloppsjord, jemlikt Kam. Coll. Circul. d. 14 Febr, och 20 
Mars 1782 m. 11., på ett eller llere af de gamla hemmanen fördelas, 
emot uppskattning af deras förra mantal och ränta, dcrest åboerne å de 
gamla hemmanen sådant medgifva eller äska.

För öfrigt är det så mycket lämpeligare och vigtigare, att de blif- 
vande Nybyggena till antal och storlek, eller ock i nyssnämnde fall öf— 
verloppsjordens delning emellan de gamla hemmanen, bestämmes i sam
manhang med grunderne för Storskiftet, som härigenom vinnes den för
del, att utbrytningen, med minsta kostnad och lämpeligast, kan verk
ställas på cn gång med skiftet af de öfrige ägorne; af hvilken anledning, 
och såsom cn följd af förenämnde i delta afseende bestämde ordning, 
Kongl. Brefvet d. 21 October 1801 härom stadgar: alt yppade frå
gor och stridighet emellan delägarene uti en By} hvarest Ny byg
gen , hvilka till antal och ägorymd blifvit af Landshöfdingen ut
satte, skola af den samjäldte jorden utbrytas, såsom rörande verk
ställigheten af Storskiftet, böra tillika med Öfrige tvister rörande 
delningen, på en gång anmälas hos Agodelnings Rätten.

Alt förenämnde ordning for Nybyggens bestämmande och utbryt
ning, bör iakttagas endast då, under Storskifts beredningen, ansökningar

Häraf följer dock icke alt Landsliöfdingame, då förordnande om Ny
byggens anläggande meddelas i sammanhang med bestämmandet af 
Tunnelandtalet, alltid och ovillkorligen skola bestämma deras mantal och 
ränta; ofta kan det förhållande inträffa att sådant ej kan ske, innan ut>- 
redl är hvilken del af ägorne kommer att Nybygget tillhöra, och i så
dant fall bör skattläggningen uppskjutas till dess utbrytningen för sig 
gått, och Landtmätaren endast anbefallas att, sedan detta är verkstäldt, 
inkomma med beskrifning öfver de ägor nybygget eller nybyggena der- 
vicl erhållit, och förslag till deras skattläggande, hvarom .Landshöfdiii- 
gen sedan i anledning af denne anmälan meddelar särskildt utlåtande. 
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göras om Nybygges anläggning, eller öfvcrloppsjorden är af den beskaf- j ht-iika 
fenhet, att dess användbarhet till särskilde hemmans inrättande ej ljcivif-£^Bao^ 
las, faller af sig sjelf: men skulle dereniol öfvcrloppsjorden finnas sakna ges an- 
nödige uppodlingslägenhcter, eller anledning till tvifvel om dess använd- 
barhet till Nybyggen eljest vore förhanden, och vid detta förhallande, "koituna 
åboerne å de gamla hemmanen ej eller vilja densamma emot uppskatt-<?//*f. ‘$/°r“ 
ning emottaga, eller sådant dem icke kan medgifvas; äfvensom då mar- ° 
ken vore af den betydeliga vidd, att en noggrannare undersökning om 
dess beskaffenhet, icke allenast verkade alk för stort uppehåll uti Stor
skiftet, utan äfven medförde betydeliga kostnader, så blir i sådaue fall 
lämpeligast, att, enligt hvad uti 5 mom. af Kongl. Kam. Coll. Bref d.
22 Febr. 1782, omlö rmäles, öfvcrloppsjorden endast i massa alskiljes, och 
att Landshöfdingen, vid bestämmandet af dennes vidd, förbehåller sig alt 
vidare förordnande om dess disposition meddela, sedan marken blifvit 
afskild, och fråga om dess användande sedermera al en eller annan an
ledning väckes.

Då ansökning derefter göres om Nybygges inrättande, å en sålunda Hvad tid 
bestämd och ifrån samfälligheteu allaredan utbruten öfverloppsjord, såA^'/"r'iz~ 
tilläts väl, uti uyssåberopade 1782 års Kam. Coll. Bref, att Nybyggen förut ut- 
derå kunde få provisionelt utstakas och skattläggas, hvilket äfven då \&%erlopp{- 
en del ställen verkställdes, och hvarom vidare här nedanföre; men en-jord iakt- 
ligt de i ämnet sedermera utkonine Författningar, Lör sådant ej ske of- ’ 
tarc, än då synnerliga skäl der till föranleda, utan i allmänhet, då Ny
bygge anläggcs, dess ägor och mantal genast bestämmas.

Tillgången dervid blir sådan, att, sedan en slik ansökning inkom
mit, så förordnar Landshöfdingen en Landtmälare att i laga ordning un
dersöka, afmäta och beskrifva de ägor som lämpeligen kunna till Ny
bygget upplåtas, och sedan Landtmätareu med instrumentet deröfver, 
jemte utlåtande eller project till bestämmande af Nybyggets ägovidd och 
mantal, inkommit, så meddelar Landshöfdingen derå laglikmäligt utlåtan
de, hvarefter och sedan detta vunnit högvederbörlig stadfästelse, Nybyg
gets ägor af Landlmätaren å marken utstakas, och Nybygget anses lag- 
ligcn tillkommit och skatllagt.

Till närmare upplysning och stöd för allt delta må här anföras, 
huruledes först Kongl. Kam. Coll. Circul. d. 17 Dec. 1778 härom in-
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Ni^^Mnebållcr; att dä, enligt de författningar som blifvit gjorde angåen- 
j^fjf^gle de vidlyftiga skogsrymderne i Finland, en myckenhet större och 
samman- mindre utmärker blifva efter hand for Kronans räkning utbrutne, 

hanS- som genom skattskyldige Nybyggens anläggande kunna uppodlas 
och göras nytlige, sä ansåg Kammar -Collegium nödigt, att en bättre 
ordning iakttages vid Nybyggens inrättande än därlills blifvit följd, 
i thy enär någon sökande om Nybyggens anläggande hos Lands- 
hÖjdingarne härtills sig anmält, har han med detsamma utnämnt 
de lägenheter som han till uppodling funnit lättast, ulan afseen.de 
derpå , att de varit myckel kringspridda, hvarigenom blandning och 
oreda uppkommit. Collegium har der fö re stadgat, att, vid Nybyg
gens beviljande, Nybyggare icke må lemnas tillstånd, alt tillegna 
sig spridda och aflägse jordstycken, utan, i krajt af b §. uti Kongl. 
Förordn. d. 28 Junii 1775, tillhållas att taga Nybyggets hela ut
rymme uti ett sammanhängande stycke, hvilket genast för sig sjelf 
bör af skiljas, och så fort'mÖjelighelen medgijver skattläggas. Dock 
förklaras i detta alseende, uti Kongl. B ref vet till LandshÖjd. i Uleå- 

Undantag.borg dat. d. 7 Nov. 1787, att då markerne äro så beskaffade, alt en 
Nybyggare icke kan på något sätt undfå på ett slällc all slags nödig 
jord uti en sträcknings så må i sådane fall, då omständigheterna det 
otungängeligcn fordra, ägor till ett och samma Nybygge få utstakas inom 
räta linier på tveune, högst trenne ställen, dock så nära till hvarandra 
som möjeligt är. Sedermera stadgar härom vidare Kongl. Brejvet d. 31 
Mars 1/80 uti 12 och 13 puneterne: vid Nybyggens inrättning i all
mänhet blifver nödvändigt,. att, enligt 5 $. Kongl. Förordn. d. 28 
Junii 1775, den mark, som Nybygget skall tillhöra, genast ulmär- 
kes och ajrosas, samt att då tillika utsättes hvad ränta och man
tal skall utgöras, så att Nybyggaren straxt får känna ej allenast 
vidden och storleken af den mark honom då till uppodlande lemnas, 

Itfy^ga- utan äjven de utskylder der af komma att utgöras. Och bor sådant 
ralla"ko.a- a^1 af vederbörande Embetsmän utan Nybyggarens kostnad verk- 
noder och ställas, äfvensom vederbörande icke eller, vid hårdaste ansvar, få 
Jand till (lJf>rdra och uppbära Resolutions lösen, eller något arfvode och be- 
ffgg. talning, för allt hvad nybygges inrättningen rör er och angår ; och 
inrättning.j cnj;gjict bärmed förklaras vidare, uti Kam. Coll. Circul. den 31 Jan.

1788, att Nybyggare icke böra besväras med Charta Sigill.ata till deras 
Nybyggesansökningar eller de derå meddelande Utslag.

afseen.de
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Hvad sålunda angående Nybyggens anläggande är stadgadt, förkla
ras- ytterligare, uti Kam. Coll. Circul. den 22 Aug. 1786 hvarniedelst 
nyssåberopade 1786 års Kongl. Bref blef Landshöfdingarnc communice- 
rat, på följande sätt: hvad Nybyggens skattläggning beträffar, hvil— 
ken, likmätigt Kongl. Maj:ts nod. 13 refgenast ef ter skedd utsyning^äggande, 
bor verkställas , sä finner Collegium , i stöd af Kongl. FÖrordn. d. 
28 Junii 1775 samt Kongl. 33 ref vet d. 26 Junii 1783, dernied böra 
sä förfaras, alt, sedan den mark som kommer att utgöra Nybyg
gets område, blifvit behörigen ulsynt, samt till dess innehall af mätt 
och besk rif ven, Landshöfdingen dä prof var beskaffenheten de ref, 
samt, efter de grunder som Storskifts Författningen utsätter, be
stämmer det mantal, som af ägorymden och dess beskaffenhet följa 
biir, da Nybygget i och med detsamma anses vara ordenteligen 
skattlagt. Härmed instämmer i alla delar, livad redan förut var, genom 
Kam. Coll. 13ref till Fandshöfd. i Tavastehus d. 28 Jan. 1784 och 
till Landshöfd. i Abo d. 17 Jan. 1786, förcskrifvit, rörande Nybyg
gens anläggande och skattläggning, såsom ägande oskiljaktigt samman
hang, men härom kommer vidare att afhandlas uti 2:dra Afdclniiigen, 
der fråga blir om Storskiften och Skattläggningar.

Här må endast tilläggas, att då Landshöfdin gen, antingen pu en T.ands- 
gång med utsättandet af det vissa Tunnelandtalet för de gamla hemma- Lt~ 
nen, förordnar om Nybyggens inrättande, eller ock då TLandshöfdingcn, ställd*.  
å en redan utbruten och afskild öfvcrlopps jord, fastställer Nybygges an
läggningar, och i sammanhang dermed, enligt ofvanåberopade Författ
ningar, bestämmer desse lägenheters blifvande mantal och ränta, så böra 
dess härom meddelande Utslag underställas Hans Kejscrl. Maj:ts närmare 
nådiga pröfniug och fastställelse.

De för Finland utfärdade och gällande särskilde Storskifts Författ
ningar, innehålla väl icke något stadgande att Landshöfdingarncs Utslag, 
om Nybyggens anläggande och skattläggning efter det vissa Tunneland
talet, skola hemställas, hvarföre äfven på de fleste orter, slikc skattlägg
ningar fått bero vid Landshöfdingarnes Utslag. Men som den för skatt
läggningar först utfärdade allmänna method, af d. 30 Jan. 1688, hvil- 
ken, såsom det enda generella stadgande rörande skattläggningar, alltid 
varit ansedd och eftcrlcfvad såsom en allmän grund för behandlingen af
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alla slags skattläggningar, innehåller, uti 11 puncten, att, sedan skatt- 
läggningen dr verkstdld borde densamma till Kammar-Collegium 
öfversändas ; och, i enlighet med denne allmänna princip, Kongl. For- 
ordn. d. 17 Ocl. 17G9 ytterligare stadgar: att alla hemmans skattlägg
ningar borde till Kammar-Collegium insändas: att räntan, då dess ut
görande genast kunde komma i fråga, skulle beräknas Kronan till godo, 
6 månader efter det bandiingarne till Collegium inkommit o. s. v.: samt 
sluteligen, att detta förordnande skulle stracka sig till alla de Krono 
lagenheter som enligt Lag och Författningar kunna undergå skatt
läggning; så följer deraf otvifvelaktigt att, enligt den generclle princi
pen för behandlingen af skattläggningar, äfven Landshöfdingarncs Utslag 
om Nybyggens anläggande och skattläggning, eller i allmänhet skattlägg
ningar efter det vissa Tunnelandtalet, ovillkorligen böra Hans Kejserliga 
Maj-.ls nådiga pröfning och fastställelse underställas, helst ur en annan 
åsigl, Landshöldingarnc icke kunna vara berättigade, att ensidigt dispo
nera om Kronans jord, och densamma till Nybyggen använda, utan att 
dera utverka sig Högvederbörlig stadfästelse. Detta har äfven i sednare 
lider blifvit bestämt forklaradt, uti Kejserl. Brefuen till Landshofd i 
Kuopio d. 24 Febr. 1815, till Landshof d. i Ileinola d. 14 Sep t. 1821, 
till Landshöfd. i T Fasa d. 27 Mars 1829; och då desse innefatta en
dast en påminnelse eller ett upphfvande af Förfallningarnes allmänna prin
ciper och föreskrifter, så bör sådant ofelbart äfven i de öfrige Länen 
iakttagas *).

Hvad

#) Dä skattläggning af jord, såsom ägande cvärdeligt bestånd, och dess
utom utgörande en hufvndsakelig grund för beskattningsverket, alltid va
rit ansedd af den vigt för både Kronan och den enskilde, att slike för
rättningar, äfven då de gälla små husbehofsqvarnar och Tiondesättnin
gar på dåliga Nybyggen, vid hvilka tillfällen endast några kappars

• ränta blir i fråga, alltid bordt underställas högre Auctoritets pröfning 
och fastställelse; och Storskilts Författningar ne icke eller bestämt för
klarat, att skattläggningarne efter det visse Tunnelandtalet, hvilka nu
mera äro de allmännaste, böra ifrån denne allmänna ordning undan
tagas, så kan den uraktlåtenhet att hemställa desse mål, som, utan nå
gon anmärkning derom ifrån Kammar-Collegium, fatt äga rum, icke 
förklaras annorlunda, än såsom en följd deraf, att, då berörde skattlägg
ningar först börjades i Finland, desse. mål snart uppgingo till ett så
dant antal, att, om de blifvit hemstälde Kammar-Collegii pröfning,
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Hvad hittills är anfördt, gäller om Nybygges anläggningar å sådan 
öfvcrloppsjord, som allaredan är i laga ordning gifven och till beloppet 
bestämd, eller ock jenväl redan utbruten, der således Nybyggen kunna 
och böra anläggas på sådant sätt, att de i och med detsamma äro till 
ägor och ränta sluteligen bestämde, och hvarest provisionelle Nybyggen, 
såsom föranledande till dubbla omgångar och kostnader, icke böra, utan 
synnerliga skäl, tillåtas. Men som i en del Landsorter, markerne ofta äro Provisio- 
så vidlöftige, att deras afmätande och storskiftande icke kan , förr än efter nelt. u‘f' 
en längre tids förlopp, påtänkas och verkställas, och det vore stridande byggen. 
emot Kronans intresse, och afsigten med Storskiften, eller Landets upp
odlande och befolkande, att all Nybygges inrättning der skulle anstå, 
till dess sådane vidlöftige saiufälligheter eller ödemarker, hunnit mätas 
och till Storskifte beredas, så bör, enligt Kongl. B refvet till Lands- 
höfd. i Uleäborg d. 7 Nov. 1787, of vanom förmälde allmänna stad- 
ganden, ej hindra Nybyggens inrättande uti slike oafvittrade större 
samfälligheter , där marken är sä vidlöf tig, att de gamla hemma
nen detta oagtadt kunna vid skeende Storskiften, fä sitt fulla om
råde , och derutöfver, i stöd af sin optionsrätt, erforderlig mark 
till Nybyggens, anläggande. — Utan i fall någon, med anledning här- 
af, skulle anmäla sig till Nybyggens anläggande uti sådane större 
samfälligheter, innan markens afrösning skett, sä bör syn, ä det 
ställe han till anläggningen föreslår och begär, anställas, och der-

dc icke kunnat, med Collegii dåvarande organisation, och dess mång
faldige andra viglige ärender och göromål, afgöras på tiotal af år; men 
denne uraktlåtenhet af förenämnde skattläggningars hemställan, har 
emedlertid vållat, att den nya skattläggningen, såsom skild ifrån all 
controll och öfverlemnad till en enda Äuctorilets ofta ensidiga behand
ling och bedömmande, i början blef så ojemn, och pä en del orter så 
tryckande, att generelle förmedlingar kort efter skattläggningarne måst 
anställas, med dryga kostnader och uppoffringar- för Kronan.' Emed
lertid förtjenar här anmärkas, att Kongl. Kam. Coll. uti Bre.f till 
Landshöfd. i Tavastehus den 23 Sept. 1806 anbefallt Landshöfdingen 
att med det första, och uti särskilde skrifvelser, till Collegiuni insända de 
Utslag och Handlingar, hvarpå åtskillige då uppgifne Nybyggens och 
ölverloppsjordars skattläggning sig grundade; nvaraf synes "följa att 
Collegium då äfven funnit att slike Utslag borde Collegii pröfning un
derställas. ö 1 °

22
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vid ej allenast marken eller stallet beskrifvas , utan äfven hemmans 
innehafvarene i samfälUgheten horas, huruvida de emot den be
gärde Nybygges ulsyningen kunna hafva något alt erindra, hvar- 
efter Syne-instrumentet uppvises för Härads-Råtten, att dar gran- 

iiuru be- skas. Sedan sådant skett inlemuas berörde instrument till Landshöfdiu- 
iitjas. gCUj SOU1) i anledning af allt detta, meddelar utlåtande öfver ansökningen, 

och, i händelse af bifall dcrtill, äfven utsätter det mantal hvarföre eu så
dan lägenhet tills vidare bör slå och svara.

I anledning häraf har ett icke obetydligt antal provisionclt skatt- 
lagde Nybyggen uti Uleåborgs Lån tillkommit; och bör olvifvclakligt före
nämnde stadgande tillämpas till alla de orter, der ofvanomformälde för
hållande äger rum, och der Nybygges inrättningar i ödemarkerne icke 
kunna eller böra bero på samfällighctcrnes afvitlriug och Storskifte. Men 
härvid anmärkes, alt som de, vid beviljandet af sålunda utsynade Ny
byggen, derå bestämde mantal, icke grunda sig på behörig refning, och 
således endast äro provisiouelle, så kommer Landshöfdingarnes Utslag 
angående en sådan provisiohell skattläggning icke att hemställas; och 
kunna de icke eller hindra Landshöldingen alt, sedan erfaras lår att ägor— 
ne icke äro svarande emot den provisionclla skatten, eller ock alt denne 
är alltför ringa, vidtaga författning om refning och beskrifning af ägor- 
nc, samt derefter slike Nybyggen i laga ordning skatllägga; om verkstäl
ligheten hvaraf Land shö fdiu gen fastmera torde, så snart tillfälle gifves, 
böra draga behörig försorg, på det slike provisionclt aulagde Nybyggen 
äfven måtte blifva, till ägor bestämde och räntan derefter lämpad.

Vidkommande åter Nybygges anläggningar uti Lappmarken, så är 
derom ulfärdadt ett särskildi Kongl. Reglem. af d. 24 Nov. 1749, och 
som delta är läropadt efter berörde Landsorts särskilde localförhållanden, 
så kommer berörde Reglemente ännu att tillämpas vid frågor af före
nämnde beskaffenhet.

Slulcligen lillägges här, att, likmätigt Kam. Coll. Circul. af d. 14 
Febr. 1782, Landshöfdingarne borde till Kanmair-Collegium årligen in
sända, en förteckning och berättelse om de Nybyggen som blifvit under 
årets lopp sökte och beviljade.

Sedan de särskilde sätt till Nybyggens anläggande sålunda äro fram
ställde, förekommer nu fråga
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§.2.

Om besittningsrätten till Nybyggen, åboernes inrymmande, och deras 
skyldigheter vid lägenheternes iståndsättande.

I och med detsamma som, genom Kongl. Förklar, d. 25 April Options- 
1777, närmare bestämdes, att öfverloppsjord skidlc tillfalla Kronan, och ralle’1- 
att denne skulle till Nybyggen användas, förordnades tillika, att åboerne 
å de gamla hemmanen, hvarifrån öfverloppsjordcn utbrutits, skulle hafva 
options- eller föréträdes-rätt till besittningen af de Nybyggen som derå 
komme alt anläggas. Kongl. Brefvet d. 17 Dcc. 1779 tillägger i detta 
afseende: att hemmansägare böra efter ett halft års förlopp, ifrån 
den dag öfver loppsjorden blifvit ifrån hemmanens ägor skild och 
af rosad, sig utlåta, huruvida de af optionsrätten vilja sig begagna 
eller ej; och Kongl. Kam. Coll. Circul. den 20 Mars 1782 förklarar 
ytterligare, alt derest ägarene eller åboerne å de gamla hemmanen 
skulle, i stöd af den optionsrätt som dr dem förunnad, vilja behålla 
Öf verloppsjorden, emot skatts erläggande, hvaröfver dem bör åligga, 
att innöt n Sex månader efter fulländat Storskifte sig yttra, så bör 
denne öfverloppsjord till den i Byn upplåtas, som den uppodla och 
till särskildt hemman bebygga vill, hvarvid den skäligen bör äga 
företrädes rätt, som tilläfventyrs förut, derå något arbete kunde 
hafva nedlagt. JYLen skulle samfällt ghetetis lotter i Öfverloppsjorden, 
vara så liten och obetydeUg, att deraf en särskild hemmansdel, ej 
annorlunda kunde erhållas, än att alla eller några lotter samman
slås, så bor sddant ovägerligen ske, sä väl till mera redighets vin
nande, som. ock till Landets fördel, genom nya Bolstäder med me
ra ; i hvilket fall Byalaget mä äga frihet att om denne delen lotta, 
eller dertill föreslä äbo.

Skulle åter de gamla hemmanens innchafvarc icke vilja af före
nämnde optionsrätt sig begagna, och således inom förenämnde tid sig der- 
till icke anmäla, eller fullbordar Nybyggaren ej upprödjandet inom viss ho
nom dertill förelagd tid, så må, enligt ofvanåberopade 1777 års Förklaring 
och 1779 års Kongl. Bref, Nybygget upplåtas åt någon annan Nybyg
gare till uppodlande, hvarvid otvilvclaktigt den bör äga förmånsrätt som 
sig forst anmäler, eller ock den som tilläfventyrs förut på öfverloppsjor- 
den gjort någon uppodling, efter Landshöfdingens bepröfvande.
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Sedan Nybyggets ägor och mantal, på sätt i föregående §. uppgif- 
vits, äro bestämde, och sökande till åboeskapet derå, sig anmält, så bör 
Landshöfdingen genast tillförordna å Lägenheten, behörig Syn, hvilken 
anställes af Krono-Fogden med 2:ne Nämndemän *),  hvarvid skall un
dersökas, uppodliugslägcnhetcrnes beskaffenhet med mera; och hvarefler 
Synemännen ägde föreslå, i hvad mon åker och ängs uppodling bör af 
åboen årligen verkställas, huru många frihelsåi? till Nybyggets islåndsät- 
tande erfordras, hvad, af de särskilde understöd Författningarne med- 

' gifva, borde Nybyggaren förunnas, och hvad mera dermed kan äga ge- 
Jboens menskap. — Efter det instrumentet öfver denne Syn till Landshöfdingen 

unmitie- inkommit, och Landshöfdingen, i afseende å frihetsårens bestämmande, in- 
bemtat Hår ads-R ättens yttrande, tillkommer det Landshöfdingen, att i 
Nybygget behörigen immitlera åboen, samt dervid bestämma, icke alle
nast frihetsåren och understödet, hvarom vidare skall nämnas i efterföl
jande 4 §., ulan äfven de skyldigheter åboen vid Nybyggets uppodling 
och förseende med laga åbyggnad kommer alt åligga, och hvilke skyl
digheter höra på visse år så bestämt och tydligt fördelas, alt behörig 
controll öfver verkställigheten deraf må kunna hållas, vid de Syner som 
sedermera tid efter annan komma att å Nybyggen anställas.

Denne ordning for Nybyggares immilterande följer otvunget af de 
i detta ämne ulkomne stadganden, hvaribland här, till upplysande af de 
närmare delaillcrne, må åberopas: — Kam. Coll. Bref till Landshöfd. i 
Tavastehus den 28 Mars 1787 innehållande: att Landshöfdingen borde 
vid Nybyggens beviljande vara angelägen der om, alt, likmätigt 
Kongl. Kungör, d. 4 April 1770, samt Kongl. Förklar, d. 25 April 
1777, Nybyggare föreläggas, att innorn visse dr upptaga och i 
fullkomligt bruk lägga en viss utsatt del af dker och äng, hvari- 
genom md förebyggas, att de förmåner och friheter en Nybygga
re , af Kronan åtnjuter, icke missbrukas och förgäfves användas, 
hvilket allt vid den utsyning som sker af Nybygges lägenheter bör 
noga undersökas, och pd Synemännens ansvar uppgifvas, dd tillika 
med mera säkerhet erfaras kan, Lägenhetens beskaffenhet, och i

=**)  Redan uti 14 §. af 1688 års Flärads-Fogde Instruction stadgas, att Krono- 
Fogden bör med Nämnd hålla Syn och Ransakning på sådane lägen
heter som komma att upptagas.
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hvad mon man ka/1 vara förvissad , att Ny bygget, genom en flitig 
handläggning, bor och kan uppbrukas, och i en framtid äga be
stånd. — Kongl. Brefvet till Kam. Coll. d. 22 Febr. 1788, hvarnli föi kla
ras : att enär någon till Nybygges anläggning å Kronojord sig hos Syn jöre 
Landshöf dingen anmäler, och efter målets lagliga, prof ning finnes 
att Nybyggaren, utan intrång i andras rätt, kan der uti inrymmas, 
bör, som ock vanligen -sker , Syn Öfver marken anställas, icke blott 
för att utse de lägenheter som Nybygget komma att anslås, utan 
tillika och i synnerhet, för att noga beskrifva marken till sin be
skaffenhet och läge, utstaka hvar est och huru mycket der af kan 
vara tjenligt till åker, och huru mycket till äng kan uppodlas ; på 
hvilka ställen marken må utan skada kunna genom ett måttligt 
svedjande af rödjas, och hvarest skogen bör lemnas orörd, och be
varas till hemmanets framtida behof; hvad arbete och kostnad till 
nyrödjningarne och uppodlingen kan tarfvas; hvad tid till hvart 
och ett arbete kan åtgå; samt i hvad ordning arbetet anses böra 
verkställas, med hvad mera härvid efter befinnande omständigheter 
kan vara att iakttaga. Enär en sådan undersökning till Landshöf- 
dingen inkommer, äger han tillräckeliga grunder hvarefter prof vas 
kan, både beloppet af det understöd Nybyggaren må beviljas, hvar- 
uti det bör bestå, och huru det efter behofvet och omständigheterne 
/nå honom tilldelas; hvilket allt, jemte de skyldigheter honom vid 
Nybyggets uppodling skola åligga, bör, uti det utfärdande in- 
rymnings och upplåtelse Erefvet, omständeligen intagas. Samt slute— 
ligen Kejserl. Circul. Brefvct af den 5 Scpt. 1817, som härom innehål
ler: att instrumentet, öfver den Syn, som Krono-Fogden med 2:ne 
Nämndemän, efter vederbörligt förordnande, i anledning af an
läggnings ansökningen, å Nybyggets ägor förrättar, bor upptaga 
icke allenast det Nybygget åsatte mantal och tilldelte ägoområde, 
jemte det der af skattbara; utan ock deri tillika noggrant beskrif- 
vas markens särskilde arter och beskaffenhet, lättare eller svårare 
uppodlings tillfällen, af ståndet ifrån Städer och af sättningsorter, 
med de öfrige omständigheter som vid skattläggningar afses böra; 
hvarhos Synemännen skola uppgifva den större eller mindre kost
nad och tid, de anse Lägenhetens upparbetande till fullkomligen 
skattbart stånd oundgängeligen fordra, samt föreslå det årliga od
lingsarbete som Nybyggaren skall verkställa, så framt han vid 
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åborätten vill varda bibehållen. Derefter, och sedan Landshöf'dingen 
hört Förste Läne-Landtmätaren, och han vid Sy ne för rättningen 
icke haft något att erindra som till ny undersökning f öranleda kun
de, eller Landshöfdingen för dess del icke anser ytterligare utred
ning i mulet erforderlig, hvarom i annat fall föranstaltas bör, lå
ter Landshöfdingen vid först infallande ordinarie Ting i orten, Syne- 
instrumeiitet uppläsäs', och Domstolen, i likhet med 5 §. af Kongl. 
Reglem. d. 24 Nov. 1749, pröfva och föreslå frihetsårens antal.

Ihirufida För öfrigt artmärkes, att någon åboe Borgen icke cn gång då sär- 
skilde understöd förunnas Nybyggare, behöfde af honom anskaffas, utan 

byggare förklarade härom oftaåberopade Kongl. Brcf af den 22 Febr. 1788 uti 
/ r«,a<.ras.s;sla nionit • att livad angår den Sorgen Kammar—Collegium förme

nat Nybyggaren böra ställa; så. hade Kongl. Maj:t dervid funnit 
den betänkelighet, att då en Nybygga re ofta är af andra hemmans- 
brukare med ovilja ansedd, hos hvilken de ock löfva sig ringa sä
kerhet, så blefve för en del ganska svårt, for andra åter aldeles 
omöjeligt, att förskaffa sig några Löftesmän , hvadan många vil
lige och drift ige arbetare, blott för en sådan omständighet, kunde 
finna sig ut ur stånd att gagna det allmänna och sig; derfÖre Kongl.

. Maj:t ock i nåder pröfvat bäst, att, utan att f ordra if 'rågavaran
de borgen, den säkerhet för Kronan må förvaras, att derest en 
Nybyggare, som erhållit publikt understöd ■> ej innom föreskrifven 
tid verkställer uppodlingen, någon annan, efter derom skedd behö
rig anmälan och pröfning, må vara Öppet att, emot er läggande 
af hvad den förra uppburit, uppodlingen sig åtaga. Sedermera 
stadgades dock uti Kejserl. Circul. Brefvet, angående hvad i afseende 
å cn längre frihetstid för Nybyggare iakttagas bör, dat. den 5 Septem
ber 1817, att Nybyggaren åligger aflcmna vederbörlig Borgen för åboe- 
skvldighctcrncs fullgörande under de förste Tio åren, hvilken borgen se
dermera bör förnyas; men som genom delta nådiga Circulair, ingen in
skränkning ulan lyerlom utvidgning af de Nybyggare förut tillagdc upp
muntringar åsyftas, och fråga derstädes är endast, om hvad i och for 
beviljandet af cn längre frihetstid än förut var medgifvit, borde iaktta
gas, hvarlill hör att Borgen för åboskyldigheterne skulle anskaffas; för
denskull lärer slik Borgen, då ansökning om Nybygges inrättande göres, 
ej eller ovillkorligen komma i fråga, eller erfordras vid andra tillfällep, 
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än då längre än 20 års frihetstid sökes; och deremot då Nybyggaren 
åtnöjer sig med den förut tillåtne frihetstiden, de förra Författuingarne 
så väl i det ena som det andra afseendet få tjena till efterrättelse. Men 
härvid bör dock märkas, att då de uti ofvanåberopade 1788 års Kongl. 
Bref antydde skäl, endast galla för dem som först upplaga Nybyggen, 
och slikc lägenheter efter frihetsårens förlopp äro alt anses lika med van
lige Kronohemman, så är det olvifvclaktigt, att älven i sistnämnde fall, 
befrielse ifrån Borgens ställande, icke sträcker sig till andra åbocr å 
Krono Nybyggen, än de som dem först upptaga, och alt de som se
dermera efterträda uti åboeskapet, och således cmollaga verkelige hem
man, äro underkastade den Kronohcmmans åbocr i allmänhet åliggande 
skyldighet att ställa borgen för åboeskyldighetcrncs fullgörande.

För öfrigt tillägges, all, i anledning af väckt fråga om säkerhet 
för Roteringens upprätthållande af roterade Nybyggen, Kongl. Maj:t uti 
särskildt Bref till Landshöfd. i Tavastchus den 15 Maj 1804 förklarat 
att Nybyggare borde tillhållas ställa Borgen for Nybyggets odling 
och bebyggande.

alt,
Sedan åboe sålunda är å Krono Nybygge antagen, åligger honom, Economl- 

att, i afsecudc å Nybyggets islåudsällande, fullgöra de uti Im missions- ‘sJ'/2er- 
Utslaget honom föreskrcfne skyldigheter’, och till nödig tillsyn deröfver, 
är Krono-Fogde eller Länsman skyldig att, på sätt om Kronohemman i 
allmänhet uti 27 Cap. Byggn. Balk, föreskrifves, hvarl tredje år, eller 
oftare der så tarfvas, med 2:ne Nämndemän, anställa occonomiskc Syner 
å Krono Nybyggen, samt dervid undersöka, huru de åboen ålagde upp
odlings- och byggnadsskyldigheter, blifvit fullgjorde-, och hafva veder
börande Landshöfdingar, uti Kejserl. Circul. B ref vet d. 2 Maj 1814, 
blifvit anbefallde, alt vid ansvar tillse, det den uppmärksammaste tillsyn 
]>a förenämnde sätt må hållas deröfver, alt Krono Nybyggare sinc skyl
digheter behörigen fullgöra. I öfrigt bör, enligt livad äfven 14 af 
16bb ars Härads-Fog de Instruction gifver tillkänna, instrumenterné 
öfver desse Syner insändas till Laudshöfdingen, på det den allmänna till
syn öfver Nybyggena må kunna handhafvas; och derest Nybyggare ef
tersatt sine skyldigheter vid hemmanets islåndsältaude, samt efter und- 
fangen varning sig icke bättrar, bör, enligt nyssåberopade 14 §., Krono
fogden siraxt anmäla sådant hos Laudshöfdingen, som, der så nödigt
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jnöfvas, drager försorg dcrom alt Nybygget, enligt oftaåberopade Kongl. - 
Bref af den 22 Febr. 1788, må varda förscdt med en annan dugelig 
åbo som iståndsätter detsamma.

Berättelse Men som, oaktadt de till förekommande af Nybyggens vanliäfd 
sålunda vidtagne Författningar, det befunnits, att åtskillige Nybyggen 

«r. varit i sådant obestånd, alt ränta derifrån vid frihetstidens utgång ej kun
nat utgå, så stadgas uti ofvanåberopade Kejserl. Circul. Bref af d. 5 
Scpt. 1817, att, i anseende till den förlust Kronan, genom Nybyg
gens obestånd vidkänts, och för att vinna en närmare kännedom, 
sä väl derom huru Krono Nybyggeshemmanen i allmänhet under 
frihetsåren blifva upparbetade, häfdade och bebygde, såsom ock i 
hvad mon Krono-Betjeningen uppfyller sine åligganden, uti tillsy
nen deröfver att åboerne noggrant fullgöra dem föreskrefne skyl
digheter’, har lians Kejserl. flajit velat J 6 r ordna, att Landsh-Öf- 
dingarne hvart tredje år skola till Kejserl. Senaten inkomma med 
underdånig berättelse rörande f örenämnde omständigheter, ej min
dre i anseende till de Nybyggeshemman som uti Länet redan äro 
anlagde och frihet åtnjuta, än ock angående dem hvilka hädanefter 
varda inrättade, och med längre eller kortare frihetstid hugnade.

Hboe- och Angående sluteligen åboernes besittningsrätt till Krono Nybyggen, 
nin^s- så var, genom Kongl. Brefvet d. 21 Mars 1781 och Kami Coll. dera 
rätten, grundade Circulair d. 14 Febr. 1782, sladgadt, att Nybyggare skulle åt

njuta ständig och orubbad besittningsrätt för sig, barn och efterkomman
de, å det hemman de uppodlat; och sedermera förklarade Kam. Coll. 
Circul. d. 16 Maj 1787, att ehumväl, enligt nvssåberopade Kongl. Bref, 
Krono Aybyggcn äro under ständig och evärdelig städjorätt, och de så
ledes i anseende till besittningen, likmätigt Kam. Coll. Circul. d. 30 Ang. 
1780, äro att lika anses med Krono Rusthåll, hvarå, enligt Kongl. För- 
ordn. d. 22 Febr. 1749, Ruslhållarens barn äga del i besittningen och 
njuta derföre äfven lösen, så bör dock vid åboe ombyten å Krono Ny
byggen, förhållas på enahanda sätt som vid alla andra Kronohcmman, 
i så måtto, att äldste sonen, enär han till hemmansbruket ej finnes oskic- 
kelig, bör efterträda föräldrarne utan någon lösen eller afgift till de öf- 
rige syskonen; ankommande dock på Laudshöfdingens pröfning när ’och 

huruvida 
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huruvida Nybygget kan tåla klyfning emellan 2:ne eller ilere åboer, och , 
då sådant ske kan, en eller ilere af den afgångne åboens Barn deruti 
vinna inryrnning.

Men sedan Städjorätten till Kronohemman numera förfallit, och 
Kronohcmmans åboers besittningsrätt i allmänhet, hlifvit närmare bestämd 
och förklarad genom Kejserl. Kungör, d. 31 Julii 1811, som tillägger 
alla Krono åbocr den säkra besittning hvilken förut, enligt ofvananförde 
Författningar, tillkom Nybyggare framfor andra Kronohcmmans åboer, 
så kommer denne Kejserliga Kungörelse numera äfven att tjena till grund 
för hedömmandet af frågor, rörande åboeskapet och besittningsrätten till 
Krono Nybyggen.

§. 3.
Om naturen af Krono Nybyggen.

Redan genom Kongl. Resol. af d. 16 Ang. 1737 +, skall det vara 
stadgat, att Lägenheter som uppodlas på Skattehemmans ägor, behålla 

. den skaltenatnr som deras holbyar hafva, och likaså har, genom det här 
ofvan under 1 införde Kongl. B ref vet af den 27 Julii 1737, hlifvit 
särskildi för Karelen förklarat, alt de Nybyggen som der blefve upp
tagne uppå ödemarkerna skulle erhålla Skatlenatur. —■ Deremot innehål
ler Kam. Coll. förut åberopade Circul. af d. 14 Febr. 1782, att hvad 
egenskapen och naturen, af de Nybyggen som pä Öfverloppsjordar Naturen 
anläggas, beträffar, sä är väl, uti Kongl. Förklaring ar ne d. 5 
1741 och 12 Au g. 1752, Nybyggare tillagd Skattemannarätt ä den Skatte dels 
jord de uppodla, likasom, ä de Öfrige Kronohemman, skatteköp for Kro,l°- 
detta varit tillätne, alt i den afsigt alt Jordbrukaren, igenom vun
nen säkerhet i besittningen, mätte till idoghet uppmuntras, och od
lingar i Riket befrämjas. Men sedan skatteköp ä Kronohemman i 
gemen numera blifvit instäldte, och ändamålet i anseende till sä
kerheten i besittningar i lika män kan vinnas, igenom de, i stället 
för skatteköpen, antagne Besittnings- eller Städjdbref, sä hade Kongl. 
Maj:t i nåder faststält, det slike besittningsbref mäge för Nybyg
gare utfärdas, till en ständig och orubbad besittning för dem, de
ras barn och efterkommande, ä det hemman de upodlat, hvilket 
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al tid förblifver aj Krono natur. Men sedermera är, uli Kongl. Bref- 
vet af d. 31 Mars 1786 uli 9 och 11 momenlcrne, i delta afseende för
klarade: att Kongl. Maj:t, till uppmuntran JÖr nya hemmans uppta
gande u öfverlopsjord, funnit i nåder godt förordna, alt enar, åbo- 
erne å Krono eller Kronoskattehemman, vilja begagna, sig af den 
uti Författningar ne dem jorundte optionsrätt till öfverloppsjorden, 
att sjeljve derå inrätta nya hemman, till så stor del som Bands- 
höfdi/lgen prof var en ' hvar, i mon af dess förra besittning, böra 
tillkomma, -skall, å sådane nya hemman, jorden åtfölja, naturen 
af det hemman den förut innehafver, så att i följe deraf, inne
haf vareu af ett skattehemman , hvilket efter of van nämnde grund 
får sin andel i öf verlopsjorden, må densamma, emot särskild skatts 
erläggande -till Kronan, under enahanda eller skattemannarätt be
sitta, som han sitt förra hemman innehafver, dock såvida han upp
odlingen sjelf verkställer; men den Öfrige jorden, som Kronohem- 
mans åboer eller andre Nybyggare uplåtes, behåller sin Kronona
tur. —■ Alen till att göra desse nya skattehemman så mycket nyt
tigare för ägarene, jordbruket, och i samma mon sjelfva landet, 
har Kongl. ]llaj:t, på antydde skal, förordnåt, att desse skattehem
man altid skola i arf tillfalla äldsta sonen eller den föräldrar ne 
prof va dertill skickeligast ibland barnen, dock att LandshöJ(.lingen 
-undersöker, huru'långt delning kan tillåtas utan att af vika ifrån 
afsigten med detta stadgande. — Och innehåller jeraväl i enlighet här
med, del här förut ofta åberopade Kongl. Br. d. 22 Febr. 1788, ibland 
andra byggare då förunnade förmåner och uppmuntringar, alt den 
öfverloppsjord som tillfallit skatteägare må förklaras för skatte, 
samt med det åsatte mantalet i Kronans Jordebok såsom skatte in
foras, och jordägaren genom ordenteligt skattebref om skatterätten 
derå försäkras, under de vilkor och förbindelser, som ojvananfÖr- 
de 1786 års Kongl. B ref, så väl i anseende till uppodlingsskyldig- 
heten som successionen å desse nya skattehemman, utsätter, och att 
den öfverloppsjord som Kronohemmans åbo under Nybygges vilkor 
upplåtes bli]ver Krono. —• Sedermera har väl ofvannänmde förordnan
de, rörande den bestämde särskilde arftäglen till skatte Nybyggen, blif- 
vit upphäfvil, genom Kongl. B ref vet d. 1 April 1790 och Kam. Coll. 
i anledning deraf utfärdade Circul. d. 16 Oci. 1792, som är af följan
de lydelse; Sedan Kongl. Jklaj:f under d. 21 Febr. 1789 i nåder be
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hagat upplifua Skatteköps Förordningen af d. 19 Sept. 1723, har 
Kongl. Maj:t funnit att dess nådiga Förordnande af den 31 Mars 
1766, rörande besittningen af de genom öfverloppsjordar i Finland 
tillkomne .nya hemman, hvilka altid borde tillfalla äldste sonen, 
eller den jöräldrarne der till ansago skickeligast, hädanefter må till 
sin kraft och verkan upphöra, såsojn medförande skiljagtighet i 
arftägten skattehemmans åboers Barn emellan. Men som detta sed- 
nare stadgande således, enligt dess tydeliga ordalydelse, endast i den del 
som angår, den ifrån vanlig ordning afvikande, besittningsrätten eller arf
tägten till de nya skattehemmanen, och således blott till 11:tc puneten, 
som innehåller bestämmelsen om arftägten, upphäfver ofvanåberopade 
1786 års Kongl. Bref, alltså torde samma Kongl. Bref i alla andra de
lar, och följakteligen äfven till den del som angår naturen af Krono Ny
byggena, böra, såsom ännu gällande, tjena till efterrättelse; och lärer detta 
framför allt gälla, om de uppskattningar som blifva gamla hemman, for 
derunder lagd öfverloppsjord, åsatte. I afseende å desse sednare, -stadga
des redan uti 3 §. af 1766 års Resol. på Allmog. Besv. alt ehvad för
höjning som vid den nya skattläggningen i Österbotten kunde åsät
tas de gamla skattehemmanen, skulle allt detta som ägarens rätta 
skatte uti. Jordeboken införas; och då sedermera de här förut åbero
pade Författningar i allmänhet tillagt den öfverloppsjord som upplåles 
skattehemman, enahanda natur med gamla hemmanet, alltså synes det 
vara otvifvclakligt, all det uppskattade mantal som, i grund af oplerad öf- 
vcrloppsjord, åsättes slike hemman, äfven bör förblifva af skallenatur; 
helst egentcliga orsaken till uppskattningen icke var den, att-mera jord 
än vederborde åtnjöt skatterätt, utan endast alt hemmanets ränta icke 
svarade emot vidden af dess innehafde ägor, hvarföre och sedan, efter 
innehafvarens medgifvande och på dess begäran, hemmanet bibehållits 
vid de ägor som öfverskjöt dess förra mantal, och ägaren derfore åtagit 
sig särskild skatt, Författningarnas ändamål och fordringar äro uppfyllde *).

Härvid bör anmärkas, att, enligt hvad af Jordeböckerne inhemtas, 1792 
års ofvanåberopade Circnlair vanligen blifvit vid Jordeböckernes upp
sättande förstått och tillämpat sålunda, som skulle derigenom stadgan
det uti 1786 års Kongl. Bref, i afseende ej allenast å besittningen eller 
arftägten till Skaltemans Nybygge, ulan ock så vidt det angår Nybyg
gens natur, hafva blifvit upphäfvii; hvarföre äfven Nybyggen i allmän-
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rälscräti Såsom den yttersta utväg till uppmuntran för ödemarkerncs upp- 
odling och befolkande, kan äfven Frälserätt, enligt Författningarne, 

ö ' beviljas för Nybyggen som anläggas på aflägsue ödesorter.

het, såsom ock Skattehemmanens uppskattade mantal, äro uti Jorde- 
böckerne upptagne för Krouo, utan afseende dera att de tillfallit Skat
tehemman. livad skäl som till cn sådan tolkning kunnat föranleda, kan 
författaren till delta arbete ej inse, och anser sig, i anseende till sa
kens vigt och dä frågan angår', en talrik- och oftast fattig class af 
jordbrukare, samt den förmän Författningarne dem tillagt men hvaraf 
de allmänneligen icke äro i åtnjutande, böra närmare utveckla skälen 
för sin tanke härom.

Enligt de här ofvan åberopade Författningar, var skatterätt ullof- 
vad för uppodlingar å allmänningar, och deraf hade således bordi föl
ja, att uppodlingar jemväl ä ölver loppsjordar alltid skulle blifva af skat- 
tenatur; i anledning af derom gjord hemställan, afslogs dock detta, uti 
Konffl. Brefvet d. 21 Mars 1781, ur det skäl, att skatteköp i allmän
het dä voro förbudne, hvarföre ock Nybyggare i dess ställe tillädes 
evärdehg slädjerätt; men sedermera förklarades, uti Ko/igf. Brefvet 
d. 31 Mars 1.786, alt, ibland andra Nybyggare tillagde förmäner, skullo 
äfven det Nybygge eller den öfverloppsjord som tillföll skattehemmans 
åbo, och af honom uppodlades och isländsattes, blifva af samma natur 
som gamla hemmanet, eller skatte; endast med det villkor att de vid 
arf skulle lika med Kronohemmau anses.

Dä Skatteköpen kort derefter är 1789 äter upplifvades, förföll det 
skäl i grund hvaraf den förut beviljade skatterätt ä Nybyggen hade 
blifvit a Islägen ; och således kunde detta upplifvandc af Skatteköpen, 
aldrig blifva något skäl att indraga den skatterätt som, under tiden re
dan ar 1786, med villkor af särskildi förhållande i afseende å arftägt, 
tillagts de Nybyggen som skalteman i grund af optionsrätt erhållit, 
utan tvertom blef del ett. skäl att undanrödja nyssnämnde villkor, och 
försätta slike Skatte Nybyggen, äfven i afseende å arllägten dera, uti 
summa förhallande som andra Skattehemman; och delta/men icke nå
got annat, är äfven innehållet af del anförde Kam. Coll. Circul. dat. 
d. 16 Del. 1792, som likväl, enligt hvad här förut är sagdt, blifvit vid 
tillämpningen utsträckt, ända derhän, all äfven stadgandet, uti 9 mom. 
af 1786 ars Kongl. Jlref, om skatlenatur ä den skatteman tillfallne öf
verloppsjord, ansetts upphäfvit. I händelse meningen verkeligen varit 
sådan, så blelve följden all ett, skalteman tillhörigt, Nybygge, såsom 
Krono, alltid skulle tillfalla äldste sonen, oberäknadi hans lagliga an
del i Skattehemmanet, hvaremot de öfrige barnen endast erhollc del i
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Härom stadgar Kongl. Kungör, d. 5 Oct. 1741, att hvar och en, 
af hvad stånd han vara må, som vill uppodla något Ödesland i Vä
sterbotten, som till åker och ängs upp rödj ande är tjenhgt, skall i 
evärdeliga lider få njuta, äga och besitta detsamma, under Frälse- 
manna rätt, med femtio års frihet för all hemmans afgijt, och 
att efter frihetsårens förlopp allenast de utskylder komma att ut
göras, som åtfölja Frälsehemmans natur och beskaffenhet-, skulle 
slik uppodling verkställas utaf någon af Adeln, måga de uppå tion
dedelen af sådan uptagen jord, i evärdeliga tider- åtnjuta Säteries 
frihet.

Dcsse för Vcslcrbotten cnskildt lemnade friheter, äro sedermera, 
uti 24 §. af Resol. pä Allmog. Besv. d. 10 Sept. 1743, utsträckte, och 
förunnade alla dem hvilka sädan ödesjord äfven på andra ställen i Riket

det sednare; resultatet voro således, olika arfsrätt för en och samma 
skattemans barn, eller samma ojenma förhållande hvars undanrödjande 
Författningen, enligt dess lydelse, åsyftat, och vid sådant förhållande 
lärer berörde Circulaire svårligen kunna tolkas annorlunda Sn såsom det 
i orden lyder, och följakleligen 1786 års förordnande, så vidt det an
går naturen af Nybyggen äfvensom de öfrige Nybyggarene tillagde för
måner, böra tjena till efterrättelse.

livad sålunda är anfördt i afseende å Nybyggen, gäller ännu mera 
om deii öfverloppsjord som blifvit gamla hemman underlagd emot en
dast uppskattning uti deras förra mantal. Detta uppskattade mantal och 
dc deremot svarande ägor, utgöra icke någon särskild lägenhet, ulan 
en, vanligen ringa och fördenskull alldeles oskiljaktig, del af det hem
man hvartill de blifvit lagde. Och som det vore stridande emot prin
cipen för hemmansnaturen, att elt hemman kunde hafva två slags na
tur, på det sätt, att den olika naturen icke tillhörde så beskaffade sär
skilde delar af hemmanet, som äro från hvarannan skilde, eller åtmin
stone kunde enligt Förfaltningarne till särskilde lägenheter formeras 
eller delas; och ett sådant förhållande, vid frågor om arf, köp m. m. 
af slikc lägenheter med dubbel natur, föranledde till ohjelpeliga ore
dor och blandningar; alltså, och då för öfrigt de ägor soin emot upp
skattning, i grund af optionsrätt, underlagts ett Skattehemman, förut 
lydt till samma hemman under skattemanna rätt, torde det vara ove- 
dcrsägcligt, att dervid bör förblifva, och att Skattehemmanen således 
äfven i denne del fa till godo njuta stadgandet härom uti 9 mom. af 
Kongl. Brefvet den 31 Mars 1786. '
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upptaga och uppodla vilja; men genom Kongl. B ref vet den 21 Mars
1781 och Kam. Coll. i anledning deraf utfärdade Circul. af d. 14-Febr.
1782 är förklarat, alt förenämnde Frälsefrihet icke må sträckas till 
andra än Ödesland pä gränseorter, ajlägsne frän bebygde ställen, 
och säledes både till belägenhet och bruk Öde. — Men skulle någon 
gäng sädane omständigheter förekomma, som hurijrän gjorde ett 
undantag, ville Kongl. ]\laj:t i nåder tillåta, alt de till Dess särskil
de nådige pröfning i underdånighet anmälas.

För öfrigt bör här tilläggas, alt som d,e förmåner och friheter hvilka 
blifvit Nybyggare i allmänhet tillagde, sträcka sig till alla Nybyggen, 
ulan afseende derå om de äro till naturen Skatte, Krono eller Frälse, 
så bör äfven de här förut beskrefne omständigheter, vid Nybyggens an
läggande, samt bestämmandet af åboerätlen och frihetsåren, iakttagas för 
alla slags Nybyggen, ulan att skillnad deruli göres efter naturen; och 
hvad tillsyn öfver Nybyggenas uppodlande och häfd under frihetsti
den angår, så alldenslund denne är föreskrifven, hnfvudsakeligen för 
atl bevaka, del de särskilde Nybyggarené förunnade friheter, må rigligt 
begagnas till ändamålet, och att Nybyggena vid frihetstidens utgång må 
vara försatte i det skick alt skall och ränta derifrån kan utgå, förden- 
skull böra innehafvare af Skatte och Frälse Nybyggen, i delta afseende 
vara underkastade enahanda skyldigheter och lika controll öfver fullgö- 
rclsen deraf som Krono Nybyggare.

$• 4.

Om Frihetsår å Nybyggen, samt de Förmåner och Friheter
• Nybyggare derunder åtnjuta.

Enligt hvad här fornt uti 2 §. är anfördi, bör, innan Nybyggare 
inrymmes uti ett Nybygge, behörig Syn derå anställas; och dervid ibland 
annat äfven föreslås antalet af de frihetsår som pröfvas till Nybyggets 
islåndsättandc erfordras, samt det understöd Nybyggaren derunder kan 
hafva af nöden; och äger Landshöfdingen i anledning deraf bestämma 
så väl det ena som det andra.

yrjhct.i- livad först Frihetsåren vidkommer, så stadgades, uti 5 §. 2 
antal, mom. af Kongl. Forordn. d. 28 Junii 1775, att Nybyggare njute no- 
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dige frihetsår till godo, hvilka hädanefter ej måge beviljas jlere än 
15 hiigst 20, och det sålunda, att sedan tre fjerdedelar deraf till- 
ändahipit, halfva räntan ulgores , och hela, så snart de alla gått 
till slut. — H varefter ytterligare, genom Kongl. Brefvet den 21 Mars 
1781 och Kam. Coll. derå grundade Circul. den 14 Febr. 1782, för
klaras , att de om frihetsåren å Nybyggen utgifne Författningar icke 
tåla någon annan ut tyd ning, än att slike j rihetsår, aldrig kunna 
beviljas öfver det deruti utsatte antal, men väl derunder, i propor
tion af kostnaden, hvilken åter utrönes af markens större eller min
dre eländig het; och som. uti 1775 års Kongl. Förordn., Frihetsåren 
för Nybyggen i de Finske orlerne äro utsatte till högst tjugu år, 
så ägde Dandshöfdingarne vid beviljandet deraf ställa sig berörde 
förklarande till efterrättelse. — Häraf följer alt, enligt förra Författ
ningar, frihetstiden i allmänhet skulle medgifvas till 15 år, men all Lauds- 
höfdiugarne äfven ägde, cflcr omständigheterna, utsträcka den till 20 år; 
äfveusom Kam. Coll. Circul. d. 20 Alars 1782 innehåller, all om jor
den förut skulle vara lillräckeligeu odlad, borde- skallen genast ulan nå
gra frihetsår till Kronan utgöras: eu häudclse hvilken dock troligen säl
lan eller aldrig inträffat.

Sedermera hade• Allmogens lullmägligc från ålskillige Län, vid 
1800 års Riksdag, anhållit om en längre frihetstid för Nybyggare, hvil- 
ket dock, enligt Kam. Coll. 'Circul. den 27 Ocl. 1801, blef af Kongl. 
AJaj:t afslagil. — Alen sedan erfarenheten visade, all den förut tillåtne Friheis- 
frihclstiden ofta varit för Nybyggens behöriga islåndsältaude otillräckclig, yJrienid. 
hvaraf deras framlida bestånd äfventyrades, så har lians Kcjscrl. Alaj.t, 
genom Nådig Kungörelse af d. 5 Sept. 1817, förordnat, att vid j rå- 
gor om Nybyggens anläggande, frihetsåren, efter sig företeende 
beskaffenhet och omständigheter, måga af Senatens Oeconomice De
partement bestämmas ifrån 20 till 40; och till närmare upplysande 
af hvad dervid iakttagas borde, har Hans Kcjscrl. Maj:t, genom särskildi 
nådigt Circulair-Bref af samma dag, täckts i detta ämne närmare för
klara: att då förenämnde nådiga Kungörelse angår blott de Nybyg- f°r 
gen som hädanefter komma att anläggas, kan förordnandet deri, Jfén^be- 
icke utsträckas till sådane förut inrättade Nyhemman, som, nied slä"l"lan~ 
fhslstäld frihetstid, antingen redan gått i full skatt och stadgade iakttagas, 
onera utgöra, eller hvilka ännu fortfara att åtnjuta befrielse ifrån 
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hela eller halfva Räntans utgörande samt dermed förenade onera; 
utan kommer med slike lägenheter, vid anmält behof af jorläng- 
ning å den förut medgifne och till godo njutne frihetstiden, att för
faras på sätt tillf orene, i enlighet med gällande Författningar, Öjligt 
varit *).  — Och som, i likhet med 5 §. Kongl. Förordningen d. 28 
Junii 1775, Krono Nybyggen hittills blifvit med LandshÖfdingar- 
nes tillsland anlagde, och ända till 20 frihetsar dem efter beprof- 
vande tillagde, har Hans Kejserl. J]‘Iaj:t Jnnnit Nybyggens frihets
tid, enär densamme icke Öfverstiger 20 år, äfven framdeles böra, 
likasom anläggnings frågan **),  bero af Landshofdingarnes härom 
meddelande förordnande, derest icke målet genom anförande un
derdåniga besvär, dragés under Hans Kejserl. DIaj:ts nådiga pröf
ning. Dlen då fråga blifver om en längre frihetstid än 20 år, hör 
densamme till Kejserl. Senatens Oeconomice Departements omedel
bara åtgärd och pröfning, dock att en slik längre frihetstid, kan 
efter behof tillkomma blott de Nybyggen, som anläggas å förut i 
vederbörlig ordning afmätt, samt frän den Öfrige samfällighetens 
ägor uttagen och af skild Öfverloppsjord , och der ifrån blifvit med 
sitt vissa ägoomräde utbrutne samt graderade, men icke sådane 
som, med stöd af Kongl. Kam. Coll. Jdr. d. 22 Febr. 1782, utan 
föregången mätning och gradering provisionelt inrättas, och hvilka 
icke kunna, såsom de förra, anmälas till erhållande af c^en nådigst 
medgifne längre frihetstiden, förr än de bekommit deras vissa ägo
tillhörighet, och i följe deraf blifvit vederbörligen mantalsatte. Och 
nå del en lillfärlitelig grund för pröfuiugcu af det uppgifne hehofvet 

utaf

**) Härvid bör observeras, att ehuru, enligt detta nådiga stadgande, frågor 
om anläggning af Nybyggen ankomma. på Landshöfdingens sluteliga 
förordnande, så bör deremot, dä Laridsnöfdingen jemte förordnande 
om Nybyggens anläggande, äfven bestämmer deras mantal och ränta, 
ett sådant Utslag, såsom innefattande tillika skattläggning, i detta sed- 
nare afseende underställas Hans Kejserl. Maj:ts nådiga pröfning, enligt 
hvad under 1 af detta Capitel, är anfördt.

*) Förhållandet dermed har varit sådant, att då ansökning blifvit gjord 
om förlängning i frihetstid, och syn å lägenheten skett, så har Lands- 
höfdingen dera meddelat Utslag som blifvit Ilans Kejserl. Maj:ts nå
diga pröfning underställt.
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utaf frihetsår, må finnas, hör sådan svn, som i 2 §. af delta Capitcl är 
omnämnd, å Lägenheten förrättas, och instrumentet deröfver, jemte Ny- 
byggarens derå infordrade förklaring, och den i detta fall föreskrefue 
borgen, tillika med Landsböfdingens yttrande häröfver, insändas till Kej— 
sorl. Senatens Oeconomie-Departement,' som sedan genom Utslag afgör 
ärendet.

Vidkommande sedan del Understöd som Nybyggare af Kronan Ay-Zo ^o-a- 
åtnjuta i och för Nybyggets islåndsätlande, så är först, genom Kongl.res 
KungÖrelsen d. 4 April 1770, förordnat: alt livar och en som åstun- 
dar å Kronans jord npptaga Nybyggen, skall, utom frihetsår, de 
tvänne första åren, af Kronan undfå 2 Tunnor god och strid Råg, 
och dar någon äger mera än 4 barn, alla under 15 års ålder, for 
hvardera öfver det antalet, undjå f Tunna strid Säd, till dess 
det yngsta hunnit uppfylla 6 års ålder. Men derjemte bör Nybyg
garen föreläggas, alt innom vissa år upplaga och uti fullkomligt 
bruk lägga en viss utsatt del-af åker och ang, efter jordmåns be
skaffenhet. •—• Sedermera blcf, genom Kongl; B ref vet den 31 Mars 
1786, en viss summa af 15,000 Ja:dr årligen å Stat anslagen, .icke alle
nast till bestridande af kostnaderne för öfvcrloppsjordars utbrytning, ulan 
äfven till understöd för torftige Nybyggare, och, förordnades dervid till
lika: alt det understöd hvarmed Nybyggare hngnas, bör bestå bå
de uti penningar, till hjelp vid deras första inrättning, och uti 
spänmål så väl till utsäde som brödf öda det första året; samt att 
angående beloppet af detta understöd m. m. Kammar-Collegium äg
de, ef ter LandshÖfdingarnes hörande, inkomma med utlåtande der
öfver , och sedan sådant skett, har sluleligcn härutinnan, genom förut 
åberopade Kongl. B ref till Kam. Coll. d. 22 Febr. 1788, hvaraf Lands- 
höfdingarne erhållit del med Kam. Coll. Circul. af d. 9 April samma 
år, blifvit stadgadi och förklaradt: att, sedan Nybyggare igenom förra > 
Författningar, visse förmåner blifvit förunnade, och i synnerhet 
det första, och för dem alla det angelägnaste béhofvet, som är 
Bröfödan och utsädet, igenom den uti 1770 års Kongl. Kungörelse 
bestådde Spanmålen, är vordet besörjt', så bör hvad dem, enligt nyss- 
åberopade 178G års Kongl. B ref, ytterligare kommer att tilldelas,

24
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närmare lernpas efter omständigheter ne och markens olika beskaf
fenhet. JDär förut någon åker eller äng finnes uppodlad, innan stäl
let till Nybygges inrättning sokes, kommer något särskildt under
stöd, utom de förundle friheterne, ej att äga rum; och som en nå
gorlunda jemn och ren ehuru obrukad mark, tarfvar mindre kost
nad och arbete än en skoglupen, ojemn och stenbunden, eller där 
måsar och kärr maste till aker och äng upbrukas, sä bor detta un
derstöd , hvarken lemnas dt en hvar Nybyggare utan undantag, 
eller göras för dem det undfä of ver . allt lika; —• eller sådanc all
männa åsigler, har Kongl. Maj:t ansett, det i alla fall böra ankom
ma pä Landshöfdingarnes noga prof ning, om, huru, när och till 
hvad lillålelig storlek, samma understöd må meddelas; men då så
dant ej bör for Nybyggare blifva en blott uppmuntran, utan jemväl 
en verkelig hjelp; och denne i början ofelbart finner mångahanda 
svårigheter, och en jör honom nog belydelig kostnad komma sig 
till möte, hvaraf äfven den idogaste kunde af skräckas, så har 
Kongl. Maj:t i nåder tillåtit., det må Tjugufem (25) jRiksdaler ut
sättas såsom den högsta uppodlings hjelp för Nybyggare, hvilken 
summa således icke får öfver skridas, men väl efter anledningarna 
minskas, och aldrig tilldelas någon, der icke sådane, sår skilde om
ständigheter förete sig, som fordra större uppmuntran större hjelp; 
äfvensom Kongl. Maj:t funnit det på Landshöfdingarnes urskilj
ning likaledes ankomma, huru detta understöd må Nybyggaren till
ställas, efter hand, på tre eller fyra år, men ej derunder, till 
förekommande af missbruk.

För öfrigt anmärkes, alt, enligt hvad under §. 2 här ofvan är upp- 
gifvil, Förrällniugsmännen vid den Syn, som hör föregå Nybyggares im- 
mission samt bestämmandet af frihetsår och understödet, skola uoga un
dersöka de omständigheter hvarefler Nybyggares behof af understöd kan 
bedömmas, och att de uti Syncinstrumenlet härom intagne uppgifter 
blifva grund för Landshöfdingarnes förordnande om beloppet af delta 
understöd. — Alt denne pröfning om beloppet af understödet endast 
gäller den Contanta nppodlingshjclpcn, och alt deremot det genom Kongl. 
Kungör, d. 4 April 1770 beviljade Spanmåls understöd, tillkommer alla 
Nybyggare till del bestämda beloppet, torde ej hehöfva anmärkas, eme
dan delta följer af tydeliga ordalydelsen uti ofvananförde Författningar.
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Hvad sluleligcn angår dc Friheter för allmänna ulskylder och jyj 
onera som .Nybyggare under frihetsåren åtnjuta, så mcddellcs derom, uti refjr.'!le~ 
Kongl. Kungör, d. 24 Julii 1783, det allmänna stadgande, att alla de skatt och 
sotn, pä sålt FÖrfattningarne tillåta, uptaga Nybyggen, äga att i utsfylder. 
femton (15) års tid njuta befrielse ifrån alla ulskylder och besvär, 
af hvad namn de vara må, så till Kronan , som Prästerskapet och 
andre; — och förklarades sedermera, uti Kongl. B ref vet den 18 Nov. 
och Kam. Coll. derå grundade Kungör, af d. 21 Dcc. 1784, alt denne 
befrielse ifrån ulskylder äfven skulle sträckas till Nybyggarens hu
stru, hemmavarande barn och tjenstefolk, — För öfrigt, och i afse- 
ende å afgiflerne till Presterskapet, har, i anledning af Fullmägligcs för 
Presterskapet i Finland derom väckte fråga, Kongl. M.aj:t uti Nådigt 
B ref af. d. 13 Ang. 1801, kungjort genom Kam. Coll. Circul. d. 13 
Oct. samma år, förklarat: det vara ostridigt, att under frihetsåren 
Prästerskapet icke äger rätt att fordra någon annan af gift än Påsk- 
och Kigsel-penningarne, samt hvad för Barndop och liks Begraf- 
ning bor utgå; och på den återstående frågan, huruvida Präster
skapet, enär ^glelar af frihetstiden gått till ända, bör, lika med Kro
nan, då göra början med dess upbörd, eller om der med bör an
stå intill dess hela frihetstiden förflutit, har Kongl. Maj:t jÖrkla
rat , alt då Kronan, icke under den sista fjerdedelen af frihets
åren, utan först sedan de alla gått till ända, till hvad antal de 
än må sliga, uttager någon Krono Tionde, har Kongl. Maj:t an
sett det vara så mycket mera både rättvist och billigt, att Nybyg
garen under samma tid, bör vara fri ifrån Prästerskapets fordrin
gar i delta af seende, som Jiågon skälig anledning icke förekommer 
hvarföre de förr än Kronan skulle få uppbära sin Tionde och 
Sp anmäls af gift. — Och sluteligen har, i sammanhang med förordnan
det om den för Nybyggen medgifne längre frihetstid från skatt och tun
ga, Hans Kejserl. Maj:t uti Dess Nådiga Kungörelse af den 5 Sept. 
1.817 förklarat: att ifrån Nybyggeshemman några andra onera, af 
hvad namn och beskaffenhet det vara må, icke komma att utgå f örr 
än de, efter tilländalupen frihetstid, full skatt och ränta till Kro
nan erlägga; hvilket ytterligare upprepades uti Kejserl. Kungör, den 
29 Sept. 1817, angående Nybyggen anlagdc å dåvarande Academiehem- 
mans öfverloppsjordar. — Häraf följer, att den, genom förra Författnin
gar till 15 år inskränkte, befrielse ifrån ulskylder och onera, lör under 
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frihet varande Nybyggen, numera icke är bestämd till någon viss tid, 
utan beror, för hvarje, Nybygge af den detsamme lagligen förunnade 
frihetstid.—• Ilvad Bränvinsarrcndc afgiflcn angår, så var genom - Kongl. 
B ref vet d. 15 Nov. 179/, beviljat Nybyggare, ehuru stående under fri
het, att uti Bränvinsarrendct deltaga, och genom Kongl. Brefvet d. 9 
Alars 1802 förklarades, alt Nybyggare som under frihetsåren idka Brän- 
vinsbränning, böra utgöra den derförc påbudne skatt; men sedan Brän- 
vinsarrendet förvandlats till en ständig ränta som erlägges ulan afseende 
om Bränvinsbränning idkas eller icke, och 1817 års ofyauanfördc Koj- 
ser!. Kungör. • frikallar Nybyggare under frihetsåren ifrån alla utskyldcr 
och oncra, så torde do älven vara berättigade, alt under denna lid till 
godo njuta ovillkorlig befrielse för Bränvinsarrende afgiflens erläggande.

■ - §. 5. - . . '

Om Nybyggens skyldigheter efter tilländagångne frihetsår ;. 
med mera.

Nar xljl- På det Nybyggare småningom måtte vänjas vid omtankan all af-' 
börda sig ränta samt^öfrige skyldigheter, och icke, ifrån fullkomlig fri- 

g-a utsljl-bet- härutinnau, på en gång emotlaga alla de hemmansbruket vidlådande 
‘'er mångfaldige skatter och besvär; så är, uti 5 §. af Kongl. FÖrordn. den 

28 Junii 1775, i allmänhet stadgadt, alt sedan tre fjerdedelar af fri
hetsåren till ända lupit halfva räntan utgores, och hela så snart 
de alla gått till slut. —■ Men deremot böra de öfrige ulskylderne och 
onera, enligt ofvanåberopade 1817 års Kejserl. Kungör., icke falla Ny-' 
byggarene till last, förr an hela frihetstiden tilländagått, hvarföre Ny
byggen då äfven böra genast Tiondesältas, derest sådant icke redan förut 
skett, och hvarom vidare skall afhandlas under 2:dra Afdclningen.

• I afseende å Roteringen, förordnades, i Kongl. Brefvet tillLands- 
Tav astehus den 9 Febr. 1803, att alla i Länet befinleliga 

°‘ Nybyggen, hvilkas frihetsår tilländagått, borde genast inroteras, 
enligt hvad Lagar och Författningar om hemmans skyldigheter i 
allmänhet stadga-, med alla andra Nybyggen skulle, i den mohn 
deras frihetsår upphora, pä enahanda sätt förhållas, och med de 
forr ellei- senare härigenom blifvande nya Rotor, komme de i lan
det indelte Regementer att förstärkas.
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I enlighet härmed borde således, vid den så kallade Rolejemk- 
ningen eller den nya Roteringen, som åren 1804 och 1806, af dcrlill 
förordnade Commissioner verkställdes, endast dc Nybyggen hvilkas frihetsår 
då hade’ tilländagått, roteras; men sådant oakladt blefvo dervid, älven de 
Nybyggen som nyligen voro anlagdc och då ännu åtnjöto frihet, rote
rade. —- Af de vid denne votering upprättade RotcringsvCrk, erhöllo lik
väl icke några andre Regeringens fastställclsc, än det för Österbottens 
Regemente, i anseende till kort derefter inträffade krigsoroligheter; och 
efter Finlands derå följde förening med Kejserliga Ryska Riket, förord
nades, uti Lians Kejserl. Majds nädiga Manifest af d. -^“1“ 1810 
uti §. 6, att den uti en del Provincer år 1804 och 1806 verkställde 
Rolejemkning skulle vid Vacanceafgiftens utgörande noga följas; samt., i 
enlighet härmed, uti §. 7, att de Nybyggen hvilkas frihetsår voro 
tilländalupne , och som vid sista Rotejemkningen blifvit roterade, 
skola, i anseende till deras älagde skyldighet att deltaga i Rote- 
ringstungan, erlägga den i 1 af samma nädiga Manifest fast
ställde Kacanceafgift. —■ Sedermera förklarades, uti Kejserl. Circul. 
Br. d. 23 Mars 1811, att tills vidare och intill dess der om annor
lunda förordnades, borde Rote-Kacance af giften af innevänarene i 
Österbotten utgöras enligt den nya, men uti alla de of riga Länen 
enligt gamla Roteringen', och i likhet härmed stadgades äfven, uti 
Kejserl. Circul. Br. den 15 Jan. 1812 mom. 2, att vid utgörandet af 
Vacanceafgiftcn för Reserve-Manskapet, skulle den gamla Roteringen tjena 
till grund.

Med anledning af ofvananförde stadganden, har likväl Vacancc- 
afgift för ordinarie Manskapet blifvit uppburen uti alla de .Län der 
Rotejemkningen skett, efter de dervid upprättade nya Roteringsvcrkeu, 
af de Nybyggen som sålunda uppförts till Rotcring; men på derom gjord 
undeiduni^ fötfragan, förklarades, uti Kejserl. Brefuet till LandshÖfd. 
i Tavastehus d. 27 Nov. 1812, att någon Reserve Vacancca fgi ft 
för Nybyggen icke äger rum; hvilket jemväl är en följd af stadgandet 
uti 1812 års nyssåbéropade Circulair, då derslädes föreskrifves Reserve 
Vacanceafgiftens beräknande efter gamla Roleringsverken, hvarest inga 
Nybyggen äro upptagne.

. De Nybyggen åter som i seduare tider tillkommit, eller icke fin
nas i de nya Roteringsverken införde, äro, enligt nyssauförde Kejserl. 
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förordnanden, ifrån all Vacancedfgift helt och hållet frikalladc, emedan 
Vacanceafgifteu måste, debiteras efter Roteringsverken och således ej kan 
påföras andra lägenheter än de livilka der äro upptagne.

Nyb.vjrige För öfrigt äro Nybyggen underkastade, till alla delar enahanda ut- 
skylder och onera som andra Krono och Skattehemman; dock anmärkes, 
att Jordeboksräntan uti åtskilliga Län utgår ilrån Nybyggen efter en sär
skild för dem fastställd undervisning, hvarföre äfven Nybyggen böra, 
uti Jordebokcn under en särskild Titel upptagas. — Och hvad angår 
åboerncs skyldigheter vid hemmanens häfd och vidmaglhållandc, deras 
rättighet att lägenheterne till skatte köpa, samt deras dispositionsrätt öl- 
ver ågornc, så gäller äfven härom hvad uti föregående 2;dra Capitel är, 
om Krono och Skattehemman i allmänhet, anfördt.

7 blifvit an- 
, och hvilka 
:n immittera— 

ställen, de åboer, så kunna desse icke i allmänhet till Bostället hemfalla 5 men 
likväl böra, enligt Kongl. B ref vet till Krigs-Collegium d. 7 Ocl. 1805, 
vederbörande tillse, om någon sådan lag ligen immitterad Nybyggare 
eftersätter de honom vid odlingen Jöreskrefne skyldigheter, emedan 
Nybygget i sådant fall, emot de uti Kongl. Br. den 15 Julii 1803 
stagdäde vilkor , hemfaller Bostället hvarifrån det blifvit utbrutet.

Angående särskildt sådanc Nybyggen som före år 179 
lagde *),  å ifrån Mililiae Boställen utbruten öfverloppsjord 

/?o- således äro ifrån Bostället skilde, samt försedde med laglige

fur- Vidare tillägges, att som de gamla Socknarne i Finland äro 
ganska stora, och JölJagteligen Nybyggen, som äro långt bort be- 

Pastorat lägne ijrån den Socknekyrkan, dit marken, hvarå de äro utbrutne,
som är 

lämpeli- 
gast.

tillförene hört, vore mindre begärlige, men deremot det vore, för 
allmänna hushållningen och folkets undervisning i Religion och Se
delära, nyttigare, om Nybyggen förlädes till den Församling till 
hvars Kyrka de hade lämpeligaste och kortaste väg, så har Kongl.
Majtt genom Nådigt Bref till Kam. Coll. d. 11 Jan. 1804, i anled
ning af deroni yppad tvist, förordnat: att Landshofdingarne i allmän
het måga, i sådane fall som det då ifrågavordne, sedan Präster-

År 1797 inställdes öfverloppsjords utbrytande och skiljande, ifrån Mi- 
litia: Boställen, som ses uti 1 Cap. §. 3.
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skap och Consistorium, och äfven om sä nödigt finnes Socknemän- 
nen, blifvit hörde, fä lägga dädanefter blifvande nya hemman, 
till den Socknekyrkan som for dem beqvämligast faller, dock att 
sädane hemman äfven i Economiskt afseende skola höra under den 
Socken, till hvars Kyrka de i anseende till Prästerlig betjening bli fi
na lagde, samt att således 21 §. af Prestersk. Privil. icke kan lämpas 
till andra än gamla hemman. —• Och är föregående Kongl. Brcf genom 
Kam. Coll. Br. af d. 31 Jan. 1804 meddclt Landshöfdingeu i Tavaste- 
hus till efterrättelse och Kungörelses utfärdande.

Slutcligeu anmärkes, att i ett särskildt fall uti Abo och Björneborgs 
Län, der ålskillige Nybyggen funnits innehalva så svaga ägor att Lägen- 
hclernc dermed icke kunnat äga bestånd såsom särskilde hemman, har 
Hans Kcjserl. Maj:t, uti Nådigt B ref af den 20 Nov. 1829, förordnat, 
att dessc Nybyggen skulle förbehållas Kronan, och de derå befmteliga 
odlingar på 10 års lid utarrenderas.

5:te Capitlet,
Om Frälse Egendomar.

$• 1.
Om Frälsejordens uppkomst och Fördelning.

Frälse egendomar eller Frälse jord äro sådane hcmmanslä- 
genheter eller jordagods, hvartiH ej mindre jordägande- än äfven ränte- 
ägandc-rätlen för alltid frångått Kronan och tillhöra innchafvaren.

Redan ifrån den tid då skillnad uti stånd' och villkor Medborgare Frälse- 
emellan först börjades, torde äfven skillnad uppkommit emellan privile- 
gierad och skattskyldig jord. Men hufvudsakeligen räkna dock Frälsegqd- "PP ‘ 
sen sin uppkomst ifrån Konung Magni Ladulås Stadga af år 1285, hvar- 
igenoni Skattebönderne tilläts och uppmanades att Frälsa (befria) sine 
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hemman irån skatt till Kronan, derigcnom att de åtogo sig Rus t tj ens t, 
det vill säga alt anskaffa sig full Cavallerunundering och dermed tjena 
emot Rikets fiender. Detta upprepades och bekräftades sedermera uti 
XI:te och följande Capilleu Konungs Balken Lands-Lagen, som närmare 
bestämde huru Bonde, som ville frälsa sig och sitt gods, borde med full 
Rustning infinna sig vid Vapuesyn, och hvad han sedan i och för Rust- 
tjenstens upprätthållande hade att iakttaga. Iläraf uppkom benämningen 
Frälsehemman (hemman frälste /rån skatt) och Frälseman, hvilka benäm
ningar ända till närvarande tider bibehållit sig.

I början var det icke bestämt, huru stort eller huru många hem
man kunde genom en Rustning frälsas. Uti Konung Gustafs lid stadga
des dock år 1523, att en hel Rustning borde af 100 markers ränta up
pehållas*,  år 1525 förökades räntan för en Rustning till 400 marker, 
men tid efter annan blef Rusttjensten starkare eller svagare allt efter som 
tiderne och omständighclerne fordrade. — Ända till dess, genom indel
ning af räntor ifrån Krono och Skattehemman, visse Cavalleri-Regemen— 
ten under Konung Carl XI:s tid inrättades, utgjorde Adelns eller Fräl— 
sets Rusttjenst enda styrkan af Rikets krigsmagt till häst ; Säterierne med 
sinc Ladugårdar samt Rå och Rörs hemman, voro ifrån allt deltagande 
deruti befriade, men alla öfrige Frälsegårdar, Qvarnar och skatllagde 
Torp, skulle deremot, efter sine räntor, uti Rusttjensten deltaga.

Under 16:dc och ännu i början af 17:de Seclct, då Skattehem
manen voro belagde med små räntor och mindre känbara onera, anså- 
gos vanligen de kostnader och besvär Rusttjensten medförde, så fullt 
motsvarande de friheter Frälsehemmanen derföre åtnjöto, att någon för
lust för Kronan, genom Frälsets öfverdrifna förökande icke var att be
fara, ehuru Skattebönderne var öppet lemnadt alt genom Rusttjenst draga 
sine hemman under Frälset; emedan sådane tillkomne nya Frälsehemman 
ersattes, genom andra hvilka uppsade Rusttjensten och återgingo under 
skatt*,  men sedan, emot medlet af 17:de Seclet, utskylderne till Kronan 
ifrån Skattehemmanen betydeligen ökades af täta krigsgärder och extra- 
ordinarie bcvillningar, hvarifrån Frälset dels till hälften dels helt och hål
let åtnjöt befrielse, samt dessutom Frälset blef ärfteligt, och Frälseman
nen, allaredan genom Kongl. Placat. d. 11 Maj 1603, befriades ifrån 

' deras
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deras fordna skyldighet att ovillkorligen sjelfve rida för sina gods, och i 
dess ställe tilläts all hålla så kallade Sventjeuare: så blcfvo, å ena sidan 
Frälsehemmanens fördelar så stora, och å andra sidan Skattehemmanens 
bördor så tilltagande, all Frälsemannen snart upphörde all lägga sinc 
hemman under skatt. Tverlom ulveikade de sig den förmån, atl elt 
Skattehemman, så snart del genom köp, ärf eller annorlunda föll i Fräl
semans händer, genast förvandlades till Frälse, och derigenom minskades 
antalet af Kronans skallskyldige hemman ganska bctvdcligl. — När här
till ännu kom, att Frälscgodsen jemväl tid eller annan öfver höfvan för
ökades, genom dc, särdeles af KonungGustaf Adolf och Drottning Chri- 
Stina gjorda, stora donationer, förläningar och förpanlningar af Krono och 
Skattehemman ål .Adeln, på det sätt att slike Lägenheter derigenom för 
all tid skulle ikläda sig Frälsenatur, så hade, vid Konung Carl XI:s Re- 
geringslid, Frälscgodsen redan vuxit till elt sådant antal, och Kronans 
inkomster derigenom blifvit så förminskade, alt denne Konung fann nöd
vändigt, icke allenast att förhindra Frälsets vidare'tillväxt,'hvarföre ock 
genom 10 §. af 1682 års Resolution pä Adelns Besv. förklarades, att 
Skattehemman ej må ärfvas i Frälse, det vill säga ad, om de tillföllo 
Frälseman, skulle dc derförc icke ändra sin förra natur, utan äfven atl, 
genom den bekanta Rcdnclionen, till Kronan indraga alla dc Gods och 
Lägenheter som, antingen voro belägnc på de. orter hvilka ansågos för 
Kronan oniistcligc, eller ock obehörigen blifvit Kronan alhände. Denne 
åtgärd, som efter olika intressen så olika bedömdes, var otvifvclaktVgt af 
nödvändigheten påkallad, måhända någon gång sträng i verkställigheten, 
men fullkomligen laglig, och öfvercnsslämmande med 2 Cap. Konungs 
Balken af den då gällande Lauds-Lagen, hvarest Konungen var förbudit 
att minska Kronans gods och ingälder, och tillika sladgadt, all, der så
dant skett, skulle den Konung som efterkom, äga magt del alt återkalla 
och taga. Angående berörde Rcduction och orsakerna dertill, hänvisas 
Läsaren, till den fullständiga och förlräffcliga alhandling, som Kammar- 
Rådet af Bolin uti 2:dra delen af dess Beskrifning om Svenske hemman, 
härom lenmat, hvarföre, och då alll delta numera endast äger cll histo
riskt intresse, vidare framställning deraf här förbigås.

Vid förenämnde- Rcduciion blcfvo vid Frälsenatur bibehållne, en
dast de Gods, som erhållit sin Frälscrält på någol lagligt sätt; och som 

25
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Rusttjeusten var den hufvudsakeliga i lag stadgade grunden och upphof- 
vcl till Frälsclägcnhclerne, så lärer det kunna tagas för afgjordt, alt de 
fieste af nuvarande Frälscgodseu ursprungligen tillkommit genom Rust- 
tjensten, med undanlag af de fordna så kallade Hcrrcmannagårdarne, 
hvilkas antal i Finland torde halva varit högst ringa. — Och oaktadt, 
kort efter Reductioncn,• llerc Cavalleri-Regemcnlen redan genom Indel
ningsverket voro organiserade., blef likväl dcu Rusltjensiskyldighet som af 
ålder tillhört Frälsehemmanen, och hvarifrån endast Säterier, .Ladugårdar 
samt Rå och Rörs hemman varit befriade, bibehållen, på sådant sätt, 

- att deraf formerades en egen Corps benämnd A de Is fa nan, deraf ett 
Compagnie utgjordes i Finland. Grundcrnc och sättet lör utgörandet af 
denne Rustljensl, bestämdes äfven närmare genom Kongl. Ruslljenst- 
Ordningen af d. 5 Nov. 1686 samt Kongl. Förklar, deröfver af d. 31 
December 1687.

Adctiga Genom desse Författningar fastställdes, att en full Rustning skulle 
tjensten utgöras för hvarje 500 Rustljenstmarkers ränta, dock att, om någon in

nehade 20 Daler eller 80 marker derutöfver, Rustljenslskvldighelcn ej 
ökades, och kunde således 580 markers ränta under en Rustning försva
ras. — Agdc någon 250 markers ränta och deröfver, ehuru cj fulla 500, 
skulle äfven han ensammen derföre utgöra full Rustning, men de som 
hade mindre än 250 marker, tillätos alt sammansätta sig med en högst 
två som hade myckel ringa gods, och derföre utgöra en häst; dock alt 
hela summan af räntan ej fick sliga högre än till 300 mark. Innehade 
åter någon, så ringa ränta att rusta före, alt andra icke ville förena sig o J o ' o
med honom i Rustningshållct, skulle han, intill dess han kunde blifva 
med någon annan sammanfogad, erlägga för hvarje RuSttjenstmarks ränta 
han innehade, 1 Dal. Sant till Krigsmanshuset, hvarje gång Adelsfanan 
mönstrades. — På det Ruslljcnstskyldigheten skulle kunna närmare con- 
trolleras, ålåg Frälsemannen, alt till Mönslringarne inlemna så kallade 
Rustljcnsllängdcr, som upptogo de Frälscgods och Qvarnar hvar och en 
innehade, samt de räntor derifrån uppburos; dock alt endast Spanmål, 
Hafra, Smör, Strömming och torr Fisk (samt Osmnndsjern och Forin
gen, hvilka persedlar eller skatter dock ej existerat i Finland) härvid logs 
i beräkning,, och de öfrige persedlarne lemnades fria, enligt Adelns Re- 
cess af d. 3 Ang. 1562; sedan inräknades i allmänhet desse räntor till 
Rusttjenstmarker efter följande värden: 1 Tunna Spanmål (bestående i 
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IIvete, Båg och Korn) 14 öre: 1 Tunna Qvarnränta (Mjöl eller Spau- 
mål) 14 öre: 1 Pund Smör 12 öre: 1 Tunna Hafra 7 öre: 1 Tunua 
sak Fisk 24 öre: och 1 Pund torr Fisk 3 öre.

Huru sedermera Rusttjenstcn blifvit för Frälsehemmanen beräknad 
och utgjord, kommer att närmare omtalas i efterföljande 3 , der fråga
blir om Frälsehemman.

Här må endast tilläggas, att, enligt 3 §. af Fören. och Säkérh, Naturen 
Acten d. 3 April 1789, samt Konunga Balken Lands-Lagen, åberopad 
uti 2 af 1772 års nu gällande Regerings-Form , kunna Frälsegod- ojörän- 
sen numera ej tillökas på Kronohemmanens bekostnad; men i ett sär- derllS’ 
skildt fall är dock medgifvit, att Frälscfrihct må förvärfvas å Nybyggen 
som anläggas i ödemarkerne på gränseorter, enligt hvad i föregående 4:de 
Capitlet är omnämndi. — Och likasom Frälsels tillökande är i allmänhet 
förbudil, så kunna icke eller Frälsegodseu förminskas eller dragas under 
Kronan. Af sådan anledning stadgas älven, uti 24 och 25 §§. af Ade- 
lige Privilegierne dat. d. 16 Oct. 1723, all Kongl. Maj: t lofvar för 
sig och sine efterkommande, alt icke vilja till .Adelsståndets för
svagande, köpa, tillpanta sig, mycket mindre af hända nägrom nå- 
gott fritt och frälst gods, att de gods Adeln dä innehade skulle af 
dem oqualdt behållas, och aldrig vidare stå under Kronans lösen: 
samt alt sådane Frälsegods som för allehanda efterräkningar, em- 
belsförseelser m. m. kunna blifva till Kronan indragne, skola std 
under lösen, af Släckt och Bordemän, , eller, om de intet till är o, 
eller vilja och gitta, få infrias af andra Frälsemän för den sum
man som Kronan antagit godset jöre, eller af den mästbjudande, 
så framt Kronans fordran är större än godsets rätta värde; sd 
alt hädanefter intet Frälse, för hvad orsak det helst under Kro
nan komma kan, må hos Kronan förbliJva, ulan på bemälte sätt 
gå tillbakars i Frälsemanna hand: — samt slutcligcn uti 26 §., att 
om någon af Ridderskapet förverkar sitt Jordegods under Kronan 
i sådane mål som Lag säger, så ef ter lätes det förbrutne och Kro
nan tillfallne Godset någon af dem i Släckten; dock Kongl. Maj.t 
förbehållit att förunna denne nåd åt den eller de som deraf gjort 
sig fortjente.

Efter desse allmänna anmärkningar om Frälsejordens uppkomst och 
allmänna natur, följer alt närmare beskrifva de särskilde slagen deraf,
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nemligen: det så kallade Ypperliga Fräls et, bestående af Säterier, 
Ladugårdar samt Rå och Rörs hemman, och det Allmänna Fräls et, 
som utgöres af vanlige Frälsehemman.

' ' $• 2. .

Om det Ypperliga Frälset.

Säterier- Ehuruväl ibland Frälsegodscn, den del som af den högre Adeln 
upp- iunchadcs såsom Sätesgårdar, äfven i äldre lider åtnjöto särskilde prcc— 

rogaliver, så voro likväl dessc, lika med del öfriga Frälset, underkastade 
Ruslljenslskykhghelcn eller den så kallade Vapneljeusten. — Alen sedan 
Konung Eric XIV utvidgade Adelns Privilegier, så blef dervid stadgad t, 
enligt Adelns Reccss af år 1562, alt den Sätesgård som hvar Fräl
semän besitter, skall icke inräknas uti den summa af Räntor livar- 
J öre Rusttjenst utgjordes, utan livar och en, dem utan sådane tjenst 
och taxering behålla; dock sålunda all delta icke borde sträcka sig till så 

- många Sätesgårdar som Frälsemannen innehade, utan alt, en Frälsemän 
eller Riddare md haj va en gärd oräknad, en Friherre 2 gärdar, 
och en Gr ef ve 3 gärdar. — Men uti 43 §. af 1617 års Adel. Pri- 
vil. förklarades, alt Adelns Slott och Afvelsgärdar , samt de hem
man som by g de vore eller JÖrbältras kunna pä sådane deras Sä
tesgårdars enskilte ägor, skulle vara frie och oräknade i Fapne- 
tjensten, ulan inskränkning till något vissi antal. I början var det icke 
eller utsålt någon gräns, huru långt omkring Sätesgården, Säteri friheten 
skulle sträcka sig; men uti 18 och 10 §§. af sislåberopade 1617 års Pri
vilegier, förklarades, alt de Adclens Bönder hvilka voro inom en mil 
ifrån Sätesgården, alltid skulle vara frie för Gärder, Ulskrifning, Skjuts
färd och Gästning m. m. — Denne distance kallas vanligen Fredsniil, 
och deraf har troligen Rå och Rörs friheten uppkommit.

Uti 31 §. af Resol. pä. Adelns Besvär d. 26 Nov. 1660 tilläts 
Adeln, all äfven bygga Sälerier för deras Barn; och uti 66 mom. 18 §• 
af Resol. på Adelns Besv. d. 1 Sept. 1664 upprepades ännu tillåtel
sen alt bygga nya Sälerier, hvarvid dock, enligt hvad Kongl. Forordn. 
och Stacig. d. i Mars 1681 2 ulvisar, det villkor var lästadt, all Sä- 
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terisfrihelen icke kunde få till godo njutas å de Sätesgårdar som af Land
bönder brukades.

Då likväl härigenom, till Kronans förlust, tillökningen af Säterier 
var obegränsad, så stadgades uti 39 §. af liesol. pd Adelns Besv. den 
25 Oct. 1.686, att några nya Säterier derefter icke skulle få byggas, men 
deremot lenmades Adeln rättighet, alt siue då innehaide Säterier, antin
gen sjclf eller ock genom antagne Landbönder förvalta, utan att, i sed- 
nare fallet, Säterifriheten derigenom förverkades, såsom förut skedde. — 
Och som under sistnämnde tid, äfven, alla obehörigen tillkomme Säte
rier reducerades under Kronan, och denne Reduction, på sätt 5 §. af 
1686 års liesol. pd Adelns Besv. utvisar, jemväl hade sträckt sig till 
de Säterier som ej voro behörigen beb.ygde eller med Frälsemannens egen 
afvel brukades, så blef härigenom antalet af Frälse-Sätcrier så förminskadt, 
all de numera uti Finland utgöra endast 260, deraf 3 äro belägne uti Kno- 
pio Län och de öfrige uti de Södra Länen; h varemot uti Österbotten 
icke något enda Frälse-Säteri linnes.

Likmäligt ofvanåberopade 39 §. uti 1686 års Resolution, borde Underhall 
likväl Sälerierne, till Säterifrihetens bibehållande, vara med anständig Sä- 
lesbyggnad försedde, emedan denne frihet i annat fall skulle indragas, 
och gården läggas under Rustning och andra Kronoutskyklcr,—■ det fall 
endast undantagit, då Säteriet, genom krig, ägarens fattigdom, eller an
nan svårighet blifvit ruin erad t, i hvilkcu händelse, enligt Besol. pd A- 
delns Besv. d. 21 Febr. 1689 <§. 8, friheten finge bibehållas om gården 
inom 3 år blefve uppbygd. — Men soni förenämnde villkor för Säteri
frihetens bibehållande, icke finnes intagit uti de nu gällande Adelige Pri- 
vil. af d. 16 Oct. 1723, hvarigenom likväl Sätcrierncs friheter och skyl
digheter äro i alla andra alseenden bestämde, och Kongl. 'Poren, och 
Såkerh. Acten af d. 3 April 1/89 §. 3, stadgar, att jorden ej må än
dra sin urgamla natur och skillnad af Säteri, Frälse, Skalle och Krono, 
så synes deraf följa, alt underhåll af Sätesbyggnad, numera icke är nå
got oelicrgifveligt villkor för Säterifrihets bibehållande, och alt, om än 
slik byggnad saknas. Säterifrihet (såsom oföränderlig) delta oaktadt icke tor- ' 
de kunna lagligen indragas: hvaraf äfven följer, att de uti 30 §. af 1734 
urs LandshoJd. Instruct. och 9 §. uti 1688 års Ilärads-Fogde Instruct. \ 
anbefallte undersökningar,  om Säteriernes underhållande med lämpelige
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Sätesbvgguader, numera torde vara ulan allt ändamål och. således öfver- 
flödige.

Besinning Angående besittningsrätten till Frälse-Sälcrier, har redan i 
r^“'’nri‘^1 ^n8re tider varit förklarat, att desse gods icke skulle få ägas eller be- 
"< crur' sittas af någon utom Ridderskapet och Adeln; detta upprepades uti 2/ 

§. af 1723 års Adel. Privil. samt 3 §. af 1789 års Fören. och Sakerh. 
Act■ , —• likväl undantagas härifrån de fall, då någon ofrälseman, till sitt 
Skaltebrnks understöd, fåll köpa någon nära till Bruket belägen Sätcs- 
eller Ladugård, och Bruket dessförutan ej kan beslå, i hvilka fall Säte
riet må blifva med Bruket förenadi, och till hvem som helst säljas; äf— 

-vens?» då Frålseqvinua gått i ofrälst gifte, och dertill erhållit Hans Kej— 
sorl. Maj:ts nådiga tillstånd, åtnjuter hon, enligt 29 §• uti Privil., den 
förmån af sagde tillstånd, att hon får besitta sina ärfda Säterier; i an
nat fall eller om hon utan nådigt tillstånd ingått giftet, bör hon för 
dem taga lösen *).  För öfrigt är det, enligt förenämnde 27 §., Regentcn 
förbehållit alt benåda ofrälseman, som genom goda och nyttiga tjcnsler 
gjort sig dertill värdig, med rättighet alt få köpa och besitta Frälse- 
Sätcri. Hvarom särskild underdånig ansökan i hvarje fall göres, och då 

^j<r;fler detta bifälles, erlägger ofrälseman för sådan rättighet följande afgifter, 
af ojral-e nCinligCn ’.
Jorrattig- e
het att be- j:o Charta Sigillata a tillstånds Resolutionen 6 R:dr 32 sk. Sv. B:co 

eder 9 Rnbel 60 koj). Sillver för hvarl mantal som i sig innefattar

Afan har ej sällan trott, att Frälsejnngfru som trädt i ofrälse gifte och 
dertill erhållit Ilans Kejserl. IVIajits nådiga tillstånd, vore derigenom 
berättigad att i alla delar fortfarande till godo njuta Adeliga Privile- 
gierne; men sådant synes vara ett missförstånd. — Ofvancilerade 29 
af Adel. Privil. förklarar bestämt hvad följden blir då Frälseqvinna med 
eller utan Regenlens tillstånd-ingår i ofrälse gifte, i förra fallet tilläg- 
ges henne nemligen rätt all bibehålla sina ärlda Säterier, men icke nå
gon annan frihet; och da deremot 9 Cap. 1 §. Gift. Balk, stadgar, att 
hustru följer mannens stånd och villkor, så torde deraf följa, att lion, 
såsom ingången i olrälseslåndet, icke kan få bibehålla Adeliga Privile
gier i andra afseenden, än så vidt samma Privilegier bestämt medgifva, 
och således endast i afseende å rättigheten alt besitta ärft Säteri, samt 
frihet från iVlantalspenningar för egen person, hvarom är särskildt 
stadgadi.
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Säteris eller Rå och Rörs frihet, enligt Kongl. Fbrordn. den 10 
Junii 1803 §. 9.

2:o A rb etshusa fgift, enligt Kejserl. Kungör, d. 5 Maj 1818, till lika 
belopp som Chartan, eller 9 Rub. 60 koj». för hvarje helt mantal.

3:o Erl ägges ? enligt Kejserl. Regerings-Conseillens Beslut d. 6 April 
1812 jenifördt med Kejserl. Circul. Br. den 4 Febr. 1817, till 
Själö Hospitals Fond, enahanda afgift som förut tillfallit Gu
staf Adolfs Hospital i Stockholm, eller 125 R:dr Sv. B:co, svarande 
emot 180 Rubel Silfver, om Säteriet ej vore större än ett mantal, 
men för hvarje helt mantal ölver ett, ökas afgiften med 30 R:dr 
eller 43 Rubel 20 kop. Silfver, — samt enligt samma förordnanden

4:o till Finska Rid dårhus et vill Fond för någon Pensions inrättning 
för Adeliga Jungfrur, 83 R:dr 16 sk. Sv. B:co, med deremot sva
rande 120 Rubel Silfver, ulan afseende derå om Säteriet är större 
eller mindre än ett mantal.
Om någon ofrälseman annorlunda åtkommit Säteri, får Domaren 

ej derå meddela uppbud eller fasta, och vare Frälseman, enligt 27 §. 
uti Privil., berättigad alt Säteriet inlösa, för det pris hvaroni de kunna 
åsämjas, eller någon annan redeligen bjuder.

Hvad åter beträffar innehafvarenes Dispositionsrätt öfver Sä- Frälse- 
terier och andra Frälsegods, samt de derlill hörande ägor; så inuehållery^fX^o- 
25 §. af oflaåbcropade 1723 års Adel. Privil., alt som livar Adels- siilonsrait 
man har fritt att göra sig, sitt gods och egendom, sä nyttig han fVfrne. 
kan, sä skola Kronones betjente ej vara Adeln hinderlige, eller be
fatta sig med Prälsegodsen vidare, än att uppbära hvad Kronan 
deraf utgöras bör; hvaraf följer, att ägare af Säterier och öfrige Fräl
segods, i afseende å desse Lägenheters häfd och skölsel, icke äro un
derkastade de inskränkningar eller band, som för Skalle och Krono äro 
i visse fall bestämde- —• I enlighet härmed tillkommer innehafvaren å 
Frälsejord, likmäligt 16 och 17 §§. Adel. Privil. 1723 samt 17, 27 och 
40 af 1805 års Skogsordning, fri dispositionsrätt öfver skogen samt 
der befinlelige Ek- och Mas te trän; likaså må, enligt 4 §. 14 Caj». Byggn. 
Balk., ägare af Frälsejord, svedja å sin enskilde skog inom eller nlom
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hä°nad- men som svedjande å sandnio samt bergaktig och stenbunden 
mark är, uti 53 §. af åberopade Skogsordning, såsom för .Landet och 
doi allmänna skadeligt, förbudit, så sträcker sig delta gcncrcllc förbud, 
ofelbart äfven till Frälsejord-, och göres, enligt 19 §. af Skogsord ningen, 
ingen skillnad i, nyssnämnde afseenden, om Frfilscjord innehafves af Frälse 
eller ofrälse person. — För öfrigt stadgar Privilcgierne, uti 13 §.: alt 
ont, pä Adelns ägor, nägre metalliske pller mineraliske Grufvor 
finnas, får ägaren upptaga och drifva sädane Bruk, /ned de för
måner jordägare och iipjinnare äro tillagde: uti 14 §., att Adeln 
har frihet att till eget husbehof bygga Mjöl- och Sägquarncir ä egne 
ägor, utan några vidare omgångar-, likaså att anlägga Krogar på dess 
Frälseägor, dock vid Stråkvägarne ej närmare än en half mil nära Gäst- 
gifvaregårdarnc: uti 30 , att Adeln mät i sitt försvar och tjenst 
hafva och hätlla allehanda handtverkare till hushålls behof, men ej 
flere än de sjelfve behöfva:— uti 31 , att Frälsemannen enligt Lag
njuter jordägande andelen af böter för brott som begås å Frälsegods,— 
samt uti 8 $•, att om 2:ne Sätesgårdar äro nära hvarannan beläg
na, får ägaren dem sammanlägga, endast de uti en Socken äro be- 
lägne; likaså äger Frälseman, ej allenast afhysa Rå och Rörs hemman, 
utan äfven, för sin beqvämlighet, flytta Sä loris friheten ifrån någon dess 
Sätes- eller Ladugård, till ett annat Frälsehemman af lika mantal och 
godhet, hvilket då ikläder sig del förras rättighet-, dock all Säteriet lig
ger inom del Compagnie bvartmder Frälsehemmanet förut var roterad t.

Al den Frälseägare tillagde fria dispositionsrätt öfVer Frälsejorden, 
följer jcrnväl, att, likmäligt Kongl. Förordn. den 17 Junii 1775 §• 5, 
Kongl. Brejvet d. 20 Mars 1780 m. fl., Frälselägcnheter vid skeende 
Storskiften få bibehålla all den jord som derunder blifvil bäfdad, ulan 
afseende å dess vidd och ulan alt någon öfverloppsjord derifrån må ut
brytas j samt alt hemmans klyfningar å sådan jord, icke äro uti 
Förfallniugarne på något sätt inskränkte, utan beror della af ägarens god
tycke; men dercmol gäller förbudet emot hemmans ödeläggande, 
inläggande, samt emot sk altskyldig jords minskning, äfven 
för Frälsejorden, enligt hvad här förut under 2 Cap. 4 §. är anfördt.

För öfrigt är, genom 28 §. af Adel. Privil., Ridderskapet och A- 
dchi bibehållnc vid deras fordna rättighet, att emot jemngod ränta in 

natura 
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natura af’ något ibland dess Frälsegods, tillbyta sig Kronohemman som nattigim 
kunde ligga dem tillhanda, enligt de förra Förordningar om hemmans-inan‘jj~ 
byten; men sådanc Byten fick cj fastställas emellan Riksdagarna, utan bor
de af Riksens Ständer sjelfve pröfvas och beviljas: hvarföre ock denne 
rättighet icke på långliga tider blifvit begagnad.

Om Säterifrihet blifvit förlorad genom missbyggnad under kriget, 
eller eljest emot Författningarna indragen, tilläts ägaren, uti 5 §. af /?<?- 
sol. på Adelns Besv. d. 12 Julii 1731, att sådant i Kannnar-Collegio 
angilva, och der få rättelse.

Angående Frälscägares rättigheter i afseendc å underhafvande, tje- Rättighet 
nar till efterrättelse 18 §. af Adel. Privil. och 8 §. 27 Cap. Byggn.1 
Balk., hvarigenom Adeln är tillåtit, att, genom 2:nc oväldige män af hap-ande. 
Nämnden, hålla husesyn med sine Frälsebönder, samt att sjclf låta ut- 
panta, hvad dessc för husröta eller bristande räntor kunna vara skyldige; 
och äger husbonden för sådane fordringar, bättre rätt än någon annan 
icke privilegierad Crcditor.

Huruvida sistnämnde rättighet afven bör tillkomma ofrälsemän, som 
äga frälsejord, synes tvifvclaktigt. Ofvananlörde Lagrum, samt Kongl. 
Kam. Coll. Kung, af d. 24 Julii 1792, tyckas tillkännagilva, att delta 
vore ett personell privilegium för Riddcrskapet och Adeln; och innehål- , 
ler för öfrigt siståberopade Kungörelse, i afseendc å bestämmandet af 
villkoren för husbondens förmånsrätt, följande, på Kongl. Brefvet d. 21 
Junii 1792 grundade, stadgande: att emedan Adelige Privilegierne icke 
med annat vilkor, tillagt Riclder skåpet och Adeln utpantnings- och 
förmåns-ralt hos deras Bönder och Betjente , an att fprdringarne 
bora vara ostridige; ty bor den som vill sig deraf begagna, vara 
skyldig, att ej allenast med tydelig Bok och Rakning sådant bevi
sa, utan ock, då Kronans ratt dervid kommer i fråga, sådant med 
Bd bestyrka, antingen sjelf, eller af den som Rdkenskaperne hål
lit, enligt hvad Lagen derom uti 17 Cap. 2 §. Rät teg. Balk, stad
gar; Bärandes i jölje hdraf det allid åligga Krono-Fogden, då 
utskylderne icke godvilligt betalas, att noga gpteckna, och för Kro
nans rakning med qvarstad belagga, så mycket af Bondens, Tor
parens och Betjenteris egendom, som deremot svarar, utan ajseen-
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de att ä Husbondens sida skulle invändas , att densamma vore jör 
dess rakning förut uptecknad och qvårsatt; och derest husbonden 
vid nästa Ting ej ingifver och, på sätt förut är anfördt, sjelf eller 
genom sin Betjent, beedigar en rigtig och omständelig räkning öf- 
ver sin fordran, bör Fogden den uplecknade egendomen försälja, 
och utskylderne dermed godtgöra; hvar emot åter, när Frälseäga- 
ren fullgör hvad af honom i förberorde måtto fordras, räkningen 
och edgångs beviset, som Harads-Rätten alltid bör Krono-Fogden 
tillställa, genom hans försorg, innoni 14 dagar der efter till Lancls- 
höj dingen insändas, som då prof var, huruvida någon rättegång 
om förmånsrätt emellan Kronan och Frälsemannen bör anställas, 
eller afkortning äga rum.

Säteriers Vidkommande sluteligen dc Friheter som Frälsc-Sälcricr åtnjuta, 
i afseendc å allmänna utskyldcr och oncra, så hafva dcsse fordom varit 

utskylder ganska utsträckte i alskillige' delar • hvarihland må nämnas, att, enligt 
och oncra. Ca]mare Rccess år 1483 $.43, Sätesgårdarne fmgo befästas, och till och 

med Konungen vägras att ditkomma, att innehafvarene, som beslodo al 
Rikets högste Embetsmän, derå åtnjölo samma Gårdsrätt, d. v. s. Borg
fred och Domsrält, som Konungen, enligt 1319 års Gårds-Rält §. 14 
m. m. — Numera äro, enligt Ridclersk. och Adelns Privil. d. 16 Oct. 
1723 §. 8 samt andra härtill hörande Författningar, Säleriernc frikalladc 
ifrån utgörande af följande allmänna utskylder och oncra:
Ifrån Ordinarie Räntan och den Rusltjenst som i stället för ränta 

utgjordes af FrälseL i allmänhet, äfvensoni ifrån Krono-Ti ou d e.
Ifrån Lagmans och Häradshöfdinge Ränta samt Tingsgäst- 

n in gs pennin gar, ej mindre för sjelfva Sätesgården, än äfven för 
dc derpå varande Arrendatorer och Hälftehbrukare samt de under 
Sätericrne eller Ladugårdarne och inom deras rätta Rå och Rör, 
befinteliga Utjordar, oskattlagde Torpare, Krögare, Mölnarc, Gcr- 
ningsmän, Fogdar, Rättare, Trädgårdsmästare, Gatuhusmän och In- 
hyseshjon, enligt 2 $. af Kongl. Reglem. d. 20 Nov. 1741.

Ifi•ån Kn ock te hå 11 eller Roter in g, Incjvarterrng, K ron o—, Re
serv-, Håll- och Fångskjuts, ifrån Pr es te g år ds-, Tings
hus-, Tiondebods- och Gästgifvaregårds-byggnadj samt
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sluteligen ifrån B rands t o d så vidt Säteriägare ej åslundar att uti 
Brandslodsföreningen deltaga, och i sådant fall förhinder sig att 
Brandstod ulgifva, enligt 24 Cap. 5 Byggn. Balk.

Men deremot böra Frälse-Säterier utgöra och ansvara för
allmänna utskylder och onera, nemligen för:

följande Säteries 
utskylder 
och onera.

l:o Brän vin sbrännings arrendet, som, enligt Kongl. Förordn. d. 
15 Junii 1800, erlägges af alla till mantal satte fasta Lägenheter å 
Landet.

2:o D jeknepenningar.

3:o P r e s l e r s k a p e t s Tionde. Härom stadgas uti 8 puneten af Lin
köpings Bikscl. Besl. d. 19 Mars 1600: sä skole alla vara för- 
pligtade Tionde utgöra, och ingen vara der före fri mera än 
de af yl del 11 utaf deras egne Sätesgårdar, så mycket de tvä 
delar tillkommer som i Kyrkoherberget bör utgöras, men den 
treding Prästen bör hafva, skall hvar och en utgöra och sig 
iried sin Kyrkoherde förlika om; och som 1638 års Tioride Pla- 
cat icke eller befriar Adelns Säterier vidare än ifrån Kronans -3de- 
lar af Tiondcn, och 1681 års FÖrordn. om Prestersk. Uppbörd

1 icke frikallar någon ifrån Presta-Tionde, så följer deraf allt, 
att Sätericrne böra för Presterskapets Tionde ansvara.

4:o Lan ds väg a-, Bro-, Kyrko- och Kyrko gård s-byggnad.
5:o Särskilde andre onera och insockne besvär, såsom Fatt ig försörj

ning, deltagande i betalning af D ulga d r å ps bö ter då de kunna 
komma i Iråga, biträde vid Skogselds släckande och Bud- 
kafles forlska Hände, Skallgång samt öfrige kostnader eller an
stalter för odjurs utödande, enligt 4 §. 15 Cap., 2 och 4 §§. 23 
Cap Byggn. Balk.; äfvensom Bro- och Sk a 11 fog de-kap p ar 
jemväl torde böra ifrån Säterier utgöras.

Sluteligen anmärkes, att de mantal som äro Säterierne i Landet‘s“/,w’<’<?r«<” 
åsatte, sällan grunda sig å skattläggning, ulan hafva de lillförene, eftery^^f4 
ungefärlig pröfning af ägor och förmåner, blifvit utaf Krono-Betjeningen deruti. 
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bestämde och i Jordebokeu införde *).  — I anseende derlill stadgades, 
uti Kongl. Brefvet den 5 Julii 1726, alt Förmedling å Frälsc-Sälcrier 
var tilläten, dock alt de i sådan händelse borde, noga refvas och skatt
läggas, men härom förklarar sedermera Kongl. Circul. Br. den 1 Oct. 
1804; alt en sådan Re C- och Skattläggning å Sälerie, dä snart ett 
Seculum förflutit sedan 1726 ärs förordnande gajs, under hvilkén 
tid Säterierna opåtalt burit deras nuvarande mantal, icke hädan
efter mä anställas, innan vid vederbörande Harads-Rdlt, i Krono- 
Fögdens närvaro, oni orsakerne till en sädan Förmedling blifvit 
undersökt, dervid Frälseägaren dr Öpet att visa, om, efter den an
ledning nyssnämnde Kongl. B ref lemnar, antingen är 1695, eller 
under de derpä följande krigsår , mantalet blifvit ensidigt af Krono- 
Betjeningen upsatt, samt Landshöf'dingen sig sedermera utlåtit, och 
sitt Utslag till Kam. Colleg. (numera till Kejserl. Senalen) insdndt, 
hvars slutcliga yttrande bör af bidas.

*) Delta upplyses af ingressen till Nyländske skattläggn. melhodeu af år 
1690, som härom innehåller: finnandes man af de gamla Jordeböc- 
kerne före är 1639,, som särdeles af 1615 och 1617 ärs Jordeböcker, 
att mantalet dä liar varit mindre än det nu är, särdeles de hemman 
som äro blefne förde under af kort ning, antingen för ()de, Säteri 
eller innoni Rå och Rör, dä mantalet slraxt är blefvet satt för helt, 
fast det förr var brutit-, hviiket utan tvifvel och af Fogdarnes god- 
iycko, som Jordeböckerne under händer haft, lärer vara skett.

Friilse- Frå Ise-Ladugårdar hafva ulan tvifvcl
"^'"'"stadgandet uti Alclelns Jlecess af år 1502: att hvar

Jlere gärdar hafver än han under samma Sätesgård lägga vill eller 
kan, hafve och lägge en Kand bo gärd under sin Satesgärd, den 
där Sätesgården närmast är belägen-, där han eljest den jord all 
sjélf kan lata fika och fara. — Skulle någon upplaga flere Afvclsgår— 
dar borde dcrföre Rustljenst utgöras; men genom Kongl. Resol. d. 10 
Sept. 1684, upplifvad uti 9 af 1688 års Ilärads—Fogde Instruction, 
förklarades: att Frälsemannen, där han intet har sä stora ägor till 

, Sätesgärden, att han deraf bestå kan, mä fä anlägga en appart 
Ladugård, dock ined förbehåll att densamme ifrån sjelfva Sätes
gården icke skall vara längre aflägsen än en half ordinarie Svensk

uppkommit genom 
Frälsesman, som
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mil Unea recla, och dessförutan försedd med behörige och svars— 
gode Ladugårdshus, samt vederbörligen brukas.

För öfrigt. åtnjuta Frälsc-Ladugårdar, enligt 8 §. af Adel. Privtl., 
i alla delar enahanda friheter med Sätcricrne, undantagandes Rå och 
Rörs friheten.

Rå och Rörs hemman- äro, efter all anledning, tillkonme Till hi-iUa 
genom de här förut omtalade, för Säterierna bestämde, Frcdsmilar; men 
genom Kongl. Tionde Placatet af d. 22 Febr. 1638 bestämdes närmare: friheten, 
att under Bå och Bors friheten endast begreps sjelfva Sätesgården älr<ickte^. 
och den Byn som Sätesgården ligger i, och de hemman som Adels
man tillkomma i samma By, ined deras Torp, så många som inom 
Byns råtta ågor med Bå och Bor eller annan laga byaskillnad be- 
grepne åro, och uti delta förordnande instämmer äfven 3 §. af 1678 
års Kongl. Placat samt 4 af 1681 års Kongl. Förorda.; hvaraf föl
jer, att Rå och Rörs hemman ursprungeligeu böra hafva utgjort en del 
af sjelfva Säteriets ägor, hvarföre äfven åberopade 1638 års Placat ytter
ligare förklarar, att Rå och Rörs friheten, icke en gång bestås Adeln 
på de Byar, Gårdar, Hemman och Torp, som af ålder varit ifrån 
deras Såtesgårdar afgårdade, eller eljest med dem intet haft att 
göra, utan genom andra tillfållen dertill bytte, köpte, eller eljest 
komne åro.

Skulle Rå och Rörs friheL, på ett eller annat hemman, origligt Riio. Rlirx 
frångått Adeln, kan densamma, enligt 8 <j. Adel. Privil. , 1723 och -yjFl,,e! kan 
§. af Instruct. för Kam. Colleg. d. 11 Oct. 1734, återvinnas, då så- 
dane hemman, icke allenast åro innom samma Bys råtta ågor, med 
Bå och Bör eller annan laga Byaskillnad begrepne, som Såteriet, 
utan åfven klart och oemotsågeligen utur Kronans Båkenskdper kan 
visas, att desse hemman före år 1680 varit Bå och Börs hemman.

För öfrigt åtnjuta Rå och Rörs hemman, då de äro under Säte- Friheter 
riérne af hyste, enahanda friheter och förmåner med desse sednare; men 
då Rå och Rörs hemman äro bebygde och till hemmantal skatllagde, ‘e er' 
betalar Landbonden, enligt 8 §• af Adel. Privil., Lagmans och Hä— 
r a d s h ö f d i n g e R ä n t a samt T i u g s g ä s t u i n g s p e n n i n g a r, och del-
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ta°er jernväl uti Brandstod, samt P.res tegårds- och Tingshus
byggnad enligt 26 Cap. Byggn. Balk., hvarförutan Rå och Rörs hem
man alltid ansvara för alla dc allmänna skyldigheter som Säterierne åligga.

§• 3.

Om Allmänt Frälse.
Dcrlill höra de vanligen så kallade Frälsehemmanen, eller som 

dc äfven uti Förfatluingarne benämnas (Jlsockne Frälse, Frälse 
8 t r ö g o d s, eller R u s 11 j c n s t Frälse. — Och är jernväl, genom Kej-
serl. Förordn. den 25 Nov. 1826 och Förklar, d. 14 Jan. 1828, för
klarat, att alla dåvarande Donerade egendomar eller Lägenheter uti 
Wihorgs Län samt den del deraf som blifvit med Kymmenegårds Län
förenad, skulle för framliden äga Frälse natur, och under denne Titel i
Jordeböckerne upptagas, med undantag endast af de Donalionshemman 
hvilkas åboer gillade, inom 2:ne år derefter, i bevis leda, det hemmanen, 
enligt den, under Svenska Styrelsen, för orten sednast upprättade Jor- 
debok, varit såsom Skatte ansedde och derföre antecknade.

Besinnings Enligt äldre Stadgar, och ännu enligt 1719 års Adelige Privilegier, 
r“"‘ fick ingen utom Adeln, besitta någon slags Frälsejord-, men uti 27 §. af 

de nu gällande Adel. Privil. dat. den 16 Oct. 1723, förklarades, att 
hvad Frälse Strögods angår, så kunde Adelns vederlikar, så väl 
som Fräste och Borgare Stånden, som redan köpt, eller hädanefter 
kunde få köpa, ett ellei' annat af berörde Frälsehemman, hvartill 
ingen Bördeman i laga lid sig angifver, få dem behålla och be
sitta under Frälsemanna rätt; — och genom 3 mom. af Fören. och 
Säkerh. Acten d. 3 April 1789, blef rättigheten alt besitta Frälsehem
man utsträckt till alla Stånd i Riket.

Hnru Enligt hvad redan uti 1 §. här ofvan är anfördt, grunda sig de
förmåner och friheter som blifvit Frälsehemmanen förunnade, å den dem 

göras, ålagde skyldighet alt derföre utgöra Vapnetjenst eller den så kallade 
Rus 11 j ens t en. Denne skyldighet har sednast blifvit bestämd uti 21 och 
22 af 1723 års Adel. Privil. så lydande: Adelens Vapnetjenst för dess 
gods utredes efter Kon. Gustaf Adolfs Privilegier af år 1626, så 
att den Adelsman som har till 580 marker Rusttjenst Ränta af sitt 
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gods , skall hålla mondering efter samma Rusltjenst-Ordmng: har 
någon större Rusttjenst rciiita, hälle derföre en särskild mondering. 
De som mindre Rusttjenst ranta haj va, mage sammansattas till 
500 marker', De som sammanfogade blifva i Riisttjensten skiljas 
intet ät, ulan vid ny sammansatt ning. Denne Adelsfanan, skall 
aldrig brukas utom Sveriges och Finlands gamla grans och Landa- 
måre, och dess Officerare ej for ordnas af' andre ån besutne Sven
ske Adelsman. Adeln mä ej päbördas att gifva penningar till mon- 
deringen, utan mage de den sig sjelfve jörskaffa efter prof vet. 
Rusttjenstliingderne skola ej oftare ingifvas, ån till livar samman
sättning pä vederbörlig ort. — Enkor och jdderlosa barn, sä länge 
Enkan och döttrar ne åro ogifte samt söner ne omyndige, njuta J ri
ket för Kapnetjenst pä deras märgongäfva och alla arfvegods. — 
Denne sålunda bestämde Adelige Rusttjenst, som icke genom någon sed— 
narc Författning är ändrad eller indragen, åligger således ännu Frälse
hemmanen i Landet; hvarföre ock löner lör Officerarene vid det Adels- 
fane Compaguic, som genom denne Rusttjenst skulle bildas i Finland, 
voro indelte, och begagnades, ända till dess den öfrige Finske mdelte 
Arméen år 1810 upplöstes. Men delta oakladt hade på långliga lider 
förut ingen fråga varit om Adels Rustningens uppsättande; hvarlill må
hända det ringa gagn som skäligen kunde väntas af en sålunda organi
serad Corps, torde hafva varit hufvudorsakcn. — Men denne befrielse 
ifrån Rustningen blcf dock på annat sätt Kronan ersatt;

I anseende till de svårigheter som skulle möta Adeln att uppsätta 
Adelsmunderingen, särdeles då flerc voro om en Häst dclaktige, så ha
de, vid utbrottet af 1741 års krig, Adeln förenat sig, att, i stallet för 
hvarje Adelshåst, till dess uppsåttande med allt tillbehör och un
derhällande sä vål hemma som pä marcher, m. fl. kostnader, er
bjuda en summa af 375 Daler S:mt, hvilken summa komme att 3 
år efter hvarandra betalas med 125 Daler ärligen, efter hvilka 3 
års förlopp, Adeln sedermera skulle uti 3 är vara frie för all 
Adelig Rusttjenst preestation; hvilket allt blcf till verkställighet anbe
fallt uti Kongl. Brefvet till Dandshöfdingarne d. 26 Scpt. 1741; — 
men snart derefler, eller vid slutet af påföljande år 1742, hade, på sätt 
Ofver-Stäthällar Embetets Kungör, d. 30 Dec. 1742 och Kongl. Br. 
d. 21 Febr. 1743 utvisa, Adeln åter förenat sig, och funnit nödigt, alt
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Rustningen med Adelsfanan måtte in natura prteslcras, och innan slutet 
af April 1743 vara complettcrad, hvarföre äfven Rusttjenstlängder borde 
af Adeln aflemnas, och sammansättningen derefter genast verkställas. — 
Efter den liden har derciliot intet förordnande, om Adelsfanans uppsät
tande in natnra, igenfuunits i Författninga rne. Men i dess ställe, halva 
Frälsehemmanen blifvil, i och för Rusltjensten, ålagde en viss Bevill- 

rning. — Uti Bevilln. Stadg. af d. 10 Dec. 1747 bestämdes denne Be
villning till 10jj öre Sant lör hvarje Rustljenst mark, utan afseende om 
Rustljenst utgjordes eller icke; denne Bevillning fortfor sedan uti alla 
följande Bcvillnings Stadgar, dock till olika belopp; 1766 fördubblades 
den, 1770 bestämdes den till 14J- öre, 1789 till 7 skill. 2 runst. hvaraf 
blott hälften skulle erläggas, då Kongl. Maj:t kunde finna nödigt alt låta 
Rustningen utgå; och sluteligen stadgades, uti den i Finland sednasl gäl
lande Bevilln. Stadgan af d. 15 Junii 1800 Art. 2 §. 2, att Ridder- 
skapet och Adeln, samt alla andra som hafva Frälse egendomar, . 
betala, ejter ingifven och rigtig befunnen Riisltjenstlängd och Jorde- 

" bok , alla skillingar för hvarje Rustnings mark , utan åtskillnad af 
hvem Frälsehemmanet innehafves; och kommer hälften aj denne 
bevillning, eller 4 skill. för hvarje Rustnings mark, att upphora 
och försvinna, om och enär Kongl. Maj:t i nåder skulle finna nö
digt lata Rustningen utgå. — Dessutom var redan förut förklarat, ge
nom Kam. Coll. och Slats-Conl. tryckte Circul. d. 10 Febr. 1764 §.
2 mom. 12, att riglige Rusttjenstlängder hvarje år borde aflemnas, till 
afjnftcrnes rigtiga beräknande; samt uti Kam. Coll. och Stats-Cont. Cir- 
cul. d. 6 Mars 1778, att, oaktadt den då skedde myntevalvationen, be
räkningen af Rustljenst marker skulle fortfara som förut, och persedlarne 
således icke beräknas uti Riksdaler.

Men sedan Finlands Innevånare genom General en Chefs, på 
Hans Kejserl. Maj.ts nådiga befallning, d. -fjj Mars 1808 utfärdade Pro- 
clamation, och Förklaringen deröfver d. samma år, befriades ifrån
den efter siståberopade Stadga utgående Bevillning, så har äfven före
nämnde afgifl för RustuingSmarkerne förfallit; och äro således Frälsehem
manen numera frie från all tunga af Rusltjensten så länge densamme ej 
uppsattes; — men om sådant skulle ske, blcfve otvifvelaktigt deras skyl

dighet
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dighet härulinuan sådan den, uti förut åberopade 1(586 års Rusttjenst- 
Ordn., 1687 års Kongl. Förklar, och 1723 års Adel. Privil., är bestämd.

Hvad angår ägarenes till Frälsehemman dispositionsrätt öfver 
hemmanen och deras tillhörighcier, med hvad derincd gemenskap äger, 
så åberopas härom hvad, under föregående 2§., i fråga om Frälsejord i 
allmänhet, är sagdt.

Rörande Frälsehemmanens mantal, så anmärkes härvid, att desse Frälsa- 
mantal i allmänhet äro ganska ojemna, hvarlill orsaken synes vara den, 
att som Frälselägeuheter ej utgjort Jordeboks ränta, så hafva de ej eller 
blifvit med samma omsorg som vanlige skattskyldige hemman skattlagde; 
och dessutom inträffar, med'Frälsehemman i Skärgården, ej sällan det för
hållande, alt de blifvit för Fiske högt taxerade, och all, der delta nu- x 
mera upphört eller aftagit, mantalen icke slå uti något förhållande till 
ägornej af sådan anledning är förmedling äfven å Frälsehemman tillåten, 
men hvad dervid är all iakttagas, kommer alt närmare af handlas fram
deles uti 2:dra Afdelningcn.

Vidkommande sluteligeu Frälsehemmans skyldigheter och friheter, i 
afseende å allmänna ulskylder och onera, så förekommer härvid först:

.Tordeboks eller Ordinarie Räntan: af de uti den gamla Tor- Frdhe- 
deboksräntan ingående särskilde och mångfaldige Ränlepersedlar, beräkna- [as^der 
des, önligt 34 §. af 1617 års Adel. Privil- samt 5 af 1686 års Rust-oc/» onera. 
tjenst-Ordn., (utom Osmnndsjcrn och Foringen, som ej i Finland utgått) 
Spanmål, Tlafra, Smör, samt sallad och, torkad Fisk, till Rusttjenst mar
ker; men de ölrige persedlarne, såsom Hö, Lam, Höns, Ägg m. fl. 
skulle Adeln, enligt 1562 års Rcccss och nyssåberopade 34 §. uti 1617 
års Privil., behålla oberäknade; och således hafva Frälsehemmanen alltid 
varit ifrån Jordeboksränlan befriade, dock att förstnämnde fem persedlar , 
till Rustljenst beräknades. —• I afseende åler å den öfrige delen af Or
dinarie Räntan, som benämnes Hemman- och Man t als-Ränta n, och 
beslår i Finland af Landlågsgärden, Bygguingshjelpen eller Vinlcrkör- 
seln, Saltpeterhjelpen, Dagsverkspenningar, Skjulsiärdspcnningar, Boskaps- 
penningar, Sloitshjelpen och Hjelpcvcden, så kommer desse Räntors upp-

27
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hof, beskaffenhet och belopp, alt närmare af handlas uti 3:dje Afd el nin
gen; och må här endast uppges huruvidt de af Frälsehemman utgått.

Landtågsgärden skulle först af Frälsehemmanen utgöras till 
hälften emot Skatte ochKrono; emot Cessionen af Tullfriheten år 1644 
blefvo likväl Frälsehemmanen, enligt hvad Resol. pd Ad. Besv. d. 14 
Nov. 1644 och på Allmog. Besv. d. 25 Sept. 1675 §. 4 innehåller och 
upplyser, helt och hållet befriade ifrån Landtågsgärden; men sedermera 
förordnades, uti 1686 års Rusttj. Ordn. §. 5, alt Rusltjenst skulle der- 
före prsesteras, sålunda att Gärden för hvarje helt mantal beräknades 
ibland Rustningsräntorne, uti Österbotten och Sverige till 1^ Tunna Span- 
mål samt 5 marker Smör, och uti det öfriga Finland till 1T9K Tunna 
Spanmål.

Ifrån Byggnings- och S a 1 lp c t erh j el p e n samt Dagsverks- 
penningarne blefvo Frälsehemmanen likaledes, emot Cessionen af Tull
friheten, helt och hållet befriade; enligt Resol. pd Adelns Besv. d. 14 
JNoy. 1644, Ad. Cession pd Tullfrih. d. 7 Dec. 1644 m. fl.

För Boskaps pen ning a rne äro Frälsehemmanen, enligt Riksd. 
Besl. 1642 §. 5, 1652 §. 3 och 1655 §. 10, endast till hälften emot 
Skatte och Krono befriade, och likaså för Skjutsfärdspenningar- 
ne, jemlikt Kongl. Försäkr. d. 1 Oct. 1649 §. 7 och Riksdags Be
slutet 1649 §. 6.

Angående IIjclp eve den , så innehåller väl 8$. af 1649 års Re
sol. pd Adelns Besv., att Ridderskapcts och Adelns Frälsebönder icke 
skulle, emot Privilegierne, besväras med Hjelpeved och annat dylikt; 
men detta oaktadt äro på åtskillige orter en del af Frälsehemmanen åsalle 
Hjelpevcds räntan och likaså Slotlshjelpeu ; något beslämdt förordnande, 
hvarå denne debitering sig grundar, har ej kunnat igenfinnas, men som 
desse räntor ifrån äldre tider blifvit uti Jordeboken upptagne, så måste 
med deras utgörande, för de hemmän hvilka derföre äro debiterade, 
fortfaras. — Och till följe häraf utgöres således för Frälsehemmanen utaf 
Ordinarie Räntan, halfva Boskaps- och halfva Skjutsfärds- 
p e n n i n g a r n e i allmänhet; samt dessutom Slottshjclp och II j e 1 p e- 
veden af de hemman som ifrån äldre tider hafva sådan ränta sig uti 
Jordeböckerne påförde. Men i Wiborgs Län, der, efter den nya skatt
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läggningen, nyssnämnde titlar af mantalsräntan försvinna, bör i dess ställe, 
sedan Räntorne komma alt efter denne skattläggning utgå, af Frälsehem
manen utgöras 1 Rubel 50 kop. Silfver för mantalet årligen, under Titel: 
Frälse ränta.

Dessutom ulgöres af Frälsehemmanen, likasom af Skatte och Kro- 
nohemman, enligt de Författningar som i 3:dje Afdclningcn under hvarje 
Titel skall uppgifvas:

2:o Krono-Tionde.
3:o Lagm a n s och II ä r a d s h ö f d i n g c Ränta samt T i n gs g äs t ni n g s- 

k a p p a r.
4:o Husbehofs B r än vins b rännings arrende.
5:o D j e k n e p e n u i n g a r.
6:o T er ti al- och Qvick-Tionde samt öfrige afgifter till Prästerskapet.

7:o K n c c k t e h å 11 eller Rotering, hvarförc numera Vacanceafgift ut- 
göres.

8:o Landsväga-, Bro-, Kyrko-, Prestegårds- och Tingshus
byggnad, äfvensom G äs tgi fv ar eg år ds- och Tiondcbods- 
byggnader der sådane komma i fråga.

9:o Håll- och R cserve-skjuts, samt Kronoskjuts vid de tillfällen 
som här nedanföre skola närmare bestämmas. Likaså torde Frälse
hemman äfven böra deltaga uti Fångskjuts och F ångavård, 
samt erlägga jemväl Bro- och S k allfog de-kap par.

10:o B rands to d, deltagande i Dulga dråpsböter, och särskilde in- 
sockne besvär, såsom Fattigförsörjning, Skallgång och an
dra kostnader för skadedjurs utrotande, Budkafles forlskafländc, 
och biträde vid Skogselds släckande.

Häremot äro Frälsehemmanen frikallade ifrån: Friheter.

T.o Jordcboks eller Ordinarie Räntan, med undantag af ofvan- 
omförmälde andel utaf mantalsräntan.
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2:o Ifrån Kro noskjuts och Inq var tering; dock endast i visse fall,
— det vill säga alt Frälsehemman äro, likmäligt 9 §. af Adel. Pri- 
vil., frie för Kronoskjutsningar, undantagande när låg och slörre 
mardier ske genom Landet, eller proviant, ammunition och bekläd- 
ningar till Annécn, Fästningar och Magasiner skola framföras, vid 
hvilka tillfällen de, så i Kronoskjutsningar som Gärder och Inqvar- 
leringar, böra till hälften emot Skatte och Kronohemman deltaga; 
men i krigstider och då högsta nöden en jemnlikhet fordrar, skola 
de taga lika del med Skatte och .Kronohemman; varaudes genom 
Kongl. B'refvet den 26 Nov. 1763 förklarat, all under namn af 
slörre marcher icke må komma, då mindre än 300 man skola tåga;
— hvilket allt är närmare bcslämdt och förklaradt, genom .Kongl. 
Brefvet d. 15 Junii och Kam. Coll. i anledning deraf d. 31 Jttlii 
1805 utfärdade tryckte Circul. Brej.

I

3:o Ifrån Herredags p cnn in gar äro Landbönder å Frälsehemman be
friade, enligt 23 .Resol. pä. Alltnog. Besvär 1686, men då de
ägas af,.Bönder torde desse böra erlägga Herredagspenningar; och 
likaså kunna Frälsehemmans åboer, enligt siståberopade 'Kam. Coll. 
Circul. af 1805, cj anses skyldige att deltaga i utöfningen af.Fjer- 
d i n g.sm a ns t j ens t, då den af Allmogen lourvis förrättas; hvilket 
förhållande dock ej på något ställe i Finland lärer existera.

För öfrigl anmärkes alt, enligt 1 och 3 §§. Kejserl. Förordn. d. 
25 Nov. 1826, åtnjuta de i Wiborgs Län bcfintclige Donalionshemuian, 
alla de lältighetcr och förmåner som i omförmälde måtto äro .Frälsehem
manen förunnade, men några andra friheter har dem icke kunnat tilläg
gas, hvarförc ock berörde hemman ansvara för alla de allmänna besvär 
och skyldigheter som Frälsehemmanen åtfölja.

Skatte Hitintills är af handladi om sådane Frälsehemman, der Jordägande- 
Fralse. ocp Ränteägande-rätlcn äro förenade uti samma hand, och hvilka van

ligen benämnas pura Frälsehemman; men likasom i afseende å Krono- 
jorden, förenämnde 2:ne rättigheter kunna vara åtskilde, så kan samma 
förhållande existera med- Frälsehemman; och ett sådant hemman kallas 
då Frälse Skattehemman eller Skatte Frälsehemman; hvilkas 
natur således är den, att jordägande- och ränlcägande-rälten ärö skilde 
och tillhöra särskilde enskilde personer.
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Fordom lillkommo ganska många Frälse Skattehemman derigeuom 
alt Krono Skattehemman blefvo donerade under Frälset; och som desse 
hemman icke kunde horlförlänas, med större rätt än de af Kronan inne
hades, så måste Frälsemannen åtnöja sig .med endast Ränlcägandc rätten, 
och Jordägande rätten blcf, såsom förut, förbehållen åboen, hvilken, i 
afseende å Räntan, fick enahanda skyldigheter emot Frälsemannen, som 
Lian förut hade emot Kronan.- —■ Sedermera har ock Frälse Skalle kun
nat tillkomma på det sätt, alt ägaren a£. clt purt Frälsehemman, genom 
ordentligt köp och. salu, afslår och försäljer jordägande- eller skatterät
ten till desse Frälsehemman, och dervid förbehåller sig endast den öfrige 
delen af Frälserätten, del vill säga rättigheten alt årligen få uppbära rän
tan, hvilken dervid hör till sill belopp för evårdeliga tider bestämmas.

Som, enligt hvad förut är anfördt, Frälset, enligt nu gällande För
fattningar, ej kan ökas på Kronojordcns bekostnad, så följer deraf, alt 
några Frälse Skattehemman numera icke kunna på förstnämnde sätt, eller 
genom donation af Krono Skattehemman, tillkomma; deremot är del all
tid ägaren af ett purt Frälsehemman öppet, att, när honom så för godt 
synes, försälja skatterätt å sitt innebafvande Frälsehemman, och såmedelst 
åtskilja jordägande- och ränteägande-rällen till hemmanet, hvilket deri— 
genom förvandlas till Frälse Skalle. Men della har likväl ganska sällan 
skclt, och i sednarc lider torde derpå intet gifvas något exempel, ehuru 
sådant, der Frälsehemman under clt gods skolas af Landbönder, synes 
vara både för desse och for Frälseägaren fördelaktigt.

I följe häraf äro för det närvarande ganska fa Frälsehemman i 
Landet af Skallenatur; och angående desses rättigheter och skyldigheter 
stadgas, uti Kongl. FÖrordn. den 21 Febr. 1789 §. 5, att ägare af 
Skalle Frälsehemman må njuta lika fullkomlig, fri och obehiiidrad, 
ägande- och dispositions-rätt öjver sitt Skatte Frälsehemman, som 
uti 2:dra §. af samma Förordning om Skatte i allmänhet. är sagdt. 
Ai' räntan kommen ifrån Kronan uti Frälsemanna hand, genom 
byte, kop eller annat laga fång, vare då om räntans utgörande 
till Frälseman, lag samma som om Krono Skattehemman är fast- 
stäldt. Ar åler Frälse Skatteegenskapen så tillkommen, att ofrälse
man, genom kop eller annan äjhandling, fÖrvärjvat sig ägande 
rätten af Frälsehemmanet, med eller utan beting om räntans inne- 
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hafvande eller utgörande till särskilt belopp, då förhålles uti evär- 
deliga tider der ut innan, efter de emellan Contrahenterne slutne af- 
tal och af handlingar, hvilka efter ordalydelsen , utan tiågon rub- 
ning eller för tydning, skola blifva beståndande j men saljas slike 
hemman utom börd, så hembjudas de, till den som räntan äger, 
efter Lag; — och stadgades jemväl, uti 4 §. af samme Förordning, 
all om Frälse Skattehemman häftade för 3 års obelalde räntor, skall 
hemmanet förthy icke anses lör skaltevrak, utan med utsökning af rän
tan förhållas, såsom med försäljning af gäldbunden mans egendom, en
ligt Lag.

Allmanna Angående de Frälse Skattehemmanen åliggande ulskylder och onc- 
ra> sa ar0 de härulinnan lika att anses med Frälsehemman; men likväl 
böra Frälse Skattehemmanen, lika med Krono och Krono Skattehem
man, deltaga uti Kr ono skjuts er och Incjvartering, enligt hvad 9 
§. af Adel. Privil. och Kam. Coll. tryckte Circul. B ref den 31 Julii 
1805 härom tydeligen innehåller; — äfvensom, likmäligt 7 §. af 1650 
års Riksdags Beslut, Herredagspenningar böra af Skatte Frälse
hemmans ägare, erläggas till Allmogens Riksdagsmän.

Likasom för Frälsehemman, erlägga innehafvare af Frälse Skatte
hemman till Kronan, halfva Boskaps pennin ga rn e och halfva 
Sk ju ts färdspennin gar ne; den öfrige delen af Ordinarie Räntan be
talas till ägaren af Frälse räntan, som äfven äger rätt att fordra Dags
verkens utgörande in natura till Sätesgården, och för öfrigt kan Ränte- 
ägande rätten säljas och köpas på samma sätt som sjclfve Frälsehemmanen.

Tvister om Sluleligen tillägges att, i anledning af gjord förfrågan om rätter 
FR^nä. domstol i tvister angående Räntans utgörande af Frälse Skattehemman, 

har KongL Maj; t, i Nådigt B ref af den 13 Januarii 1789, kungjort 
genom Svea Hof-Rätts Universal af den 30 i samma månad, förkla
rat, att tvister om Frälse Skatteräntas utgörande, elzvad de upp
komma om Räntans varelse , eller angående dess förvandling, höra 
till allmänna Domstolar ne på Landet, där de ej äro så tydlige 
att de kunna hos Landshöfdingarne af göras, då de därstädes mä
ga upptagas, hvarefter de i bägge fallen, af den som åt Utslag 
eller Dom ej åtnöjes, må i laga ordning fullföljas i Ilof-Rätten 
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och sedan komma under Kongl. Maj:ts nådiga pröf'ningj — och 
aga par te me, att de handlingar och upplysningar i saken, som uti 
Kammar-Collegium kunna erhållas, hos Domaren förete, oni de 
sådane skal och bevis till sin talans befaslan.de nödige anse.

►ÖÖO

befaslan.de
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2:dra ARTIKELN,
Om ö frige Kronan räntegif vande eller omedel- 

barligen tillhörande Jordlägenheter, samt 
Kr0710 Fiskerier,

Härtill höra icke allenast de i enskildt ägo eller besittning varande sina O o
Jordlägenheter ä landet, som icke äro hemman, men likväl, såsom sär
skild t skattlagde, i mer och mindre mon ansvara för allmänna utskyldcr 
och besvär, utan älven sådane ouppodlade Lägenheter, som ännu äro 
under Kronans omedelbara disposition. Till det förra slaget räknas skatt- 
lagdc Torp, Sladgc Skatter, (Jlbys Skatter och Utjoi dar; till det sednare 
Krona ängar, Krono holmar, Allmänningar och Öfverloppsjordar; samt 
sluteligen de Kronan förbchållne Fiskcricr.

l.-sta Capitlet,
»

Om de i privat disposition befintelige, Kronan 
skatts kyldige, smärre Jordläget dieter,

$• 1.
Skattlagde Torp.

Beiydehcn I äldre lider hade benämningen Torp, en annan betydelse än nu. 
aJ Tvrp. £njast/ jc hemman som innehade sådane förmåner alt derföre utgjordes 

hel Gärd, kallades hemman, hvaremot alla mindre hemmans lägenheter 
benämndes Torp. Sålunda kallas uti 1624 års Riksdags Beslut, endast 
åboe å hel Gärds hemman, hel Gärds Bonde, men de öfrige Bönder be
nämnas halfva-, trjediugs- och fjerdings-Torparc j förut voro likväl äfven 
halfva hemman uti Författningarne omtalade: såsom uti KongL FÖrsakr. 
d. 11 Febr. 1594 §. 6 och Riksdags Besl. d. 20 Dec. 1610, der en
dast de hemman som voro mindre än ett hälft benämndes för Torp.

Detta
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Delta år orsaken hvarföre uti äldre Författningar, så ofta omtalas 
skattlagde Torp, hvilka dock egenleligen voro hemman af mindre 
inantal; — nu deremot kallas dc lägenheter Torp, som väl innchafva 
alla för ett sjelfbestående jordbruk nödige ägor; men af så ringa vidd, 
att lägenheten icke ansetts kunna med bestånd ansvara, för alla dc mång
faldige utskylder och besvär som åtfölja hemman.—-Men då, enligt äl
dre och sednare Författningar, hemman aldrig få klyfvas i mindre delar, 
än så, att hvarje del delta oaktadi blir elt besuttit hemman, och an
läggning af skallskyldige Torp bitlills ej varit i Författningarne omlald eller 
tillåten, så följer deraf: all i allmänhet ganska få skattlagde Torp finnas 
i Landet, och att der sådanc existera, äro dc tillkomna i äldre tider al den 
orsak, alt dc derldl hörande ägor ansetts o ti 11 räckcl iga för elt hemman: 
samt all den derå bestämde och uti Jordeboken införde ränta, är den 
enda skall som derifrån ulgöres. — Till detta slags Lägenheter kan äl
ven räknas Kr o no 1'or pen i Karelen samt dc så kallade Skatte Jä- 
ga re hemman en i Ikalis Socken af Abo Län, hvilka åro af betydeligt 
antal. Dc förra hafva, efier all anledning, uppkommit på del sätt, alt Krono 
inhysingar nedsatt sig å de vidlöflige ödemarkerna som förut existerat i . 
Karelen, öch der uppodlat ål sig små lägenheter. Vid de i sagde Lands-* e/z’ 
ort ända till år 1766 brukeligc årlige Skattläggningar, torde vederböran
de anscll desse lägenheter icke kunna lemnas ulan all skatt, hvarföre de 
ock blifvit påförde visse Arvio Rubcl med derå belöpande grundränta, 
men då dc voro för små för att uppskattas till hemman, blcfvo de uti 
Jordeboken upptagne för Krono Torp och således ulan hemmantal; lik
väl hafva dc i sednare tider ansvarat äfven för visse efter hemmantal ut
gående insockne besvär, sålunda alt 2:ne Krono Torp ansetts svara emot 
elt hemman. Men som några Krono Torp icke äro, uti skattläggnings 
Författningarne, i allmänhet medgifne eller tillålne, ulan all jord bör till 
hemman- och mantal skallläggas, så hafva äfven, vid den i Karelen på
började och redan i längre lid fortsatte allmänna skattläggning, dc förra 
Krono Torpen blifvit till hemman indclle, och till mantal skattlagde, 
hvarföre desse lågenheter äfven småningom komma all försvinna och till 
hemman förvandlas.

Skatte Jäg a r c h c m m a nen, som rätteligen kunde benämnas Torp, Skatte Jä- 
utgöra elt antal af 140 stycken. De hafva tillkommit i anledning af Koriffl. £“rTc,* o o i 1 kalis.

28
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Brefuen cl. 20 Julii 1803, 10 Julu 1804 och 26 Alars 1806, hvarigc— 
nom, till bildande af ett Landlvärn, förordnades, all den Kronan till— 
börige vidlyflige Allmänningen uti Ikalis och Ruovesi Socknar, utgöran
de omkring 300,000 Tuuland, borde indelas till Soldale- eller sa kalla
de Skalle Jägarehemman om mantal hvarje, hvilka skulle til! hugade 
Nybyggare upplåtas, emot skyldighet lör åboerne,. all ärligen uli 21 dygn 
låla inöfva sig till krigstjänsten, som borde vara deras bestämmelse; och 
komme någon hcmmansränla ej derifråu alt utgöras, förr än Regeringen 
kunde finna, den åboerne ålagde krigsljcnst böra upphöra, och vanlig 
Rotcring hemmanen i stället åsältas. Förenämnde skyldighet till årliga 
excrcilieöfningar, är sedermera förvandlad till skyldighet för åboerne, alt 
årligen med egen kost utgöra 21 dagsverken, vid de änbefalde slrömrcns- 
ningar och andra allmänna odlingsförelag i orten; men numera är fråga O O O z O
väckt om berörde Lägenheters skallläggandc, på samma sätt som Krono 
Nybyggen, till hemman- och mantal, hvarföre do älven snart nog torde 
förvandlas lill vanlige hemman, af enahanda natur och beskaffenhet som 
andra Krono Nybyggen. — Och. anmärkes härvid, alt, enligt 1806 års 
ofvanåbefopade Kongl. B ref, borde Skatte Jägare åboerne, efter frihets
årens förlopp, erhålla Skailcbrcf å sine Lägenheter.

o.ilatt- I sammanhang härmed, må äfven upplysas den i Förfaltningarne 
^Tori °^la förekommande benämning oska t ilagd e Torp. Dessc utgöra icke 

1 någon posession för sig sjclf, ulan äro appartinentier under de hemman
å hvilkas enskilde ägor de äro upptagne; hvarföre dessc Lägenheter icke 
eller erlägga någon skatt till Kronan, för den jord derunder häfdas, utan 
inskränkas deras skyldigheter endast, till fullgörande af de praeslationer 
hemmansägaren derifråu sig betingat, beslående vanligen dels uti Dags
verken, dels älven någon gång i viss Ränta. -— Desse Torp äro således 
i alla afseendeu enskild tillhörighet; men som slikc anläggningar likväl 
anscLls befordrande Landets uppodling, folkökningen, och Kronans in
komst af personelle ulskylder, så hafva slike Torps anläggande äfven 
hlifvit, genom särskilde Författningar, uppmuntrade. Sålunda sladgas: uli 
Kongl. Brejvet till samtel. Landshöfd. d. 18 Febr. 1757, alt ej al
lenast Skalle och Frälse ägare, ulan äfven Kronohemmans åboer, skulle 
äga rätt, att på hemmanens ägor upplaga Torp, hvilka aldrig finge skil— 
jas ifrån hemmanen än mindre roteras och skallläggas: och uti Kongl. 
FÖrordn. d. 8 Mars 1770, alt ct oskift niark, dar tillfallen till upp-
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odlingar gifves, den ena grannen icke vu°l hindra den andra, alt 
anlägga Torp, då lika goda lägenheter, i jem förelse af hvars och 
ens skaltetal, dro alt tillgå; och har Kongl. Majit jemvdl, till be- 
jrämjande af Torps anläggande, i nåder forundt hvar och en som
hädanefter anlägger Torp, å hvad jord det. vara må, alt uti de 
fyra forsla åren vara fri jor andra utlagor, än hälften aj den 
afgijt Torparen och dess Hustru, han såsom Dräng, och hon så
som Piga, erlägga bordt; hvaraf följer att slike Torparc, under ofvan- 
nämndc fyra år, äro frie för alla röktals afgifter, och endast skyldige 
att erlägga hälften af Man talspenningar, Siottshjelp och Medicinal-Fond.

Af enahanda beskaffenhet med nyssnämnde Torp, voro de så kal- Ford™ 
lade S o 1 d a t c-, D r a g o n c-, Kncckl c- och Båts m ans- T o r p c n , 
hvarorn mångfaldige sladganden uti Förfallnmgarne förekomma; men se
dan Finsko in delte Arméen upplöstes, och dervid uti 4 och 5 §§. af 
Kejserl. Manif. d. 1810, förklarades, att Soldate-Torpen skulle
hemfalla till Rust- och Rotehållarenes fria disposition, utom i Kajana 
Härad, så hafva dessc slags Torp numera upphört alt existera eller blif- 
vit till vanlige Torp förvandlade, hvarföre de derom uti Författningarna 
intagne särskilde sladganden, numera icke äga någon tillämpning; och 
hvad Soldate-Torpen i Kajana Härad angår, så är äfven numera, All- ■ 
mogen uti berörde Landsort, genom Kejserl. Kungör, den 20 Augusti 
1830, befriad ifrån skyldigheten att desse Torp islåndsätta.

tagas,
man,
under
synes
liga, årliga skattläggningar, ulan hade sig åsalle en viss, för alltid bestämd - 
och stadgad, ränta, hvilken sedermera ej kunnat förändras, ulan borde, 
enligt 53 §. af Jlesol. på Adelns JBesv. af år IG68, slike Lägenheters 

Stadge Skatter, Utbys Skatter och Utjordar m. fl.

Stadge Skatter, hvilka uti Jordeböckerne för en del orter upp- stadge 
torde vara af samma beskaffenhet som de så kallade Stadge hem- Sljlljrfj 
hvarorn i äldre Författningar nämncs; troligen hafva de fordom, Xo^z// 
särskilde villkor, blifvit af öde upptagne; och deras benämning 

tillkännagifva att de éj voro underkastade de i äldre tider bruke-
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rättigheter bedömmas efter de dera gilne Brefs lydelse. — En del Sladgc 
Skatter äro verkelige hemman med åsallc mantal, och ansvara således 
för alla med hemman- och mantalet följande onera och besvär, men en 
annan del äro, likasom Utbys Skatter eller Uljordar, bibehållne ulan hem
man- och mantal, och kunna således icke ansvara för vidare än den 
stadgade Räntan. För öfrigt och då några särskilde Bref eller Förord
nanden, som först bestämde dessc Lägenheters rättigheter och skyldig
heter, numera icke lära kunna igenfinnas, enär alla desse lägenheter äro 
lillkomnc i äldre lider, så böra desse bedömmas efter äldre och sednare 
Jordeböcker, hvilka i delta afseende torde böra äga fullt vitsord.

Utlys Utbys Skatter, äro smärre Jordlägenheter, med bestämde grän- 
Skatter. sor ? juom Byasamfällighcternes råer, men tillhörige antingen Kronan eller 

enskilde hemman utom Byamålet.—Lika med Stadge Skatterne äro Ul- 
bys Skatterne alltid särskildt skatllagde, och åsalte en viss stadgad rän- 
ta; men då Stadge Skatterne, merendels innchafva alla till ett sjelfbe- 
.slående jordbruk erforderlige ägor, och alltid utgöra särskilde posessio- 
ner, så äro deremot Utbys Skatterne vanligen ti 11 ägor vida mindre, olta 
hörande till andra hemman utom Byamålet, men stundom äfven under 
Kronans omedelbara disposition.

Enligt Kongl. Kam. Coll. Circul. d. 20 Mars 1782, böra Utbys 
Skatterne, vid Storskiftet uti den By der de äro belägne, tilläggas skog 
och utmark i proportion af deras Jordeboksränla, om tillgång derlill är, 
sedan hemmanen först fått sin andel; men i sådant fall böra sådane Ut
bys Skatter äfven till mantal skatlläggas, — välförståendes alt, der Ut
bys Skatterne tillhöra enskilde hemman, det alltid torde få bero af äga
ren att begagna sig af den honom sålunda förunnade optionsrätt till öf- 
vcrloppsjord, eller alt densamma sig afsäga, och vid Utbys Skallens gamla 
häfd och stadgade ränta förblifva. — För öfrigt anmärkes, alt benämnin
gen Utbys Skatt endast förekommer i Abo och Björneborgs Läns Jorde- 
bok, och alt i anledning af Landshöfdingens i Abo anmälan , huruledes 
i Skärgården funnes åtskillige Utbys Skaller, de der af gammalt 
blifvit införde uti Jordeboken för mycket ringa räntor emot det de 
skulle kunna importera, skolande jemväl tiågre unge Bönder begärt 
få slike Utbys Skatter, Öar eller holmar, att plantera hemman på, 
så har Kongl. Kam. Coll. uti Bref till bemälte Laudshöfdinge, d. 12 
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No v. 1736, förordnat: att undersökning om beska[j'enheten nj desse 
Utbys Skatter borde ske, och att Landshöfdingen , sedan hati al't 
noga pröfvat, kunde låta utbjuda de af berörde ägor och Utbys 
Skatter som oindelté och Kronan immediate förbehåll ne äro; kom
mandes de dem att upplåtas som mesta skatten derföre vilja gij— 
va; dock att förra innehafvaren borde vara dertill närmast, då 
han, för deras vidare nyttjande, ville gifva så mycket som en an
nan skäligen bjuder. — Numera äro slike Kronan omedelbart tillhörige 
Utbys Skatter, enligt stadgandet uti Kam. Coll. tryckte Circul. d. 31 
Oct. 1766 §. 16, på 6 års lid utarrenderade.

Urfjcll är en sådan jord- eller ägo-lott, som uti annan By, eller Urfjdlar. 
på någon allmän mark, är belägen, men medelst urminnes häfd, en by 
eller elt hemman, utom dess rå och rör, oklandral tillkommer, och jem- 
väl är uti dess skattläggning inbegripen; och borde Urfjcll alllid vara till 
sitt innehåll genom gård och vård, eller annan rå, bestämd: hvilket allt 
närmare upplyses, af 14 Cap. 5 $. Byggn. Balk. Lands-Lagen, 17 Cap. 
8 §• B. B. Upl. Lag. och 13 Cap. Jorda Balk. Suderm. L. — Urfjellar 
äro således alltid appartinenlicr till hemman, och äro aldrig posessioncr 
lör sig sjelf. — Betydelsen al Ut jord är deremot ganska olika förstådd, 
ofta sammanblandad med Urfjcll.

Uti gamla Lagarnc synes den skillnad dem emellan vara gjord, Utjordar. 
all Urfjell skulle ligga i annan bys åker och äng, och Utjord deremot 
pa dess ulägor (Abrahams, ed. af L. L. p. 421), hvarförulan Utjord ej 
var, lika med Urfjcll, uti Byns ränta inbegripen, utan för sig sjelf lagd 
till öre och örlug (23 Cap. Tingm. Balk. Wessm. L.) — Denne skill
nad emellan desse benämningar synes ännu vara iakttagen uti sednare 
Författningar, ehuru de äfven äro der ofta sammanblandade. — Men 
häraf följer, alt Utjordar rätteligen äro samma slags lägenheter som å en 
del orter kallas Utbys Skatter, att således Utjordar alltid böra vara sär- 
skildt skatllagde, samt dclaktigc uti den Bys samfälle ägor der de äro 
bclägne; och alt de Utjordar som äro begrepne under hemmanets skatt
läggning, och således till sin storlek bestämde, endast genom sine häg- 
nader eller råer, rätteligen böra benämnas Urfjellar.

Hvad angår desse sistnämnde slags utjordar, eller Urfjcllarne, så 
innehåller derom 5 mom. uti Kam. Coll. Circul. d. 20 Mars 1782, alt téf.‘e~
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ligen ingå nii hemmanens skyldigheter, 
kunnat bifalla, att sarskildt skattlagde Utjordar 
deltagande vare sig i vägarÖdjning

sådane små lagenheter som ligga uti ett byalag, men dro något 
hemman uti en annan by i skatt läggningen påförde, icke kunna 
medföra någon rättighet till andel uti by ens skog, fiskevatten eller 
tillandningar, där de dro beldgne, så framt icke sådant kunde vara 
med särskild dom af fordno faststäldt; och stadgas jemväl, uti 47 

af Resol. på Allmog. Besv. d. 29 iNov. 1750, att alle sådane ut
jordar , som under hemmanens skatt dro inbegrepne, och af ålder 
till hemmanen lydt, samt de runder brukade blifvit, må ge derifrån 
ej skiljas eller utbrytas; men de Utjordar som stå i Kronans Jor- 
deböcker med särskild nummer och ranta, böra Förordningarne lik- 
mätigt, utbrytas och sarskildt bebyggas, hälst sådant länder till 
folkets tillvext och de personelle utskyldernes Ökande: dock om nå- 
gre utjordar dro, som väl stå med särskild ranta och nummer i 
Jordeböckerne, men icke igenfinnas eller utan svårighet och hem
manens stora skada och ajsaknad, i anseende till bete och mera, 
kunna utbrytas, och ifrån hemmanen skiljas, de må ge endast till
låtas hemmansbrukarne som dem förut innehaft, att emot sarskildt 
ranta nyttja. — För öfrigt kunna, likmäligt 41 af 1683 års Resol. 
på Allmog. Besv., de i Kronans 'Jordeböcker upptecknade och af ålder 
skattlagde Utjordar, icke ifrån sinc bolstädcr och innehafvare återkallas; 
och i afseende å desse Lågenheter stadgar Kongl. Kam. Coll. Kungör. 

Utjordar den 29 Oct. 1793, att som Utjordarne i Finland ajräknas på det 
'Funnelandtal som hemmanen vid Storskiften tilldelas, och följagte- 

så har Kongl. JMaj:t icke 
skulle med något 

eller Kyrko- och Prdstcgårds- 
byggnad belastas; hvaraf, äfvensöm af sakens natur, följer, att sarskildt 
skattlagde Utjordar eller Ulbys Skatter, så mycket mindre kunna belastas 
med de, hemmanen i allmänhet åtföljande, praestationer eller onéraj som 
desse utså efter hemman- eller mantal, hvilka skattetal icke äro berörde 
Lägenheter åsatte, ulan erlägges för desse endast den en gång bestämde 

Utjordar stadgade räntan. I enlighet hvarmed jemväl, uti Kongl. Brefvet till 
°ch Krjgs och Kam. Coll. dat. d. 25 April 1758, (hvaraf .Landshöfdingen 
"jrilf',r i Abo, med Kam. Coll. Br. d. 27 Mars 1771, till behörig efterrättelse . 
notering. erhållit del) förklaras, §. 1, all Kongl. Maj:t funnit så mycket mera be- 

täukeligt, alt skattlagde Torp och Utjordar roteras, som deras uppod
lande derigenom mycket skulle hindras. — Likväl blefvo slike Lägcnhe-
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ter vid den sednaste Rotejemkningen roterade, men de dervid uppsatte 
Roteriogsverk hafva ej blifvit af Regeringen fastställde.

De Reste Utjordar höra till visse hemman, och äro följaktcligen Utjordars 
icke bebygde, annorlunda än såsom Torp under samma hemman, men 
en del skatllagde Utjordar eller Ulbys Skatter, hafva likväl varit Kronan skatteköp. 
omedclbarligcn tillhörige, och räntan ifrån åtskillige af dem indcll. De 
Krono Utjordar som äro anslagne Boställen till understöd, få, enligt Be- 

, sol. pä Krigsbef Besv. d. 3 Ang. 1727 8, ej skatlcköpas eller an-
norledes ilrån Bostället skiljas; men de Utjordar deremot som enskildt 
höra under något hemman, eller äro anslagne Rusthåll med Räntan un
der Ruslningsstomijicn, få af hemmanens ägare framför andre till Skalle 
lösas, emot villkor att der Räntan ifrån Utjorden är indcll bör densam
me såsom förut till indeluiiigshafvaren erläggas, enligt nyssåberopade Re- 
sol. jemförd med 4 §. dtesol. pä Krigsbef. Besv. dcu 27 Junii 1720 
och Kotigl. FÖrordn. d. 19 Sept. 1723 1.

Sluleligen anmärkes, att vid Storskifte i By, bör, enligt 55 
Kotigl. Förordn. den 12 Ang. 1783, de deriuom liggande, andra bol- 
släder tillhörige, Utjordar äfven aflattas. Samt att der, för vederlags brist 
i hemmansbyten, någon del af hemmansägor ulbry.las -åt Kronan, böl
den utbrutne delen, då vedcrlagshristen innefattar både jord och ränta, 
såsom Krono Uljord med särskild nummer och ränta i Jordcboken upp
tagas; der åler vedcrlagshristen beslår i blott jord eller blott ränta, blir 
Utjorden i förra fallet Frälse, i sednare fallet Skalle, enligt Kotigl. 
B ref vet den 17 Mars och Kam. Coll. tryckte Circul. B ref den 18 
April 1803.
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2:dra C a p i t l e t ,
. * f

Om de under Kronans omedelbara disposition, 
varande Jordlägenheter, utan hemma,nsbruk.'

§. 1.

Om Krono Holmar och Krono Angar.
Krono ■ Krono holmar äro sådane, dels uti Skärgården dels äfven i nå- 

llohtiai. gra slörre öisjöar befmteliga, holmar oeh klippor, hvilka, antingen såsom 
bclägne utom Byalagens och enskilde hemmans råer, eller ock i grund 
af urminnes häfd, tillhöra Kronan. Sällan bestå d.esse af annat än berg- 
aglig och slcnbundcn mark, stundom beväxte med skog, men någon gang 
alldeles skoglöse; deras antal har i sednare tider ökats genom upptäckter 
af nya klippor uti yttre skären, ocli möjeligen vinna de ännu, framdeles på 
enahanda sätt tillväxt. — I anseende till deras nyssnämnde beskaffenhet, 
faller det af sig sjelf, att de vanligen icke äga något annat värde än för 
det Fiske der kan idkas.

Krono Krono Ängar äro sådane Urfjells ängar, som, ifrån uråldrige 
lingar. t;jcr ? varit Kronan såsom Urfjellar tillhörige. Fordom torde deras antal 

varit något större, men vid Indelningen lära de blifvit indelle och an- 
slagne Ruslhåll eller Boställen till styrka; hvarföre numera ej torde fin
nas, under Kronans omedelbara disposition bibehållne Krono ängar, an
norstädes än i Wiborgs Län.

Arrende. Både Krono holmar och Krono ängar förval las genom ar
rende på 6 års tid. —• Härom stadgas, uti Kongl. Kam. Coll. tryckte 
Circul. B ref d. 31 Oct. 1766 §• 16, att odisponerade Krono lagen
heter, Angar, Holmar och Utby jord, som äro, eller när de blif- 
va, ledige, skola bortarrenderas efter högsta budet pä Auction högst 
till Sex år, emot preenumeration jörut af hvart ärs Arrendesum
ma; — hörandes,-enligt 17 §• ibid., Auctionerne af Jäandshöfdingen 
anställas ett är jörr än Contractet är ändadt eller af trades, sedan 

tre
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tre inänader förut ti Predikstolarne och Allmänna 'Tidningen blifuit 
derom kungjordt, och lemnar Landshofdingen Kongl. Collegiuni (Kcj- 
serl. Senatens Oeconom. .Departement) kunskap om, hvilka lägenheter 
till nytt arrende äro ledige , samt om tiden till deras förarrende
rande (l ny o genom Auction, och sedermera huru samma Auction 
utslagit. Sedermera äro, genom Kejserl. Circul. Br. d. 28 April 1814, 
Landshöfdingarne erindrade, att, innan arrendetidens utgång u de Kro
nolägenheter som för Statsverkets räkning utarrenderas, derom alltid i 
god tid förut uti Kejserl. Senaten anmäla, och alt- Auctionerne verkstäl
las innan liden för det nya arrendet infaller.

§• 2. 1
Om Allmänningar och Ofverloppsjördar.

Med Allmänning förstås, en af skogsmark Bestående ägomassa, yllimiin- 
hvartill dels ägande- dels nyttjande-rätten, eller ock beggc delarne, till- ni"Sar- 
höra antingen Kronan eller vissa menigheter.

Uti 1805 års Skogsordning indelas Allmänningarne, uti Lands-, 
Härads- och Sockne-Allmänningar, samt Kr ono Skogar eller 
de större skogar och ödemarker hvilka utom Bygdelagen Kronan till
höra. Dc 2:nc förstnämnde finnas ej i Finland, och Sockne-Allmännin
gar, de der, enligt 8 §. uti åberopade Skogsordning, tillhöra Socknebo- 
erne enskild t, och äfven kunna dem emellan delas, höra ej till de Lä
genheter som här äro i fråga.

Angående åler K r o n o A11 m ä n ning a r eller K r o n o Skogar, Krono 
så existera sådanc uti Hcre delar af Landet. — Kongl. Placatet af år^",-e//e* 
1542 och Kongl. Forordn. d. 19 Dcc. 1683, stadgade redan, att alla topps/or- 
de ägor, som obygde ligga fjerran ifrån ägoskillnaderne och bygdelagernc ,lar- 
samt icke med goda skäl kunna fulltygas höra någon Gård, By, Socken 
eller Härad till, äro Kronans och Konungens rätta och cnskildta egen
dom; men som desse Krono Skogar cgentcligen blifvit till vidd och läge 
bestämde, först i anledning af de för Finland gällande Storskifts Författ
ningar, enligt hvilka åter all den mark som för Kronans räkning för- 
behalles och afrösas, kallas Ö fv crlop p sj or d, så synes benämningen

29
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Krono Allmänning för dcsse, numera mindre lämpelig, ulan torde alla 
Kronan tillhörige skogsmarker, kunna och böra hänföras under del ge
mensamma namnet Krono O fverlopps jordar, hvilkas uppkomst, 
utbrytande, vård, disposition m. m. här skall närmare afhaudlas.

öfrer- Enligt hvad redan förut, vid af handlingen om Nybyggen, blifvit 
jörlars omnämnt, är, genom dc för Finland gällande Storskifts Författningar, slad- 
tilUomsi. gadt: att af de vidlöflige under samfälligheterne eller enskilde hemman 

häfdade skogsmarker, hvaraf Landet varit uppfyllt, skulle dc gamla hem
manen ej erhalla mera, än hvad, efter skälig pröfning, ansetts svara emot 
deras bcliof. Allt det öfriga borde, under namn af Ö fverlopps j ord, 
Kronan tillfalla-, men likväl förklarades dc till samfällighclen hörande 
hemman, berättigade, att optera större eller mindre del af denne Öfver- 
loppsjord, dels emot uppskattning af deras förra mantal, dels emot vill
kor af Nybyggens anläggande; och sedan hvars och ens andel derefler 
blifvit bestämd, skulle ägornc dclägarene emellan skiftas, ocli om dervid 
något af ägomassan ännu återstod odisponeradt, borde delta såsom Krono 
Ofverloppsjord behörigen utbrytas.

Öfvcrloppsjordcn blir således i allmänhet till vidden bestämd, i 
sammanhang med fastställandet af det vissa Timnclandtalel ägor som vid 
Storskiftet i hvarje samfälligliet bör dc gamla hemmanen tilldelas; och 

ilrad lid angående dess utbrytande, samt hvad dervid bör iakttagas, så stadgas 
öjier- derom, uti Kam. Coll. Circul. d. 20 Mars 1782 mom. 3, all som af- 

utbrytande sigieTZ 77wcl btorskijteji zblancl annat ar, alt hela Samfcilligheten 
laktlaSes-tillika med hvart hemman, skall undfå den jord som ligger en hvar 

närmast och lägligast till, sä mycket möjeligt är, pä ett eller j är re 
ställen sammanlagdt, sä följer deraf, att ej nägot urval bör tillä- 
tas af jord pä längre af stämd, utan bör Kronan, i anseende till 
öfver lopp sjorden, derutinnan med samfälligheten dela ljuft och ledt. 
— Och i likhet härmed förklaras ytterligare, uti Kongl. lirefuet d. 26 
Junii 1783 mom. 4: vid Storskiftet och af vilt ringen bör af Landi-, 
mätaren, vid härdaste ansvar, iagltagas, alt icke all den till upp
odling tjenliga marken tilldelas endast äboerne, och deremot blott 
den odugehge behälles för Kronan; utan bör Kronan med äboerne 
taga lika del i ljuft och ledt, och det efter omständigheterne pä ett 
eller flere sädane ställen, som kunna prof vas till nya hemmans in
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rättande, minst af | mantals storlek, vara tjenlige. De trader äter 
som finnas vara, af den beskajfenhet, att de ej äro diigélige till upp
odling, eller kanna bara nugot annat än skog, och utaf tillgrän
sande hemmansäboer icke helt och hullet blifva intagne, böra säsom 
Krono Allmänningar af rosas, och till skogsväxt, eller det hvart ill 
naturen dem ämnat, användas.

I afseende å kostnaden för Öfverloppsjordars mätning och ulhry-Äb.»/zz«<Ze/j 
tande, förklarades sedermera, uti det härom ännu gällande Kongl. B ref- 
vet af d. 31 Mars 178G mom. 3 och 4, alt Kongl. Maj:t funnit hem— 
mansinnehaf varene icke skäligen kunna besväras med ett större del
tagande i af vitt ringskostnaden, än allenast för de. ägor, hvilka un
der optionsrätt bibehållas; hvaremot Kronan allena hädanej  ter skall 
vidkännas de utgifter, hvilka belöpa sig pä den öfverloppsjord, som 
till Kronans egen disposition kan komma: hvarförc särskilde medel 
derlill äfven äro å stal anslagne.

Likväl och då, i öfre delarne af Landet, Samfälligheter finnas, öfi-erl. 
hvilka innchafva så vidlöflige, till större delen oländigc marker, att Kro- i 
nans öfverloppsjord der komme alt utgöra ofanleliga sträckor, uppgåendestorasam- 
på många ställen till qvadral miltal, och del blefve lör Kronan högst 
belungande, alt på en gång vidkännas kostnaden till mätning af sådane 
marker: så bör vid sådanc fall, enligt stadgandet uti Kam. Coll. Cir- 
cul. d. 22 Febr. 1782 mom. 5, endast den jord som Byalaget tilldelas, 
mätas och afskiljas, och öfverloppsjorden i massa utbrytas, samt mätning 
der ske, först då när ansökning göres om Nybyggens anläggande, då de 
lägenheter, hvilka till hemmans inrättande-sökas, kunna efter band derå 
utsynas, mätas och beskrifvas.

I enlighet härmed, och i anledning af väckt fråga, huru vid Stor
skiftet borde förhållas med mätningen och öfvcrloppsjovdcns utbrytande, 
uti de vidlöflige ödémarkerne i Nurmis och Piclisjärvi Socknar uti Ka
relen, der Byarnes ägor icke genom sämjedclning eller annorlunda varit 
bestämde, ulan skogsmarkerne nyttjats gemensamt af Sockncbocrnc, hvilka 
icke kunde lörpligtas att låta afmäta mera ägor än de under optionsrätt 
önskade behålla, liar Hans Kcjscrl. Maj:t, uti nädigt B ref till Bands- 
höjd. i Kuopio af den 6 Maj 1831, i afseende å Storskiftet i berörde 
Socknar, lörordnal: att den mark som ej behöjves jör hemmanens 
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blifvande ägoområdé, må, såsom en KronolillhÖrighet, tills vidare 
blifva omätt; dock att hemmanen ej får tilläggas livarken odlade 
ägor eller skog, såsom Urfjellar å sagcle omätte mark, utan borde 
hemmanens område i ett sammanhängande skifte af skiljas från den 
omätte marken, genom råer, som af delägarene, i samråd med 
Kronans ombud, komma alt utvisas. Och ägde Landshojdingen, 
sedan slik afrösning blifvit i behörig ordning verkstäld, till Ilans 
Kejserl. Maj:t i underdånighet inkomma med förslag huru den för 
Kronan sålunda öfverblifna marken, mä kunna till Nybygges in
rättningar användas.

I

°Jfrefl' Sedan Öfverloppsjorden, med iakttagande af förenämnde föreskrif- 
disposiiion^'■> blifvit till läge bestämd, och ifrån samfäHigheten alskild, är det ve- 
etu-r <urd.derbörande hemmansägare ännu öppet, att, inom Sex månader efter ut- 

pålningen af Storskiftet, hos Landshöfdingcn anmäla, om de önska att 
begagna sig af sin optionsrätt till denne mark; urakllålcs detta, och nå- 
gre andre ansökningar ej göras om Nybygges inrättningar derå, torde 
öfverloppsjorden böra, genom Kungörelser i Kyrkorne, utbjudas åt den 
eller dem som •.-.vore hugade alt Nybyggen derå upptaga; och förfares 
sedan med slike ansökningar, samt hvad i öfrigt Nybygges inrättningar 
angår, på sätt allaredan uti 1 Art. 4 Cap. är omsländeligcn förklaradt. 
—• Likväl anmärkes härvid, att, i anledning af Riksdagsmännens ifrån 
Öfre Säxmäki och Öfre Satagunda Härader, begäran, Kongl. Maj:t ge
nom nådigt B ref till Kam. Coll. den 1 April 1789, bifallit, att när 
förra innehafvaren ej vill begagna sig af optionsrätten till öfver
loppsjorden, och den ej elle?- kan tjena till Nybygges inrättande, 
så må af sådan Öfverloppsmark tilldelas nödig skog, åt de angrän
sande hemman som förut hafva ringa eller otillräckelig skog, emot 
det de till Kronan der före erlägga någon lämpelig af gift, derest 
de uti sine innehafvande ägor besitta sådane förmåner som emot de 
utgående räntorne äro svarande; hvarom Landshöfdingen i Tavastehus 
blilvit, genom Kam. Coll. Bref d. 27 Maj 1789, förständigad.

Men skulle hvarken i anledning af optionsrätten, eller sedermera 
oakladt skedd ulbjudning, någon ansökning om Nybygges anläggning å 
öfverloppsjorden, eller dess upplåtande åt ett eller flere af de angrän
sande hemmanen emot uppskattning i mantalet eller annan afgift, inkom- 
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nia, så förblifvcr marken, såsom en odispoucrad Krono Ölverloppsjord, 
tills vidare obegagnad, och kommer äfveh såsom sådan att i Jordebokcn 
antecknas, med behörig annotation om dess vidd och läge. Åliggande 
det, enligt 1 af Kongl. FÖrordn. om Skogar ne dat. d. 1 Ang. 1805, 
vederbörande Krono-Fogdar och Länsmän, alt öfver desse Krono Sko
gar vård hafva, så alt de varda för alla åverkningar fredade.

Då likväl det alltid måste blifva svårt, alt handhafva vården om Utbjudas. 
de Kronan tillhörige öfverloppsjordar, särdeles som Krono-Betjeningens 
mångfaldige göromål icke kan lemna dem tillräckelig tid till denna vård; 
och Kronan, sa länge de förblifva obegagnade, icke eller kan i allmän
het deraf hafva något gagn; så böra slike Öfverloppsjordar, då de äro 
af den beskaffenhet att hemmansbruk derå möjeligen kan inrättas och 
med bestånd underhållas, tid efter annan, till Nybyggens anläggande, 
genom Kungörelser i Länets Kyrkor utbjudas, på det Allmogen icke 
måtte sakna underrättelse om de tillfällen till nya bolstäders anläggande, 
som äro lör handen *).

Men skulle deremot Öfverloppsjorden vara af sådan beskaffenhet, Disposit. 
alt, i brist af tillfälle till åker och ängs odling, något ordenteligt hem- 
man med särskild bolstad derå icke kan 'anläggas, vid hvilket förhållau- är odu^e- 
de dess upplåtande till Nybygge, endast hade till påföljd, alt Nybygga- ^mrnan. 
ren, under åtnjutande af de förmåner och friheter som Krono Nybyg
gare i gemen äro förunnade, skulle, under frihetstiden, genom svedjande 
ulöda skogen, och sedan öfvergifva marken förderfvad, i evärdeligt ödes
mål;,. så får, enligt hvad jemväl uti Kejserl. B ref vet till Landshofd. 
i Kuopio d. 1 Nov. 1816, är förklaradt, en slik Öfvcrloppsjord ej till 
Nybygges inrättande upplåtas, utan förordnar derom, Kongl. Brefvet 
till Kam. Coll. dat. den 29 Nov. 1796, kungjordt Landshöfdingarne ifYfskoZ- 
Finland genom Kam. Coll. Circul. d. 9 Dec. samma år: att en sådan ränta3.

*)-Delta är väl ej genom någon allmän Författning bestämdt stadgädt, men 
i särskilde fall, liar Hans Kejserl. Maj:t, dä maidcer blifvit Kronan till 
framdeles disposition förbehållne, förordnat, att desse tid efter annan 
borde till Nybygges anläggningar utbjudas; och synes detta vara så 
mycket angelägnare, som, i annat fall, mången Nybygges lägenhet kun
de blifva obegagnad, endast af det skäl att den vore okänd af dem 
som till slike mödosamma företag funnes hugade.
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till uppodling samt hemmans inrättande otjenlig skogsmark, mel, 
hemmans innehaj'varene i det Byalag hvarunder den förut varit 
nyttjad, upplätas, samt pä hemmanen fördelas, utan nägon för
höjning i mantalet eller räntan ä sjelfva hemmanet, men emot den 
säledes tillslagne Skogsandelens särskilde skattläggande till en viss 
ärlig ränta, uträknad, enligt Savolaxske Skattläggningsmethoden, 
ejter markens areala innehall och skogens beskaffenhet *);  hvilken 
ränta, sä väl som sjelfva Skogslotten, skall evärdeligen blifva oskilj- 
agtig ifrän hemmanet, livilket alltså skall derföre alltid vara an
svarigt. Och sä vida hvarken nägon byggnads eller odlingskostnad 
är för hemman si nneh afvaren härvid att utgöra, sä skall ock sagde 
ränta genast utan frihetsår utgå.

Men dä hufvudafsigten med Öfverloppsjordar likväl är, alt 
den till nya hemmans anläggande bor användas, där nägon möje- 
lighet till odling visar sig, ehuru svär och kostsam den kunde blif
va , blott den med best and i framtiden kan verkställas , ihvilketfall 
ingen annan disposition deraf bor äga rum; sä skall, innan nägon 
öfverlopps skogsmark, pä sätt förberördt är, till delnings hemma
nen emellan upp lätes, noga varda undersökt, om den är sä beskaf-

Grimdeme *)  Enligt den har åberopade Skallläggningsmcthod, eller Kongl. Förordn. 
Jur taxa- d. 28 Junii 1775 1, borde hvarje Tunland, efter dess naturliga art

‘sko^- oc^ g°dhet, samt mer och mindre fördelagliga läge, och längre eller
ränta. närmare af stämd frän afsättningsorler, skattläggas till .2 , 1, 1>, l j

och 2 öre Siljverniynt, eller (efter beräkning af t> Dal. S:mt per Riks
daler, hrilken evaivalionsgrund, enligt livad uti Kongl. Br. d. 5 Dec. 
1780 förklaras, bör härvid följas) ifrän 2 till 6 runst. B:co Tunlandel; 
och genom Kongl. Br. d. 5 Dec. 1780 förordnades ytterligare, att svaga 
sandmalrnar, härd och mager grus eller slenbunden mark, hvaraf 
skogen växer långsamt, samt sämre kärr och mor as er, som icke for 
aldeles odugelige kunna anses, mä taxeras blott till 1 runst. Tun- 
landet.—Desse sladganden utgöra det hufvudsakeligaste af den sä kal
lade Savolaxske mclhoden , och i enlighet härmed taxeras således hvarje 
Tunland Skogsmark, som för Skogsränta beskattas, till minst 1 och 
högst 6 runstycken Svenskt Banco, eller, efter myntevalvationen, ifrån 
4dels till och med 14 kopek Silfver; och bör proportionen bestämmas, 
eller de uti nyssanförde rörfattnmgar dertill utsatte grunder, beslående 
hufvndsakeligen uti markens jordmån och beskaflenhet samt dess be
lägenhet.O
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fad, alt icke något Nybygge med särskild Jdolst-ad, i saknad aj 
allt odlingslillfälle, derå kan inrättas.

Den vanliga Landtmätare beskrif‘ningen ofvei' ägorne och hem- ä>n <1 
mansinnehafvarenes uppgifter, kanna der vid ej för tillräckeliga an- mal en‘ 
tagas; utan bor, vid alla de tillfällen, då en öfver loppsjord, såsom 
otjenlig till upodling och Nybyggen, anmäles, genom LandsJlöfdin
gens försorg, en särskild undersökning anställas , hvilken , utom 
Krono-Jdetjeningen *),  som jemle 2:ne af Nämnden slike undersök
ningar förrättar, någon Jor insigt och förf arenhet i Landthushåll— 
ningen och Jordbruket känd Ståndsperson, borde, å Landshöfdin— 
gens egne vägnar, och i hans ställe när han sjelf ä‘i' hindrad **),  
öfvervara, och således derlill af honom utses, tillika, med något 
tillförordnat Kronans ombud; hvarjemte uti Kungörelserna härom, 
hvilka förut borde å Predikstolarna upldsas, en livat' som det äska
de, lemnas fritt, att vid undersökningen sig infinna, och gå till
handa med de uplysningar som härutinnan kunde tjena till rättel
se; och skulle ett noga och omständeligt Protocoll föras, såväl öf- 
ver hvad Synemännen sig yttrade, som Öfver de påminnelser hvilka 
dervid, i en ellei' annan måtto, kunna göras ***).

Men skulle nägon, till odling otjenlig bef unnen, Öjverloppsjord ,r 
finnas innehålla nägon sä betydande rymd, att den till nägot all- fbrbehul- 
- las Kro-

*) Som uttrycket Krono-Betjeningen är nog vidsträckt, må här anmärkas
att Krono-Fogden förrättar Synen.
I afseendc å Savolax och Karelens Län är detta stadgande, genom KcJ- 
serl. Br. till Landshöfdingen i Kuopio d. 6 Maj 1831, sålunda ändrat, 
att i berörde JLän, i stället för Landshöfdingen, Förste Länc-Landt- 
niälaren åligger bivista ifrågavarande Syner, och att. då denne är jäf- 
vig, Landshöfdingen äger dertill utse och förordna någon annan ojäf- 
vig Landtmätare.
Enligt hvad ett Kam. Coll. Brcf till Landshöfd. i Tavastchus den 14 

Maj 1805 innehåller, bör Syne-instrumentet underskrifvas ej blott af 
Krono-Fogden, utan skola jcmväl Landshöfdingens vid Synen tillstädes 
vordne ombud äfvensom Krono-Fullmägtigen, med sina underskrifter 
bestyrka undersökningens rigtighét; detta sålunda undcrskrifne instru
ment insändes af Krono-Fogden till Landshöfdingen, som dera i målet 
meddelar dess Utslå".
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mänt bruk kunde anses blifva nyttig, och till äfventyrs nödvändig, 
sä bör en sä beskaffad trackt såsom Allmänning blifva Kronan för
behållen, och ställas under någon särskild Krono- och Jägeri-Betje- 
nings tillsyn.

Lands- 
höfd. Ut
slag hem

ställas.

Sedermera är, genom Kam. Coll. Circulair af den 2 Aug. 1803, 
förordnat, att Landshöjdingarne borde, till Collegii närmare prof- 
ning, insända sådane Utslag, igenom hvilka Öfv er lopp sjord emot 
Skogsränta, hemmansinnehafvare uplätas, tillika med de derom häll- 
ne undersökningar; i följe hvaraf så beskaffade Utslag numera äfven 
böra Hans Kejserl. Maj:ts nådiga pröfning underställas.

Mera än Men då sistanförde moment af 1796 års här ofvan recitcrade Kongl. 
1 °ä^oi-idd’^rc^ icke närmare bestämmer, hvilken ägorymd bör anses så stor att 
nppldtesejÅen, då densamma ej eller kan till Nybygges inrättningar användas, bör 
^ränla.6's^som Allmänning blifva Kronan behållen, så förklaras detta närmare, 

uti Kongl. Brefvet till Kam. Coll. och Landshöld. i Kuopio d. 11 Julii 
1806, som härom innehåller: att i fall Öfverloppsjorden understiger 
500 till 1000 Tunlands vidd, bör den emot sädan ränta, som i 
Kongl. Brefvet af dett 29 Nov. 1796 nämnes, till hemmans äboerne 
upplåtas; men i händelse nägon ägorymd som öfverstiger berörde 
vidd, skulle Kronan tillfalla, kommer den att tills vidare blifva 
odisponerad, under Krono- eller Jägeri-Betjentes tillsyn och värd; 
pä det en sädan mark i framtiden må kunna användas till före
fallande behof, sedan Landet hunnit mera uppodlas och arbetshå
gen kunnat vändas pä mödosammare företag och oländigare mar
kers uparbetande. — Hvilket ytterligare upprepas uti Kejserl. Brefvet 
till Landshöfd. i Kuopio d. 15 Junii 1814. Och ehuru sistnämnde 2:ne 
nådige Förordnanden endast med Landshöfdingen i Kuopio äro commu- 
nicerade, så böra de likväl, såsom innefattande en närmare förklaring af 
ofvananförde allmänna stadgande, tjena till efterrättelse äfven i de ölrige 
Länen.

Behullne De Öfverloppsjordar som sålunda icke kunna hvarkeu för Skogs- 
O)lrdar. ränta upplåtas eller till Nybyggen användas, forblifva under Kronans ome

delbara disposition, och böra, enligt hvad förut är anmärkt, af Krono- 
Betjcningcn vårdas; men på det likväl den skog der linnes icke må blifva 

ulan
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utan all ny Ila, samt Kronan och det allmänna icke sakna don fördel som 
deraf kan dragas, så synes, i delta afsecnde, stadgandet, uti 15 §• 4 mom. 
af 1805 års Skogsordning, höra tjena till efterrättelse, i enlighet hvar
med Landshöfdingarne, i de Län där förenämnde Krono Skogar 
finnas, böra till Kongl. Maj:t (Kejserl. Senaten) inkomma med berät
telse, huruvidt och pä livad sätt till Kronans JÖrmån, försäljning 
ifrän slike Kronomarker af Bräder, Timmer, Balkar, Tjära m. m. 
redan skett, samt hädanefter vidare må tillätas och befordras, eller 
inskränkas, dä Kongl. Maj:t (Hans Kejserl. Maj:t) ytterligare i desse 
ämnen lärer vela efter omständigheterne i nåder förordna.

Sluteligen må härvid tilläggas, alt, sedan en större Jerngrufva blif— 
vit upptäckt och bearbetad uti Pyhäjärvi Kapell af Wichlis Socken, så 
har Hans Kejserl. Maj:t, uti nådigt BreJ till Landshöfd. i Tavaste- 
hus d. 29 April 1825, anbefallt Landshöldingen, alt om disposition af 
de Kronan tillhörige Öfverlopps jordar, som äro inom 3 mils afstånd ifrån 
berörde Jerngrufva belägne, tills vidare icke vidtaga någon författning, 
innan Landshöfdingen derom gjordt underdånig anmälan och nådigt till
stånd dertill erhållit.

Och för öfrigt anmärkes, alt, enligt Kam. Coll. Circul. den 20 
Mars 1782 mom. 8, Krono AUmänningar eller de så kallade Erimaa, 
icke kunna anses för en sådan Öfverloppsjord, hvarlill åboerne å de 
gamla hemmanen äga optionsrätt, utan äger Kronan deröfver fri dispo
sitionsrätt, vare sig till Nybyggen eller andra behof; detta gäller natur
ligtvis äfven om vanlige Öfverloppsjordar, sedan de äro utbrutne, och 
åboerne i samfällighcten icke inom 6 månader derefter gjort sin options
rätt gällande.

30
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3:dje Gap it le t, 

Om Krono Fiskerier och Kungs ådra.

§• i-
Krono Fiskerier.

Kronans rätt till visse Fiskerier, grundar sig på det så kallade 
Helgcandsholms Beslutet, som redan här förut är, uti inledningen till 
l:sta Art., anfördt. Sedermera hafva särskilde Författningar, i anledning 
af denne rättighet, hlifvit vidlagnc, oeh slulcligcn äro, genom Kongl. 
Stadgan och Förordn. dat. d. 14 Nov. 1766, så väl Kronans som en
skildes rättigheter, vid Fiskeriernes begagnande, närmare bestämde. — 
Enligt denne Författning indelas Krono Fiskerierne uti 3:nc Classcr, nem- 
ligen: l:o Hafs och Saltsjö Fisk eri, 2:o Allmänna Krono ri
sken, 3:o Kronans enskilde fr i kallade Fiskerier.

Hafs Fisket uti Hafvet, eller de vatten uti yttre Skärgården, som
Fisket. är0 utom Byclagen eller enskilde hemmans råer, skulle väl rätteligen till

höra Kronan, men genom 1 §. 2 Cap. af ofvauåberopade Fiskeri Stadga 
är förklarat: att allt Fiske i Öppna hafvet, vid Krono skar, strän
der och holmar, som egenteligen till nägot hemman icke höra, eller 
under särskilde vilkoj' innehafvas., äge hvarje Rikets undersäte Jri- 
het att idka och sig till fördel använda j och deraf följer, alt Kro
nan, utaf Hafs och Saltsjö Fisket, icke äger någon annan inkomst, än 
det arrende som erlägges för sådane Krono holmar, hvilka äro, i och 
för uteslutande rättighet till det derinvid varande Fiske, för Kronans räkning 
utarrenderade, och hvarom uti 2:dra Capitlcl liär ofvan redan är uämndt.

Insjö Allmänna Krono Fisken, hvilka höra till Insjöfisket, kallas' 
Fisket. de Fiskelägenheter vid Krono skogar och Krono holmar, som Kronan sig 

icke enskildt förbehållit. Likmätigt 2 §. 3 Cap. ofvauåberopade Stadga, 
skola alla, som innom Häradet eller Socknen bygga och bo, njuta, 
med Landshöfdingens tillstånd, frihet alt där fiska och Bodar up- 
sätta, emot den ärliga af gift till Kronan som han skälig prof var. 
Troligen finnas slikc Fisken vid de uti öfre delen af Landet Kronan till
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hörige vidlöftigc Öfverloppsjordar; men veterligen har någon algift för 
Fiskes idkande uti de till berörde Krono skogar stötande vatten, icke 
Kronan tillfallit.

Kronans enskilde frikallade Fiskerier, beslå: dels af visse Kronans 
Fiskelägen uti Insjöar, som af ålder varit Kronan enskildt förbehållue, Cp^rt!‘f 
och för dess räkning utarrenderade eller ock särskildt skalllagde: dels af 
Lax- och Sik-Fisket uti visse af de större Elfverne eller Aarne, äfven- 
som å någre bestämde ställen i Saltsjön; och skola, enligt 38 §. liesol. 
pä Allmog. Besv. den 25 Maj 1720, de Fisken som af ålder och ur
minnes häfd höra Kronan till, oakladt de under jordägarens strand äro 
bclägne, förblifva Kronans, och kunna ej tilläggas jordägaren.

II vad först angår de särskildt sk a t ilagd e Fisken, så kunna 
desse, som till antalet äro högst få, öfvergå till privat ägo, och ulgö- 
res derföre den skalllagde räntan. Slike Fisken kunna älven, likmäligt 
Kongl. Förordn. d. 19 Sept. 1723, till Skatte försäljas, dock bör, enligt 
Kongl. Kam. Coll. tryckte Circul. Br. d. 22 Sept. 1802, dervid iakt
tagas, att hvarje gång Skatteköp sökes å smärre Krono Fisken, uuderd. 
anmälan derom göres hos Hans Kejserl. Maj:t; och äligger det Lands- 
höfdingarne att, vid inkommande ansökningar om Skatteköp ä Krojio 
Fisken, lä ta pä stället noga undersöka om beskaffenheten der af, 
och huruvida sädane omständigheter sig förete, som kunna föran
leda till nägon större förmän för Kronan än den derä satte är
liga räntan, i fall Fisket förblifver under Kronans disposition och 
ställes under arrende: samt att derefter, och sedan äfven den vid 
Skatteköp päbudne kungörelsen i orten fÖregält, samma undersök
ning, jemte Skatteköps handlingarne och eget utlåtande till Kongl. 
Collegium (Kejserl. Senatens Oeconom. Departement) insända ★}.

*) Ofvananförde Författningar, innehålla vill ej bestämt, a hvilke Fisken 
Skatteköp kunde äga rinn; men dä skatteköpeskill ingen skall beräknas 
efter räntan, och denne således så mycket mera måste vara genom 
skattläggning lagligen bestämd, som i annat fall, då Fisket blcfve Skatte 
och allt arrende denned upphör, ingen grund skulle finnas för beräk
ningen af den årliga skatten, fördenskull torde det vara utom all fråga, 
att Skatteköp ej kan äga rum, å andra Fisken än de som äro till viss
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Till ifrågavarande Fisken, synes älven kunna räknas, de fordna 
Krono Fiskerierue i Karelen, för hvilka särskildi skall tillförenc utgjor
des: om desse sladgas, uli Kongl. Br. till Kam. Coll. d. 9 Nov. 1772, 
atl inuehafvarene af desse Fisken skulle blifva uli rolig besinning af de
samma, intill dess Landet blifvit öfver allt refval och skalilagi, och der- 
vid med säkerhet kan erfaras, hvilka af desamme komma all begripas 
under hemmanens tillhörighclcr, och hvilka enskildt tillhöra Kronan; 
men cmedlertid skulle inuehafvarene derföre betala medium af den förut 
i 15 år crlagde räntan.

■ . • I -f -
Krono Vidkommande sedan Kr o u ans enskild te Laxfiske uli Uleå, 

Laxfiske. K.emj oc[r J j Elfvar, så har nytljorälten till delta Fiske, ifrån äldre 
tider varit upplåten Allmogen i berörde Socknar, emot det de derföre 
erlagl en årlig afgift: Uleå Socken med 35 Tunnor, Ijå Socken med 45 
Tunnor och Kemi Socken med 55 Tunnor Lax; och blcf denue ränta, 
eller så kallade Lax-Taxa, till framdeles efterrättelse, på Kongl. Alajils 
vägnar, fastställd af Riks-Rådel Philip Schjedingh, enligt dess derom gifne 
Bref, dal. d. 18 Alars 1618, som tillika förklarar: alt 14 Lispuud färsk 
Lax skulle räknas på Tunnan, och ätt Bönderne skulle föra Fisken till 
Stockholm, så att Kongl. lllajd och Kronan intet behöjver att hosta 
derupå mera än som betala saltet. — Denne förening är sedermera 
ytterligare bekräftad genom Kongl. B ref vet d. 6 Junii 1732, samt för 
Kemi och Ijå Socknar genom 34 §. Resol. på. Krigsbef. Besv. d. 12 
Nov. 1766, med den ändring, alt förenämnde Lax-Taxa skulle be
talas ejter markegången, intill dess Ref- och Skattläggning Öfver 
desse Socknar hunnit för sig gå, såsom ock, att L axfisk e-intres- 
sentskapen Bye- eller Socknevis äro Kronan ansvarige, att den år
liga Lax-Taxe ajgiften ulan någon afkortning fullt utgår. Och 
tillägges härtill, uti 59 §. af Resol. pä Allmog. Besv. d. 2 Alars 1774, 
att Landshöfdingen åligger utsätta Alarkegängspriset efter Laxens 
värde i Augusti månad eller dä lef vereringen bor ske. — Sedermera 
har väl Skattläggningen uli berörde Socknar långt före delta för sig gått,

ränta skattlagde.— Huruvida ett Fiske som förut ej varit sålunda skatt
lagt, må fä undergå skattläggning, synes böra ankomma på underdånig 
hemställan, och Hans Kejserl. Maj:ls i hvarje fall meddelande nådiga 
förordnande. - ■ •
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men ofvannämnde Lax-Taxa har likväl, delta oaktadt, till enahanda be
lopp alltid årligen utgjorts.

Beträffande Torneå Elf, så skulle, enligt Kongl. Resol. den G 
Mars 1765 och nyssåberopade 1766 års Resol. på Krigsbcf. Bcsv., äfveii 
en Lax-Taxa af dclägarcuc i denne Elfs Laxfiske utgöras; men numera 
är, ett af Kongl. Maj.t den 13 Scpt. 1791 fastställdt, Arrende-Conlract 
om sagde Fiske afsluladt på 100 år, i enlighet hvarmed Öfvcr och Nc- 
der Torneå samt Carl Gustafs Socknebocr, derföre erlägga årligt arren
de, som, enligt lians Kejserl. Maj:ts nådiga Resol. d. 28 Alars 1821, 
utgöres med 1008 Rubel 20 kop. B:co Assignationer.

Och hvad ytterst rörer de öfrige Kronan tillhörige enskilde frikal- ÖJrige 
lade Fisken, som finnas i de flcstc Län, så äro desse, likmäligt stadgan- 
det uti Kam. Coll. -tryckte Circul. Br. den 31 Oct. 1766 §. 16, för Fisken. 
Kronans räkning på 6 års lid utarrenderade; och bör vid slike arrenden 
iakttagas, hvad här ofvan, under 2 Gap. 1 §. af denne Arlicel, är i 
detta afseende anfördt. Alcd tillägg: att Formulair till Arrcndc-Cootrac- 
terne å smärre Krono Fisken är mcddcladt, jcmle Kejserl. B ref vet till 
Landshöfd. i Kuopio d. 24 Julii 1811: att Arrcnde-Auctioncr som an
gå slike Krono lägenheter, böra på samma dag anställas så väl å Lands-' 
Contoiret som vid Härads-Rätten i orten: samt all Arrcnde-Conlracterne 
utfärdas af vederbörande Landshöfdingc', och insändes sedan cll exem
plar deraf till Kejserl. Senatens Finance-Expedition.

Sluteligen anmärkes, huruledes Kam. Coll. Circul. af d. 30 Jan. 
1786 innehåller: alt i anseende till den skiljagtighet som finnes emel
lan 38 §. i Kongl. Resol. på Allmog. Besv. af den 25 Maji 1720 
och Kongl. Brefvet d. 13 Aug. 1766 samt Kam. Coll. i anledning 
deraf den 31 påföljande Oct. utfärdade Circulair Bref, i så måtto 
att den förre lemnar strandägare optionsrätt till Krono Fiskens ar
renderande , när de betalte detsamma som andra derf öre bjudit, då 
der emot det sednar.e förmår, att de ej ler högsta budet på Auclion 
skola b ort ar r ende r as, har Kongl. Maj.t, i anledning af derom väckt 
jråga, genom nådig Skrifvelse af cl. 9 Jan. 1786, täckts förordna, 
att~ med Dess och Kronans odisponerade Fisken i allmänhet så bör 
Jorfaras, som of vanberörde Författning af d. 13 Aug. 1766 före- 
ski ifver} samt att. den som vid en Arrende—Auclion erbjuder högsta 
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arrendesunnnan bör vara berättigad, alt njuta sitt inrop till godo, 
utan alt någon optionsrätt deremot må gälla.

Perljlskeri. Såsom ett särskildt slag af Krono Fiskerier, omnämna äldre För
fattningar Per1 efiskcricrne , .eller rättigheten all uti Strömmar, Sjöar, 
Aar och Bäckar uppfiska Perlemusslor, hvilken rättighet, genom Kongl. 
Förordn. d. 29 Alaj 1691 och 4 Maj 1731, förklarades för ett Regale; 
men genom Kongl. B ref vet d. 2 Junii 1747 blef rättigheten till Perle- 
fiskande, tillerkänd alla enskilde personer som sig derlill hos närmaste 
Krono-Beljent anmälte, och ulan ringaste afgifl till Kronan j dock att de 
Pcrlor som langades borde hembjudas Kronan till inlösen. — Af denne 
rättighet till lösen lär dock Kronan icke, på långliga tider, sig begag
nat; hvarföre detta slags Fiske, som i alla fall är af ganska ringa bety
denhet, numera torde kunna, ex usu anses alldeles fritt.

$• 2.
Om Kungsådra.

Betydelsen Med Kungsådra menas den djupaste ådran, eller medlersta de- 
“len af större Strömmar, Aar och Sund, som af ålder varit öppen och 

hädanefter ej får tillstängas.
I anledning af den, ibland andra allmänna politicc anstalter, Sty

relsen öfverlålne omsorg, att befordra obehindrad commuuicalion inorn 
Landet både till lands och sjös, har, ifrån äldre lider, Kronan förbe
hållits ägande rätt till Ktmgsådran i alla de valludrag der den erfordra
des, sålunda all strandägare icke ägde densamma på något sätt stän
ga, ocli dymedelst, dels förorsaka uppdämnings skador för öfverbyggare, 
dels hindra communicalionen sjöledes, samt fiskens upp och nedstigande 
genom valludragen. — Redan uti 34 Caj). Byggn. Balk. L/unds-La- 

Hvar den "stadgades, att Ledhsund och Båtaledh skulle, där sund ligger 
bor kullas by a mellan, finnas där mästa djupit är och ej fastbyggas eller 

°rPen- dammas. Benämningen Kungsådra förekommer dock ej förr än i 8 
§. af 1643 års Riksdags Beslut, och sedermera förklarades, uti 48 §. 
Resol. på Allmog. Besv. d. 3 Jan. 1683, alt som Kongl. Maj:ts Re
solutioner intet kunna så uttydas, som skulle alla strömmar och
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ådrar derigenom göras till Kongsådrar, så måste det om livar och 
ens beskaffenhet lagligen ransakas, och sedan, utan ens eller annans 
forfäng uti sin af ålder hafvande ratt, upprifvas.

Denne princip, för bestämmande af livar Kungsadra borde hallas 
öppen, bibehölls älven uti 47 §. af 1723 ars Besol. på Alltnog, Besv. 
och uti 17 Cap. 4 §. samt 20 Cap. 2 och 3 Byggn. Balk. Allm. 
Lagen-, och sluleligen förklarades delta närmare genom 3 Cap. 5, 6, 7 
och 8 §§■ af Kongl. Ftskeri Stadg. d. 14 No v. 1706, som, efter den 
rättelse af redaclioncn Kongl. Förklar, d. 24 Jan. 1771 §. 3 innehällör, 
härom meddelar hufvudsakeligcn följande stadgande: att Kungsåder 
skall, där hon af ålder varit, i den åder där all slags fisk kan 
upstiga, till en tredjedel af vattnet uti hvarje Ä/f, Ström, A eller 
Sund, alla tider på året hållas öppen och fri ifrån all stängsel. 
Likaledes under hådles hälften mindre Öpning, eller till en sjet led el 
af vattnet, i de strömmar och åar, där af ålder ingen Kungsådra 
varit, så. vida något fiske ofvanföre ligger, flottled varit nyttjad, 
eller vattudämning på ofvanföre belägne hemmansägor, i brist af 
sådan öpning, skada förorsakar; —■ härifrån undantagas dock så- 
dane privilegierade Vattenverk och Fisken som ifrån urminnes li
der, någon särskild rättighet ägt. — Alla dammar böra förses med 
bottenluckor för den upp och nedgående fisken. — Då fiskebragder 
icke kunna på båda sidor om Kungsådra inrättas, må fiskeidkaren 
till fiskebyggnad intaga den ena hälften, och den andra, hållas öp
pen, om fisken derigenom kan lika beqyämt framkomma och farled 
ej gores osäker. Uti små vattudrag, hvarest ofvanboende ej lida i 
sin rätt, eller farled ej underhållas kan, må allenast höst och vår 
fi.skens upp och nedgång, genom tjenlig öpning, befrämjas. — Skulle 
till inrättning af nyttige Vattenverk, nödvändigt tarfvas byggnader 
Öfver Kungsådran, må sådant ske, endast flott- och farled utan 
betalning hålles Öppen, när någon den behöfver , samt att fiskens 
upp och nedgång ej stänges. Och i mindre vattudrag, där något 
angelägit verk drifves, som i sträng torka tarfvar allt vattnet till 
sin drift, tillätes i slik händelse ådrans igenstängande hel och hål
len. Den som vid Kronans enskilde Allmänning eller andra Fi
sken, stänger Kungsådra, pligte dubbelt emot hvad Lagen i 17 
Cap. 4 B. B. stadgar ; f ör mindre ådras stängande vare bot 
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hälften mindre; — rifver ej den, som Kungsädra stängt, vid till
sägelse genast stängsel up, verkställe det närmaste Krono-Betjent, 
pä den brottsliges kostnad, och det vid tjenstens förlust.

Tvister som angå Kungsådras rätta läge, öppnande eller stängan
de, böra, då fråga är om Städernes fiskevatten upptagas af Magistrater- 
ne, och på Landet af Härads-Rätterne, enligt Kongl. Förklar, den 24 
Jan. 1771 §.-3 mom. 2.

‘O-ötH

3:djc ART.
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3:dje ARTIKELN,
Om de d Landet befintelige, Kronan skattskyldige

Desse höra antingen till Bcrgshandteringen eller ock till Landtmanna 
näringen. Af de förra finnas för det närvarande uti Finland följande slag, 
nemligen: Koppar- och Jerngrufvor, Masugnar, Kopparhyttor, Stångjerns- 
hamrar samt Blästerverk; af dc sednarc, Sågar, samt Mjölqvarnar och 
Stampverk.

l:sta C A P I T L E T,

Om Bergverken i allmänhet, samt Grufvor och 
de dera grundade Förädlingsverk.

Likasom redan uti Sachsen und Schvvabcn Spiegel, den äldste Ty- Gmjvor 
ska Lagstiftningen, vid bestämmandet af Jura Regalia, den princip an- 
togs, att Konungen skulle äga rättighet till allt som funnes på en alns 
djup under jordytan, men all deremot luften öfvcr denne yta ända till 
molnen tillhörde enskilde, i enlighet hvarmed Bergverken i de flesle 
Europeiske Länder ansetts för elt Regale; så har ock uti Sverige och 
Finland, allaredan genom det så kallade Helgeandsholms Beslutet af år 
1282, Kronan tillerkänts rättighet till alla Bergverk, ehvad namn de hafva 
kunde. Men som det hade blifvit svårt för Kronan att med fördel, för 
sin räkning, låta drifva Bcrgshandteringen, så har denne näringsgren, med 
undantag af de ädlare eller Guld- och Silfvcrgrufvornc, ifrån längre ti
der tillbaka blifvit öfverlemnad åt den enskilde industrien, emot särskild 
skatt och visse af Kronan förbehållne villkor; hvarom Kongl. Förordn. 
den 27 Aug. 1723 §. 1, innehåller följande förkl aring: Försäkrandes Upplåjne 
Kongl. Maj:t, så frälse som ofrälse personer, på hvilkas ägor och JurdiiSa~ 
mark Metaller, Mineralier eller Fossiliei' redan yppade äro eller e ’ 
hädanefter upptäckas kunna, det skola de uti ingen måtto hafva att

31
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befara, att sådan deras egendom eller jord skall derf öre ldij'va nå
gon osäkerhet underkastad, och på något sålt Kronan tillerkän
nas ; utan förklarade Kongl. Maj:t i nåder, att ordet Regale , hä
danefter ej annorlunda förstås bör, ån om någon skulle fördölja, 
eller ej vilja bearbeta sådane för Riket nytt ige Metaller , Minera
lier eller Fossilier , det Kongl. Maj:t sig då f örbehåller, att igenom 
JBergs-Collegiuni privilegiera och upplåta sådane metall- och mine
ralstreck samt Grufvor, åt dem som hafva lust och förmågo de
samma vid sin ratta drift efter JBergsvis uppehålla och fortsatta; 
och att om Jordäganden ej sjelj vill upptaga eller participera i nå
got sådant for publicum nyttigt verk, ej eller, emot contante pen
ningar eller jemngodt vederlag, godset och grunden till uptagaren 
af stå, skall jordägaren då vara skyldig att låta den, som det åst an
dar, samma uptaga, samt till verket så stort utrymme lemna, som 
till nödvändige hus och vedrum behofs: njut andes af tillverkningen 
en procent fritt för alla omkastningar, sedan frihetsåren äro förbi. 
Men ej är jordaganden skyldig, att till samma verk lemna något 
af dess skog, med mindre han det emot betalning sjelf godvilligt 
göra vill.

§■ 1.
Om Grufvors upptagande, samt förmånerne och skyldigheterna 

dervid.

Jordä^a- I enlighet med ofvanauförde, uti 1723 års Kongl. FÖrordn. an- 
res åter, tydde, allmänna princip, förklarar samma Författning: att Jordägare, vare 

sig å Frälse- eller Skaltejord, som sjelf på sina ägor uppspanar, angif- 
Grufvor. ver och uppbringar några Metaller eller allehanda Mineralier och nyltige 

Fossilier, berg- eller jord-arter, skall, för sig och arfvingar, dem orub- 
badt och odrefven få nyttja, bruka och innehafva, så länge han dem i 
gång håller och Kronan dess tillständiga rätt efter frihetsåren utgör; att 
Krono Bonde som på sitt hemman upptäcker streck af Guld, Silfver, 
Koppar, Qvicksilfver, Tenn, Bly, Salt, Gallmeija och Stenkol, som om 
beständighet gifva godt hopp, njule ständig besittningsrätt å hemmanet, 
samt frihet för Skjuts, luqvartering, Kneckle- och Bålsmanshåll; han må 
ock vara delaktig i Bruket för så stor del han förmår påkosta: att Frälse 
Landbonde, om han på husbondens Frälseägor träffar slike streck, bör 
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upplåta dem ål jordägaren emot billig betalning, dock vare han af Kro
nan berättigad tdl hitlarlön och befrielse från pcrsoneUc utskylder; samt 
sluteligen uti §. 5, att hvem som eljest, det vare sig legohjon eller Belöning 
andre, angifver något af sistupräknade malmstreck, skall, utom den J°r fPP~ 
vanlige hiltelonen, om der af blir något beständigt verk, undfå en c are" 
anständig vedergällning i. Siljver eller Penningar, befrielse från 
personelle utskylder , samt tillstånd alt jå participera i'verket till 
en fjerdedel. — Men sedermera är, i sistnämnde del, eller angående 
angifvarens andel i Grufva, genom Kongl. Förordn. d. 6 Dec. 1757 §.
2, förklarat: att uppfinnaren och jordägaren böra njuta hälften hvar- 
dera i alla de nya anvisningar till metaller och mineralier, så ock 
de gamla förr Ödelemnade Grufvor, å hvilka JYLuthsedlar eller Till- 
ståndsbref Lill arbete framdeles meddelas och utfärdas, så framt 
de äro af den beskaffenhet att jordägaren till deltagande i dem är 
berättigad. — Men har jordägaren redan tillförenc afsagt sig rättighet 
till delaktighet i Grufva, så kan, enligt sislåberopade $. mom. 2, om 
Grufvan ödclägges och åler upptages, ingen rätt dertill vidare honom 
tillkomma, dock njute alltid grundägaren , hvad honom såsom ersätt
ning for plattsens nyttjande till byggnad och utrymme med mera, 
ef tei' förra Kongl. FÖrordningarne, tillkommer, (hvilkel sistnämnde, 
enligt 1723 års förut åberopade förordnande, utgör 1 procent af till
verkningen). Har åter jordägaren af stått sin andel i ny anvisning 
eller gammal Grufva, med det förbehåll att icke desto mindre fet 
njuta jordägare andeln till godo, i fall arbetet skulle sedermera 
komma att Öfvergijvas, och detta f örbehåll finnes nästa Fergsting 
vara i Rättens JDombok antecknadt, så bör han njuta det Lill godo, 
enligt mom. 3 ibid.

Angående sättet, att anmäla sig till upptagande af Grufva, och all ihad i>id 
få till godo njuta uppfinnareräll dertill, stadgas uti Kongl. Förordnin-’»’ Gr“F 

rrrtr» r> n c1 O / Antr 't *7  O Q A "7 OG '1 "7 /(f A 4 f » Vl-- 4 "T r "7 £ \ ltPPtagande 
bur iakt

tagas.

garne d. 27 .Ang. 1723 §. 7, 20 Oct. 1741 §. 1 samt 6 Dec. 1757 §. 
1 : att den som påfinner några metall- eller mineral-streck och malmer, 
bör anmäla sig hos Borgmästaren eller, då denne är långt ifrån orten, 
hos Kyrkoherden i Socknen samt Länsmannen, och utvisa stället, samt 
deröfver taga al dem attest, hvilkel bör innehålla uppgift om stället der 
anvisningen är belägen och tiden när den blifvit angifven. Med delta 
bevis, tillika med proistenarne, bör uppfinnaren sedan, om å samma be
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vis afseende skall hafvas, sist inom 6 månader efter bevisets datum, an
mäla sig hos .Bergmästaren, hvilken, der malmstrecket är i skog eller ut
mark belägit, derå genast meddelar, Tillståudsbrcf till arbetets anläggan
de, eller så kallad Mulhsedcl *).  — Denne Muthsedel skall sedau inom 
en månad efter dess datum allmäimcligcn kungöras å Predikstolen i den 
Socken der Grufvan är belägen, så framt Mulhsedeln skall för gällande 
anses. Före åter det angifne stallet inom hägnad, och igenom dess 
försökande, jordägaren, till åbyggnad och annan nedlagd kostnad 
och arbetekunde taga någon skada, bor, enligt 1 §. af 1741 års 
FÖrordn., jordägarens utlåtande först inhemtas, antingen han ett 
sådant försök vill godvilligt tillåta, eller i annor händelse angifva
ren deraf förplicktas, att ställa jordäganden tillräckelig borgen för 
all deraf flytande skada och olägenhet, innan han undfår frihet 
till skärpande och sprängande på berörde ställe.

*) 7 af 1723 års Förordn. stadgar, att vid profstenarnes och atlestels in
sändande, borde Landshöfdingen hjelpa, om ej annars ske kan; — 
och detta synes ännu böra gälla å de aflägsnare prternc i Landet, om 
omständigheterna dertill föranleda, helst Bergs-Coll. Br. den 7 April 
1755, erindrar om iakttagande af berörde stadgande, och tillika för
klarar, att den hos hvilken uppfinnaren anmäler sig, bör draga försorg 
om profstenarnes insändande.

livad för öfrigl angår jordägaren och hans rätt till delaktighet i 
Grufva, så, och på det augifvaren ej måtte uppehållas, stadgar sistnämn
de af 1741 års Förordning, att Bergmästaren bör förelägga jord
ägaren en viss dag aj högst 3 månader, om det ej f örr ske kan, 
inom hvilken tids förlopp han förbindes, att tydeligen och utan för
behåll yttra sig, om han uti ett sådant arbete vill hafva någon 
del eller ej ; så vida han eljest vill till godo njuta sin rättighet; 
hvilket Bergmästaren uti Tillståndsbrcfvet utsätta bör, och angij- 
varen åligger att jordägaren, eller den som, i hans frånvaro, vid 
egendomen sitter, genom 2:ne goda män, kungöra, hvarefter han 
har sin utlåtelse att lemna, som förbemält är; — men så framt upp
finnaren kan visa att jordägaren, uppå derom till honom gjord fråga, 
allaredan yttrat sig i nyssnämnde afseende, så bör, enligt 1 §. af 1757 
års ofvanåberopade Kongl. Förordning, till undvikande af onödig om
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gång för uppfinnaren, slikt yttrande anses för gällande, och vidare ut
låtande ej erfordras.

På det, sedan Muthsedel är gifven, den upptäckte malmanlcdniu- Tnomhcad 
gen ej må, af livarjehanda skäl, lemnas obegagnad, och andra ifrån dess '
till godo görande utestängas, så skall, enligt oftaåbcropadc 1 §. af 1741 nas och. 
års Kongl. Förordning, en viss tid af Bergmästaren uti Tillstånds-huff^a°srl~ 
brefvet föreläggas, innom hvilken arbetet anställas bör. Samma 
tid skall, efter malm- eller miner al-ar t ens beskaffenhet och lägen
het, så lämpas, att med arbetet icke längre dröjes än Heller 3 må
nader, uti de orter där Bergverk förut är o inrättade, sä framt 
årstiden det tillåter, men uti aflägsnare orter, nåuoii längre tid, 
högst innom 1 år. Innom den Jöreskrefne tiden bör upptagaren 
ställa arbetet i gäng, och sedan med tillbörlig flit så fortsätta, att 
åtminstone 1 eller 2 famnat' uti af sänkande eller fältarbete årligen 
drifves. Försummar han innom f örenämnde tid arbetet angripa, 
eller, sedan det är påbegynt och i gång stält, låter det ett år ligga 
oarbelat, utan laga förfall, vare då sin rätt forlustig, och androm 

ffritt, att, efter Bergmästarens tillstånd, stiga till den förras ställe.
När arbete till malmstrecks och Grufvors upptagande är påbegynt Grufvors 

och strecket till sin art och beskaffenhet blotladt, så kommer detsamma “ '
alt tilläggas ett visst fält och Ut mål, hvars storlek beror på malmgån
gens art, läge och beskaffenhet, på sätt dcrom närmare stadgas uti nyss- 
åberopade 1741' års Kongl. Förordu. (J$. 2 och 3, hvilken sistnämnde §. 
för Jernverkeu föreskrifver: att Järnmalmstreck tillägges ett fält uti 
jemnsidig fyrkant af 200 famnar, i längd och bredd, i hvad vä
derstreck upptagaren det begär. För Sjö- och Myrmalms tägter 
kan ej något visst stadgas, utan forliälles dermed efter vanligt 
bruk, och där någon tvist derom skulle upkojnma , afgores den af 
Bergmästaren eller Bergstings-Rätten. Bid SjÖmalms tägter äge 
den jordägarerätt, som sjö och strand äger. — För Kalk- och Lim
stens brott, hvilka tjcna vid Smältningar och Hytlebruk, beslås till ut- 
mål 20 famnar i längd och bredd, enligt §. 4 ibid.

Ilvad för öfrigt Grufägares rättigheter och skyldigheter, vid arbe
tets bedrifvande, angår, åberopas ofvanauförde Författningar; likväl må
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Huru bär tilläggas, enligt Kongl. Förordn. d. 6 Dcc. 1757 §. 5, att om nå- 
Gf‘i/anede^on ^e^(i,^8en i^tithad och bearbetad skärpning, i nytt eller gam- 
Jluggas, malt malmfält dar Lina ännu ej varit brukad, inställes, bor Berg

mästaren och Geschvornern derom kungöras tidigt och sist vid nä
sta Bergs-Ting. Fill ägaren aldeles lemna en Grufva eller Grufve- 
försök, hvaruti Lina varit brukad, gifve det tillkänna hos Berg
mästaren och Geschvornern 2:ne månader forr än arbetet inställes, 
vid 100 Dal. S:mts plikt och jorlust af dess Redskap och Inventa
rier vid Grufvan, eller deras värde: läte ock innom samma tid,
vid lika vite, offenteligen kungöra det ä Predikstolen i den Socken 
där Grufvan är belägen; till tidig efterrättelse för andra, att de 
äga frihet, efter de 2:ne månaders f örlopp, tillträda arbetet. — 

Du Cruf-FiU ägaren inställa en Grufva pä viss tid, gifve det Bergmästa- 
tsialleÄp&,,en oc^1 Geschvornern tillkänna, en månad förut, vid ofvanberörde 

viss tid. vite; Begär han hvilosiånd allenast på ett år, må Bergmästaren 
det efter omständigheterne tillåta, sedan besigtning de rå skett. Sö
ker Gr iljägaren längre upskof med arbetet, antingen genast eller 
efter första årets förlopp, så bör, hvad de Jernmalmsgrufvor an
går som böra anses för Bergslagens Odal-Grufvor, ej längre hvi- 
lostånd än högst på ett är beviljas; Är det en sådan Grufva som 
hor under något visst verk som utom dess kan äga tillräckelig malm, 
så bör hvilosiånd på ett eller annat år tillåtas; men under hvi-
loståndet bör icke något af Inventarierne eller Redskapen frän en 
Grufva ajforas eller förskingras.

Grufvor SIntcligen anmärkes, att ehuruväl Kongl. Förordn. den 27 Ang. 
om nya malmstrecks upptagande, förklarar, att dervid 

en viss del af Tillverkningen bör i skatt till Kronan årligen utgöras, så 
bör delta ingalunda så forstås, som skulle Kronans Tionde beräknas och 
erläggas af den malm som brytes, emedan denna malm, innan den blif- 
vit till Tackjern eller annan metall förvandlad, icke kan lämpcligen af 
Kronan användas; utan gäller åberopade stadgande, om del Tackjern 
eller den Koppar m. m. som af malmen beredes, och hvarom vidare uti 
nästföljande Likaså förhåller det sig med de uti samma Kongl. För
ordning bestämde Frihetsår, hvilka gälla ej för Grufva, utan för del 
Verk, der dess malm till metall förvandlas. — Af Grufvorne, eller sjclfva 
malmen som derifrån hemtas, har Kronan ej förbehållit sig någon del, 
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eller någon skatt, utan äro Grufvorne fria från alla allmänna ulskylder 
oclt besvär, utom personella ulskylder för arbetarene. — Skulle någon 
Krono skog vara Grufvan underlagd såsom Recognitions skog, emot sär
skild afgift, bör den bestämde Recognitions afgiften derlöre erläggas; och 
för öfrigt anmärkes, alt Grufvor äga preference, framför åboen och an
dre Jeruverk, till Skatteköp af sådane Kronohemman som kunna finnas 
nödige för Grufvans behöriga bedrifvande, enligt hvad härom redan uti 
1 Art. 2 Cap. 3 är nämndt.

§■ 2.
Om Masugnar.

Med Masugnar eller Hyttor förslås, sådane Verk eller Inrätt-Mawsnar 
ningar, der malm ifrån Grufvorne, smältes till metall, och således under-

o ' t > Hyllor.går den första förädlings processen. —• I Finland existerar, för det när
varande, 2:ne slags Hyttor, nemligen Kopparhyttor, och vanlige 
Masugnar fcir smältning af Jernmalmcr; produeten kallas å de förre 
Råkoppar, å de sednare Tackjern.

Vanligen afsc Förfaltmngarne, alt Masugn anläggcs i sammanhang 
med upplagandet af Grufva, och af sådan anledning omtalas Kronans 
Tionde af malmer eller Grufvor, hvilken Tionde dock icke erlägges förr 
än sedan malmen blifvit till metall förvandlad, och således ulgöres blott 
af Masugnarne eller Hyltorne. — Vesse sednare erfordra för sin drift 
större skogstillgångar och vattenfall, och då desse fordringar icke alltid 
kunna uppfyllas på den ort der Grufvan är, så händer ej sällan, att 
Masugn är anlagd på annan ort än Grufvan, och att de stundom äfvcu 
äro uti olika personers ägo; i sistnämnde fall beror vanligen Masugns- 
ägarens rätt till malmfång, på de öfverenskommelser som deroiu med 
vederbörande Grufägare, blifvit före Masugnsanläggningen träffade, och 
hvilka sedermera komma att tjena till efterrättelse.

Redan uti 7 §. af Resol. pH Stad. Besv. d. 25 Febr. 1642 för
klarades, att sa väl Upp— som Sjö—stads Borgare, och alla andra, som 
det vilja och kunna, vore tillåtit att upptaga och drifva Hamrar och
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Brak; och detta upplifvas äfven uti 1 §. af Kongl. Förordn. d. 15 Junii 
1803, innehållande: att hvar och en uti Finland, som, ef te?' före
gången behörig undersökning, han, jemte vattufäll, visa förut icke 
använde tillgångar af Jernmalm till bläsning, samt erforderlig skog, 
skall erhålla, tillstånd att anlägga nya Stäng- och Amnes-Järns- 
verk, Härdar och Hamrar, med vilkor att ingen Härd privilegie
ras for mindre än 450 Skeppunds ärligt Smide.

Hvad vid . Dcu som slik anläggning vill företaga, bör, enligt 11 §. af nyss- 
'^anlii^- åberopade Kongl. Förordn., derom bos Hans Kejserl. Maj:t i underdå- 
ningafbur nighet anmäla; och anbcfalles derå, likmätigt 38 §. Resol. på Allmog. 
iakttagas. J3esv- 1 Aug. 1727, Bergmästaren, att deröfver in loco anställa 

noggrann undersökning; dessförinnan bör likväl Bergmästaren, om 
Termin underrätta LandshÖfdingen, som låter derom publicera ifrån 
Predikstolarne uti de närmast intill det sökte byggningsstället be- 
lägne Socknar, samt beordrar någon Krono-Betjent att bivista sam
ma 'ransakning, och iakttaga om något för Allmogen och Bandet 
dervid kan vara att påminna; hvar ti ll ock kommer, att när nya 
verk anläggas, Bergs-Collegium ställer sådane ordres till Bergmä
staren, att honom åligger tillse, det ingen, genom slike byggnader, 
mä, medelst updämning pä dess åker och äng, eller ock i mark 
och skog, och eljest på något sätt, förfördelas, utan att allt skall 
ankomma på grundägarens eget samtycke, efter f örening med den 
som Bergverket uprätta vill, hvad damfästets, grundens eller plat
sens, samt vattnets eller skogens nyttjande angår *},  och Allmogen 
således härutinnan intet vidare obligeras, än som de sjelfve , emot 
betingade förmåner, begifvit sig till. — Sedermera stadgas, angående 
undersöknings nicthoden vid nya Bruksanläggningar, ytterligare, med mera 
fullsländighel, uti Kongl. Brefvet till Bergs-Coll. den 10 Maj 1748, 

följande:

I detta afseende tillägges uti 12 Kongl. Förordn. d. 20 Oct. 1741, att 
när Gi‘ufveägare sjelf saknade nödigt strömfall till inrättande af Smält
verk, och således nödgades genom lego eller köp förskafiä sig sådant 
af andra jordägare, borde desse sig icke undandraga; ulan hade Kongl. 
Maj:t för dess undersåtare det nådiga förtroende, att de, för det all
männa bästa, deruti villigt betjena den som verket inrätta vill, enär de 
derföre blifva fulleligen förnöjde och till alla delar skadeslös hållne. 
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följande: enär undersökningar hädanefter komma att förrättas Öfver 
någon sökt ny Bruksanläggning, Hammar flyttning eller högre smi- 
de, hvilket på den Sökandes omkostnad ankommer; så bör, efter 
föregången kungörelse uti Forsamlingarne omkring byggningsstället 
eller verket, Bergmästaren samt Härads-Fogden, med tre a fyra 
af Härads-JSämnden, förrätta undersökningen; hvarvid ej allenast 
ägaren, som söker Bruksanläggning, flyttning eller tillökning i smi
dd, måste höras, utan ock de närmast boende Bruksägare och 
nästgränsande Skogsägare, där egna skogar upgifvas: vattudrägten 
bor tagas i skärskådande och skogarne Öfverfaras, samt bägge noga 
beskrifvas; uträkningen på koltillgången bör på det sättet författas, 
att Bergmästaren och undersökningsmännen, geometrice uträkna 
rymden och innehållet af den uppgifne tradens bärande mark, samt, 
till utforskande af skogens växtlighet, låta här och där på flere 
ställen, efter markens beskaffenhet, fälla åtskillige koljora träd, 
och, så väl af safvelederne som jordmånens art och godhet, utrö
na, hvad ålder skogen behöfver, alt blifva till kol/iing dugelig; 
samt i anledning deraf göra förslag på hvad kolning kan åstad
kommas med skogens bestånd i längden. — Ar den upgifne skogen 
Bruksägarens Frälse- eller Skatte-egendom, så bör han vid under
sökningen nödvändigt framte rigtige Chart or, hvarpå skogens rå— 
och skiljemärken slå antecknade, på det dess innehåll må rätteligen 
fnnas: men skulle den uppgifne skogen icke vara hans egen, ulan 
blott till kolfång derifrån af någon annan uplåten; så bör, i brist 
af Chartor, Landtmätaren göra Bergmästaren biträde, till rigtigt 
utrönande af skogens vidd. — Sedan koluträkningen på denna grund 
blifvit gjord och antecknad, jemte hvad aj' de närvarande blifvit 
påmint, bor förrättningen underskrifvas, ej allenast af undersök
ningsmännen, ulan ock af Bruksägaren och de dervid hörde Bruks
ägare och grannar, som betyga att de intet vidare, än hvad an
fört blijvit, hafva att påminna. — Och sluleligcn förklarar Kongl. 
Brefvet till Bergs-Coll. d. 3 Mars 1760, att en ödelagd Masugn icke 
eller får åter uppbyggas, ulan föregången ordcnlclig undersökning i orten.

Sedan ny Masugn i behörig ordning är anlagd, kommer densamma Frihettur 
alt till godo njuta viss frihetstid för all skatt till Kronan: härom stadeas, for 

cto uSnar- 
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uti 1 $• af Kongl. FÖrordn. den 27 Ang.- 1723: föran låter sig något 
metall- eller mineral-streck, som någon omkostnad och arbete värdt 
ar, skall Bergs-Collegium meddela vederbörande privilegium derå , 
och vid första början dem tillägga 9 års frihet för all af gift till 
Ki'onan af sjelfva verken. Befmnes något verk, efter skedd under
sökning , under de 9 frihetsåren ej kunna bära sig, skall Bergs- 
Collegium, ejter omständigheterne och skedd undersökning i orten, 
meddela prolongation derå. Samt uti G puneten af åberopade Förord
ning: att de som uti Finland Bergverk uptäcka eller inrätta vilja, 
njuta jemväl flerc frihetsår, allt som Bruket i anseende till dess 
mindre eller mera svårigheter och aflägsenhet, kan prof vas betarf- 
va *).  —• Och sluteligen förklaras, uti 10 §. af Kongl. FÖrordn. d. 15 
Junii 1803, att de Masugnar som för nya Smiden anläggas, för-^ 
unnas förr vanlige frihetsår, lämpade ejter omständigheterne, lä- 
get och det mera.

Men som ofvannämnde frihet egcntcligen torde vara lemnad såsom 
en uppmuntran för nya Grufvors upptagande, och en ersättning för de 
dryga, och oftast i början ringa lönande, kostnader, dermed äro för
enade, så synes deraf följa att förenämnde frihetsår, icke kunna till
läggas andra Masugnar än dem som anläggas i sammanhang med upp
tagandet af- ny eller förut ödelagd Grufva, .för att till godo göra den 
malm som derifrån erhålles; och observeras härvid att, enligt Kongl. 
Bergs-Coll. Bref d. 14 Maj 1736, frihetsåren böra beräknas ifrån Pri- 
vilegii dato. — Ber åter ny Masugn anläggcs till nedsmältning af malm 
ifrån gammal Grufva eller ifrån en sådan livarå frihetsåren redan tillän- 
dagålt, så torde en sådan Masugn ej böra till godo njuta annan frihet 
från skatt, än enligt 4 §. af Kongl. Maj:ts förnyade Masmästar Ordn. 
dal, d. 26 Junii 1766, som härom stadgar, att vid blåsningens början 
uti ny Hytta eller Masugn af Slen updragen, bestås ägarne, utom 
try kalldygn äj'ven femtio (50) frihetsdygn, men för Hyttor och

Uti 1 af Special-Privil. för Bergverken i Finland, dat. d. 9 Augusti 
1673, 'stadgades, alt i Finland skulle frihetsåren för upplagande af nya 
mahnstreck, i mon af metallernes värde samt Landsortens beskaflen- 
het, besvär och aflägsenhet frän sjökanten, bestämmas till 10, 20 å 30 
års tid.
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Masugnar med så kalladt Mulltimbei' bygde , allenast tio (10) fri
hetsdygn jemie de 3 kalldygnen; och angående frihetsdygnen för de 
gamla Masugnar som ombyggas, förordnas, uti 34 §. af Resol. på All
tnog. Besv. d. 17 Dcc. 1734, att enar gamla Masugnar aldeles ut
bar as, och nya i stallet uppmuras, vill Kongl. Majit, i anseende 
till det besvär och omkostnad, som sådant Jordrar, förunna så val 
JBergsman som Brukspatroner , utom de eljest öfverallt vid Blås- 
ningarnes början bestådde trenne frihetsdygn,-tionde eftergift för 
7 dygn, som tillsammans bestiger till 10 frihetsdygn. Hvilkel när
mare förklaras uti 47 §. af Resol. på Allmog. Besv. d. 16 Mars 1739, 
innehållande: att j ÖrberÖrde IQ frihetsdygn skola åtnjutas, når Mas- 
ugnarne så aldeles utbåras, att icke mera Öfrigt blifver ån sjelfvä 
bolverket eller utmuren med foten och kransen; men pä det intet 
underslef hårvid må forelopa, böra de Brukspatroner som vid slike 
byggnader vilja åtnjuta desse IQ frihetsdygn, låta, sedan Masugns*  
pipan på fÖrberÖrde sått blifvit utburen, besigtiga det som återstår, 
antingen af Bergs-Fogden eller af någon annan Krono-Beljent 
eller ock af Masmåstaren, med 2:ne af Nåmnden, och taga deras 
bevis deröfver alt Masugnspipan således år utburen, hvilket bevis 
till Bergjnåstaren i orten skall ingifvas, eller vederbörande i annor 
händelse vara denne friheten JÖrlustige.

Sedan, dc för ny Masugn beviljade frihetsår eller frihetsdygn äro Skatt af 
tilländagångne, erlägges till Kronan skatt, som af Masugnarna och Kon- 
parhyttorne utgått med Tionde, på sätt under 3:dje Afdclningcn, i fråga ° 
om Tionde-Jern och Koppar-Afrad, vidare skall omtalas. — Dock erläg
ges Koppar-Afradcn icke uti Råkoppar, utan uti Garkoppar, som erhål- 
les sedan Råkopparen blifvit å så kallad Garkoppar-Härd förädlad.

Utom nyssnämnde afgift till Kronan, ulgörcs jemväl, för cj min- öfriije 
dre Hyllor och Masugnar än ock för Slångjernshamrar, Prestarättighc- 
ter, om hvilkas belopp Resol. på Prcstersk. Besv. d. 7 Julii 1752 §. ™
7 och 10 Aug. 1762 §. 5 stadgade, alt dervid dc vederbörande emellan 
ingångue föreningar skulle tjena till efterrättelse, och att der några för
eningar härom i godo icke kunde åstadkommas, borde Landshöfdingen 
och Consistorium föreslå något visst, hvarmed de skulle inkomma till 
Kongl. Maj:t att i nåder fastställas. — Meu sedermera förklarades härom 
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närmare, uliÅ.on^L Brefivet d. lo Juhi och K.am. Coll. dera grundade 
tryckte Cireulair d. 25 Aug. 1802, alt, i afseende å JPreslarällighelcrs 
utgörande, en Masugn och en Slångjerns Härd, borde anses lika med 
1 mantals hemman. —• Deremot äga nyssnämnde Bruksinrättningar, efter 
enahanda grund, röslrällighet vid Prestval, hvarom Kongl. Förordu. den 
5 Junii 1739 §. 9 förklarar: att om Bruk eller Masugn finnes i För
samlingen, dä mä ägaren deraf äfven uti Prästvalet hafva sin 
röst, och skall hvar Ilärd och Masugn, lika anses Jiärutinnan med 
ett helt Hemman, samt 2:ne Kniphamrar räknas emot en Stäng- 
järnshärd; hvilket äfven instämmer med ofvanåberopade Kam. Collcg.
Circul. af den 25 Augusti 1802.

För öfrigt deltaga Slängjernshammare, likmäligl 40 §• af Besol. 
pä Alltnog. Besv. d. 1 Scpl. 1741 och Kongl. Brefuet till Kam. och 
Bergs-Coll. d. 22 Mars 1756, äfven uti Kyrko- och Preslegårds-bygg- 
nad, efter förenämnde grund, dock alt dc Bruk som ligga på Säleries 
ägor allenast svara till Kyrkobyggnad. Och sluteligen erlägges af Mas
ugnar och öfrige Jcrnbruk i Finland, Bcrgs-Tingsgäslniugs-pcuningar, en
ligt Kongl. Br. till Bergs-Coll. den 21 Maj 1744, hvarom framdeles 
skall närmare afhandlas.

Friheter.- Ifrån alla öfrige utskylder och onera äro deremot Bruken befriade. 
— Sålunda förklaras, uti 14 §. af Besol. pä Allmog. Besv. d. 30 INov. 
1786, all Vägalagning och Brobyggnad ej kunna Bruken åläggas 5 uti 
Kongl. Förklar, d. 14 Febr. 1747, att dc Smeder och Bruksfolk söm 
sitta i Brukets Backeslugor eller på oskalllagde Torp, frikallas ifrån Djek- 
nepenningar, samt uti Kongl. B ref vet till Bergs-Coll. d. 6 Julii 1737 
och Kongl. Beglem. den 20 No v. 1741 §. 2 att Bruksägare, Bruksbe- 
tjeulc, Hamniarsmeder och andre arbetare uti Finland, äro, enligt 1673 
års Special-Privilegier, befriade ifrån Lagmans- och Häradshöfdinge- 
Räntan.

§.3.
Om Stängjernshamrar m. fi.

Stångjerns Härunder inbegripas sådane Verk der Tackjem förädlas till Stång- 
hamrar. jern, eller andra, vid hushållningen och manufaeturerne behöflige, jeru- 
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sorter. Uti föregående §. är redan uppgifvit, hvad vid slike Verks an
läggande är att iakttagas, och således må här endast tilläggas att, enligt 
Resol. på Stad. Bes v. d. 3 Febr. 1748 §. 36, icke några nya Stång- 

järnsverk hädanefter mäge privilegieras och anläggas uti Finland 
och Österbotten, nära intill Städer ne, pä. det de, uti der,as Träd— 
verkshandel och Brädsägning, ej i nägor måtto, genom de dertill 
vanlige skogarnes användande till kolning, eller uti någon annan 
deras lojliga handtering, må komma att lida.

För öfrigt stadgar, i detta afseende, Kongl. Förordn. d. 15 Junii Smides 
1803 uti 3: att ägare af i Finland redan anlagde Stångjerns- jjfff 
bruk, hvilka kunna vid behöriga undersökningar visa, att de inne- 
hafva större malm- och skogstillgångar, än de kunna nyttja vid 
deras förut lagligen inrättade Härdar *)  och Hamrar, räknad t ef
ter 450 Skeppunds tillverkning f ör hvarje Härd, mäge, sä vidt 
desse tillgängar medgifva 450 Skeppunds smide eller mera, utöfver 
hvad ä de förra Här dar ne, efter denne beräkning , belöper, undfå 
tillstånd, till nya Härdars och Hamrars anläggande, med iagtta- 
gande af hvad om årliga smide t for en Härd, är, såsom grund, 
antagit, (det vill säga att, enligt 1 §., ingen Härd privilegieras för min
dre äu 450 skeppunds årligt smide)-, uti 4 §. att: alla ägare af Stång- 
järnsverk utom Bergslag **),  som hafva egen Tackjärnsbläsning och 
egne Skogar, skola, utan vidare undersökning, erhålla rättighet 
alt tillverka och pä Håg föra, så mycket Stångjern, som de, vid

Med Härd förstas den i hvarje Slångjernsverk bcfintelige Ugn eller 
Asch ja, der Tackjernet undergår den smältnings- och reningsprocess, 
att detsamma, derifråu uttagit, kan a hammaren till Stångjern eller an
nat Jern utsmidas.
Med namnet .Bergslag, betecknades dc orter, der ett större antal Bruk 
och Bergverk, befunnos inom ett inskränktare territorium, hvarföre 
ock economien vid Bergverken der var underkastad åtskilliga inskränk
ningar och särskilde stadganden. Uti Finland har aldrig existerat nå
gon Bergslag, och derfore gälla de särskildt för Bergslagerne gifne 
mångfaldige Författningar, icke uti Finland, som alltid varit och ännu 
är alt räknas ibland orter utom Bergslag. —Af sådan orsak finnes icke 
eller.i' Landet några Bcrgsmanshemman och Bergsmän, som uti För
fattningarna ofta omnämnas.
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deras förra verkstäder, hinna utsmicla, dock utan rättighet, att , 
for det således tillåtne högre smide, köpa Tackjärn eller Kol, till 
andra Bruks eller Inrättningars förf äng, så vida laga ansvar uncl- 
vikas vill, samt vid den påföljd, alt ej få njuta denne rättighet 
till Recognitions smide, utan förut skedd laga undersökning och 
derefter erhållit tillstånd till visst bestämt ökadt smide, ej Ler till- 
gångarnes- forhåillande ; — samt'uti §. 5, att ägare af Stångjärns- 
verk utom Bergslag, som äga rätt antingen till kope Tackjärn eller 
köpe Kol, till mer eller mindre del, måge undfå rättighet till Re*  
cognitions smide, for livad de, genom behörig undersökning och 
efter vederbörandes hörande, gitta visa att de kunna, i mån af 
tillgångarne, på deras förra verkstäder utsmida utan andra Bruks 
eller Inrättningars förfång.

ä^rc l^cr var ^eu afgift som af Slångjernsbamrarnc till Kronan 
erlades, icke i allmänhet Bestämd, och dc å Frälscgrund anlagde voro 
ifrån slik afgift befriade; men uti 13 §. af Riksdags Beslutet d. 3 Jan. 
1683 stadgades, alt ehuruväl Frälse hambrar, i förmåga af Privj- 
legierne, här till dags icke hafver gifvit någon afgift Lill Kongl. 
Maj:t, så hafver likväl Ridderskapet och Adeln nu der till samtyckt, 
att härefter uti alla tider Frälse hambrar, af tillverkningen en half 
del gifva skole, emot det som Kongl. Maj:t kan förmå andra ofräl
semän alt gifva af deras tillverkning. — Sedermera bestämdes, ge
nom Kongl. Brefvet den 2 Jan. 1696, att alla Stångjernsliamrar, vare 
sig å Frälse eller annan grund, skulle i Hammarskatt till Kronan betala, 
cn procent af del derå tillåtne årliga smidet. Detta sistnämnde hade år 
1695 blifvit, för hvarje Bruk som då existerade, bestämt; — och slute- 
ligen förklarades, genom Kongl. Brefvet den 2 Aug. 1731, alt, sedan 
ägare af Frälse Hamrar ulfäst sig alt betala Hammarskatten till en hel 

Frälse- procent af årliga smidet, så ägde der emot Frälseverks ägare som äro 
Smidet iaxeraåe efter 100 Skeppunds smide till en procent Hammarskatt, 

frihet att smida 115 Skeppuncl, den som har lof att smida 200 
Skeppuncl och derföre i Hammarskatt betalar 2 Skeppuncl, att brin
ga dess tillverkning till 230 Skeppund, och så vidare i samma pro
portion, så högt som dess åla g de Hammarskatt stiger; och det utan 
någon ytterligare afgift eller tillökning i förra Hammarskatten, 
sedan likväl först sjelfva Hammarskatten och Byggningsjärnet är 
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af dragit, som under förenämnde quantum ej bör begripas ; — va- 
r andes ofvanberörde frihet till Öfversmide, utan vidare Hammar
skatts erläggande, ej personell, utan ätföljer naturen af sjelfva 
grunden och egendomen.

IIvad Byggningsjeruet angår så anmärkes, att, likmätigt Kongl. Bygg- 
B ref vet till Bergs-Goll. d. 29 April 1748, bör det Byggningsjdrnfll,lSsJern- 
som Bruksägarene hafva frihet alt tillverka , of ver det efter Ham
marskatten tillätne smidet, användas till reparationer och byggnad 
vid Bruken, och får säledes, under namn af byggningsjdrn , icke 
något Slängjern begripas, som ifrån Bruken utgår.

Den här ofvan ilppgifnc reglering med Hammarskattcn och Smidcs- JFammar- 
rällighclcu, gäller endast för de Bruk som före år 1803 varit inrättade. 
Ilvad åler angår dem som efter den tiden anlagts, eller ännu anläggas, 
så stadgar derom Kongl. Förordn. d. 15 Junii 1803: uti §. 8, att för 
de nya Härdar och Hamrar som fä anläggas och inrättas, erläg
ges till Kronan dubbel Hammarskatt, eller 2 Skeppund för hvarje 
100 Skeppund, utan att någon så kallad Frälsefrihet fär derä be
räknas: — samt uti 9, all för den tillökning i smidet som, vid ' 
redan inrättade Härdar och Hamrar, enligt of vananförde 4 och 5 
§§•, blifver tilläten, betalas till Kronan uti Recognition, för hvarje 
Skeppund, ifrän 32 skillingar (96 kop. S:r) till och med 1 Riksdaler 
Banco (1 Rub. 44 kop. S:r), ej ter de särskilde omständigheter som 
kunna förefinnas , och Kongl. i\'laj:t, uppä Bergs-Collegii anmälan, 
Jör hvarje Bruk ville närmare fastställa. — Afen sedermera förkla
rades, uti Kongl. Brefvet till Bergs-Colleg. d. 11 Jau. 1805, att dub
bel H aininarskalt skulle utgöras af det Rccoguitionssmide som ifrån och 
med år 1805 beviljades, antingen Recognitioussmidct föres på Våg eller 
q, hvilken afgift, uträknad efter den Taxa som å Hammarskatts jernet 
årjigeu utsattes, likväl kömme alt gå i afräkning å Rccognitions afgiften.

Tilllorene blcfvo äfveu Stångjcrnshamrarne tillagdc visse Frihetsår, rötm-w 
men genom 10 §. af oftaåberopade 1S03 års Kongl. Förordn. förkla- 
rades, alt: Frihetsår för nya Härdar och Hamrar vid redan an- 
lagde verk, eller vid dem som hädanefter inrättas, kunna icke be
viljas, ulan bör Hammarskatten beräknas ifrån det är Hammaren 
kommit i gång.
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För öfrigt anmärkes, all beloppet af den Hammarskatt soni kom

mer att erläggas af Slångjernshammare, alltid bestämmes uti de privile
gier som för Inrättningen utfärdas.

Allmänna De skyldigheter Slångjernshamrarne, utom Hammarskallen, åligga, 
skyldig- jjr0 allaredan föregående 2 8. omtalade, äfvensom desse Verks frihe- 

ter, hvarlöre derom här intet är att tillägga.

Bläsier- En särskild art Slångjcrnsverk utgöra i Finland de så kallade Blä- 
sterverk, hvarmed menas sådane små Bruksinrättningar der Sjö- och 
Myrmalmer, ulan särskild Masugn, genast förädlas till Stångjern. Desse 
verk finnas i flere trakter af Landet, men deras tillverkning är ringa; de 
omtalas icke eller uti Förfaltningarne förr än uti Bergs—Coll. Br. till 
Landshöfd. i Kuopio den 22 Mars 1793, hvarigenom Landshöfdingeu 
anmodas, att uti Lånet låta kungöra, det livar och <?zz, som har 
tillgång på SJÖ- eller Myr-malm, och der till erforderligt skogsfång, 
år obetagit alt samma malm till godo göra, medelst anlåggande 
af B låst er ugnar eller Kållugnar, jemte små Hamrar eller Släggor, 
fpr vattendrift, till småltornes hopslående , hvilka Hamrar dock icke 
få öfverstiga Fem punds vigt, samt alt dervid iagtlages , det in
gen af ang rånsande varda förfördelade, i händelse någon uppdåm- 

■ ning Jör dylike inråttningar erfordras. — Och som Allmogen uti 
andra Rikets Provincer, ifrån uråldrige tider, idkat denne handte
ring, utan alt derföre med någre af gifter vara besvärade, skulle 
LandshÖfdingen åfven försäkra den ortens innevånare om en dylik 
frihet, så långe nämnde inråttningar jörblij va innom de grånsor 
som hår of van beskrefhe åro. Men större och annorlunda beskaffa
de inråttningar, ån som nyssnämnde år o, måga icke hårunder be
gripas, eller få anläggas utan föregången anmälan, och Bergs- 
Collegii der till lemnade sårskilde bij all. — I enlighet härmed förkla
ras äfven, uti Kejserl. Brefvet till Landshöfd. i Kuopio den 9 Dec. 
1829, att. så beskaffade verk icke få, utan förut i behörig ordning ut
verkat tillstånd anläggas, och torde dervid enahanda omständigheter som 
vid andra Bruksanläggningar böra iakttagas. — För öfrigt är jemväl, uti 
nyssåberopade Kejserl. Bref, stadgadt, alt de Bläslerverk, som inne- 
hafva Hamrar af öfver 5 Lispunds vigt, skola skallläggas till en procent 
af tillverkningen i årlig Hammarskatt. Vidare
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Vidare omtala Författningarne ännu en särskild art Stång jernsham- Jmnes- 

rar, under namn af Ämnesliainrar, hvarmed menas sådane verk, der ',amrar- 
Jernct icke utsmidcs till vanligt Slångjern, utan till sådane särskilde jern- 
sorler, som tjena till ämnen eller material vid särskilde slag Jcrnföräd- 
lingsverk eller Manufaclurer. Och som Änmcsjcrnet, lika med Stångjern, 
är den första förädlingen af Tackjernet, och de i alla delar äro af lika 
beskaffenhet, med skillnad endast uti tillverkningarncs dimensioner; så 
äro äfven Ämneshamrar och Slångjernshamrar af enahanda natur och åt
njuta lika villkor, till följe hvaraf, likmäligt 1 §. Kongl. Forordn. den 
15 Junii 1803, icke eller någon Härd för Ämnesjcrnsmide får privile
gieras lör mindre, än 450 skeppunds årligt Smide. — Dock är ägare af 
Stångjernshammare äfven berättigad, att derå smida Ämnesjcrn, enligt 
17 §. af siståberopade Kongl. Förordning, som härom stadgar: Manu- Ämnes- 
faet ur verks ägare utom Bergslag, som till export försälja JärnJf^jfff 
manufaeturer, skola vara berättigade , att af den Stängjernsverks jemsham- 
ägare utom Bergslag, med hvilken de deroni åsämjas, kopa Äm- rar’ 
nesjärn, utan af räkning för denne sednare pä dess Hammarskatt, 
men emot det att ägaren af Stångjernsbruket, för hvarje sådant, 
till Manufaeturidkaren förså Ut Skeppund Ämnesjärn , till Kronan 
erlägger en recoguition af 24 skillingar B:co (72 kop. S:r); och bör 
Manufacturidkaren, pä sått hittills skett, pä Käg upgifva, och dess
utom med Bruksägarens bevis styrka, af hvilken och till hvad be
lopp Amnesjärnet blifvit köpt, vid den påföljd att Järnet i annat 
fall är förbrutit.

Af hvad här ofvan är anförde följer, att, då Kronans skatt af 
Hammarverken beror af deras tillverkning, och då för öfrigt, det ena 
Bruket, om det finge efter behag uppdrifva sm tillverkning, kunde göra 
det andra förfång i hvarjehanda afseenden, så blir det äfven af vigt att 
behörig controll hålles deröfver, att dessc verk icke må förrätta större 
smide än det hvartill de äro berättigade, och för hvilkel de erlägga skatt 
till Kronan. I delta afseendc äro således särskilde iakttagelser påbudne, Controll 
särdeles genom Kongl. Forordn. d. 15 Junii 1803 §§. 15 och 16, samt <™>t iij- 
d. 19 Dec. 1807, hvilka härom ibland annat innehålla: den förre För- versmiae' 
fattningen, alt föreståndare för Vågdrne uti Släder der Metallvågar äro 
inrättade, böra, enligt Kongl, Forordn. d. 10 Sept. 1747, erhålla sär—

33
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skilde Hammarskattslängdcr öfver hvarje Bruks lillålnc smide, med Stäm
pel för livar Hammare, och alt alla de Bruksägare hvilka undfå tillstånd 
att vid deras redan anlagde Hamrar, emot stadgad Bccoguilion, ' utsmidå 
dol Slångjcrn dc medhinna, böra, vid hvarje Jcrnposis afsändning till 
Stad, låla medfölja Forsedel, som ulvisar Jcrncls vigt och slånglal, hvil- 
ken i Vågen förvaras; hvarefler Bruksägaren, inom December månads 
slut hvarje år, allcmnar specifique räkning öfver det forflulne Bruksårets 
Jernafsändniug, lill Bergs-Fogden *),  som jemför denne med Vågräknin- 
garuc, och, sedan del privilegierade Hammarskallssmidet jemle Hainmar- 
skallsjerncl blifvil afdragit, ullärdar Debetsedel på den Rccogmlionsafgift 
som för öfversniidet bör betalas; •— samt den sednarc, eller Kongl. För- 
ordn. d. 19 Dec. 1807: alt allt Jern bör vara märkt med Brukets stäm
pel, och det Jern som finnes omärkt, anses confiscabelt, att allt Slång
jcrn och Jcrnmanufaclur-smidc, som ifrån Bruken lill Slädcrne insändes, 
bör alllid med behörige Forsedlar först på Våg föras och uti Vågboken 
antecknas, innan det annorlunda disponeras eller upplägges; — alt sär
skild Conto med hvarje Bruk bör å Vågen föras; att ulan tillstånd öf- 

'versniidt Jern är förbrulil, men att om öfversniidet ej utgör mera än 5 
skeppund å hvarje hundrade, anses delta såsom en tillåten anlicipalion 
på följande årets smide; all Vägarcuc vid Afclallvågarnc rnåga njuta, i / 
arfvodc, för deras befallning med Jernet, 4 skill. B:co för hvarje hun
drade skeppund Slångjcrn, och 8 skill. B:co för lika mycket Mannfaclur- 
smide som uppvåges; samt att de Bruksägare som försålt Jern direele 
lill Ahmufaclurverken, ulan alt detsamma dessförinnan varit på Våg fördt, 
böra hvart år, emellan den 1 November och sista December, lill Väga- 
ren i nästa Aletallvåg, skrifleligen, och vid ansvar för san färdigheten, 
nppgifva huru myckel de sålunda aflålit; och bör Manufaclurägaren en 
lika beskaffad uppgift aflcmua’. Men delta, ined hvad mera åberopade 
Författningar härom innehålla, är icke i alla delar iakttaget uti Finland, 
der i allmänhet rörelsen vid Jernverkcn är nog inskränkt; och för öfrigt 
svnes dessc Författningar fordra ålskillige, efter localförhållaiiden lämpa
de, jemkningar, för all här kunna lill verkställighet befordras.

Bruksåret har redan ifrån längre tider tillbaka, beräknats ifrån den 4 
November till och med den 31 October. hvilket ännu gäller; — Bergs- 
Fogdens delail härntinnan lillhör naturligtvis i Finland Krono-Fogdeu.
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Sluteligen, och rörande de öfrige Jernverkcn, beslående af Knij)— Manufac- 
och Spikhamrar, P-l åt hamrar, samt i allmänhet Jeriunaunfac- 
turverk, må här tilläggas, alt ägare till desse verk, enligt Kongl. JBr. 
till Bergs- och Com. Coll. d. 26 Febr. 1748, äfven få anlägga särskild 
Ämncshamniarc for sitt Mannfaclursmidc, så framl han kan uppvisa godt 
byggningsslällc, med lillräckcligt kolfång- — alt, enligt 14 puncicn af 
Bergs- och Kam. Coll. Kungör, d. 17 IVov. 1757, behörig undersök
ning bör föregå innan ett Jernmanufacturverk- får inrättas: samt sluteli
gen alt, då llammarskatt redan är crlagd för det Ämnes— eller Slång— 
jern som vid ofvannämnde Manufaclurverk förädlas, så är någon ytter
ligare skall för denne förädling icke ålagd Manufaclurverken. Förut voro 
dessutom Manufaclurernc äfven lillagdc särskilde förmåner och friheter, 
hvariblaud må nämnas, all, enligt 11 puncien af sislåberopade Kungö
relse, arbetare, så vid Jern- och Slålmanufaclurcn som vid andra Fabri- 
quer, voro frikallade ifrån Mantalspenningars erläggandc samt andra Con- 
tribulioner och pålagor, ehvad namn de halva kunna; men genom Kongl. 
Fiirordn. d. 9 Dcc. 1766 blef denne frihet likväl Upphäfd.

2:dra C a p i t l e t,
Om Sä g ar,

§• 1.
Om Sågars uppkomst och olika slag, samt livad vid Salu-Sågars 

anläggande bor iakttagas.

Med Sågar, eller Sågqvarnar, söm de i äldre’Författningar säw 
kallas, menas sådane i Landet inrättade Valleuvcrk derå Stock till Brä- af "Hka 
der och Plankor skäras. De äro af Irenne slag, ncmligen: Salu-Sågar, sZ^r‘ 
hvarå Slock, dels hemtad ilrån egne skogar dels köpt af främmande, 
försågas till Bräder, för alt sålunda förädlade försäljas:, Tull-Sågar, 
hvilka beljena andra med stocksågning ~ emot betalning eller Sågarelön: 



260 Första Afd. 3 Art. 2 Cap. 1 §.
samt Jf u s b e h o f s—S a g a i , hvaia Bräder tillverkas endast till Sågägareus 
eget behof. Dessutom omnämna Förfaltningarnc äfven Gr of b la dig c 
och Finbiadige Sågar, men livad som egenteligen skulle vara skill
naden dem emellan är ej bestämdt: att denna skillnad endast bestått uti 
Sågbladens olika construction och beskaffenhet är dock olvifvclakligt; 
men som numera enahanda sorls blad torde öfverallt nyttjas vid Salu- 
eller Tull-Sågarne, så lär nyssnämnde skillnad icke numera existera, hvar- 
före ock, endast ofvannämnde indelning af Sågverken, bär bibehålies; 
och förekommer nu först fråga om Salu- och Tull-Sågarne, hvilka 
sednare dock föga torde, såsom särskilde verk, finnas inrättade i Fin
land, ulan, der Tullsågning äger rum, verkställes den uppå Salu-Sågarne.

Sagame Uti Riksdags Besluten af år 1638 §. 10 och 1642 7 omtalas
'/ide™ re<^au’ att öfvermåltan månge Såghequarnar voro, så på Allmänningarne 

som Byägorne, uppsatte; och som detta ansågs lända Bergsbruken till 
raehu , så förordnades att undersökning skulle anställas, hvilka Sågar kunde 
bestå eller ej. — Desse undersökningar torde dock icke hafva skett, åt
minstone ullofvas, uti Resol. pä Städ. JBesv. den 16 Ocl. 1723 41,
den 28 Aug. 1727 §. 19 och d. 12 Julii 1731 1, alt efiertryckelige
ordres skulle afgå, alt undersökning må i orterne med första anställas 
om den sökte friheten, att få inrätta Sågqvarnar. Genom 21 af 1734 
års Skogsordn. blef först förordnat, om villkoren för Sågqvarnars anläg
gande, men delta stadgande var dock mindre fullständigt. — Emedlertid 
utvisar 8 §. af 1688 års Härads-Fogde Instruct., alt alla de Qvarnar, 
hvartill ock Sågarne hörde, som icke på Frälsemännens enskilde ägor 
voro bygde, redan den tiden voro ansedde för skattskyldige, och borde 

. uti Jordeboken upplagas, samt lill Special Ränta, efter ortens maner, 
skattläggas.

Efter desse allmänna anmärkningar, följer här att uppgifva, de an
gående Sågverken nu gällande Författningar.

Rättighet Hvad först angår rättigheten till Sågverks anläggande, så har denne 
hlläiugarsrättighet aldrig varit oskiljaktigt förenad med äganderätt till den jord, 

dc. der oagverket anlagges, utan ar det, pa salt 2 puneten sista mom. af 
Kejserl. Kungör, den 19 Julii 1816 jemväl förklarar, ingen förment 
att, efter träffande öfverenskotnmelse med vederbörande jordägare, 
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söka tillstånd till nya Sågverks anläggande uti andre, förut icke 
uptagne, strömfall, belägne antingen å Krona- eller Skatte- eller 
Fralse-grund *).  — Ilvad likväl dc a Kronojord anlagdc Sågverk be— 
träffar, så ägde Landshöfdingen, likmätigt 47 §. af Kongl. Skogsordn. 
den 1 Ang. 1805, alt efter omständigheter ne derom forordna, och 
således sågningsfriheten derstädes , ej ter Skogens beskaffenhet och 
tillgång, antingen bibehålla, tillöka och inskränka, eller ock aldeles 
af skaffa. —• Detta stadgande synes tillkännage alt äfven Kronohcmmans 
skogar, kunna, med Laudshöfdingcns tillstånd, till stockfångst för Sågar 
påräknas, der omständigheterna och localförhållandcn sådant niedgifva; 
men enligt 3 punclen af ofvanåberopade Kejserl. Kungör, är för Wi- 
borgs Län förordnadt: att all utsyning till stockfångst å Kronojord, 
och de Kostallen hvartill äganderätten är Kronan förbehållen, är 
uttryckeligen förbjuden.

Vid tilltänkt anläggning af Salu- eller Tull-Sågverk iakttagcs: livad. vid 
att, likmätigt Kongl. Kam. Coll. tryckte Circul. Kr. d. 12 Juuii 1807, ffff 
ansökning derom inlemuas till Landshöfdingen, och bör, sä framt af- ajäg- 
seencle å slik ansökning skall göras, den Sökande der vid tillika ut-&.a?l,e ,jur , . jf . • i- 7° -7/ 7 . iakttagas,jasta sig luL viss tia mnom hvilken fiany via for lust af erhållande 
Privilegier, är förbunden alt hafva inrättningen i det skick, att, 
efter skedd skattläggning, Ränta för Sågen och Stubbören for Kro- 
noskogarne, måga kunna utgå; hvarejter, uti den, till undersökning 
härom, utgående Remiss, Landshöfdingen äger förständiga, att, 
jemte utlåtande Öfver andra nödige omständigheter, Syne-Rälten 
äfven tillhör, lemna sitt yttrande, huruvida den af Sökanden fö- 
reslagne tid, må kunna, efter byggnadsställets beskaffenhet, tåla 
någon inskränkning; derefter Landshöfdingen, så Öfver det ena som

Dock anmärkes härvid, att ett Qvarnstalle numera icke kan, lör evär- 
deliga tider, skiljas ifrån den lägenhet dit det horor, emedan sådant 
vore stridande emot Författningarna om skattskyldig jords minskning; 
utan måste i desse fall Qvarnstället arrenderas på högst 50 år, som är 
den längsta tid för arrende-contract om jord, enligt Kongl. Förordn. 
d. 13 Junii 1800; men der Qvarnställc i fordna tider blilvit skiljt ifrån 
det hemman dit det hörde, äger sådant lagligt bestånd, och ägande
rätten till Qvarnstället försvaras genom urminnes häfd, enligt 4 S. 15 
Cap. Jorda Balken.
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andra, tager sitt beslut; ■— och synes den tid, inom hvilken Sågen 
bör vara iståndsatt, icke få öfverstiga 2 år, enligt hvad berörde Circu- 
lair vidare innehåller.

Syn för I anledning af förenämnde Remiss, åligger sedan Häradshöfdingen 
q' / o 'OO O

“ffff al1 niC(l Nämnd, förrätta Syn å stället; dervid äfven Landtmätaren bör 
tiil biträde kallas, och till hvilken Syn Häradshöfdingen, enligt 20 Cap. 
4 §. Bj-ggn. Balk., genom kungörelse i Kyrkorne, äger inkalla grannar 
och näslgränsande Sågägarc, lör att höras, huruvida de kunna hafva nå
got att påminna emot Sågens anläggning, antingen såsom ledande till 
förfång, för redan skatllagdc Salu-Sågar, eller för kringliggande ägor ge
nom vattudämuing m. m.; och böra vederbörande derlill, enligt Kongl. 
Br. till Kam. Coll. d. 6 Maj 1806, till godo njuta 14 dagars kallelse
tid. — Scdau Sync-Rälten derefler sammanlrädt, bör dervid, likmäligt 
Kongl. B ref vet d. 11 Maj samt Kam. och Com. Colknes derå grun
dade Kungörelse af d. 21 Aug. 1786, följande omständigheter under- 

. sökas och iakttagas, nemligen: l:o alt de ifrågakommande Skogstrac- 
ter till längd och bredd, samt miletal och tunneland, så noga som, 
utafl geometrisk ajfättning, ske kan, utsattas. —■ 2:o Alt jordmå
ner ne noga beskrifvas. — 3:o Att, genom ett eller annat träds fäl
lande der och hvar, och safringar nes räknande, sorgfälligt utrö
nas, huru många är ett träd, i särskildta jordmåner, behöfver att 
mogna. —■ 4:o Att på ålskillige ställen, . både närmare och längre 
afsides, räknas, huru många till Sågtimmer dugelige träd, på ett 

' Tunneland finnas. — 5:o Alt när desse omständigheter äro utrönte 
och sins emellan jemförde, då, i grund der af, per medium uträk
nas, huru många trän af hvart tunneland skog, årligen kunna fäl
las, så att denne af gång, genom den i 3 §. omförmälde återväxten, 
ständigt kan ersättas.— 6;o Att efter vattudragets och strömfallets 
beskaffenhet, bör utsättas huru lång tid af året Sågen gemenligen 
kan hållas i jemn gång; och ändteligen, 7:o Att i anledning af alla 
dessa omständigheter, och efter antalet af Ramarne / samt hvad 
om dygnet kan upsågas, Sågtimrets rätta quantum af Syne-Rätten, 
med biträde af ortens Landtmätare , projeeteras.

Der, jciiilc Salusågning, äfven Tullsågning, eller ock blott Tull- 
sugning, kommer alt ske, bör, till vinnande af säkerhet om verkets be- 
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sland, och en gifvcn grund för skattläggningen, Undersöknings liällen, 
enligt Kam. Coll. tryckte Circul. B ref d. 7 Dec. 1804, jemte under
sökning af ofvannänmde omständigheter, med fullkomlig visshet tillika 
utröna, samt uti Förrätlnings-inslrumentet specilkpict och noggrant an
teckna, sä väl de hemman och lägenheter, som konime att al den till
tänkte Sågen betjena sjg, som ock det antal Sågslock, som ifrån dem 
skäligen kan vara alt årligen påräkna.

Sedan allt detta blifvit undersökt och ulrcdl, samt vederbörande SyneBät- 
parter falt tillfälle, att afgifva sine påminnelser, hvilka äfven böra uti 
Protocollcl inlagas, bör Syne-Rättcn sill betänkande öfver ansökningen 
meddela, och detsamma, jemlc alla till ärendet hörande handlingar, till 
Landshöfdingens afgörande insända. — Och efter del Actcn sålunda in- 
kommit, åligger Landshöfdingeu alt, öfver anläggningen, iuhemta Ström- 
rensnings-Dircclioneus yttrande, enligt Kejserl. Circul. Br. d. 12 Dec. 
1817, som härom föreskrifver: att Bandshöjdinfrarne åligger att, uti Ström
alla mål och ansökningar , som rora, antingen nya Fiskeverks Up-r^F'nff_ 
förande, eller anläggning af Kattucpjarnar, Stampar, Falkar, med nens ytt- 
flere dy like inrättningar som fordra dämning, äfvensom i tvister Tande- 
om uttappningar och rensning, insända Beten, sedan, densamme till 
afgörande är färdig, till Direction.cn för Strömrensnings- och Ca- 
nal-arbetet, och dess yttrande i målet äska, hvareft'er, och sedan 
Directionen detsamma aflemnat och handlingarne ålersändt, Lands- 
höjdingen först sitt sluteliga Utslag äger utfärda.

Då Landshöfdingeu sedermera siadnar i det beslut alt bifalla den Lanfahöj- 
sökle Sågauläggningcn, bör dess utslag, som, utom tiden hvariuom Så- tl'fgjf,s, 
gen skall vara islåndsatt, äfven skall, i fråga om Salu-Såg, innehålla be
stämt det cfvanlum slock derå årligen får afverkas, enligt..45 §. uti Kongl. 
Skogsordn. d. 1 Aug. 1805, inom en månad dcreflcr, jemte undersök
nings handlingarne, till Hans Kejserl. Maj-.ls nådiga pröfning i underdå
nighet insändas- och iakltages dervid, likmäligt Kejserl. Circul Br. den 
28 Jan. 1818, att jemte Utslaget och Öfrige handlingar, äfven skall 
insändas bevis, deröfver att så väl Sökanden, som alla de hvilka 
Öfver det nya Sågverkets anläggande blifvit hörde, och i anledning 
deraf någon talan fort, af samma Utslag behörig del undfått; —• 
men skulle desse bevis icke innom den tid då Utslaget skall insän
das, kunna erhållas, bora de till deras införskajfandé vidtagne ål- 

Direction.cn
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crärder, vid Utslagets insändande iriberättas, och bevisen sedertnera 
så fort ske kan insändas.

Sedan Såganläggning, i förenämnde ordning, blifvit sluteligen bi
fallen, åligger del Sågägaren alt inom den bestämde liden, balva verket 7 OO O O 7
iståndsalt, samt alt derefter genast anmäla sig till erhållande af Skatt
läggning. Innan denne för sig gått, får någon sågning derslädes icke verk
ställas, vid det äfventyr som 46 §. af 1805 års Skogsordning utsätter för 
olollig sågning, nemligen 16 R:dr 32 skill. (24 Rub. S:r) böter, skolan- 
des dessutom alltid en genom olojlig sågning tillkommen, och till 
försäljning afford, Sågtillverkning forbruten anses, och hälften 
der af ang ifvaren tillfalla.

§. 2.

Sågverks Skattskyldighet.

Vidkommande Skattläggningen, så kommer sättet till slikc skatt
läggningars verkställande att närmare omtalas uti näslföljande 2:dra Af- 
delningj här blir endast fråga huruvida alla Salu- och Tull-Sågar skola 
skallläggas. — Enligt hvad redan här förut är anmärkt, j

J Krono §• af 1688 års Härads-Fogde Instruct., ;
och st-az-hygde på Frälsemannens enskildte ägor, skola till ränta skatiläggas 
skaUläg- 

eas.

, stadgas, uti 8 
att alla Qvarnar som icke äro 

, och 
deraf, äfvensom af Krono och Krono Skattehemmanens natur af skatt
skyldig jord, följer, att alla å slike hemmans ägor anlagd e Salu- och Tnll- 
sågar, skola skatiläggas; likaså förhåller det sig med Berustade Säterier, 
såsom till naturen af jorden, Krono.

LikasH å Hvad slike Sågar å Frälsehemman angår, så alldcnstund desse hem- 
Frälse- niau äfven äro i så måtto skallskyldige, alt, ehuru räntan icke till Kro- 

’ nan erlägges, de likväl i stället derföre bordt, enligt Förfallningarne, ut
göra Rustljcnst, fördenskull hafva äfven Sågar och Qvarnar å Frälsehem
man blifvit skattlagde, hvilket sluteligen bestämt gillades, genom Kongl. 
JBrefvet till Kam. Coll. deu 4 Sept. 1804 *),  dock på det sätt, att, 

vid

*) Som detta Kongl. Bref innehåller en allmän och närmare förklaring, 
huru Frälsehemmans Qvarnar och Sågar, i afseende å skattskyldighe-
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' vid skattläggningen, Räntan borde ställas i sadane persedlar att Rustljenst 
deraf kunde utgöras, hvaraf äfven följer att de Frälsehemmans Sugar som 
tilläfventvrs allaredan äro sålunda skalllagdc, böra dervid lörblifva; men som 
någon Rustljenst numera icke på långliga tider kommit i fråga, och den Be

ten, äro, enligt Författningarna, att anses, och detta Kongl. Bref lik
väl icke är i allmänhet til Igängeligl eller tryckt, så torde det icke vara 
utan intresse att detsamma här, för sammanhangets skull, ordagrant in
föres. Det är af följande lydelse: "GUSTAF ADOLF &c. ,'Tit. Vi 
”hafvc i nåder latit Oss föredragas Edert, den 29:de sisll. junii afgifne 
”underd. utlåtande, i anledning af N. N. såsom ägare af Skatte Frälse- 
”hcnimanct N. N. hos Eder anförde besvär, emot Vår Befallningshaf- 
"vandes derstädes gifne Utslag, hvarigenom dem tillätes att nyttja de- 
”ras vid berörde hemman upförde Sagqvarn, ej allenast till husbehof 
”utan ock1 till Salusågning och grannars betjenande, men med hvilken 
”rättighet, Vår Befallningshafvande tillika förbundit den skyldighet, 
”att betala den årliga skatt, som vid anställande skattläggning dera kunde 
”sättas; hvilket öfverklagade Beslut J, genom ■ Utslag d. 6 Nov. berörde 
”är, i så måtto fastställ, att skattläggning, i anseende till salusågningen 
”och sågning ät andra, borde förrättas, men ställas i sadane persedlar, 
”att Rustljenst deraf kunde utgöras, såsom hvarlill Sågägaren.endast 
”kunde förbindas. —■ Af detta Edert Förordnande har Advocat-Fisca- 
"len hos Eder N. N. tagit sig anledning att besvär, till Vår pröfning 
”i underdånighet hemställa, huruvida beräkning af Rustljenst kan äga 
”rum, enär tillverkningen vid Frälse Sågqvarnar, sker för Krono och 
”Skattehemmans räkning, eller då sågning dera verkställas af Timmer 
”som blifvil köpt frän skattskyldig jord; förmenandes han, att sjelfva 
”tillverkningsstället icke kan lägga grund för beskattningssättet, helst 
”derigenom en betydelig förlust skulle Kronan tillskyndas: och ehuru 
”försågningen å berörde Qvarn, enligt JTärads-Rättens hållne undersök- 
”ning, funnits inskränkt till det stockförråd som bemtas från N. Skatte 
”Frälsehemmans cnskillc Skog, har dock Advocat-Fiskalen grundat sin 
' underdåniga hemställan på förhållandet icke med N. utan andra Frälse 
’Sagar, hvarest tillverkningen är stäld på slocklängst från kringliggande 

”Krono och Ktono Skattehemman.
”Uti Edert häröfver infordrade underdåniga utlåtande, förmålen J 

”Eder halva, utaf 21 §. af Riddcrsk. och Adelens Privilegier d. 16 Oct. 
”1723,' samt högstsalig Konung.Gustaf Adolls deruti åberopade Privi
legier af år 1626, deruti stadgas, huru Adelns Vapentjenst, och Rän- 
”Lan af dess Frälsegods, uti Rustljenst bör utgöras, icke kunnat draga 
”annan följd, än att den grundränta som för Qvarnar, och dylike sär- 
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villuing som, i stället för Rusttjensten, förut eriades, älven upphört, så 
hafva Sågar å Frälsehemman i seduare lider ansetts höra skattläggas, icke 
till Rusttjcnstpersedlar utan till vanlig Ränta, i enlighet livarmed äfven, 
uti Kejserl. Kungör, angående Sågarne i Wiborgs Län dal. d. 19 Julii 
181Ö, förordnades, alt Frälse Sågarne i berörde Län, borde i laga ord
ning skattläggas, och all, vid Sågarnes skattläggning, räntan utan något 
undanlag, komme alt beräknas till en viss del al tillverkningen.

Beträffande dcremol Sågar som å Frälse Säterier äro inrättade, så 
kunna desse, då de på Säteriets ägor halva sina damfäslen och ej nyttja

”skilde verk och inrättningar, ä Frälsejord, kan åsättas, bör utgå ge- 
”nom beräkning af Rusttjenst, såsom det för Frälset bestämda beskatt- 
”ningssält, dä Qvarn lägen heten ligger och har damfäste på Frälsegrund, 
’’och ej nyttjar Allmäuningsvatten. Om således, på sätt Advocat-Fisca- 
”len i underd. yttrat, naturen af tillverkningsstället icke borde blifva 
”grund för beskattningen, utan densamma sökas i égenskapen af de hem- 
”man hvarifrän mälden eller stockfångsten komme, skulle enligt Eder 
”underdåniga tanka deraf följa, att för sådan tillförsel, från Frälsehem- 
”man, till Qvarnar å Krono och Kronoskatle grund, borde, i stället 
”för den ränta som siikc lägenheter vanligen påföras, afgiflen till Kro- 
”nan beräknas i Rusttjenst; hvilket J åter ansett olämpcligl, och hvar- 
”vid någon controll icke vore möjelig och än mindre tillförlitelig.

”Den rätta fråga som här kunde förekomma, ansen J bestå der- 
”uti, huruvida Mjöl- och Sågqvarns lägenheter, som å Skatte Frälse
jord anläggas, böra, antingen lika med dem, skattläggas till Rusttjenst, 
”som å Frälsejord äro belägne och icke Allmänningsvatten nyttja, eller 
”ock åsättas en sådan ränta, efter beskaffenheten af hvarje inrättning, 
”som Qvarnar å Krono eller Krono Skatteägor draga; I anseende till 
”flere af Eder anförde anledningar, skall det icke blifvit stadgat och 
”fdrordnat, alt Qvarnar å Frälse eller Frälseskatte ägor, borde, vid 
”Räntans utgörande, olika anses, hvarförc ock afgiflen till Kronan, 
”utan åtskillnad om hemmanet varit purt Frälse eller af Frälseskatte 
”natur, å hvars ägor Qvarnen är anlagd, blifvit till Rusttjenst beräknad 
”och utgjord; Och hafven J sluteligen i underdånighet hemstält, om 
”icke, då detta mål blifvit dragit under Vår nådiga pröfning, på lika 
”sätt äfven hädanefter förfaras må.

”Härupå länder Eder till nådigt svar, och underdånig efterrättelse, 
”att som Vi funnit, hvad af Eder således blifvit andragit, vara välgrun- 
”dat, sä hafve Vi pröfvat skäligt, Edert öfverklagade Utslag gilla, och 
”Eder i anledning deraf gjorde underdånige hemställan i nåder bifalla.”
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AJhnännings vatten, lika litet som någon annan till slike Säterier hö
rande lägenhet, undergå skattläggning. Denne frihet, som Frälse Sätcri- 
erne af ålder åtnjutit, grundar sig, på ofvananförde stadgande uti 8 af 
1688 års Härads-Fogde Inslruclion och Ilcre äldre Författningar, hvar- 
med de uti nyssåberopade Kongl. Brcf d. 4 Sept. 1804 antydde princi
per fullkomligen instämma, samt 8 §. af 1723 års Adcligc Privilegier, 
som i allmänna ordalag innehåller: alt Ridderskapet och Adeln efter

yl Frälse- 
S ii ler ier 
fria Jör 
Skatt

läggning.

lätes, att fritt för alla utlagor och besvär, behälla deras Sätes- 
gärdar , med de inuom deras enskilde bolbys ägor antingen nu byg- 
de Quarnar m. fl. eller som hädanefter uppbyggas kunna; hvaraf 
följer att någon skatt och ränta, för Adciiga Säterier och deras appar— 
tineritier, hvartill vattenfall eller qvarnställe, äfven, enligt äldre och sed- 
nare Författningar, hör, ej kan komma i fråga, samt att Sågverk som 
äro helägue å Frälse Säterier, då de å Säteriets ägor hafva damfäste och 
ej nyttja Allmännings vatten, icke kunna till någon ränta skattläggas. 
Detta bekräftas äfven genom 45 af 1805 års Skogsordning, hvaruti 
Laudshöfdingarne anbefallas besörja om skattläggning, ä de verk som
säga till af salu utan af gift till Kronan, och utan att derfore vara 
genom Författningar fritagne, med hvilka sistnämnde så mycket mera 
måste afses Frälsesälcri Sågar, som desse äro de ende Sågar hvilka ige
nom Förfa ttningarne undantagas ifrån skattläggning, och denne befrielse 
således äfven, genom åberopade stadgande, är till sin verklighet erkänd 
och till sitt fortfarande bestånd sanetionerad.

Till upplysande af det uti Författningarne intagne stadgande, att de Allmän- 
Sågar och Qvarnar som nyttja Allmännings vatten, alltid, och utan af- n,n£s 
seende å naturen af jorden, böra till ränta skatlläggas, må här anrnär- hvilka. 
kas, att med Allmännings vatten förstås de strömdrag och vatten som 
stöta intill Kronans Allmänningar *);  denne betydelse upplyses närmare 
af Resol. på Adelns Besvär den 26 Jan. 1698 §. 6 som, i anledning af 
Adelns begäran om förklaring derölver, innehåller: emedan Kongl. Maj-.ts 
utfärdade Instrudion for de Commitlerade till undersökningen om

Dessutom hör otvifvelaktigt till Allmännings vattnen äfven de Ström
mar som, genom Ilelgeandsholms Beslutet, voro förklarade för Kro
nans enskilde ägor; hvartill hörde alla Finska strömmar der hufvud- 
fisken äro med Lax, Al, Sik och Id.
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slllmännings vatten och de der uti upsatte Quarnar, dr i sig sjelf 
klar och tydelig , förmåendes densamme: att dar Kongl. l\Iaj:t äger 
Bllmännings Land, där bör Kongl. Maj: t jemväl äga vattn, hvar- 
af följer (dt de , som'uti sådant vattn uppsatt någre Quarnar hvilka - 
intet lagligen äro umrösade eller liggia på någon Frälsogårds en- 
skilte ägor, måste ock en viss ajgift, till Kongl. Maj: t derföre er
lägga’, men åter där private äga land, så hafva de utan af gift 
alt nyttja det intill samma land stötande vattnet etc. — Deraf föl
jer all', enligt livad jemväl ofvananförde 1804 års Kongl. Brcf tillkänna
ger, de Sågar och Qvarnar, hvilka för sin drift begagna det vallen som 
slöter till Krono Allmänningar eller ©disponerade Öfverloppsjordar, alllid 
böra skallläggas, och likaså förhåller det sig då damfåstet till större eller 
mindre del ligger på Krono eller Kronoskallc jord.

§• 3.
Om Salu-Sågars rättigheter och skyldigheter, förmedling och 

nedläggande. 
v • . t

Sugnings- Sedan cll Sågverk är i laga ordning tillkommit, och jemväl, så 
rainghe- jjt skattläggning dera får ske, blifvit skatllagt, äger inneliafvaren alt 

sugning dera verkställa, ined iakttagande likväl, alt der, såsom vid Sahi- 
Sågar alltid inträffar, Sågningsrällighcten är bestämd lill cll vissi antal 
Slock för hvaric år, denne rättighet ej må öfverskridas; och äro, genom 
46 af 1805 års Skogsordn., Landshöfdingarne ålagde hafva ett noga, 
inseende deröjver att, där Sägningsfriheten är inskränkt, den till- 
låtne rättigheten ej öjverskrides, och böra de lata de rom genom, 
Krono-B clj ente undersöka sä väl vid Säga me, som Lastageplatser 
eller Köpingar; och skall den som öfverskrider lofgifven sågningsrätt, 
vara förfallen till del ansvar, som redan här- ofvan är nppgifvil. För öf- 
rigt böra Sågägare jemväl, likmäligt 3 Cap. 10 §. af Kongl. Fiskeri- 
Stadgan, d. 14 Nov. 1766, vid förlust a f sin inrättning, vara Jör- 
bundne alt hälla kistor, hvaruti sägspän kan falla och samlas, utan 
att densamma mä komma i vattnet.

Stock- Angående Stock fångs lem lill Sågarne*  så är den' vänligen påräknad,
fångsten. cjcjs jfr.oJU egne skogar ‘ dels ifrån de Skatte- eller Frålseskogar, som vid 
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Syneförrättningen före Sågens anläggning blifvit uppgifne; men oaktadt 
desse seduare sålunda äro till Stockfångst för en viss Såg påräknade och 
anslagne, följer deraf icke, all ägarenc af slike skogar skola vara ovill
korligen skyldige, alt från sinc skogar ållc.mna Stock till Sågen. Sådant 
vore stridande emot ägande rättens liclgd, och den fria dispositionsrätt 
öfver sinc skogar, som, genom oflaåberopadc Skogsordning, blifvit ägare 
af Skatte- och Frälsejord tillagd; hvarförc ock Kejserl. Kungör, angå
ende Sågarnc i Wiborgs Län d. 19 Julii 1816 uti 5 punden härom för
klarar: alt som Förfätlningarne hvarken förpligta jordägare , alt 
falla, och till Sägarne framsläpa den Stock, som for sugningen er
fordras, eller berättigar Sägägare, att, genom derlill legdt jolk, 
hyggen sjeljve verkställa luta', sä följer ock deraf, att jordägare, 
som vela bespara sin skog eller använda den till annat behoj, eller 
till- andre än Sägägare afyllra sine skogsajkomster, under päräk- 
nade fördelagtigare vilkor än Sägägare erbjuda, icke äro förbundne 
att upläta sin stockskog till de sistnämnde, annorledes, än ej ter 
frivillig ömsesides öfverenskommelse. — J öfrigt bör ock, enligt hvad 
ofvananförde stadgande uti Kam. Coll. tr. Circul. den 12 Junii 1807 
tillkännagifver, och 15 af 1805 års Skogsordning jemväl synes med- 
gifva, slockfångst Lill Sågar, kunna lemnas ifrån Kronoskogar eller Öfvcr- 
loppsjordar, emot derföre erläggande så kallade Stubbören; men delta 
ankommer dock på särskilde omständigheter och localförhållauden; och 
torde Landshöfdingarnc böra i hvarje fall sig härom utlåta, och sinc Ut
slag, såsom rörande disposition af Kronans jord, Hans Kejserliga Maj.ls 
nådiga pröfning underställa.

Ilvad särskildt beträffar Tull-Sågning, eller då, annan man tillhö- Tull- 
rig, Slock lör viss lega eller betalning sågas, så anmärkes derom, alt SaSni,lS' 
till besparing af skogen, betalningen derföre, enligt 34 §. 5 mom. af Jle- 
sol. pä ylllmog. Bes v. d. 29 Nov. 1756, icke får tagas uti virke, och 
är detta, eller den så kallade bälftcnsågningen, sedermera, genom Kongl. 
B ref vet d. 15 och Svea Ilof-Rätts derå grundade Circul. d. 31 Julii 
1~61, ytterligare förbudit vid varans förlust och 10 Dal. Smits böter*);

-*)  Desse Författningar emot hälflensågande, voro gifne på en tid dä jord- . 
ägares dispositionsrätt till skogen var inskränkt; men tvifvelaktigt synes

. det vara, huruvida de, såsom stridande emot den uti sednaste Skogs- 
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och skulle fördenskull betalningen för Tullsågning erläggas uti penningar; 
i hvilket afseende llärads-Rällerne, enligt Resol. pä Alltnog. Besv. d. 
21 Jan. 1748 §. 9 och 29 Nov. l/OÖ §. 34, borde till Landshöfdingens 
sladfästelse föreslå Taxa på Sågarelönen, hvilkcn härvid komme att tjena 
till efterrättelse.

Formed- Huruvida skattlagde Sågar kunna vinna Förmedling, eller förminsk7 
Sä^rä/ita den en gång i laga ordning fastställde Räntan , derom innehålla

k örlallniiigarne icke något bestämt stadgande. — Angående Mjölqvarnaf 
är dock, enligt hvad under nästföljande §. skall omtalas, förklarat, att 
desse kunna förmedlas, och att sådant äfven för Sågverk måste få äga 
rum, torde följa af sakens natur. — Icke blott stockskogarne ulan äfven 
vatludragen, äro under tidens lopp många förändringar underkastade; och 
om en Såg, som blifvit skatllagd för ett visst qvantum Stocks årlig Såg- 
ning, sedermera, efter förändrade omständigheter och, i anseende till an
tingen skogarnes minskning eller bristande vattentillgång, icke kan verk
ställa den vid Skattläggningen, såsom enda grund för räntan, påräknade 
årliga Sågoing, så torde Sågägaren så mycket hellre vara berättigad till 
förmedling uti ofvannämnde ränta, som, enligt de rörande Sågskalllägg- 
ningar gällande Författningar, räntan alltid bör bestämmas i nion af till
verkningen, samt Förmedlings Författningarne i allmänhet antyda den 
géncrelle princip, att, der en lägenhet, ulan ägarens förvållande, förlo
rar något af de förmåner som vid Skattläggningen varit påräknade, så
dant blir laga skäl till förmedling: och vid sådant förhållande vore det 
stridande emot både billighet och beskaltniugslagarnes principer, om Såg-

ordning stadgade princip, numera kunna anses gällande. — Enligt sist
nämnde Skogsordning, äger nemligen Frälse- och Skattehemmans ägare, 
hvilka besitta den, mesta jord i Landet, fri disposition af den hemma
nen tillhörande skog; det blir således deras ovillkorliga rättighet att, 
när de for godt finna, lefverera till Sågarne så mycket Stock de vela; 
om de sedan för denne Stock laga i betalning bräder eller arbete, eller 
penningar, synes bero af deras fria val, helst resultatet blir detsamma 
om de lör en del af sin Stock taga penningebctalning, för att genast 
återställa samma penningar i betalning för sågning. Dessutom blir con- 
trollen emot hälftensågning omöjelig, då det ej kan förmenas Sågäga
ren att beräkna den honom för sågningen leranade Stock till contant 
och likaså sågningsarbetet, samt qyitta detta.
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ägare nödgades fortfarande betala Räntan, efter en tillverkning som icke 
möjcligen kan å Sågen åstadkommas.

Beträffande åter sättet till vinnande af förmedling uti Sågränta, så 
följer det af sig sjelf, alt denne ej kan erhållas innan det blifvit bestämt 
ulredt, huru stort qvantum Stock kan å Sågen, med dess innehafvande 
vattentillgång och stockfångst, afverkas, samt att dessutom de förra Pri- 
vilegierne ej eller kunna få begagnas längre än räntan i proportion der- 
efter erlägges; hvarföre ock dessc, innan Förmedling eller ny Skattlägg
ning kan ske, böra afsägas, och nya förändrade Privilegier för Sågen 
utverkas: — vid sådant förhållande, och med afseende jemväl å hvad om 
hemmans förmedlingar i allmänhet är stadgadt, synes, vid ansökningar om 
förmedling i Såg-Räula, följande ordning böra iakttagas. Den som till 
slik förmedling förmenar sig berättigad, inlemnar sin ansökan derom till 
Landshöfdingcn, som remitterar ärendet till Häradssyn, hvarvid Syne- 
Rälten borde undersöka ej mindre de till stockfångst påräknade skogs
trakters närvarande skick, utan äfven valtudragets beskaffenhet, på sätt 
vid undersökning om Såganläggningar är föreskrifvit, samt här förut re
dan är uppgifvit; och sedan jemväl grannar dervid blifvit, öfver orsakerne 
till den sökte förmedlingen, hörde, samt Syne-Rälten i grund af allt 
detta projeeterat eller yttrat sig öfver antalet af det Såglimmer som nu
mera kunde å sågen årligen uppskäras, och handlingarne inkommit till 
Landshöfdingen, ägde denne att meddela utlåtande, huruvida ny Skatt
läggning å Verket finge anställas, samt, i händelse skäl derlill funnes, 
bestämma den blifvande Sågningsrältighcten, och detta Utslag inom en 
månad Hans Kejserl. Maj:ts nådiga pröfning underställa. ■—■ f händelse 
Plans Kejserl. Maj: t sedermera funne godt detta Utslag till mer eller min
dre del gilla, komme derefter Sågen alt undergå ny Skattläggning; men 
intill dess denne Förmedlings skattläggning skett, hör den gamla räntan 
likväl oafkorladt utgöras.

Der åter Sågägare, i anseende till saknade stocktillgångar, eller Sågar*  
vattenbrist, önskar helt och hållet nedlägga en Såg, eller afsäga sig rät- neclläS~ 
tighelen att densamma till Salu- eller Tull-Sågning begagna, så kan delta sa,ule’ 
så mycket mindre honom vägras, som tredje man deraf aldrig kan lida 
i sin lagliga rätt, och Sågverks anläggande och underhåll aldrig varit 
alagd såsom en skyldighet, ulan beviljad såsom en rättighet, den således 
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livar och en äger sig afsäga. — Då sådan ansökning, om nedläggning af 
Såg och afskrifning af den dcrå satte ränta, görcs, bör, enligt Konpl. 
Kana Coll. Fr. till Landshofd. i Tavastehus d. 23 April 1804 och 
Hans Kejserl. Maj:ts näd. Fr. till Landshofd. i Ileinola d. 14 Scpt. 
1827, Landsliöfdingen, efter vunnen nödig utredning *),  genom Utslag 
utlåta sig öfvcr slike ansökningar, och i händelse Landsliöfdingen stad- 
nar i del. beslut, att bifalla Sågens nedläggning samt den skalllagdc Rän
tans uteslutande ur Jordeboken, bör dess derom meddelande Utslag, all
tid underställas Hans Kejserl. Maj:ls nådiga pröfning och laststäHelse.

rattenverlc Dessutom kunna och böra jemväl Sågar och andra Vattenverk, 
för Siröni-^ de hindra Slrömrensningarnes fortgång, eller förorsaka uppdämnings- 

rensnin- skador, undanrödjas, sålunda all de antingen förändras, flyttas eller all— 
>“rnj' jcjcs rascras. Härom stadgas, uti Kejserl. Förordn. den 8 Mars 1820: 

alt om verket är anlagdt utan behörigt tillstånd, eller alt vid dess in- 
O 0 7

ränning de för anläggningen bestämde villkor öfverskridits, så bör del- 
samma, af de exccutiva Auctoriletcrne, i förra fallcl raseras, men i sed- 
uarc händelsen förändras efter berörde villkor: alt om verket är i laga 
ordning tillkommit, men delta oaktade förorsakar olvannämnde hinder, 
"Och sådant, efter behörig undersökning, finnes kunna afhjelpas, genom 
verkets ombyggnad eller flyttning, må sådant, ulan afseende å ägarens 
bestridande, genom Strömrensnings-Direclioneus försorg, genast ske, på 
 sätt och med de villkor i afseende å ägarens ersättning, åberopade För

fattning närmare bestämmer: samt sluleligen, att i händelse skadan eller 
hindret ej kan genom ombyggnad hjelpas och tillfälle till verkets flytt
ning icke eller gifves, men Strömrcusnings-Directionen likväl anser' ver
kets totala undanrödjande blifva en nödvändighet, så bör, så vidt ske 
kan, öfvercnskömmelse träffas med ägaren, om inköp af verket för Ström- 
rensnings-Dircclioncns räkning, eller byte emot annan Kronan tillhörig 
disponibel lägenhet; men vägrar ägaren att häruti ingå, äger Slrömrens- 
nings-Direction frågan inberätta till Kejserl. Senaten, som öfverlemnar 

ärendet

Denne utredning om orsakerne till verkets nedläggande, har vanligen 
skett genom en å stället, af Krono-Fogden och 2:ne Nämndemän, an
ställd Syn eller undersökning; hvilket, ehuru icke uti någon särskild 
Författning påbudit, likväl synes vara för ändamålet nödigt, tillfyllest
görande samt med minsta omgångar och kostnader förenadt.
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ärendet till Hans Kejscrl. Maj:ls eget nådiga förordnande. Skulle ett slikt 
Vattenverk, i följe häraf, komma att raseras, utgöres dertill erforderliga 
dagsverken, i fall derom ej särskildt förordnas, af de jordägare som liär
af draga fördel, i det billiga förhållande som, i händelse af tvist, Lands- 
höfdingen utstakar. — Och kommer naturligtvis räntan, för ett sålunda 
lagligen raserade Vattenverk, genast att upphöra, samt att i laga ordning 
ifryn' JordeboEen och Räkenskaperne afföras.

. 4.

Om, Husbehofs Sågar.

Vidkommande sedan de Sågar som endast för ägarens eller ägare- Huru 
nes eget husbehof anläggas, och hvilka i Förlatlningarne benämnas 11 u 
bchofs-Sågar, så har, likmäligt 14 af 1723 års Adel. Privilegier , anläggas. 
Ridderskapet och Adeln frihet alt, utan särskildt tillstånd, bygga till eget 
husbehof Mjöl- och Sågqvarnar å egne ägor, det vill säga å Frälsejord *).

*) Huruvida denne rättighet är ett Privilegium Reale som åtföljer jorden, 
och således äfven tillhör ofrälseman som besitter Frälsejord, eller om 
den endast är ett Privilegium för Adeln särskildt, är ej närmare för- 
klaradl; det förra synes dock vara meningen, emedan Sågen eller Qvar- 
neu, sedan den är anlagd, åtföljer jorden, och rättigheten således äf
ven bör vara vid denne fästad.

— Ilvad åter angår Ilusbehofs-Sågar å Krono- och Skattejord, så är 
desse Sågars anläggande både tillåtit och äfven med visse friheter upp
muntrade, till förekommande af den hos Allmogen lillförene öfvade skogs- 
ödande plägsed alt genom klyfning af trän anskaffa sig nödige Bräder; 
—■ men likväl bör, enligt 20 Cap. 4 §. Byggn. Balk. m. fl. Författ
ningar, till desse Husbehofs-Sågars anläggande, Landshöfdingens tillstånd 
sökas, och angående hvad dervid iakttagas bör, samt de rättigheter ägare 
af slike Sågar åtnjuta, är allt detta omsländeligen förklaradt, genom 
Kongl. Resol. på Alltnog. Besv. d. 29 Nov. 1756 34, hvaruti för
ordnas :

l:o Det Allmogen må tillåtas, att pä Skatte och Krono ägor, 
uppbygga och förbättra, enbladige Sågar till Husbehof, på de or-

35
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ter och ställen, hvar est belägenheten medgifver, och tillgäng pä 
Sägtimmer och annat virke Lill sägning i nejden finnes, dä en eller 

flere af Allmogen kunna sig sammansätta till ett, tvänne eller fiere 
Sägverks uprattande i Socken, efter dess storlek; hvilket dock bör 
ske i anledning af 1739 ärs Förklaring öfver Skogsordningen 
13, samt vid Härads-Rätlen f örst derom vederbörligen undersökas, 
och dervid vederbörande kringliggande skattlagde Odal-Sägägare 
höras; hvilket sedan Fandshöjdingen, till vidare ofördröjeligt be- 
pröfvande och fastställande, underställes *).

2:o Skall vid de Sägar som Lill husbehoj fä- inrättas, icke 
vara deras ägare tillätit, att göra någon af salu af tillverkningen, 
vid förlust, icke allenast af virket utan ock af Sä g rät t igheten.

3:o Skola alla husbehofs Sägar vara frie för all afgift.

4:o Mä en sädan husbehofs Säg, emot Öfverenskommen skälig 
vedergällning, som nedanföre sägs **),  fritt och obehindrat fä be- 
Ijena granna me deromkring, med söndersågande af den skog och 
virke, som de till husbehof kunna behofva, så jramt derintill lig
gande gamla, till Kronan för andras betjening skattlagde, Odal-Sa- 
gar, dérigenom icke lida vnehn och förfång , och de kunna med
hinna, att söndersåga allt det, både sämre och bättre virke, som 
Allmogen eller andre kunna dit framföra, så att det Öfuei' vintern 
icke blijver liggande.

Af ofvansläendc stadgande följer, alt då fråga är om anläggning af hus
behofs Såg, bör undersökningen ske inför Härads-Rätten , och , till be
sparande af kostnad för Sökanden, Syn å stället ej ske oftare, än då 
lör bedöminandet af tilläfventyrs väckte påståenden om uppdämnings 
skador af inrättningen, eller andra omständigheter. Härads-Rätten pröf- 
var nödigt att till anställande Syn besluta. För öfrigt anmärkes, att af 
förordnandet i denne punet synes följa, det Ramarne i husbehofs Så
gar ej borde innehålla flere än ett blad, emedan Allmogen der blott tillä
tes att uppbygga enbladige husbehofs Sågar; hvilket äfven synes vara 
ganska väl beräknad! till förekommande af olaga salusågning.o o o

Delta stadgande om Sågarelönens bestämmande är redan här förut, i 
fråga om Tull-Sågar, anfördt.
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Slutel igen tillägges atl, likmätigt Kongl. llesol. pä aillniog. JBesv. jjv,n-n 
den 1 Sept. 1741 §. 40, alla K rono och Skattcqvarnar, som i Kronans 
Jordcbok och Räkenskaper slå uppförde för sin särskilde ränta, böra bi-n‘alr 
draga, äfven så väl som alla andra Socknens innevånare, till Kyrko- och ga i Kyrko 
Prestegårdsbygguader, på det sätt, att proportionen för Qvarnars delta- ^/g^r  ̂
gande i desse oncra, jcmförclscvis med hemmanen, bestämmes, efter den, byggnad. 
för hvarje Qvarn uti Jordeboken, till Kronovärdet upptagne ränta; så 
att der grundräntan för ett mantal är till ex. 30 Dal. S:ml, ansvarar en 
Qvarn med 30 Dalers ränta till berörde byggnader, lika med ett man— 
talshemman o. s. v.; men deremot böra ägarene af sådane Qvarnar, jemväl, 
efter samma grund, äga rösträtliglict vid Prcslval.— Och som Mjölqvar- 
nar och Sågar uti äldre Författningar inbegripas under den gemensamma 
benämningen Qvarnar, så gäller nyssanlörde stadgande otvifvclakligt äfven 
för Sågarnc. Likväl anmårkes, att föregående endast gäller om de Sågar 
och Qvarnar, som icke höra såsom apparlinentic under något visst hem
man, utan sådane som utgöra särskilde possessioner för sig sjelf, och 
således, ifrån äldre tider, varit ansedde för särskilde, af sig sjelf bestå
ende och af det hemman vid eller inom hvars ägor de äro aulagde, obe
roende, lägenheter *).

*) Uti ofvanåberopade 40 af 1741 ars Resol. stadgas väl, pä sätt anfördt 
är: att de Qvarnar som i Kronans Jordcbok och Räkenskaper stå för 
särskild ränta uppförde, borde uti Prestegårds- och Kyrko-byggnad 
deltaga; och som, enligt det lör Jordeböckernes författande nu gällan
de Formulair, alla Qvarnar, vare sig Tull eller Uusbehofs, hora uti 
Jordeboken, med den dera fastställde ränta, intagas, sä skulle det tyckas 
al nyssnämnde ordalydelse följa, att alla Qvarnar numera borde an
svara lör berörde onus; men detta är dock ingalunda Författningens 
mening. — På den tid då sagde Författning utfärdades, skulle, enligt 
JKam. Coll. Cireul. den 10 Dcc. 1724, inga andra Qvarnar upptagas i 
Jordeboken, än Skattcqvarnar eller sådane som utgjorde särskilde pos
sessioner; hvaremot alla de både Tull- och Ifusbehofs-Qvarnar, som 
hörde till något visst hemman, upptogos i de så kallade Qvarntulls- 
längdernc. Häraf följer således, att endast de Skatleqvarnar och Sågar, 
som utgöra särskilde, till viss ränta skattlagde, possessioner, och hvilka 
rätteligen för säkrare distinetion borde benämnas Odalqvarnar, äga 
rösträttighet vid Prestval och bidraga till Kyrko- och Prestegärds- 
byggnad, men ingalunda de Qvarnar som äro appartinentier till sär
skilde hemman.
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7rle för Några audra allmänna onera eller besvär, äro Qvarnar och Sågar 
öJriSe icke ålagde, och ifrån Väga- och Bro-byggnad äro de särskildi, i an- 
°"era‘ ledning af deroni väckt fråga, genom Kongl. ResoL. pel Alhnog. J3esv.

d. 20 Noy. 1786 §• 13 och Kam. Coll. Kungör, d. 29 Octöber 1793, 
befriade.

3:dje C A P I T L E T,

Om Mjölqvaimar och Stampverk.

Njölqvar- Mjölqvarnar, hvilka redan omtalas uti Landskäps-Lagarne under 
"kc ‘fa" nanin Myllnu, Myuluu och Mölla, hvaraf Finska benämningen Mylly 

° torde härledas, äro ofelbart urgamla verk; ehuru dock handqvarnar tor
de varit de äldste inrättningar för sädesmalning. Mjölqvarnarnc förckom- 

- ma uti Förfaltningarne under olika benämningar, ncmligen O dal q var
nar, Squalte-, Backe- samt Footc-qvarnar, och ändamålet med 
dem alla är enahanda, ncmligen att till Mjöl förmala Säd; men li 11 rät
tigheter och conslruction hafva de varit olika. 'Hvad med O dal q var
nar egcnteligen borde förstås, är icke genom några Författningar bestämt 
förklarade; af desses innehåll kan man dock sluta dertill, alt dermed me- 
n'as, sådane större Qvarnar som ifrån äldre tider existerat, med rättighet 
all emot Tull förrätta den sädesförmalning som inom ett vissi territorium 
erfordrades, och dessutom hör äfven till egenskapen af Odalqvarn, att 
den skall vara en possession för sig sjclf, samt således uti äldre Jorde- 
böcker särskild upptagen. — Troligen hafva de uppkommit, i anledning 
af det, uti gamla Lagarne intagne, stadgande, alt om jordägaren ej be
gagnade Qvarnställe, var det hvem som helst öppet att der inrätta Qvarn. 
— Härigenom har händt, att på många orter Qvarnslällcu blifvil skilde 
ifrån den jord dit de ursprungeligen hört, och Qvarnar, såsom särskilde 
lägenheter der inrättade; och gäller, enligt 3 §. 15 Cap. Jorda Balk., 
urminnes häfd för alt försvara äganderätt till Qvarn och Qvarnställe.
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Squalteqv a r n arne eller Footqvarnar, som fordom äfven 
stundom benämndes Fo o ta vis k er, voro mindre Qvarnar der verket 
drefs af en enkel inrättning liknande en fot; troligen halva de oftast va
rit inrättade för husbehofs mäld, men delta hörde dock ej till naturen 
af Squalleqvarn; Bäckcqvarnar voro af samma coristruction som Squaltc— 
qvarnarne, måhända dock till beskaffenheten sämre. Alla dessc drefvos 
af vatten; men dessutom existerade äfven i fordna tider Väderqvarnar, 
som omtalas redan uti 1025 års Riksdags Beslut. — Numera indelas 
Mjölqvarnar uti blott 2:ue slag, nemligen Tull- och Hushehofs- 
Qvarnar. .

1-
Om jyijolqvarnars anläggande.

livad först beträffar rättighet till anläggning af Qvarnar, så äger, Rättighet 
likmätigt 1 §. 2Ö Cap. Byggn. Balk., jordägaren numera uteslutande 
till Qvarnställe vid sina ägor, samt alt, ulan afsecodc å jordens natur af ning. 
Kt•ono, Skatte eller Frälse, der inrätta Qvarn, så vidt delta utan andras 
förfång kan ske. Dock äger jordägare sin rätt till annan man öfverlåta, 
med iakttagande af hvad Förfaltningarne rörande skallskyldig jords minsk
ning stadga.

Vid tilltänkt anläggning af ny Tullmjölqvarn eller förändring af cnlahttagel- 
förut inrättad Husbehofs- till Tullqvarn, iakttages: att ansökning omså— ser‘ 
dan anläggning inlemnas till Landshöfdingen, som remitterar densamme 
till anställande Härads-Syn, eller ock alt, enligt 20 Cap. 4 $. Byggn. 
Balk., anmälan derom göres direete vid Härads-Rätten som forordnar 
till Syn å stället *),  och genom kungörelse i Kyrkorne, hvilken, enligt Rjn hvad 
Kongl. Bfejvét d. 6 Maj 1806, minst 14 dagar förut bör vara afkuu- dert‘ld ob~ 
nad, dertill inkallar grannar och nästgränsande Qvarnägare, för att der- 
öfver höras och siu rätt bevaka. —• Och åligger Sync-Rätlen att- vid 
Synen: icke allenast, likmätigt Kam. Coll. Circul. den 24 Jan. 1787, 
undersöka, huruvida vattentillgången medgifver, att verket hela året eller 

*) Enligt livad Kejserl. Brefvet till Landshöfdingen i I-feinola den 2 Ang.
1815 uti ett särskildt fall förklarar, böra Qvarnsynerne ej ske om vin
tern, då vattentillgången icke kan så noga undersökas.
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blott någon del deraf kan vara i gång, om Qvarnen är belägen nära in
till andra Tullqvarnar som förminska mäldcfångcl, eller vid stora lands- 
och stråkvägar eller ock afsides, samt om bygden deromkring är folkrik 
eller litet bebodd, m. m., ulan äfven att, enligt stadgandet uti Kam. 
Coll. tr. Cireul. Br. d. 7 Dcc. 1804, jemte granskning af Qyarnens 
läge och vat tuförråd, samt under iagttagande af de jlere vid så- 
dane tillfällen vanlige omständigheter, och deriblancl angränsande 
Qvarnägares lagliga rätt *),  med fullkomlig visshet tillika utröna, 
och, i den skrifteligen författade förrättningen, specifiquet och nog
grant anteckna, så väl de hemman och lägenheter, hvilkas inne- 
hafvare, i fall den sökte Tullrättigheten beviljas, af målning der- 
städes komma att sig betjena, såsom ock det årliga antal spann tål, 
som till af verkning vid samma Qvarnlägenhet, från dem skäligen 
kan vara (dt påräkna: borandes iippgif terne och befundne beskaf
fenheten vid undersökningen i desse delar, altid tagas till hufvud- 
sakelig grund och beräkning for den derpå följande skattläggningen.

*) I afseende å bedömmandet af nästgränsande Qvarnägares rätt, och hu
ruvida denne, kan genom en ny Q varnan läggning anses förnärmad, 
må här anföras, att uti särskildt mål i denne fråga, genom Kongl. 
Brefvet till Kam. Coll. d. 26 Febr. 1800, är förklaradt, att som (len 
sökte Qvarnanläggningeh, är belägen vid pass en mil ifrån N. Odal- 
qvarn, och således pä det af stånd att intrång uti tnäldelaget icke skä
ligen kan anses äga rum, och då dessutom, intygat vore, att orten 
hade behof af den sökte Qvarnen, så blef densamme tillåten.

Sedan, efter undersökning af förenämnde omständigheter, veder- 
börande blifvit i saken hörde, hör Härads-Rättcn sitt betänkande öfver 
ansökningen meddela, hvarefter Uudersöknings-protocollet inlcmnas till 
Landshöfdingen, som, enligt Kejserl. Cireul. Br. d. 12 Dcc. 1817, in
sänder Aclen till Strömrensnings-Directionen, och sedan handlingarne 

Lands/iHJ- jemte Direclionens yttrande återsändts, derå meddelar sitt Utslag, hvil— 
kel, i händelse besvär deröfver ej anföras, äger laga kraft; i händelse 
åler af besvär, komma desse att fullföljas uti Kejserl. Senatens Occono- 
mia’-Deparlcmcnl, medelst till Hans Kejserl. Maja ställde underdåniga 
besvär. Och böra Landshöfdingarnc, enligt Kejserl. Cireul. Br. den 23 
April 1819, då de bevilja tillstånd till nya Tullmjölqvarnars inrättande, 
men någon vid undersökningen bestridi Qvarnanläggningen, uti deras der- 
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om gifne Utslag alltid ålägga den vinnande parten, att genast af Utsla
get lemna den eller dem som ansökningen motsagt, en bchörigen styrkt 
afskrift, emot bevis när detta skett, hvilkct bevis bör vid skattläggningen 
företes och till sitt innehåll i Skattläggnings instrumentet intagas samt 
sedan åtfölja Skattläggnings handlingarne.

För öfrigt skall, vid förekommande frågor, om nya Vatten- eller Tull- 
Väder-Tullmjölqyarnars inrättande, likmäligt Kongl. B ref vet d. 20 Junii <iy“r’.1 hör 
och Kam. Coll. derå grundade tr. Cireul. d. 31 Julii 1805, iakttagas, '"fTi 
att . en ny Tullqvarn som, i det ringaste, icke kan indraga 4 Tan- ,:r 
nor Spanmål i Tull om året, dr att anse såsom den der livarken 
länder agaren, Kronan eller Allmänheten till någon förmån, ulan 
fastmer att en så obetydelig Qvarn lemnas tillf alle att utesluta an
dra nya Qyarnars anläggande, deraf Allmänheten kunde äga en 
säkrare betjening och Kronan en större vinst, samt alt fördenskull 
en slik ny Tullqvarn icke bor tillåtas.

Och må här jemväl tilläggas, att till förekommande af missbruk 
och underslef, är, genom Kongl. B ref vet den 1 Dcc. J800, i ett sär- 
skildt mål, och Kam. Coll. i enlighet dermed d. 9 Junii 1802 allålne 
Cireul. B ref', förordnat, att särskilde Stcnpar för husbehofs mäld ej få 
bibehållas eller inrättas i samma hus med en skattlagd Tullqvarn.

Då åter fråga är om inrättande af Husbehofs M j ö 1 q v a r n , så 
är Adeln, enligt 14 §. af 1723 års Privil., berättigad, att ulan vidare qvwnart 
omgångar och tillstånd, till eget behof bygga slike Qvarnar, och torde 
delta vara en Frälsejorden åtföljande rättighet, utan äfseende på innc- 
hafvarens stånd, på sätt i nästföregående §., vid af handlingen om Sågar, 
redan är yttradt: men då sådan inrättning sökes på Krono och Skalle- 
jord bö/T, likmäligt 32 §. Resol. pa Allmog. Besv. den 21 Jan. 1748, 
Kongl. Brejvet den 23 Aug. 1768, m. 11. särskilde Författningar, med 
anläggningen deraf förfaras enligt 4 §. 20 Cap. Byggn. Balk., och så
ledes på enahanda sätt som, angående Tullqvarnars anläggande, här of- 
van är anfördt; dock faller af sig sjclf, att någon undersökning om de 
omständigheter som halva äfseende å utredande af mäldetillförscln der- 
vid ej erfordras, utan att hufvudsakeligen uppmärksamhet dervid göres, 
endast å grannars samt måhända älven å närmaste Tullqvarnars rätt, — 
hvilka sistnämnde dock föga torde kunna få hindra anläggning af en hus-
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bchofs Qvarn, då något förfång med lullmäld dem derigenom ej kan 
llusbehofc ske. — Men då deremot vid anläggning af h u s b c h o 1 s V ä d e r q v a r n a r, 
^‘r/iar grannars raLl ej ^an komma i fråga, och dcssc Qvarnar äfven äro ansedde 

så olika andra, att icke eller skattläggning dera får ske, så följer deraf, 
all någon Härads-Syn, eller något särskildt tillstånd, till slike Qvarnars 
anläggande, ej erfordras; hvilket jemväl är bestämt förklaradt, genom lians 
Kejsérl. Maj:ls nåd. Utslag af d. 11 Mars 1818, som, jemte uppbäf- 
vande af Landshöfdingens i Kuopio förordnande om Härads-Syns an
ställande å åtskilliga då ifrågasatte, utan särskildt tillstånd anlagde, hus- 
behofs Väderqvarnar, förklarar innehafvarene berättigade att bibehålla, 
och till förrättande af deras egen mäld begagna, berörde Qvarnar.

2.

Ilvilka Qvarnar böra Skattläggas.

'Lullqvar- Vidkommande Mjölqvarnars skyldighet att för Skatt och B.änta till 
Kronan ansvara, så är förhållandet dermed olika, efter naturen af den 
jord på hvars grund Qvarnarne äro anlagde och hafva sina damfästen.

r.j«Frälse Enligt de här förut, vid alhandlingen om Sågarne, anförde all—
Satcner. männa stadganden, hafva alla Qvarnar å Frälse Säterier, efter såväl 

äldre som sednare Författningar, varit försäkrade om frihet lör Skatt och 
Ränta, hvarföre de icke eller få skattläggas; likväl med villkor att depå 
Säteriets ägor helt och hållet skola hafva sina damfästen, och ej nyttja 
Alhnännings vallen. —■ Till desse förut åberopade stadganden må dock 
här, i afseende å Mjölqvarnar, tilläggas: Kongl. Brej vet till Kam. Coll. 
d. 16 Mars 1725, af innehåll: all sådane Tullqvarnar som äro belägne 
inom Säteriernes Rå och Rör, böra, lika med Ladugårdarne samt Rå och 
Rörs hemmanen, vara ilrån Conlribulioner frikallade; samt Kam. Coll. 
Br. till Landshqjd. i Tavastehus d. 3 Maj 1784 och 21 Nov. 1787, 
som föreskrifva, all alla Tullqvarnar borde undergå skattläggning, utom 
de som å Frälse-Säteri ägor äro inrättade, hviika, enligt Adelige 
Privil., fi'ån Qvarnränia äro befriade. Men af det ofvananförde löl— 
jer, att då Säteriqvamar å någondera sida hafva damfäste å Krono eller 
Skaltegnmd eller nyttja Allmännings vatten, böra de till ränta skattläg
gas, hvilket äfven skall vara genom ett särskildt Kongl. Bref d. 21 Sept 
1791 ytterligare förklarat. Angående
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Angående Tullmjölqvarnar å Frälsehemman, så hafva desse, ■4 Fr als e- 
enligt, hvad likaledes uti löreg. 2:dra Cap. §. 2 är anfördt, tillförene an— hemman. 
setts böra skallläggas, dock sålunda att räntan skulle till endast Rusttjcnst— 
persedlar utföras, hvilket äfven föreskrifves uti ofvanåberopade 1787 års 
Bref. — Men sedermera hafva likväl Qvarnar å Frälsehemman, blifvit till 
vanlig Spanmålsränta skalllagde, och sådane skattläggningar allaredan af 
Kammar-Collegio fastställde, såsom exempel jivarå må anföras Kam. Coll. 
Utslag och Bref till Landshöfd. i Tavastchus d. 23 Oct. 1804. —• Och 
då Räntans bestämmande till Rustljenstpersedlar numera synes så mycket 
mindre lämpclig, som den Bevillning, hvilken tillförene för Rusttjensten 
erlades, upphört, och några Rusttjenstlängder icke vidare upprättas, så 
synes det vara gifvet att Tullqvarnar å Frälsehemman,. de der i alla fall 
redan ifrån äldre lider varit skattläggning underkastade,. numera böra der- 
vid, lika med enahanda Qvarnar å Krono och Skattelägenheler, till van
lig ränta skallläggas. • Men de Frälseqvarnar som tilläfventyrs allaredan 
förut kunna vara till Rustljenstpersedlar skalllagde, lära dervid böra fa 
förblifva.

I afseende å R us t h å 11 s q va r n a r, innehåller Kongl. B ref vet till Rusth&lh- 
Landshofd. i Abo den 2 Dec. 1686, att Kongl. DTaj:t af gunst och 
nå de ville tillåta Rusthållarene att, på samma vilkor som t illfore
ne, få behålla Qvarnrantan af de Qvarnar som ligga på sjelfva 
Rustningsstammens ägor. Delta stadgande liar äfven blifvit utsträckt 
till Rusthållen i de qfrige Länen.—Och som Indelnmgs-Commissaricrne 
hade sig uppdragit att till Ruslhåll utse de bästa hemmanen, och vid 
den liden Qvarn ansågs för ett ibland hemmanens väscndlcligasle förmå
ner j så voro jemväl en belydelig del af Rusthållen försedde med större 
och mindre Qvarnar, hvilkas ränta blifvit i Qvarnlullslängdcrne afkortad; 
hvarförutan jemväl åtskillige större Qvarnar upptogos uti Indelningen, 
med den derå skalllagde ränta, i afräkning å Rustningsräntan.--- Men
då sedermera Ruslbållare ansågo sig berättigade, att ränlcfrill fa begagna 
äfven de sedan indclningstiden anlagde nya Qvarnar, äfvensom de tillök
ningar som skett å de gamla,. hvarutinnan flere missbruk skett, och af- 
korlningen af Rusthålls Qvarnräntor blcf ganska betydelig', så har, i 
anledning af derom gjord hemställan, Kongl. Maj.t, angående Rusthålls- 
qvarnarne i Finland, genom nådigt Bref till Kam. Coll. den 9 Febr.

36
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1802, hvaraf Laudshöfdingarne till efterrättelse erhållit behörig del, för
klarat: huruledes Kongl. Majrt, vid öfvervägande af detla ämne, å ena si
dan anse.tt ostridigt vara, att de Rusthållsqvarnar hvilka ännu äro 
i samma skick, som då Konung Carl XI:s Körfattning af d. 2 Dec. 
1686 utfärdades, mage njuta befrielse ifrån ifrågavarande Räntas 
eller Qvarnlulls erläggande till Kronan -, men deremot hade Kongl: 
l\laj:t å andra sidan funnit, både med innehållet af berörde nådige 
Bref, som endast angår då redan anlagde Qvarnar, och med bil
ligheten instämma, att en slik förmän ej må få sträcka sig till de 
Qvarnar, hvilka sedan den tiden blifvit å Rusthållsstommar, an
tingen å ny o anlagde, eller från Ilusbehofs- förvandlade till Tull- 
qvarnar, eller ock blifvit ökte med jlere stenpar än de då hade. 
Till hvilket nådiga stadgande desto större anledning förekommer, 
som derigenom ingen rubning uti Indelningsverket kan ske eller Rust
ningen försvagas, då Qvarnägaren icke gifver annan ränta, än 
som svarar emot den vinst, han af en sådan inrättning tager, och 
hvilken vid indelningstiden icke var påräknad. Och som denne fråga 
är af en allmän beskaffenhet, så bör, hvad i förberörde måtto dr 
stadgat, sträcka sig till hela Finland, och må räntornes upbäran- 
de, för de Qvarnar som äro, på sätt ofvannämndt är, sedan 168Ö 
tillkomne och sedan skattlagde, räknas enligt Upbördsf örfattningai'- 
ne 3:ne år tillbaka från det de kräfvas, men f ör de som hädanefter 
skattläöuas, från skattläggningstiden. — lläraf följer, att i allmänhet 
de Rusthållsqvarnar som existerat vid Indelningen, och hvilka äro uti 
Indelningsverket i en särskild Column utan ränta antecknade, äro frie för 
ränta och skattläggning, så länge de ej utvidgas, men alt då sådant sker 

Indel/e de böra, likasom andra Qvarnar, skallläggas; livad åter de Ruslhållsqvar- 
Qvamar.nar anogr som redan vid Indelningsverkets upprättande varit skattlagde,

och hvilkas ränta ingått uti Indelningen i afräkning å Ruslningsräntan, 
så synes denne ränta alltid böra komma Rusthållaren till godo; och så
ledes om sådane Qvarnar utvidgas, så att de böra ny skattläggning un
dergå, torde, sedan räntan blifvit efter de allmänna grunderne uträknad, 
derifrån böra afkorlas den gamla räntan, som är påräknad till styrka för 
Rustningen, och endast öfverskottet eller förhöjningen derå till Kronan 

Berusiade erläggas. — Och som Berustade Säterier äro, lika med vanlige Rusthåll, 
Säteriers t;]| naturen af jorden Kröno, och den, genom Adelige Privilcg., Ridder- 
qvamar. sk t ocj2 pg Jess Säterier beviljade skatlfrihet för Qvarnar, icke 
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kan sträcka sig utöfver ordalydelsen, så gäller för Qvarnar å Berustade 
Säterier i alla delar, livad om Rusthållsqvarnar i allmänhet är stadgadt 
och. här ofvan förmäles; hvilkel äfven är bestämt förklarade, uti Kam. 
Coll. B ref Lill LatidshÖfd. i Tavastehus d. 3 Maj 1784.

Alla öfrige Tullqvarnar, vare sig å Boställen eller vanlige Skatte Boställs 
och Kr ono Lägenheter äro utan undanlag underkastade skattläggning ocf 6JriSe . ° ° OO ö Qvarnar.och ranta.

Beträffande åter H u s b e h o fs q v a r n a r n e s skattläggande, så har Husbehojs 
fråga om behörigheten deraf ofta uppstått, och blifvil olika ansedd; hvar- fffffff 
till orsaken torde vara den förblandning emellan Qvarn tull och Qvarn- gande. 
ränta, som uti äldre Författningar igenfinncs. — Den förre antogs som 
en Bevillning samt grundläde de nuvarande Mantalspcnuingarne; och om 
denne Qvarnlull stadgades, uti 1625 års Riksd. Best., 1629 års Qvarn- 
tiills Ordn. m. 11., att den borde erläggas för all Säd som förmalades, 
vare sig på Odal-, Väder-, Bäcke- eller Handqvarnar. Qvarnränta deremot 
synes ursprungeligen hafva varit fästad endast vid Tullqvarnarne. Och 
ehuru således den fordna Qvarnlullen, icke ägde någon likhet eller ge
menskap med de nuvarande Qvarnräntor, utan endast var eu personell 
Bevillning, som snart upphäfdcs och i hvars ställe Manlalspenningarne 
antogos, så hafva dock de om Qvarnlullens erläggande gifnc stadgande», 
blifvit åberopade såsom ett skäl hvarförc Ilusbehofsqvarnarne borde skatt
läggas. Emedlcrtid stadgades, uti 8 §. af 1688 års IJarads-Fogde In- 
struet., alt de Qvarnar som icke egenleligen under något hemman höra 
och i dess ränta inbegrepne blifva, skulle till Special ränta, efter Lands
ortens bruk skallläggas-, äfvensom uti de för Qvarn-Commissionerne år 
1698 utfärdade Inslructioner förordnades, all de Sqnalleqvarnar som kom- 
nie att bibehållas, borde med ränta beläggas; men dervid nämndes icke 
Husbehofsqvarnar, hvilka ock uti 20 Caj». 5 §. Byggn. Balk, benämnas 
oskattlagd Qvarn, der främmande mäld cj linge intas, och hvaraf tyckes 
klart följa, all eget husbehof alltid lick å oskattlagd Qvarn förmalas. — 
Vid sådant förhållande, och då ell bestämdt förordnande om Husbehofs- 
qvarnars skallläggande saknades, voro desse Qvarnar på de fleste orter 
ännu, åtminstone till belydeligaste delen, oskattlagde, ända till seduare 
hälften af förra århundradet, då med deras skallläggande börjades, egen- 
teligen i anledning af Kongl. B ref vet till Kam. Coll. d. 23 Aug. 1768, 
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som förklarade, att alla Qvarnar, utom Odal-Säleriers och Frälsehem
mans, borde till viss årlig ränta skallläggas.

Delta föranledde tdl ålskillige, dels enskildlc dels allmänna besvär, 
men i anledning af Allmogens, vid 1778 års Riksdag uti 11$. af dess 
allmänna besvär, gjorde anhållan, att utan hinder och omgång, å sine 
enskdde skalteägor få bygga Husbchofsqvarnar, har Kongl. Maj:t förkla
rat, på sätt Kam. Coll. Circul. den 13 Nov. 1786 innehåller, att All
mogen härulinnan borde ställa sig till efterrättelse hvad allmänna Lagen 
om sådane byggnader föreskriiver, samt Resol. på Allmog. Besv. den 
21 Jan. 1748 och Kongl. Brefvet d. 23 Ang. 1768 innehålla.

I enlighet härmed halva äfven påminnelser lill Länen afgått om 
Husbehofsqvarnarnes skallläggande-, och sålunda förordnas: uti Kam. 
Coll. Br. till Landshöfd. i JKasa d. 6 April 1785, att alla Ilusbe- 
hofsqvarnar, hvilka ej åro på Frålsegrund anlagde, eller uti hem
manets ranta förut vid skattläggningen intagne *),  ehvad de betjena 
andra med mald, eller, af innehafvarene , endast till eget behof 
nyttjas, kunna ej undgå att med någon derefter lempad skälig 
Taxa till Kronan anses, så långe innehafvarene vilja sig, i brist 
aj' andra och båttre Qvarninråttningar, deraj begagna; hvilkel för
ordnande, Kongl. Maj:t, i anledning af Allmogens i Wasa Län, vid 1786 . 
års Riksdag, deröfver förde klagan, genom Resolution på bemälle All
moges euskildte besvär d. 27 Sept. 1786 till verkställighet gillat och fast- 
stält: uli Kam. Coll. Br. till Landshöfd. i Tavastehus d. 3 Maj 1784 
och 21 Nov. 1787: att aldenslund det icke år tillåtit andra ån Rid- 
derskapet och Adeln å sine Frålseegendomar, att nyttja oskattlag- 
de Husbéhofsqvarnar, så borde alla andra IIusbehojsqvarnar, vare

Uti 1690 års skattläggnings method, som tjenat till efterrättelse uli Åbo 
och Björneborgs samt Nylands och Tavastehus Län, stadgades, att der 
någon oskalllagd Mjölqvarn eller något dugeligt Qvarnställe lydde un
der hemmanet, borde delta vid skattläggningen af hemmanet lagas i 
beräkning och uti dess grundränta ingå; der således Qvarn eller Qvarn- 
slälle, i enlighet härmed, allaredan vid hemmanets skattläggning blif- 
vit beräknadt, följer det af sig sjelf, alt en derå inrättad'husbehofs 
Qvarn, icke kan för andra gången skaltläggas, utan lar hemmanet bi
behålla densamme utan särskild ränta.
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sig å Boställen, Rusthåll eller Henunun, som icke äro inbegripne i 
desse egendomars grundräntor, undergå behörig, skattläggning: samt 
uti Kam. Coll. Bref till Landshöfd. i Kuopio d. 26 Nov. 1768, att 
Husbehofsqvaruar äfvcu i Karelen, skulle skatlläggas; med flcre andra 
särskilde stadgandeu.

Af ofvananfördc finnes således: all Ilusbehofsqvarnar å Frälsc-Sä-Jlu.ibehofx 
tericr oeli Frälsehemman äro, i enlighet med 8 och 14 §§. af 1723 ars “ 
Adel. Privik, ifrån skallläggning befriade: likaså i visse fall Busthålls Säterier 
Qvarnar, såsom förut är uppgifvil; och är denne befrielse från skaltlägg- 
ning, för Ilusbehofsqvarnar anlagde å Frälsehemmans ägor, jemväl ytterli
gare bekräftad och förklarad, uti Kam. Coll. Bref till Landshöfd. i 
Åbo d. 18 Febr. 1782, 19 Oct. 1802, 29 Sept. 1807 m. 11.: men att 
å alla andra hemman och lägenheter slikc Qvarnar böra skallläggas, då dc 
icke allaredan förut vid hemmanens skattläggning ingått i beräkning, hvil- 
kel Skattläggnings inslrurncntcrne i hvarje fall böra upplysa. —• Likväl 
observeras härvid, all Kam. Coll. uti Bref till Lands/iöjd. i Taväste- 
hus d. 12 Junii 1789 förklarat, att då Jiusbehofs Mjölcjvarnar å Pre- 
stabohls ägor upprättade , likmätigt 1723 års Préstersk. Privil., ciro 
for Tullafgijt befriade, så fann Collegium Qvarntullsräntan af 
slike Qvarnar böra framgent såsom tillf orene i Kronans Räkenska
per af kortas; hvaremot öfrige Boslällsqvarnar, för livilka räntan jemväl 
tillförene varit obehörigen af kortad, icke äga någon i Förfallningarnc 
grundad rätt lill slik frihet; af hvilken anledning Kam. Coll. äfvcu, uti 
oflaåbcropadc Bref af d. 18 Febr. 1782 och 21 Nov. 1787, förordnat, 
att alla, å Boställen anlagde Mjölqvarnar, som, efter i förulgångne Sie- 
culo skedde skattläggningar, icke inbegripas i deras grundräntor, borde 
skallläggas.

I afseende å Väder q v ar nar anmärkes dock, att när dessc en- Viider- 
dast äro till husbehof inrättade, och således till ägarens enskilda behof Qt'arnar' 
begagnas, äro de, enligt Kejserl. Circul. Br. den 1 Sept. 1820, ifrån 
all iskatt och afgifl till Kronan befriade, hvarförc någon skattläggning j o • .. ° 7 ° oö r>dera ej ager rum.

Likaså äro alla de på Stadsjord anlagde Väder- och Vatten- Qvarnar it 
qvarnar från skatt till Kronan frikallade, emedan sådant är en följd af litatlJord- 
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de friheter hvarmed jord blifvit Städerne underlagd, och den fria dis
positionsrätt Städerne deröfver äga; hvilket ytterligare upplyses af ett, 
angående Stadsqvarnar, af Kam. Coll. d. 28 Oct. 1784 afgifvit under
dånigt betänkande, som Kongl. Maj:t i nådigt Bref af d. 17 Febr. 1785 
gillat, innehållande ibland annat: att Stadsqvarnar anläggas allenast 
för Städernes eget behof, å deras egen jord, alt deras anläggande, 
såsom oeconomie mål, beror af Magistratens ompröjvande och bi
fall, äfvensom den af en sådan inrättning fallande ränta ingår i 
St a ds- Ca ssan.

3.

Qvarnars förmedling, nedläggande, samt rättigheter och skyldigheter.

Der en Mjölqvam, för bristande vattentillgång eller andra, under 
tidens lopp intränande, omständigheter, blifvit försatt i det skick, att 
antingen derå icke kan verkställas förmalning till det belopp som vid 
skattläggningen varit påräknad!, eller ock att densamme alldeles icke vi
dare kan till förmalning begagnas, så kan, en sådan Qvarn, i förra fal
let förmedlas, och i sednare händelsen alldeles nedläggas, samt den derå 
satte räntan aiföras ifrån Räkenskaperne; hvårom stadgas, uti 64 Re- 
sol. på Allmog. Besv. den 17 Dec. 1734, att, då Qvarnar, genom 
hvarjehanda tillfälligheter, till hus eller vattenfall vore af sämre 
beskaffenhet än förut, så borde Landshöfdingen derom undersöka, 
och där någon Qvarn skulle finnas icke kunna draga den åsatte 
Tullen, då tillse att en jemkad f örhöjning kan ske på någon annan 
Qvarn dit mälden sig vändt, så att Kronan ej må lida och All
mogen rätt vederfaras. — Och hvad Husbehofsqvarnarne angår, så 
följer af stadgandet uti ofvanintagne Kam. Coll. Br. till Landshöf d. i 
TFasa d. 6 April 1785, att räntan för dem erlägges blott så länge in- 
nehafvaren sig deraf begagnar.

Qvarnars Huru förmedling af en Qvarn skall ske, och hvad dervid bör iakt— 
la?as> ar kkväl, likasom i fråga om förmedling af Sågar, icke genom 
någon Författning bestämdt. Af sakens natur, och de rörande hemmans 
förmedlingar i allmänhet meddeltc stadganden, följer dock: att ansök
ningen om förmedling bör inlemmas till Landshöfdingcn, som utställer 
saken till undersökning vid Härads-Syn; dervid icke allenast orsakerne 
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till förmedlingsausökuingen och Qvarnens närvarande tillstånd böra, pa 
enahanda sått som vid iråga om nya Qvarnanläggniugar, utredas, ulan äf
ven, enligt stadgandet uti här ofvanauförde 64 §. af 1734 års Resolu
tion, hvilket jemväl, i anledning af ett särskildt mål, blifvit uti Kejserl. 
Brefvet till Landshöfd. i Heinola d. 2 Ang. 1815 ytterligare förklaradt, 
undersökas hvart den vid Qvarnen förut verkställde belydeligare mäldeu 
numera vändt sig. Protocollet öfver denne undersökning, med Sync- 
Rältcns derå gifnc betänkande, inlcmnas derefter till Landshöfdingen, 
som, i fall fråga blir om förhöjning af andra Qvarnars ränta torde böra 
deröfver höra ägarene, och sedermera meddelar Utslag huruvida förmed
ling må äga rum, och den derigenom minskade ränta, enligt ofvanan- 
förde 1734 års Resolution, åsättas den eller de Qvarnar dil mälden ifrån 
den ifrågasatte Qvarnen vändt sig, om skäl derlill finnes. I händelse 
Landshöfdingen bifaller förmcdlingsansökningcn, bör dess Utslag, på sätt 
jemväl i ett särskildt fall är, uti Kejserl. 13r. till Kandshöjd. i Jlei- 
nola den 15 Oct. 1818, stadgadt, underställas Hans Kejserl. Maj:ts nå
diga pröfning, och om detsamma vunne nådig fastställelsc, konime Qvar
nen alt undergå ny skattläggning.

Då Qvarnar nedläggas eller förfallit i ödesmål, samt ansökning hos Qvamars 
Landshöfdingen göres om den derå skatllagdc räntans uteslutande ur 
Jordebokcn, har den ordning vanligen blifvit följd, att Syn å stället hål- ° 
lits af Krono-Fogden med 2:ne Nämndemän, hvilket, till besparande af 
den drygare kostnad Härads-Syn medför, synes Jämpeligt och uppfyl
lande ändamålet; vid denne Syn, hvaroin äfven Kungörelse torde böra 
utlärdas, skall undersökas, ej allenast huruvida Qvarnen verkeligen är ned
lagd och förstörd och om Qvarnstället är till Qvarninrättning oljenligt, 
eller hvilka skäl föranledt ödesmålet, ulan äfven, hvart den mäld derå 
förut blifvit verkställd numera vändt sig. — Och sedan instrumentet öf
ver denne Syn inkommit till Landshöfdingen, och derefter, i fall fråga 
kan bli om motsvarande förhöjning å annan Qvarns ränta, dess ägare 
deröfver är hörd, meddelar Landshöfdingen dess Utslag, hvilket, i hän
delse af bifall till Qvärnens nedläggande och räntans uteslutande ur Jor- 
deboken, kommer att, likasom alla de frågor som angå förminskning uti 
Kronans räntor, enligt hvad derom redan i föregående 2:dra Capilcl är 
anmärkt, underställas Hans Kejserl. Majcts nådiga pröfning och faststäl- 
lelsc. — Skulle ännu några gamla Ödcsqvarnar vara uti Jordebokcn upp-
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tagne, och räntan derå ärligen under ordinarie afkortningen afföras, så 
Lör Landshöfdingen, enligt livad uti Kam. Coll. Br. till LandhÖfd.- i 
Tavastehus d. 21 Nov. 1787 löreskrifves, föranstalta alt slike Qvarnar 
och deras räntor, blifva i behörig ordning ifrån Jordeboken uteslutne, 
då de, efter skedd, undersökning, icke kunna återuppbyggas.

Tulltagien Ilvad Tulltägtcn, eller afgiflen för mälden, å Tullqvarnarne angår, 
nar. sa kan del sa mycket mindre la bero af Qvarnägaren att densamme efter 

behag öka, som räntan blifvit, efter en viss vederlagen beräkning af 
Tullinkomsten, uträknad och fastställd, och en rättighet, den der inne- 
hafves såsom ett slags monopolium, hvilket i visse afseenden är fallet 
med Tullqvarnar, alltid bör vara genom Taxor inskränkt och begränsad. 

, — I grund häräf stadgades derföre, genom Resol. pä Allmog. Besvär 
d. IG Mars 1739 §. 45, att af Härads-Rätten skulle, i hvarje Bands
ort, eftei' dess beskaffenhet och förra vanligheten, beprofvas, huru 
mycket i Tulllägt erläggas bör, som sedan, af Dandsliöfdingen ef
ter omständigheter ne fastställes, till alla vederbörandes ständige 
efterrättelse; hvarförulan, till förekommande af underslcf och Allmogens 
förorättande, förordnades, att vid alla Tullqvarnar borde, vido Dal. 
S:mts (2 Rub. 40 kop. S:r) vite, hällas väg uti Qvarn, kommandes 
mälden att vägas bäde till och ifrän JYLölnaren. — Och som denne 
reglering af Tulltägten ännu icke allestädes hade blifvit verkställd, och 
våg äfven saknats uli Qvarnarne, så blefvo, i anledning af deröfver förd 
klagan, vederbörande, genom Resol. pä Alltnog. Besv. d. 10 Sept. 1743 

7 och pä Städ. Besv. d. 3 Febr. 1748 §. 27, alfvarhgen erindrade, 
all ofvannämude förordnande ofördröjeligen till verkställighst i hvarje 
Landsort befordraj hvarjemte siståberopade Resol. förklarar, alt Kongl. 
Maj:l icke kunnat bifalla, det penningar, i stället för Tullkappe, må er
läggas, emot vederbörande Qvarnägarcs vilja. —■ Till följe bäraf beräk
nas och erlägges numera öfver hela Finland, med få undantag, Qvarn- 
tullen, eller afgiflen för mald å Tullqvarnarne, med 1 kappc för hvarje 
Tunna af det slags Säd som förmalas.

■ Ä sådane Qvarnar som icke för Tulhnäld äro skattiagde, ulau för 
ägarens eget behof inrättade, får mäld ifrån någon annan ej inlagas, vid 
vite af 3 Daler (1 Rub. 44 kop. S:r) första gången och G Dal. S.mt (2 

Rub.
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Rub. 88 kop. S:r) sedermera för hvarje gäng häremot bry tes, vare ock 
Qvarntullen förverkad, 20 Cap. 5 §. B. B. — För öfrigt anmärkcs, alt 
en Tullqvarn icke eller får tillökas eller utvidgas, med flerc stenpar än 
dcrå vid skattläggningen varit inrättade, och att således mäld å ett, utan 
tillstånd tillökt, och således oskattlagdt, sten par i gammal qvarn, bör 
anses såsom mäld å annan oskatllagd Qvarn. Skulle någon önska att, uti 
en lagligen tillkommen och skattlagd Tullqvarn, få insätta flerc stenpar, 
bör tillstånd dertill hos Landshöfdingen först utverkas, och Qvarncu, i 
händelse af bifall derå, enligt Kam. Coll. Circul. d. 29 Mars 1763 
undergå skattläggning för det tillökte stenparet.

i gång; hvilket äfven är förklaradt uti Kongl. B ref ven d. 3 Febr. 1791 + 
och 9 April 1801 +. —•- Angående de onera som åligga visse Tullqvar- 
nar, samt de friheter Qvarnar härvid i allmänhet åtnjuta, åberopas hvad 
i slutet af 4 $. uti nästföregående 2:dra Capilcl är anförd t. Och ytterst an- 
märkes att, enligt 23 $. af 1734 års Landshöfcl. Instruct. samt 8 §. 
af 1688 års Tlärads-Fogde Instruct., Landshöldingarne samt Krono-Fog- 
darne böra tillse och bevaka, att icke några Qvarnar, som äro till skatt
läggning förfallne, må vara ur Jordebokeu uteslutne, utan alla der in
föras och till ränta skallläggas.

4.
Om Stampverk.

Inrättning af Stampverk tillhör sednare tider. De finnas uti Fin- siamp- 
land, ehuru till ett mindre betvdeligt antal, af 2:ne olika slag, uenili- 
gen Haf res tam par, hvarå Ilafra genom stampning beredes till mjöl, 
och.Kl ä dess tampar eller Valkverk, som äro inrättade för valkuing 
af ylleväf till Kläde. Bägge desse inrättningar drifvas af vatten, och vid 
deras anläggande är således att iakttagas, den ordning och de särskilde om
ständigheter som, vid anläggning af Qvarnar eller Vattenverk i allmänhet, 
äro föreskrefne, dock att vid undersökningar som föregå anläggning af

37
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Stampverk, endast de omständigheter, som, efter dessc verks olika be
skaffenhet, kunna vara lämpelige, böra undersökas och utredas.

Enligt Kongl. Brefvet d. 30 Nov. och Kåm. Coll. derå grundade 
tr. Circul. d. 20 Dec. 1804, böra desse verk, likasom Qvarnar, skatt
läggas till viss ränta, hvarvid tillika stadgas, att denne ränta borde blifva 
en fjerdedel af inkomsten5 men deraf tycks äfven följa, alt de Stamp
verk, som tilläfventyrs endast äro inrättade för ägarens eget behof, och 
hvarå således ingen ceentelig inkomst kan inflyta, icke eller böra skatt- 
läggas. Åtminstone torde det vara säkert, att Klädesstampar, som äro an- 
lagde för en Klädesfabriques behof, icke äro underkastade någon skatt
läggning, emedan de, såsom Tjensteverk, höra till Fabriquen, och såle
des böra åtnjuta den frihet för skatt som, enligt Författniugarne, till
kommer Manufaclurernc och Fabriquerne. — För öfrigt gäller om dessc 
verk, i de delar som härtill kunna lämpas, hvad rörande Qvarnar alla
redan är anfördi, och således är här intet vidare att tillägga.
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4:de ARTIKELN,
Om Personer såsom föremål för allmänna 

Beskaltningeii.
Ifrån äldre tider liar Landets innevånare, i afseeude å den del af Lag
stiftande magten de innehaft, varit fördelade uti 4 särskilde Riksstånd, . 
uemligen: Ridd erskap et och Adeln, Pr ester skåpet, Borgare- Landeu 
ståndet och Bondeståndet. Dessc fyra Stånd utgöra tillsammans Sländer. 
Landets Ständer, och äga, enligt nu gällande Grundlag, ibland andre 
äfven den, ifrån uråldrige tider Sländerue förbchållne, rättighet, att med 
Regenlen rådslå då fråga blefve om nya skatter eller ulskylder, de der 
icke kunna utan Sländerncs begifvande påbjudas; hvarom 45 uti sed- 
naste 17/2. års Regeringsform innehåller: att Konungen ej må, emot 
Pag, Konungaed och försäkran, pä lägga under sätarene nä gra krigs- 
hjelper, nya gärder, utskrifningar, och andra afgifter , utan Rik- 
sens Ständers vetskap, fria vilja och samtycke: samt 5 af För
enings och Säkerhets yleten dat. d. 3 April 1789 ytterligare förklarar: 
Som den råtta friheten bestär, att fritt gifva till Rikets underhäll 
hvad finnes nödigt, sä äger Folket derom en ostridig rätt, at, med 
Ronungen rädslä, jemka, af slä, och Öjverenskomma.

Med afseende åter å Landets innevånares skyldighet att till Staten Personer- 
erlägga ulskylder, och de särskilde friheter en del dernlinnan äro för- ne.siffl~ 
unnade, plägar man indela dem uti Privilegierade och O p r i v i- '""fide' ,l 
legierade. Till de förra höra, Riddcrskapct och Adeln samt Presta- 
ståndet, till de sednarc Ofrälse Ståndspersoner, Borgerskapet, Bonde- ‘a ,cl' 
ståndet och i allmänhet hela den Arbetande classcn. Och huruvidt hvar 
och en af desse Classer är, för sine personer, till Allmänna Ulskylder 
beskaltad, skall här, i största korthet, omtalas; de närmare detaillernc 
häraf, och beloppet af Ulskylderne, kommer att vidare afhandlas uti 3:dje 
Afdelningcn, då fråga blir om dessc ulskylder.

Ridd erskap et och Adeln har ifrån äldre tider åtnjutit sär- -Adelns 
skilde prterogativer, hvilka blifvit bestämde uti de Ståndet gifue Privile- Pjrihaef 
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gier; dc äldste Adelige Privilegierne äro daterade den 8 Oct. 1617, 
men efterhand hafva desse undergått ålskillige jemkningar och förändrin
gar, samt uya Privilegier, blifvit utfärdade, nemligen den 7 Maj 1622, 
vidare år- 1719, samt sluteligen de nu gällande af d. 16 Oclober 1723, 
hvilka, såsom bekräftade uti 52 §. af 1772 års Regerings-Form och 7 
§■ af 1789 års Fören. och Säkerh. Act, böra till Landets Grundlagar. 
De särskilde friheter desse Privilegier tillägga Adeln, i och för Frälse
jorden, äro'allaredan tilllorene uti l:sla Art. 5:le Cap. omtalade; hvad 
dessc Privilegier i öfrigt stadga, är nlorn föremålet för detta arbete, utan 
må här endast nämnas att, enligt äldre stadganden, hvilka uti 1 §. af 
Privilegierne äro sladlästade, och sedermera utkomne Författningar, er
lägger Ridderskapet och Adeln icke några andra personelle utskylder än 
Slottshjelp och Medicinal-Foud, men är deremot befriad ifrån 
Man tals pennin gar, hvilken befrielse sträcker sig äfven till Adelns en- 
skildlc Tjenstefolk. — Likaså är Adeln på Landet, med visse undantag, 
frikallade ifrån Lagmans- och Häradshöfdinge-R än tan, och då 
de i Staderne äga Lus och gårdar, äro dessc, enligt 12 §. af Privileg., 
jrie för all Kronones och Stadsens tunga, undantagandes, Tond- 
Ören, om de äro på ofri grund, samt Brandvackt och Gatläggning. 
— Men desse Privilegier och friheter tillkomma icke andre medlemmar 
af Ridderskapet och Adelen än de som å det, genom Ilans Kejserliga 
Maj:ts uådiga Kungör, af d. 9 Ang. 1816, inrättade Fiuske Riddarhuset 
äro introducerade, jeinlikt Kongl; Forordn. d. 8 Maj 1775, som i detta 
afseende stadgar: alt de som blifvit benådade med Grej ve och Fri
herre värdighet, samt de Adelsmän, hvilka äga rätt till Introduc- 
tion, må vara förbudet, att antaga de dem förlänte Tilliar och 
Sköldemärken, samt att åtnjuta de privilegier och immuniteter som 
den nya värdigheten åtjolja, innan de si/ie Diplomer uttagit, och 
sig till Introduction anmält, samt der vid fullgjort hvad enligt FÖr- 
fattningarne fullgöras bor.

Prester- För P r e s l e r s k a p c t utfärdades dc första Privilegierne d. 28 Nov, 
personelle 1650; desse blefvo sedermera öfversedde, hvarefter förnyade Privilegier 
friheter, blifvit för Ståndet utfärdade d. 1 Oct. 1675, och sluteligen d. 16 Oct.

1723, hvilka sistnämnde, lika med de samma dag fastställde Adelige 
Privil., äro, såsom en ibland Grundlagarna, sanctioncrade, och ännu gäl
lande. Hvad desse Privilegier stadga, rörande Ståndets rättigheter och 
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friheter i afseende å de dem anslagne Boställen, är redan’, vid al handlin
gen om dessc Boställen, nämnt; bär tilläggcs endast, att, enligt 3 i Pri— 
vil., äfven samtelige Lärare vid Universitetet, Gymnasierne och Scholorne 
åtnjuta Presla-Pnvilegier, och räknas således äfven till nyssnämnde Stånd. 
— För sine personer erlägga Preslerskapets medlemmar Slottshjelp 
och Me dicina.l-Foud samt dessutom äfven Man tals penningarne, 
med undanlag af Biskoparna samt Professorerne vid Universitetet, af 
hvilka de förre äro för sig sjelfve äfvensom för deras Hustrur, Barn och 
Tjcnslcfolk, och de sednarc blott för sine egne personer, ifrån Mautals- 
penningar befriade; men ifrån Lagmans- och Häradshö f dinge- 
Räntan äro Preslerskapets medlemmar i allmänhet, då de ej åbo skall
lagt hemman, frikalladc.

För öfri gt är Presterskapet, samt Lärare vid Universitetet, Gymna
sierna och Scholorne, enligt 10 §. uti Privil., befriade från all slags bor
gerlig tunga, för sine uti Släderne ägande gårdar, så länge de, deras' 
Enkor eller omyndige Barn, samma gårdar besitta; likaså tillåtc.s Präster
skapet att, för sine Barns uppfostran eller Hustrurs enkestånd, köpa eller 
bygga sig hus och gård i Släderne, under nyssnämnde frihet. Dock böra 
de i alla händelser lör slike gårdar, då de äro olrie, betala • Tömtören, 
och den så kallade Jordskallcn, samt ansvara för Brandvakters underhåll.

De O privilegierade Stånden erlägga alla un Författningarna T>e opnwl- 
påbudne personelle ulskylder, bestående af M a n t a Is p e n n i n gar, S Lo 11 s- ^tdndéns 
hjelp och M e d i c i nal-Fo n d, samt Lagmans- och Hä r a d s b ö f- personelle 
dinge-Ränta lör dem som vistas å Landet och innehafva egen Rök. 
Likväl äro för Mantalspenningar samt Lagmans- och Häradsböfdinge- 
Ränlau, särskild le befrielser gifne, som framdeles under desse Titlar vi
dare skall utredas. — För öfrigt anmärkes, att likasom Adeln och Pre
sterskapet erhållit särskilde Privilegier, hafva äfven de oprivilcgicradc Stån
dens fri- och rättigheter blilvil stadgade och bestämde genom särskilde 
Författningar, nemligen Korigl. Majits for Rikets Borgerskap och Sta
der ne i allmänhet utfärdade nådige -Försäkran den 23 Febr. 1789 
samt Kongle JYLajtts Försäkran och Stadfästelse å Svenske och Fin- 
ske Allmogens fri- och rättigheter af samma datum, hvilka Författ
ningar äro, uti Fören. och Säkerh. Acten af den 3 April 1789, bekräf
tade såsom hörande till Grundlagarne.
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Allntogen Sluteligen, och då Allmogen i allmänhet njuter visse lindringar, 
'défiiu s" vä^ * afseende å personelle Ulskylder som ock uti Chartce Sigillata af- 
hdra. gifter samt Expeditionslösen vid Landshöfdingc-Embeten, må här till

läggas, att under den allmänna benämningen Allmogen inbegripes, ej 
blott II emmansb ö n der, eller de som äro medlemmar af Bondestån
det, utan.äfven alla de på Landet, utom Städernes jurisdielion, vistande 
personer, som icke äro, eller tiliförene varit, uti någon slags Publiqne 
tjenst, och icke kunna räknas till Ståndspersoner ellci’ till något af de 
öfrige 3 Stånden, utan höra till den Arbetande Classen; men att 
deremot alla dc arbetare och öfrige personer, som äro bosatte uti Stä- 
derne, eller å den under Släderne afhystc jord, hänföras under den all
männa benämningen Städernes innevånare.
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11m wwwme»
Om Skattläggningar.

Med Skattläggning menas, den lagliga förrättning, Iivarvid de fasta 
Lägenhetcrnes ägor eller förmåner, undersökas och taxeras, och derefter 
bestämmes, antingen deras blifvande ränta, eller ock den grund eller det 
skatletal, hvarcflcr den skalllagde lägenheten komme alt utgöra allmänna 
utskylder och onera. — Skattläggningar verkställas således på alla de fa
sta lägenheter, hvaraf ständig ränta skall till Kronan utgöras, således ej 
mindre på hemman, än älven på Sågar, Qvarnar m. 11.

I äldsta tider, då man-ännu icke kunde hafva begrepp om någol^, 
Charlseverk, och kännedom om vidden och beskaffenheten af hvarje Slat/- 
hemmans ägor, följakteligen saknades, var det äfven nödvändigt, alt år- 
liga skattläggningar anställdes.

Genom Helgeandsholms Beslutet, som allaredan är, uti Inledningen 
till l:sta Artikeln af lista Afdelningen, omtaldt och ordagrant rcciteradt, 
blcf det belefvat, att en alluiännelig Jordasyn och ransakning skulle hål
las öfver hela Riket, och att dervid hvarje ort skulle skallläggas till visse 
skatletal, hvara äfven bestämd ränta utsattes: sålunda skulle Upland läg
gas for Markelan d och Öres land, så alt af hvarje 6 öresland (som 
troligen var en hel sättning) sktdle utgöras 3 pund (12 tunnor) Span- 
mål, 1 gammalt Får, Sex öre penningar pch 4 Hushäslar (hvarmccl lär 
menats hästdagsverken eller skjutser) •, en Tunna utsäde räknades för ett 

'öresland. Atskillige andra Provincer skulle skallläggas till Alt ung, Tolf- 
tung och Sjellung, hvilka alla hade enahanda betydelse, i så måtto, 
att hvart och ett af desse skatletal svarade emot 5 öresland, och att 
derföre skulle utgöras, i Landgille eller Ränta, 6, 9 eller 12 tunnor 
Spanmål, efter som jorden var god till.

Den sålunda anbefallte allmänna Skattläggning, blef dock icke öf- 
verallt verkställd, åtminstone icke i Finland. — Uti Konung Gustaf Iis 
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lid utkom år 1568 en så kallad Undervisning ■ for dem som jordref- 
ning eller skattejemkning hålla sk ole, ställt på Kongl. Maj:ts nå
dige behag, hvilken lär vara clt projecl till en allmän Skattläggnings- 
niclhod; men för skattläggningen i Finland blef dock intet lillgjort, förr 
än Konung Carl den IX:de, under den lid han såsom Hertig förestod 
Rikets styrelse, ytterligare aubcfallte en allmän jordransakning och skatt
läggning, efter de uti Hclgeandsholms Beslutet bestämde grunder, hvar- 
oni samma manuscript som upplager berättelsen om berörde Beslut, in
nehåller följande berättelse, som här ordagrant intages, endast med nå
gon förändring af den gamla ortografien: Eflei' detta sålt hafver den 
hogborne Furste Hertig Carl till Sildermanland, Nerike och JF~er- 
nieland, låtit ransaka om Jordalåggning. Atta Tunnors utsade räk
nas för en Marckland jord, åtta Öre råknas för mareken. — Ett 
Öresland, måtes med en 9 alns låna stång, i längden Aderton, 
och på bredden Nie Slånger ; finnes ock stenröser eller berg uti 
åkrarne, så gifves en stång eller två mera, efter som Lågenheterne 
finnas. Dår man ock hafver bredden' och icke långden på en åker, 
och bredden år mera ån 9 stånger, då fy lies längden up af bred
den så mycket det kråfver; sammaledes gors med bredden, dår 
som felar sä fy lies up af långden. Och skall Marek- och Ö ris-land 
uti skatt och afrad låggas efter som han hafver ågorne gode och 
nyttige till. — Fyra jjerdelotter år en Öring, och fyra Örtugar 
åre pä en stäng. Och gores af hvar Såltning, EedinghEambspen- 
7ungar 16, det år en penning af hvar fjerdelott, och 4 penningar 
af hvar Örtug. — Hemmanet skall ransakas om det ligger för en 
half eller hel Såltning. Uti en ,half Såltning år Tre Tunnor och 
uti en hel Sättning Sex Tunnor afgjåld: item huru högt och dyrt 
Sättningen ligger före. Sammaledes löper en stäng pä Örtugen i 
åkerskifte, och dä han år skijft i 24 delar, kallai' man hvar del 
Spansågåll, hvad heller stängen år fyra, fem eller G alnar läng. 
— Sommestådes löper tvä stånger pä örtugen, och dä blif ver Span- 
sågålhen tu sä stort, ty slängen gor dä ej mera ån 12 Spansågåll; 
24 Spansågåll göra en Ortug, 4 örtugar år en Såltning. — Derå följer 
en Råttelse om Jordemåtning. Först skall en Stäng v ära 9 alnar läng.

Pennin ge land år, en stång,, en aln och ett quarter pä lång
den, och en half stäng, tvä alnar och ett quarter pä bredden.

En
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En Ö r tu g land dr 18 stänger pä längden och 3 pä bredden 
eller 9 på längden och 6 pä bredden.

Ett Öresland är 18 stänger på längden och 9 pä bredden 
och thett är en Tunna utsäde efter Uplands mål.

Ett hälft Ö resland är 18 stänger på längden och 4| på 
bredden eller 9 på längden och 9 på bredden.

o ,
Atta Öres säde är ett Mar ck aland, Stänger 144 på läng

den dubbelt, och 72 på bredden dubbelt, det är 25 i hvar längd 
och 27 i hvar bredd.

I anledning af o fvanom förmälde förordnande, blef ock skaltlägg- skatt- 
ningen i Finland påbörjad. Sålunda upplyses af Resol. på Allmog. Be- 
svär d. 21 Jan. 1748 §. 70, att en allmän skattläggning i Österbotten 
för sig gått år 1608, utan att denne dock var grundad på någon ref- inland. 
ning eller ordentelig undersökning af ägorne; och uti företalet eller in
ledningen till Nyländske methoden af år 1690 omtalas, att uti Södra 
Finland, en vid namn Johan Otteson under Konung Gustaf II Adolfs 
tid varit förordnad på jordrefning, och hade han dervid grundat sig på 
Konung Magnus Ladulåses ofvananförde stadga, och i anledning deraf 
iakttagit, alt 1 Tunnas utsäde skulle vara 1 örcsland, och 6 öresland 
eller 6 Tunnors utsäde, ett mantal *).  — Sedermera utfärdades äfven

Anmärknings.värdt är, att uti de ännu gällande Undervisningar för de 
Socknar af Abo Län, der Spanmålsräntan är hufvndränla, belöper å 
en hel skatt, bestående af 32 ören, i Spanmålsränta 6 Tunnor, eller 
samma skatt som, enligt ofvanslående grunder, var stadgad för en hel 
sättning; all i Nyland, stänger, alnar och öresland finnas ibland skatte- 
'talen, samt att der, i några Socknar, 18 alnar är en skatt, som i span- 
mål räntar 2 Tunnor, likasom, efter Ilelgeandsholms beslutet, efter 
Uplandsmål, ett öresland var 18 stänger på längden och rantade 2 Tun
nor. Detta bevisar att våra ännu gällande urgamla Undervisningar och 
skattelal åtminstone äga en historisk grund, oaktadt dcblifvilså mång
faldige, invecklade och bjemna, derigenom att man, vid antagande af 
de nya grunderne, äfven ville bibehålla Landets urgamla beräkningar 
af jordskatten, och sålunda af nytt och gammalt sammansatte ett helt, 
som, så inveckladt och obegripeligt, för den skattskyldige, det än är, 
likväl trotsat nyare tiders fordringar, och ännu äger bestånd.

38
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särskilde Insiruetioner för de, till hvarje Landsort afsände,'Skattläggnings 
Commissarier, hvariblaud här nämnes de af Kammar-Collcgium, till Jord- 
refningen och Skattläggningen i Finland och Österbotten, gifue Instruc- 
tionér d. 3 Julii 1622-och 19 Junii 1633.

De förste Men som grunderne för denna Skattläggning voro obestämde, och 
skatt- behörigt, afseende ej gjordes derå, att enahanda skattctal på särskilde or- 

far/ies ter, enligt gamla undervisningarna, hade högst olika ränta, att till exem- 
brister. pe{ q öresland i den ena Socken hade hälften mindre ränta än i den 

andra, men alt detta oaktadt 1 mantal skulle åsätlas bägge, samt fram
för allt att skattläggningen skedde utan föregången noggran undersök
ning af ågorne, så blef följden af allt delta, all den gamla skattläggnin
gen, samt de fordna mantalen och råntorne, voro högst ofullkomlige och 
ojemna. — I auledniug deraf, och som någon ordentelig Skattläggnings

• , method ännu ej var gifven, men det likväl vid Indelningsverkets upp
rättande var af vigt, alt de hemman som blefvo indcltc, hade en, efter 
sine ägor, skäligen lämpad ränta, hvarmed de kunde äga bestånd i fram
tiden, så uppdrogs åt de på 1680:lalet organiserade Indclnings-Commis- 
sioner, att, der ordentelig ref- och skattläggning ej ansågs nödig, jemka 
mantalen och ränlorne, på de hemman som indeltes, efter deras inne- 
halvande förmåner-, men de lägenheter som funnos tarfva refning, skulle, 
efter den vanlige gamla methoden, skattläggas, enligt Kotigl. Br. till 
Indela. Cömmiss. i Nyland d. 18 Dec. 1690.

Jemknin” Detla blef äfveu verkstäldt, och som vederbörande dervid icke hade 
af den sig någon särskild method föreskrifven, så hafva de hemman, hvilka före 

jZazz^rn-.år 1690 indeltes, icke undergått någon, på viss method grundad, skatt- 
ningen. läggning, ulan hafva deras räntor, ankommit på vederbörandes omtanka 

och urskiljning, hvilken dock torde varit ganska noggran och omsorgs
full, då nästan alla indelte hemman, till närvarande lid, burit de dem 
sålunda åsatte mantal och räntor.

Ordenteli- Kort derefter utkom likväl en fullständig Skattläggnings method, 
ge skatt-efter ]Jaud äro flere tiilkomue. De skattläggningar som derefter verk- 
me födor ställdes, eller ännu verkställas, kallas Methodiske Skattläggningar,-' 
utjdrda- tdl skillnad ifrån dem, som i sednare tider blifvit anbefalltc, genom de 

des' för Finland nu gällande Storskifts-Författningar, de der utgå ifrån den 
princip all ägovidden blir den hufvudsakeliga grund för mantalet och 
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räntan, hvarföre ock de skattläggningar som derefter verkställas vanligen 
kallas Skattläggningar efter det visse Tunn el andtalet. Hvar- 
dera af dessc slags skattläggningar, som till sin grund äro ganska olika, 
skall i följande särskilde Artiklar afhandlas, och dernäst kommer att re
dogöras för Hemmans Förmedlingar, Tiondesättningar, samt 
Såg- och Q v a r n-S kattläggningar.
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l:sta ARTIKELN,
Om Methodiske Ilemindiis-SIiattlägomiiigar.ÖO O

Nalui•en och egenskapen af Me t Ii o disk Skattläggning är, att der— 
vid hvarje slag af ägor och förmåner särskildt värderas och taxeras, till 
sin godhet och afkaslning, efter en dcrlill fastställd melhod, all af denne 
afkaslning så stor del som methoden i hvarje fall bestämmer, ulförcs till 
skatt, och alt summan, af hvad sålunda bör till skatt beräknas, utsältes 
såsom hemmanets eller lägenhetens Grundränta, hvarefter mantal och 
öfrige skatlelal samt Jordeboksräntan bestämmas.

Den första och den enda Allmänna Melhod för Skattläggningar som 
utkommit, är af KongL Maj:t fastställd d. 30 Jan. 1GSS, ocli churuväl 
densamme egentcligen har afseendé på skattläggning af de hemman som 
skulle bytas emellan Frälseman och Kronan, så innehåller den likväl, i 
afseende å ordningen lör Skattläggningar i allmänhet, följande allmänna 
stadganden, hvilka ännu böra vid hvarje skattläggning.iakttagas, och för
denskull här införas, nemligen:.

Allmänna l:o enligt 9 puncten : FÖrr än någon ransakning eller skattlägg- 
sker ,. skall Landtmätaren vara pligtig ajtaga och af mäta äker 

' läggn. och äng till dess utsäde och höbohl, jemte andra ägor och tillhö- 
righeter, anteknandes granneligen jordmånen sä af åker, som äng 
med sine tillhörige annotationer, blifvandes, sedan hemmanets lä
genheter af honom är o af tagne , Häradsliofdingens samt Izlärads- 
fordens , Landtmätar ens , Häradsskrifvärens och Nämndens obliva- 
tion, att jemjora r Nämndens, berättelse om den kunskap de derom 
kunna haj va x emot Chartan och Landtmätarens. annotationer, och 
derefter sedan formera en ordentelig Skattläggningined en tydelig 
beskrifning af alla f öregående- omständigheter..

2.0, enligt 10 puncten:: Strax t vid skattläggningen, och förr 
än de- skiljas åt,, skall hemmanet utsättas, till sitt vissa mantalr 
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jernväl den ärliga räntan, efter hvarje orts undervisning och bruk, 
till sine persedlar, varda uppför dt och till penningar efter Kr ono 
värdering uträknädt.

3:o, enligt 11 puneten: Sedan en sädän rcmsakni/lg och skatt
läggning är skedd,. och af Iläradshöfdingen, Häradsfogden, Landt- 
mätaren och Iläradsskrifvaren samt Nämnden blefven underskref- 
ven, jernväl med Härads Sigille undertryckt,. skall densamme bli]va 
Landshöfdingen öfverlejvererat,. som,, jemte Bands-Bokhallaren, 
skall hafva vidare att Öjverse och examinera,. om ransakningen ef
ter Methoden är förrättad, eller om vid Lands-Conloiret nä got vi
dare dervid mä vara till att påminna, och dä allt sådant är skett, 
sjelfva ransdk- och skattlägg-ningen, jemte dess betänkande, i följe 
af Landshöfdinge-Instructiouen,. till Kongl. Kammar-Collegium skall 
hafva att Öfversända..

Genom ofvanslående stadgades; af hvilka Skattläggningar borde löv-Af hälka 
rättas, men uti Kongl. B ref vet d. 16 Ang. och Kam. Coll. derå grun- 
dade Circul. den 8 Oct. 1806,. är förklaradt, att Iläradshöf dingarne läggn. nu 
hädanefter mäge vara befriade ifrän besväret med' skattläggningars Jurra"as' 
bivistande, samt att desse komma att förrättas af Landtmätaren, 
Kronofogden, Iläradsskrifvaren och tvänne Nämndemän, sedan för
ut behörig undersökning skett, och alla vederbörande blifvit hörde, 
samt alla protester och tvister,. rörande lägenheten som skall skatt
läggas, sluteligen af gjorde p och har Kongl. Maj:t jernväl täckts för
klara, att det hittills vanlige bruk med skattläggningars upläsande 
och påskrifvande vid Tinget,, jernväl, säsom endast ledande till 
mera kostnad för de skattskyldige och vidare utdrägt pä tiden med 
skattläggningar nes- insändande till Kammar-Cöllegii projning, hä
danefter mä upliöra-. — I enlighet härmed skola, alla Methodiske skatt
läggningar, ej mindre å Hemman' än äfveu å’ Qvarnar och Sågar, verk
ställas af ofvannämnde Tjenstemän,. dock att Landtinätarcns biträde ej er
fordras vid skattläggningar å sistnämnde' Lägenheter, på sätt nedanföre 
förmäles.. Och anmärkes här att, likmäligt Kongl. Kam. Coll. Circul. 
d. 5 Febr. 1778,. i händelse af. skiljaktighet Skattläggningsmänncn emel
lan, de lleste rösterne böra gälla, och att i sådäne fall Nämndens yttran— 
de icke för mera, än en röst inå. räknas» Vid Tiondesättningar och Skatt—
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läggningar efter det vissa Tunrielandtalet iaktlages deremot en annan ord
ning, som framdeles skall omtalas.

Huruvida Och angående kostnaden for Skattläggningar i allmänhet, så inne- 
arjvode liållcu siståberopadc Kongl. B ref och Kam. Coll. Circul. d. 8 October 

J lären. 1806, dcrom vidare: hvad angår frågan, huruvida någon betalning 
äger rum. jo r skattläggningar bor äga rum; så hajva Landtmätarenegenom 

särskilde Författningar, fått rättighet, att äjven vid skattläggnin- 
gar beräkna sig arfvode, jemte dagtractamente och resekostnader, 
enär de dem bivista, hvilket dock ej vid vattenverk, eller sådane 
som drifvas af väder, är nödigt, om icke tillika någon jord skall 

■ taxeras, eller nägot strömfall af vägas; men deremot är Kronofog
den och Tläradsskrifvaren, enligt Kongl. Brefvet af den 11 Junii 
1781 och deras Instruction, skyldige att bivista och förrätta skatt
läggningar, utan annan betalning derföre, än den pä Stat dem be- 
städde Lön; äfvensom i anseende till Nämndemännen förekommer, 
att de, enligt Kongl. Förordningen den 6 Julii 1720, böra pä extra 
Kronoj örrättningar., hvaribland skattläggningar i allmänhet är o att 
räkna, underhälla sig sjelfve, aj de dem tillagde Tingsgästnings- 
penningar; börändes dock lösen erläggas for skattläggnings instru
mentet} till den som detsamma upprättar, enär det aj Lägenhets- 
innehafvaren begäres; och äga, i de fall skattläggningar anställas 
för hemmans byten med Kronan, eller i af seende pä förmedlingar, 
desse Skattläggningsmän, ellei' Kronofogden och Fläradsskrifvaren 
samt Nämnden , sä väl som Landtmätaren, rättighet att njuta skjuts 
och dagtractamente samt arfvode, emedan slike skattläggningar, 
icke hafva af seende pä nägon ny förmän eller inkomst för Kro
nan.

Efter dessc anmärkningar, om Methodiske skattläggningar i allmän
het, af hvilka dessc förrättas, samt huruvida någon kostnad derföre bör 

. drabba Lägcnhetsinnehafvaren; följer i ordningen, att uppgifva de sär- 
- skilde methoder hvareftcr hemman blifvit, uti särskilde Landsorter, me- 

thodice skattlagde, och ännu, då fråga derom blir, böra sålunda skattläg
gas, nemligen den så kallade Nyländske mcthodcn som gällt för 
hela Södra delen af Finland, Österbottniska, och sluteligen Wi- 
borgs Läns. Men först skall likväl afhandlas om Ägomätningen och 
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Refningen, såsom grund för all skattläggning; och må här tilläggas, att 
äfven Provincerue Savolax och Karelen haft för sig särskilde Skalllägg— 
ningsmethoder fastställde, men att desse icke kommit att tillämpas, utan 
äro berörde Provincer, i seduare tider, skattlagde efter det vissa Ttrnne- 
landlalel, hvarom vidare skall nämnas uti 2:dra Artikeln-

l:Sta C A P I T L E T,

Om Refningen af ägorne.
Med Ref ning förslås 

ett eller llere hemmans ägor oc 
på Charta aftagne, och till sin

Af hvad förut är nämnt, finnes att något Landlmäleri ej existerat 
i fordna tider. Tomtens storlek och belägenhet i Byn, bestämde, hvarje 
hemmans andel i Byns åker och äng, och belägenheten af dess skiften 
derutinnan. Delta är orsaken till dc många omstäudeliga stadganden om 
Tomters delning, bebyggande m. m. som igenfinnas uti del 4:de och föl
jande Capitlen af Byggninga Balken Lands-Lageu; och ehuruväl desse 
stadganden, genom det sedermera inrättade Landtmäteriet och Chartae- 
verket, blefvo öfverflödige, så bibehöllos dock, uti 1 Cap. Byggn. Balk, 
af vår nu gällande Lag, de gamla stadganden om Tomts läggande i by, 
med den fordna principen all Tomt borde blifva grund för all delning 
och skifte i by, samt att derefter alla andra ägor skulle delas. Och har 
således hela detta Capitcl hulvudsakeligen afseende på den vigtiga be
tydelse Tomter fordom ägde, i afseende å bestämmandet af dess innc- 
hafvares lott i byns ägor.

Den förste kände Författning om Landtmäteriet, är Kongl. In- 
struetion hvarefter Landtmätare sig i alla Landsändar re guler a och 
råtta skote, datum d. 30 April 1635, uti 10 puneter; derefter utkom, 
en af år 1643 uti 17 puneter, angående den geometriska mätningen; en 

len Landlmätare-förrättning, hvarigenomjziw med 
i tillhörigheter, blifva gcomelricc afmätte, 
beskaffenhet beskrifne.
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förbättrad Instructiou år 1088 innehållande 20 puncler för geometriska 
och 14 puncler för geografiska mätningen, och sluteligen ytterligare In- 
struction for Landtmätare i gemen och i synnerhet daterad den 20 
April 1725.

Denne sistnämnde Instructiou, .samt den sedermera i ämnet utfär
dade Kongl. Furordningen om Landtmäteriet i Riket dat. d. 12 Ang. 
1783, äro de Författningar som närmare bestämma sättet och iakttagel- 
scrne vid den refning af ägorne, hvilken hör föregå, ej mindre Skatt
läggningar än äfven Storskiftsdeluiugar, med flcrc dylike förrättningar, hvar- 
vid en noggran kännedom af ägorne blir nödig.

Uti den allaredan förut åberopade 1688 års allmänna Skattlägg
nings method, stadgas, att refning alltid skall ske, innan skattläggning 
vcfkståUes, välförståcndes dock, att der refning allaredan tillförene skett 
vidare refning ej erfordras; detta förordnande upplifvas uti Nyländske 
Skattläggnings mcthoden af år 1690, samt öfrigc delta ämne rörande 
Författningar, och hvad dervid bör iakttagas skall här i korthet fram- 
ställas.

I hvilken Då Iråga är om skattläggning af by eller enstaka hemman, hvars 
ocz/""<7 ägor förut icke äro behörigen refvade, bör Landshöfdingen dertill för- 
hiadtill- ordna en Landtmätare, som utan slikt förordnande ej äger någon mät- 

A/Z‘'nr,'A" ning eller jordrefning sig företaga. Och likaså då en eller ilere del
ägare i by, önska dela ägorne i storskifte, hör ansökan, om Landtrnä- 
tares förordnande att sådant verkställa, inlcmnas hos Landshöfdingen, 
hvilken låter befallning derom, till Landtmätaren , utan betalning, genast 
på ansökningen skrifvas, enligt 45 och 46 §§. Kongl. Förordn. den 12 
Ang. 1783. — Hvad sedan angår Termins utsättande till sådan förrätt
ning, hvilken aldrig får ske nå annan tid än vid bar mark, så stadgar 
derom vidare 48 §. af samma Kongl. Förordning, följande: och som 
ingen inät ning eller delning bor ske, utan att vederbörande delä
gare och grannar derom äro kungjorde, pä det livar mä äga till
fälle sin rätt bevaka, sä bör Landtmätaren, till hvar och en för
rättning, utsätta viss dag och tid, och läta den pä Predikstolen i 
Socknen kungöra, så långt förut, som XI:te Cap. 4 §. Rättegångs 
Balk, om Stämnings tagande till Ilärads-Ting jöreskrifver.—• Aro 

Arrendatorer,
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Arrendatorer, Landbönder eller Betjenter å hemmanen , vare det 
deras skyldighet att sine Principaler derom underrätta; dock bor a 
de förstnämnde så lång tid förut om förrätt ningen tillsägas , som 
ägarene sjelfve ejter lag tillkommer. — ylnnors böra de längre bort 
vistande genom sär skille bref om terminen och förrättningen under
rättas, hvartill Landshöfdingen eller Krono-Betjente, lemna Landt- 
mätaren handräkning, när han det begär. Men om en sålunda ut
lyst förrättning, for upkomne stridigheter eller annat lagligt hin
der, blifvit upskuten, må den,- ejter på Predikstolen fjorton dagar 
förut kungjord termin, åter lagligen jöretagas och af slutas, hvar- 
vid vederbörande äro skyldige alt sig inställa och sin rätt bevaka. 
Om publique Fallmägtiges tillförordnande, så for Krono och Mili- 
tice, som andre i förrättningen deltagande, hemman, anhåller Landt- 
mätaren i god lid hos Landshöfdingen, och de Jlere vederbörande, 
på hvilkas anslaltandé sådant ankommer.

Sedan tcrniincrne sålunda äro utsatte och vederbörande kungjor
de, bör, enligt 49 §. af åberopade .1783 års JKjongl. Förordning, Landt- 
mätaren genast, vid 16 Riksdaler 32 skilliugs (24 Rubel Silfver) vite, 
lemna Landshöfdingen deraf del, då Landshöfdingen äger befalla Krono- 
Betjeningen, att derlill lemna erforderlig handräckning. Skulle något 
uppsköt i förrättningen sedermera, af laga orsaker, ske, bör Landl- 
mätaren sådant, inom 8 dagar, vid ofvahutsalle vite, till Landshöfdingen 
inberätta, och lagligbeten af uppskofvet dervid styrka. — Uteblifver del
ägare ifrån förrättningen, går denne likväl för sig, dock är det den ute- 
blcfne öppet, alt vid nästinfallande Härads-Ting i orten, sitt klander emot 
förrättningen anföra om fog derlill finnes5 icke eller verkar publique Full- 
mägligcs utevaro, uppehåll i förrättningen, då så väl den ena som den 
andra äro behörigen kallade; lag samma vare ock , om någon vägrar att 
underskrifva förrättningen och delningsinstrumcnlct, §. 50 ibid. — Sedan 
förrättningen är börjad, böra, enligt §. 54, vederbörande jordägare an
skaffa nödigt handräckningsmanskap, och må Landtmätarcn för uleblifvande 
och motvillig delägare, lega nödige handtlangare till mätningen, hvilkas 
arfvodc af Krono-Betjente, på Landtmätarens anmodan, genast bör ut
sökas, ehvad laga förfall kunna företes eller ej. — Sedermera iakltagcs, 
enligt §. 55, att Landlmålare, ej må särskildt affatta ett hemmans tillhö— 

t 39
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rige tegar i åker, äng och utmark, som ligger i rätt byelag och teg
skifte, utan åligge då Landlmätaren alt taga af alla byens ägor-, och 
skola Krono-Beljcntcrne tillhålla alla gårdarue, alt, hvar cflcr sin storlek 
och beskaffenhet, laga del i derlill hörande kostnad och handräckning. 

Först un--------Innan dereftcr med mätningen börjas, bör undersökas, huruvida den
™ samftiUiglict e^er det hemman som är i fråga, finnes med oslridige råer, 

ilrån angränsande hemman eller samfälliglieler, skild; skulle någon rå- 
linie finnas stridig; och förlikning deroin ej kan ske, böra tvisteliuierne 
å Charla aflagas, och till Domstols afgöraude förvisas; ulan att delta 
verkar vidare uppehåll i förrättningen, derest tvistemarken icke är af den 
beskaffenhet eller betydenhet, alt den bhfvandc Skattläggningen eller 
Storskiftet deraf berodde *).

*) Detta om undersökningen af råerne, är ej sladgadt uti 1783 års ofvan- 
åberopade Kongl. Förordning, men synes följa af sakens natur, och är, 
i afseende å mätningar till blifvande Storskifte, föreskrifvit uti Kongl. 
Förordn. den 27 Junii 1775 $. 3 och 5; äfvensom 1690 års Nyländske 
method, uti inledningen, likaledes föreskriiver, att före skattläggnin
gen skulle undersökas hvilka ägor under hemmanet rätteligen höra.

Huru mät- Då Mätningen sedermera företages, bör dervid, enligt 57 §. af 
förenämnde Kongl. Förordn., följande stadgande iakttagas: Enkannerli

gen sedaugen måste Landlmätaren vid Jordrefning ellei' geometrisk mätning 
sker, bruka högsta flit och laggranhet, sä att sjelfva ägor ne pä marken, 

och deras ritning pä Chartan, i den proportion som alnemältet för
håller sig till scalan , blifva till alla delar öfverensstämmande.

o
Åkern afmdles med alla sina skiljagtigheter, sä att renar, 

diken, backar, stenrosen , gärdesgärdar, vägar, med andra impe- 
dimenter som i äkern finnas, granneligen ijrån sjeljva åkern skil
jas, i sin tilborliga vidd och storlek utsättas, och icke förslagsvis 
tagas.

Pä samma sätt af ta ges ängen, med allt sitt innandöme och 
skiljagtigheter i bättre och sämre mark, beteshagar, täppor, träd- 
gärdar och tomter, med mera, jemte sjöar, stränder och holmar, 
samt åar och strömmar med deras verk och broar.

Lid skog smätningen bor Landlmätaren äfven bruka en 
fullkomlig noggranhet, och anteckna alla skogens skiljagtigheter , 
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såsom mer och mindre växtelig mark, samt af hvilka slag skogen 
består, berg, backar, mossar, kärr, sjöar, strömmar, bäckar, sand
hedar, vägar, torp, nybyggen och inhägnader, malmstreck och mi
neralier, kalk- eller andra stenbrott, högder med derå stående vä
der qv ar nar, jemte hvad mera deruli finnes, hvilket allt med sine 
namn anteknas och beskrifves.

Rid mätningen äger Landtmätaren noga prof va, jordmånens Graderin- 
art i åker och äng, jemte dess djuplek, läge och häfd, hvilken i ffen' 
beskrifningen anföres, samt om jordmärg på ägorne finnes, tillika 
med jordens utvärtes namn, det vare sig svartmylla, ler eller sand, 
eller huru desse äro med hvarandra mer eller mindre blandade, 
jemväl hvar som finnes skogsmo och gäsjord, kalk- eller klapper
jord, med mera, som skattläggnings methoderne innehålla. — Dess
utom af mätas rågångar, rör och skiljemärken omkring ägorne, med 
skillnad hvilka äro godkände eller tvistige.

Angående uträkningen af ägorne, stadgar vidare 58 : Vträk-Vtrf^fn~
ningen på ägornes areala innehåll f örrätte Landtmätaren med all ° 
aktsamhet, i så måtto, att hela begreppet öfver alla ägorne inom 
rågången, utan skillnad, uträknas i Tunneland ock kapland.

Sedan uträknas skogens, eller utmarkens, eller beteshagornes 
area pä samma sätt, hvar for sig; sammaledes utsättes livad area 
sjöar, kärr, strömmar, berg och vägar särskilt innehajva. Men 
tomter, täppor, humlegårdar , trä- och kryddgårdar, uträknas i 
Tunne-, kappe- eller kanne-land. —■ Så beräknas ock ren åkerjord i 
gärden eller vretar, samt ängarnes rena slotter, i sistnämnde mått, 
sedan hela gärdets eller ängens begrep innom sin stängsel är ut- 
räknadt. — Alla arealuträkningar böra ske, genom de oordentelige 
figurernes fördelningar i trianglar, och deras geometriska beräkning 
efter Scalan *),  och om polett der till någon gång nyttjas, bör den 
vara noga delad, och som oftast jemföras med scalan, till utrö
nande af dess för ändringar.

*) Enligt 43 §. af förevarande Kongl. Förordning bör, Åkerscalan vara nu 
som förr 1000 alnar på 5 decimal tum.

Härefter upprättas Chartan, hvarvid ibland annat, ctdigt 59 Chartan. 
iakltages: att alla figurer derå böra vara till ritning och färg infattade 
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efter sill slagpså att man pä Chartan kan tydeligen skönja skillnaden af 
det ena och del andra: att figurerne märkas med boksläfver eller num- 
ror, hvilkas beskaffenhet närmare förklaras i beskrifningen: all Charlan 
förses med Scala, och Compasslinicr, sä släld för öfrigl alt, dä man be
ser Charlan och läser dess öfverskrift, mä Compassrosen, med sin norra 
visare, velta ifrän ansigtel: alt nijordar, urfjällar, fäbodar, och dylikt, 
som kunna ligga inom andra byars ägor, antingen, om rummet tilläler, 
slutas inom skiljclinier pä sjelfva' Hulvudcharlan, eller i annat fall sällas 
pä särskilde Charlor, m. m. — Desse Chartor skola om vintern renritas 
och förfärdigas, sä att de, jemte tillhörande beskrifningar och pröiocol- 
ler, innan den 1 Maj året näst efter, till Jordägarenc kunna utgifvas.

Chartce Sluteligen uppsattes den sä kallade Chartce beskrifningen,
hvarom 61 §. föreskrifver följande: Sä snart ägorne pä Concepl-Char- 

° ’ tan blifvit fördelte, bor JLandtmätaren genast uprätta en omstän- 
delig beskrifning, hvaruti an föres: l:o när, efter livars befallning, 
f ör hvad orsak , och i hvilkas närvaro, mätningen förrättad blif- 
vit; 2:o af hvad natur eller rättighet, såsom K rono, Skatte eller 
Frälse, den afmälte egendoinen bestar, samt huru stort hvart hem
man är, till mantal, öresland eller annat by amål, och hvilka ägare 
eller äboer där äro: 3.0 inrättas beskrifningen med behörige colunir 
ner eller linier, hvaruti ägornes begrepp, livar efter sin art, mä in
föras: 4:o och som Landlmätaren vid mätningen har måst prof va 
jordmanens art i åker och äng, med mera som föreskrifvet är, bör 
ock sådant i den deremot svarande beskrifningen' noga iakttagas, 
så alt beskrifningen tjenar till upplysning af Chartan. 5:o I bye- 
lag utvise ock beskrif ningen, en rigtig fördelning af utsäde och hö
bord f ör hvart hemman, antingen i byn skett delning eller ej. Jem- 
väl anföres, hvilka hemman hafva utom odalägorne, gjort intägter 
och vretar, antingen å skiftad eller oskiftad mark: (5:o der Ödes
jord finnes, bör i beskrifningen anmärkas, hvad der af är inkräk
tat, och igenom hvilkens för vållande sådant ödeläggande skett, 
Jiuarom Landtmätaren noga inidersoka bör. 7:o Torp innom eller 
utom ägorne, tillika med utjordar, urfjällar och fäbodar, måga 
äfven till sitt läge och godhet beskrif vas: likaledes fisket till sine 
bragder och fiskeslag: dito malmstreck, jemte nyttige ler—, jord- och 
berg-arter, så ock jordmärg; äf vensom gångande verk i bäcktir, 
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åar och strömmar, jemte väderqvariiar, till sm beskaffenhet och 
indrägt: likaledes humle-, träd- och krydd-gårdar, tegelslagerier, 
kalkugnar, potaske- och tjäru-brännerier, samt kolningar med mera: 
8:o skogs- och utmarker förklaras efter Chartans känneteckn, hvar- 
est timmer-, storverks-trän , master, ek, bok och annan lofskog, el
ler ock tall och granuäxter finnas, samt om skogen är knapp, Öm
nig eller medelmåttig. 'Dessutan om utmarken beslår af, stenbunden 
mark, berg, kärr, mossar, ljung, sandhedar, flygsand, med mera, 
eller ock af goda gräsmarker, som kunna uppodlas till åker och 
äng, och om mulbetet det tillåter; så att i allmänhet af beskrifnin
gen kan finnas , rätta beskaffenheten af byens ägor, och hvad till
fällen där kunna vara till uppodlingar. 9:o Rågångs- och Röse- 
beskrifningen, bör innehCdla råslenarnes beskaffenhet, om de äro 
jemstenarör eller visare , samt om de äga den beskaffenhet som lag 
säger; hvar ock icke äger Landtmätaren förbättra eller förnya 
dem, samt i beskrifningen noga upteckna deras beskaffenhet, Vis
ning, läge och afständ ifrån omkringliggande fasta märken, såsom 
berg, jordfasta stenar, backar, dälder, vatten, vägar och broar, 
samt annat mer som till räställets utmärkande tjenar. Äro fasta 
märken för räpuneter godkände, blifua de dä noga beskrifne.

Sedan Refningen sålunda för sig gått, och C har ta, med dcrtill hö- rgier slu- 
raude beskrifmng, år uppsatt och till vederbörande aflcmnad, anbefaller 
Laudshöfdingen vederbörande Skallläggningsmän, att skattläggningen verk- åait- 
ställa. Ocli sedan dessc, efter utsatt och behörigen kungjord Termin, liiSon' 
sammanträdi, blir, enligt förut anförde 9:dc puneten af 1688 års all
männa Skattläggnings Method, deras första åliggande, alt jemföra Nämn
dens berättelse om den kännedom de kunna hafva om ägorne, med Char- 
tau och bcskrifmngen j skulle dervid felaktigheter finnas uti desse sed— 
narc, hvilket ofta kan vara fallet der skattläggningar, såsom åtminstone i 
fråga om förmedlingar händer, komma alt ske efter äldre, för längre tid 
sedan upprättade, Chartor, böra dessc felaktigheter af Landtmåtarcn när
mare undersökas och rättas, och sedan sålunda emot Charlan intet är 
alt anmärka, skrides till sjelfva' skattläggningen, hvarvid den för hvarje 
ort stadgade Skattläggnings method tjenar till efterrättelse. Och komma 
således nu dessc Mclhodcr att närmare framställas.



310 .Andra. Afd. 1 A rt 2 Cap.

2:dra C a p i t l e t ,
Om Skattläggningar efter Nyländske Methoden.

Den sa kallade Nylän dske Skattläggnings Melhod en, ut
gör egenleligen, ett, af dåvarande Landshöfdingen Carl Bonde, till följe 
af Kongl. Kammar-Collegii befallning, i samråd med alla de Lands-Stats 
Tjenstemän i Länet som med skattläggningar hade befattning, uppgjordt, 
och under d. 20 November 1690 till Kammar-Collegii prölhing insändt, 
projecl till Skattläggnings Melhod för dåvarande Nylands och Tavaslehus 
Län. Att denne Melhod sedermera vunnit ordcntclig stadfästelse, är icke 
bekant, men alt detta skett, eller alt den åtminstone varit, äfven af be- 
mälte Collcgium, ansedd för en laglig Skattläggnings melhod, följer der- 
af, alt Collegium , uti Bref till Landshojd. i Abo af d. 27 Februarii 
1699 (enligt livad dess skrifvelse till samma Landshöfd. d. 9 Ocl. 1752 
lillkännagifver), förordnat, att berörde Skattläggnings melhod äfven skulle 
tjena till efterrättelse vid skattläggningen uti Abo och Björneborgs Län; 
i följe hvaraf densamme blifvil följd vid alla de, så väl uti Abo och 
Björneborgs Län som Nylands och Tavaslehus Län, och de delar deraf 
som sedermera blifvil förlagde under andra Län, verkställde skattläggnin
gar å gamla hemman, så vidt dessc skattläggningar skett efter år 1690; 
hvilkel torde vara fallet med nästan alla andra gamla hemman, utom de 
hvilka sagde tid allaredan voro Mililien indclle, och sedermera måst oför
ändrat bibehålla de af Indelnings-Commissionen dem åsalle mantal och 
räntor.

Ifrågavarande Melhod innehåller först en vidlyftig, mindre redigt 
sammanfattad, inledning, om fordna skattläggningen m. m., hvaraf del 
hufvudsakeliga redan är här förut omnämnt, derefter förekommer före- 
skriflerne för sjclfva skattläggningen; och ehuru desse äro nog vidlöflige, 
så har jag dock, med afseende derå, att en betydelig del al hemmanen 
i Finland blifvil derefter skatllagdc, och att denne Melhod, som oaktadt 
sin vigt aldrig tillförene är i tryck utgifven, äfven är i allmänhet mindre 
tillgängclig, ansett ifrågavarande. Skattläggnings Mcthod, böra här in ex- 
tenso ordagrant meddelas, helst ett utdrag derifrån svårligen kan ske, med 
bibehållande af nödig’ fullständighel; den är således af följande lydelse:
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”Skattläggningen företages efter följande melhod som ofÖrgripcligcn 
”förmenas, efter den underrättelse man af denne orten har inhemtat, och 
”Beljcnternes förhör och betänkande här i llöfdingedömct, vara säkrast 
”och tjeuligast all rätta, och vid skattläggningen regulera sig efter, nem- 
”ligen:

”l:mo Ak er n och dess utsäde anses, hvarvid ock jordmonen bör 
”noga achtas och åtskiljas; hållandes man så före, att hvart Tunneland, 
”med 14,000 qnadrat alnar afmält, uti den besta slags jordmånen som 
”är, god svartmylla, Ler med svart mull- och god sandjord t 
”m e d svart mull blandad, kan i anseende till medel äringen i ond<e/z'? “ e " 
”och god tid, årligen kasta utaf sig öfver utsädet 6 Tunnors växt. När 
”nu Bondens arfvode, som här på orten alltid varit skattad till hälften 
”al växten, Kyrko- ocli Krono-Tionden, Präste— och Klockarc-rältighc- 
”ter, Länsmans-, Jagt- och Brofogde-kappan, Djekncpcnningar och an- 
”uat slikt, dragés derifrån, då kan af en sådan, i god jordmån efter en 
”Tunnas utsäde, insamlad växt, blifva igen 2 Tunnor SpanmSl som 
”till ordinarie skatt derupå föras och beräknas.

”M u 11 b 1 a n d a d Ler och sämre m n 11 j o r d, såsom den aldelcs 2.a grad. 

”intet ger sä mycket i växten, så anses den till en fjerdedel mindre, och 
”räknas L| Tunna skatt på en Tunnas Land.

”Speck- eller hård-Ler, och oblandad Sand jord, hålles 3.e grad. 

”för en fjerdedel sämre än god jord, och thy räknas 14- Tunna skatt 
”på en Tunnas Land.

”F1 ö d j o r d ochRödsand s a m l g ä s j o r d af L ös bo 11 en 4,e grad. 
”uti Ler, som hålles för det värsta slaget af jordmån, skattas till half- 
”parten sämre, och synes 1 Tunueland deraf intet högre kunna beläggas 
”än till en Tunnas skatt.

”Är ock Åkern mycket Frostig i ett eller annat slags jord- Ajdrag 

”mån, alt deraf någon årlig eller vanlig afsaknad förmmmes, då synes 
”skäligheten fordra, jemväl till erhållande af någon säkerhet om Räntans 
”rigliga utfallande, så för Kronan som sjelfva åboen, alt hälften af 
”denna uträknade räntan eller skatten, i anseende deraf, inlägges och 
”oberäknad Icmnas, då Tunna efter Tunna i bästa jordmånen utgöres,
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”och så proporliorialiter af den sämre jordmånen, efter det sätt som för- 
”bcniält är. — ”Alen är det intet någon så årlig, helst för stor fara för 
”kölden, eller ock där som situationen vore på några orter så obe- 
”qnäm, sank oclt. vallusjuk, antingen i ond eller bättre slags jordmån, 
”att deraf någon olägenhet och skada på växten befaras, så synes en 
”fjerdcdel (|) af den eljest, eficr det som förberördt är, uträknade skat- 
”ten, böra för den orsakens skull afdragas.

Förajläg- ”Dessutom kommer ock härvid ortens aflägsenhet ifrån köpstäderne 
”ätt considereras: ty fastän uti Tavastland, Staden Tavastehus är belägen 
"nästan midl uti Landet, så är dock ingen handel, eller att Landlman- 
”nen kan få föryllra dersammastädes sina varor, utan hvad som kan ske 
”vid. årliga marknaderne: men han måtte om vintern nedföra sin skatt 
”och spaumål anln: Lill Äbo, Helsingforss, Borgo, eller ock till Slädcrne 
”i Österbotten; derföre synes intet obilligt, att ock, för en sådan be
svärlig utförsel, dragés ulaf hvar Tunnas ränta, g del för den i Nedre 
”Säxmäki och Ilollola samt en del af Öfre Säxmäki Härader, men „de— 
”lar for Rautalampi fjerdiug af Öfre Säxmäki Härad, hvarest Bönderne 
”sins emellan gifva Tunna för Tunna.

”2:do Sedan kommer Äng och Hööbohl alt considereras, af 
”hvad gräsväxt det är, samt huru mycket till åkerns vidmagthållande 
”deraf requireras; och håller man fuller det för skäligt, 1 Tunneland af 
”den besta jordmånen till gödning och Boskapens underhållande fordra, 
”2 Pärmar Skjönevalls höö, men 2-| parm af sämre hööslag och 3 
”parmar Sälling eller Starrhö och Sjöfoder. — ”Sammaledes uppå den 
”andra eller sämre jordmånen behöfves något större ryckt och göd- 
”sel, 2’,- parm till eu Tunnas utsäde af besta höslaget, 3 p armar af 
”medelmåttigt men 3| parm af sälling och starr eller sjöfoder. — Up- 
”på den 3:d.je slags jord m-ån synes äfven requireras, till Ett Tun- 
”ncland, 3 p armar af bästa höö, 3| parm af det medelmåttiga och 
”4 parm ar starr eller sältiug och sjöfoder.

C\ ' ■

”Till den 4:de och värsta slags jordmån kunde fuller vara mera 
”af nöden, så vida den ock behöfver mera gödsel, men dertill synes lik- 
”väl intet mera än nästförbemält är, skäligen kunna anslås, efter som 

”skatten 

Städernc.

dug och
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”skatten af den jorden är ringa, och det således skulle vara nyttigare alt 
”skatllägga höet, och gå åkern aldcles förbi, om mera hö derpå obe- 
”räknadt skulle bestås till skatten; men där äng och hööslag intet finnes DUhabohl 
”tillfyllest, eller aldcles så mycket som här ofvanföre på hvarje Tunne- 
”land, är bestått, så måtte man ändå intet vara för hastig att reducera 
”den vanliga skatt och åkern, till äng, likasom skulle den dessutan intet 
”kunna i längden uppehållas, såvida äng hålles för åkerns moder; ty då 
”var till all befara, det nästan vid alla skattläggningar, en stor inläggning 
”och skadeligt förminskande skulle ske för Kronan. Men man måste vid 
”sådan mangel af höslag, , göra sig först noga och grundeligcn underrät
tad, hurulcdes en sådan åker är lillförene gödd och vidmaglhållcn, om 
”icke defeelen af höet kunde med Löfvet, Tall och Granris, som här 
”på orten mycket tjenar till gjödning och Boskapens underhållande, eller 
af andra hemmanets tillhörigheter, såsom enkannerligen mulbete och ut-

’ rymme i skogen, någorledes ersättas; bör det ock väl considcreras, huru 
”mycket som halm och ärtris, det Bonden äfven till gödning och Bo
skapsfoder åtnjuter, kan derlill förslå; enkannerligen måtte man ock vid 
”en sådan händelse göra sig noga informerad, om icke vid ett slikt hem- 
”mau vore lägenhet till att rödja äng mera till af nyo; eller någre så- 
”danc gande häfdade svedjor och skogsslältar finnas, hvaraf åboen haft 
”och kunnat hafva något höslag, som sker uppå någre orter uppe i Ta- 
”vastland. Skulle nu, sedan allt delta är väl och försigteligen öfvervägat, 

defeelen af höslaget ännu finnas sa stort, att den intet heller således 
”kunde ersättas eller åkern, ulan ett årligil inköp af höö och Boskaps
foder, omöjeligcn vidmagthållas, då synes bättre alt lindra skatten, till 
”så mycket som åkern, kan underhållas med, än den reducera och in- 
”lägga till hööbohl, särdeles om jordmohn är någorledes god; men vore Reduce- 
”den helt odugelig och af den sämsta jordmån, lärer det fuller ändlcli- 
”gen komma till en sådan Reduction, alt af den sämsta jordmånen råk- bristande 
”nas först bägge årens öfverlops åker tillsammans, och inläggas | delar 
”till höbool, den öfriga fjerdcdclen, delas i tu, nemligeu hälften till trä- 
”de, och räknas sedan af |dcl skall, således som ofvantill förmält är; 
”och såsom mest vid alla hemman här i orten finnes ny åker och ut- 
” täppor, så vore ock samma skäl om dem, hvilka, såvida de på något 
”sätt kunna af hemmanets nyttigheter gödas och vidmagthållas, måtte, 
”icke mindre än annan gammal Bool åker, eller jordmånens duglighet

40
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”skattläggas, eller i vidrigt fall, äfven så betäukeligen till hööbohl redu- 
”ceras och inläggas. Dock måtte det med sådan nyåker grant skiljas, om 
”hemmanet som skattläggcs, ligger med andra hemman eller Byar, som 
”tilläfventyrs intet komma under skattläggning, samfällt, uppå li vilken 
”händelse, det bör af Landlmätarcu i synnerhet noga tillses och pröfvas, 
”om det linnes vara lemnat på andra jemngoda ställen, för dem af in- 
”trcssenlerne, som inga sådane inlagor och täppor kunna hafva; eljest 
”skall fällas först en sådan nyåker, och sedan skallläggas så stor del al
lenast, som dervid på hemmanets andel, efter som det af öretalet, sig 
”belöpa kan.

öfver- ”Skulle åter äng och hööslag finnas mera till någon lägenhet, än, 
höbohl. ”efter ofvauskrefue förslag, till hvarje Tunneland betarfvas, då bör först 

”noga tillses, om ock till hemmanet finnes nödtorftigt mulbete, dessulan 
”att icke en sådan öfverlopsäng vore aldelcs nödig alt uiläggas och lem- 
”nas dertill; eljest lägges dertill så mycken jord eller Svinvall som vore 
”tjenlig att uppbrukas till åker och dermed underhållas kunde, så framt 
”icke någon gammal ödelagd åker finnes derunder som tjenlig vore alt 
”upptaga, hvaruppå sedan beräknas skatt cficr ofvauuämude sält, dock 
”att dervid några skälige frihetsår projeeteras för den oupgjordc delen; 
”men vore där ingen lägenhet till att på sådant sätt inlaga eller göra 
”upp åker, eller alt mulbetet intet kräfde någon rätt nödig ersättning, 
”då synes af ett sådant ö fv er 1 o ps h ös 1 a g, en tredjedel (-|) kun- 
”de beräknas till skatt, och de andra två delarne lemnas åboen 
”för dess arfvodc, hägnande och utförsel.

Ersättning ”3:iio Såsom förutan delta, ett hemman och väl inrältadt hushåll, 
'{b<liyerse dess nödvändiga subsistence och uppehållande, icke kan umbära, 
/örnöden-”nödtorftigt bränneved och timmer till egen husbygnad, samt nödig gärd- 

hetvr. ”sje_näfver och bast, ilem Fiskeri och mulbete till husbehof, så ock nå- 
”got Rofvc- och Lin-land i skogen, till kläder och föda för folket, för- 
”ulan löf, tall- och gran-ris till gödande och Boskapens underhållande, 
”som allarcdo här ofvanföre förmält är; så synes billigt, det ock allt så- 
”daut, förr än skogen och Fiskeriet tages under en behörig skattlägg- 
”ning, afdrages och lemnas oberäknadt till någon skatt, jemväl så att, 
”när etldera af sådane nödvändigheter skulle fela, då måste det noga 
”tillses och undersökas hvarmed bristen kan ersältas; lempandes man vid 
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slike händelser det altid sä, om någonsin möjcligt är, att förmanen af 
”det ena måtte igenfylla hvad af det andra kan brista; i synnerhet bör 
”ersättning för slika delar först sökas af skogen, innan man går till den 
”vissa åker och Tunne Räntan. Men skulle uppå somlige orter ingen 
”skog, öfvcrlops fiskcri, eller förmån af något annat, vara till ersättning 
”häraf, som dock noga måtte tillses, då synes det skäligt alt till fyllan- 
”de af sådane brister, nemligen för mulbete, fiskcri, bränneved och tim- 
”mer till husbyguad, som mera saknas, dragés Jdel af hvar Tunna Räu- 
”ta, cllcr den skatt eljest skulle på hemmanet belöpa, men för de min— 
”dre felande -A. del; och står det till skatlläggningsmänncns noga och för- 
sigliga ompröfvande, hurumycket som af sådane nytiighetcr till husbe- 

”hof nödvändigt lemnas och anslås bör. För Bönor och Ärter, samt 
”Rofvor, Hampa och Lin, jemväl ock Kål, som sås uti åkern, kan in— 
”tet heller något hemman särskildt skatlläggas, emedan hela åkern är 
”tillförene, efter dess storlek och uträknade utsäde, en gång skalllagd, 
”till viss Tunneränta, och om således något af sådane persedlar sås der- 
”uti, mera eller mindre, så brister det igen för spanmåls utsädet; dess- 
”utom upgå ock slike varor merendels till husbehof och Folkets samt 
”Boskapens förtäring och underhåll.

”4:to Dernäst kommer Skogen och dess nyttigheter att tagas i Taxatlon 
”ompröfvande, och ehuruväl densamme något differerar, så väl till sjclfva"JSvedje- 
”slaget som jordmånen, ty att en del består af Ahl, Asp, Hassel och H 
”Tall, en del beslår af Björk och Gran som till Svedjeiällande hålles 
”för bättre; dock om den jordmånen är god, synes den intet kunna för 
”en så ringa skiljagtighet, till sjelfva räntan och skattens beläggande, se
pareras ; men det måtte väl ock granneligen bepröfvas när och huru 
”snart en sådan skog, sedan den en gång är nederfåld, kan tillvexa, 
”hvarefter man sedan jemväl, i anseende till hemmanets storlek och dess 
”manskap, kan aftaga och döma, huru stort svedjebruk vid ett sådant 
”hemman årligen kan, utan ett skadeligt förödande af skogen, häfdas, 
”särdeles där som ingen synnerlig åker är, som på några orter i Tava— 
”stehus Län, där hemmanen mest bestå och hafva sin näring och uppe- 
”hälle af svedjande i skogen, antingen under en Tunnas utsäde mer eller 
”mindre, hvilket om det kan ske uti den besta slags jordmånen, synes 
”hvarje Tunneland i ond och god tid, kunna kasta utaf sig, öfver ut- 
”sädet, 4 tunnors växt, och således, sedan Bondens arfvode, som i sko-
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”gen skattas för högre än i åkern, samt de andra förr omrörde utlagor 
”äro afdragne, med En Tunnas skatt beläggas och anses.

”Alen är intet jordmånen rått så god, då sker en sådan propor
tionerad afräkning med skatten, som med åkern och dess jordmån här 
”ofvanföre allaredan förmält är, nemligen, att af den 2:dra slags jordmån 
”utgöres efter en Tunnas utsäde, Jdels Tunna till skatt, af den 3:djc 
”|dels, och af den 4:de och sämsta f Tunna. Alen är en sådan svedje- 
”skog köld och frost underkastad, synes skatten deraf icke mindre böra 
”lindras , än vid åkern förmält är. — Den Svedjcskogcn som bränncs med 
”vältcrslockar, om den fordrar litet större besvär vid bruket, så ger den 
”ock gemenligen en säkrare växt, derförc synes den intet kunna, ifrån 
”denna ofvauberörde, separeras, allenast att jordmånens skiljågtighct ob
serveras, och alt vältcrstockarne kunna liafvas af egne ägor, men måste 
”de köpas annorstädes, så bör skallen modereras till en sådan del, som 
”de kunna anskaffas med, så framl ingen annan nyttighet i skogen kunde 
”eljest ersälta den bristen. — Det finnes fuller ock någon ort, särdeles 
”uppe i Öfre Säxmäki och Hollola Härader, hvarest åboerne hafva ett 
”ringa åkerbruk, men deremot cn'sådan gammal Fältskog, som, då den 
”sås med Rot-Råg, kan öfver 40 Tunnor efter en, och ibland mer samt 
”mindre, gifva i växten, allt som åren kan vara till’, men som den intet 
”är perpeluel, eller af en sådan myckenhet alt den altid skulle tillräcka, 
”och kan icke eller uti mannaminne växa så stor och god igen som den 
”först varit, då den fäldes, varandes ingen annan eller yngre skog så 
”tjenlig till Rot-Rågen; thy synes en sådan skog, icke eller högre kunna 
”skattas än ofvanberördt är, särdeles som att Rot-Rågen sås rätt glest, 
”och intager väl tre dubbelt så stor vidd om ej mera under en Tunna, 
”än som eljest ordinairt till ett Tunneland almätes och besås; varandes 
”ock årsväxten uti sådane stora fällskogar gemenligen köld och frost un
derkastad.

Taxation 
af Kärr

et c/t Kylt
länder.

”Alen af Kärrländer, som uppå några orter finnas och brukas, 
”pröfvav man, för det de gifva merendels ymnig växt efter ett ringa ut
säde, att 2 Tunnor kunna räknas till skatt uppå hvarje Tunland, som 
”till sådant bruk nyttigt och tjcnligt finnes, samt årligen kan häfdas, om 
”hvilket först noga pröfvas bör och undersökas.

”Kytlland som-ock någrestädes brukas, skattas till halfparten 
”mindre; dock om fara är för köld och frost, på sådane länder,’ lindras 
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”skallen som förr omrört är; sammaledes bör ock den afkorlning ske 
”för utförseln af en sädan skogsafrad, uti de vida ailägsne orternc, som 
”vid åkern redan förmält och beskrifvit är.

”Är Skogen ymnig af Furu-Tall, som tjenar till T j ärubrän n er i, Af Tjäru- 
”så bör det, äfvensom vid svedjeskogen, considereras huru snart den kan bra^Tl 
”tillvcxa, och huru stor tillverkning den tål af den varan om året; sedan Kolning. 
”ulföres, i anseende till den svåra tillverkningen och kostsamma forseln, 
”eller som sådane orter där tjärubränneriet här i IJöfdingedömet idkas 
”äro gemenligeu vida ailägsne, hvar 8:de Tunna till skatt. Sam- 
”malcdcs förhålles ock med sådan skog, som, på några orter nära Järn
bruken, åboerne kunna betjena sig af till kolan de; kunnandes, sedan 
”det är noga pröfvat och befunnit huru stor tillverkning härutinnan år- 
”ligcn kan ske, hvar 8: de Tunn skrinda eller Stig Kol till skatt 
”beräknas, och det öfrige lemnas Bonden för dess arbete och utförande.

”Det är fullcr orter hvarest Spilträd och andra Trädkäril föry livas, Af Slöjder 
”men emedan det icke sker till någon quantilet, eller kan anses för nå- 
”gon säker och stadig tillverkning, utan snarare är ett haudlverk eller 
”Slöjde, som följer åboen men icke hemmanet ål, och således kan nu 
”vara någon, men framdeles ingen som dermed torde kunna umgås, tby 
”kunna sådane tillverkningar af Spilträn och Trädkäril, intet skallläggas.

”Men finnes Skog till Timmer och Plankor samt Bräders klyfvan- Taxation 
”de, som kan löryllras, göras och föras till salu, deraf skall ykjdcl råk- 
”nas till skatt, då förut är pröfvat huru stor tillverkning årligen ske kan, 
”utan skogens utödande.

”Och för hvarje famn Ved som de hemman, vid skären och stä- Aj Ved. 
”derne i Nyland, linnes hafva årlig skog att försälja och förslå, utom 
”eget husbehof, göra jemväl ^del till skatt; hörandes ock dervid noga 
”pröfv.as jordmånen af skogen, om. den förr eller sednare kan tillvcxa 
”igen, hvarpå förslaget huru stor del deraf årligen kan foryttras, förnem- 
.”ligast bör sig grunda.

”Af Bast och Näfver säljande, pläga ock några orter här i Lä- AJ Ba.i 
’net hafva nytta, och där fördenskull det kunde pröfvas vid en eller an- ^djLr 
”nan lägenhet vara råd, till att anskaffa och förvttra något af sådane 
"”persedlar årligen, mera än hvad till husbehof tarfvas, ulgöres ock der-
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•”af Jdel till skatt, det öfrige räknas lör Bondens arfvode, förseln och 
”tullen.

Aj- ”5:to Näst detta är Fiskeriet en af de förnämsta hemmanets till—
riskerier. ”hörigheter, som bör vid skattläggningen tagas i consideration, och som 

■”det är mycket svårt att kunna determinera det till något visst, som 
"man med en sådan osäkerhet kan hafva till att förvänta af sjön, så 
”måtte Nämnden och grannarne som kunna hafva vellskap om Fisket, 
”examineras, och det noga ransakas och undersökas, hvad det kunnat 
”öfver husbehof, som bestås utan skatt, årligen importera', och som det 
”sällan är uti fiskerier lika, ulan inkomsten deraf är det ena året mer, 
”det andra året mindre, derföre synes af nöden vara, att ransakningen 
”sker om 3:ne särskilde år, hvad det hvar för sig kunnat förslå, och 
”det lägges sedan tillsammans, och tredjedelen deraf anses sedan vid 
”skattläggningen för en årlig inkomst, livarefter sedan hemmanet skatt
bägges för sjettedelen af den således uträknade och inhemtade 
”summan, uti insaltad Fisk, antingen detta då är Strömming, Lax, 
”Tårsk, Braxen, Id, Sik, Gäddor, Mörter, Ahl eller annat fiskeri; det 
”öfrige lemnas åboen till bekostnad på Not, Nät och Bast, som gemen- 
”ligen, till sjclfva materien af Lin eller Hampa, måtte vid skären eller 
”fiskeorterne köpas af skogsbyarne, item till Folkets lön och förtäring 
”Båt och annor redskap, med möda vid resan, insaltandet och inköpet 
”af Tunnor, men särdeles för sjclfva saltet, som oftast är dyrt.

”Eljest är fuller ock några orter uppe i Säxmäki och HoIIola Hä- 
”rader, hvarest Fisk, i synnerhet Gäddorne, torkas, såsom det ock sker 
”i Nyland med Norssenj hvaraf, sedan man pröfvat och inhemtat etV 
”visst quantum, som till salu brukas och utföras kan, synes så ätt hvart 
”5:te Lisp. deraf kunde föras till skatt, och det öfriga bestås för kost- 
”naden, not, nät, arfvode, och utförseln till Släderne samt tullen.

”Skälfiskeriet har fuller ock på några orter nere i skären, in- 
”bragt i fordna lider en tämmelig inkomst, men det förnimmes nu mer
endels vara aftagit och förminskat, dock där något hemman kunde vid 
•”skattläggningen pröfvas och finnas ännu deraf hafva sin nytta, tyckes 
”det vara' skäligt, att, sedan summan på Skälarne som årligen fangas 
”kunna, är inhemtat och bepröfvadt, efter det förbemält är, Lispund 
”Speck af hvar Skäl, kan till skatt räknas och utföras.
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”Så finnes ock fuller någrc byar i Nyland som med nät i sjön 
”fånga All fog el, men emedan det intet är till något synnerligt quan- 
”tum, och värdet på samma Fogel icke är importerligt, ty synes den 
”intet kunna komma under någon skattläggning, särdeles som allt fogel- 
”fänge är ett Coutingcnt och intet att förlita sig uppå, mer än man af 
”cn sådan flit och möda, dervid måste användas, ändtcligen till husbe- 
”hof halva kunde.

”6:lo Om Humlegård linnes till något hemman och lägenhet, Hummel- 
”målle ock den deraf fallande växt, skattläggas, dock så att hälften af- *ar(l' 
”räknas för Bondens arfvode efter som dermed fordras en stor och kost— 
”sam skötsel med gödande, gärdande, ahl och granris körsel i dess be- 
”höriga lid, stängers uppsättande, humlans afplockande och mera, sedan 
■”ock rötlerne åro behörigen anskaffade; dessutom fordras ock några mar- 
”ker till husbehof och Prästarättigheler jemte hvad till tull och utförsel 
”betarfvas; altså pröfvas det ändteligen, sedau allt sådant afgår, |del af 
”hvarje Lispund som den kan kasta af sig, kunna till skatt beräknas och 
”utföras. Där ock vid något hemman kunde finnas lägenhet att inrätta 
”humlegård å nyo, fast där intet förr varit någon, så måtte jordmånen 
”och lägenheten derlill af Skatlläggniugsmänncrne först noga examineras, 
”och om Landsorten är derlill så tjenlig, samt huru stor humlegård där 
”ock ändteligen kan tjenligeu inrättas, hvaraf sedan skatt beräknas och 
”utgöres, som ofvantill berördt är, dock efter några frihetsårs förlopp, 
”till alt bringa berörde nya humlegård i bruk och fortgång.

”7:mo Finnes Sågquarn under någon gård eller Lägenhet, och s&g- 
”derlill är jemväl en tjenlig och nödig skog, så att deraf något kan för- 
”yttras och bringas till salu, då synes -j^del af Bräderne kunna beräk- 
”nas till skatt, och det öfrige lemnas för mödan och besväret som der- 
”vid användes, samt förseln, tullen och sjelfva quarnens vidmagthållan— 
”de; men om Sågstockarne skola köpas, oqIi halvas annorstädes ifrån, 
”modereras skatten till -j-^del.

”8:vo Lyder någor MJölquarn till hemmanet, som intet tillfö- Mjöi- 
”rene vore skalllagd, räknas hvar 4:de Tunna, af den Tull den kan^^X. 
”kasta ulaf sig, till skatt, och del öfrige blifver till quarnens bebyg- 
”gande och årliga vidmagthållande. Skulle ock något dugeligt quarnsiälle
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”finnas, hvaresl ännu ingen quarn vore bygel, så måtte ett sådant ställe, 
”såvida det är lägligt derå att bygga och den intet emot lag förfördelar 
”någon Odalquarn, icke desto mindre, äfvensom där vore någon quarn 
”anses, och skaltläggas, men för åboen projeeteras någon frihet' för tul
len, till dess quarnen blir upsatt, och t'dl alla dess behörigheter för
färdigad.

Kalk- ”9:no Där Kalkberg finnas på några ägor som komma under 
brunnen, ”skattläggning, bör det först noga efterfrågas och undersökas, om en så- 

”dan vara kan förvttras och afnänias där på orten, eller vid sjelfva Kalk- 
”bruket, uppå hvilken händelse hvar 8:de Tunna synes kunna föras till 
”skatt, af den tillverkning dervid årligen kan pröfvas ske; men om den 
”skulle utföras till salu något långt bort till Städernc, bör, i anseende 
”till en sådan besvärlig forsla, jemväl skatten modereras, alltsom orten 
”där varan kan förvttras, vid skattläggningen kan finnas och pröfvas vara 
”allägscn till.

Tegel- ”10:mo Sammaledes synes ock böra förhållas med Tcgelbrän- 
branmng. »n e r;, där det fcau idkas och hafvas någon inkomst af, så all hvar 

”10:dedel kunna föras till skatt af hvarje 1000:de Tegel som om året 
”kan slås, och där vid orten föryttras straxt; men intet så mycket om 
”det skall med något besvär utföras, hvilket besvär då bör afdragas.

Pähcricr. ”ll:mo De orter i Öfre Säxmäki och Ilollola Härader hvarest nå- 
”gon särdeles förkofring är af Pälteri, såsom i synnerhet Ikornar dier 
”gråverk och Räfskinn, måtte ock fuller anses derföre, samt hvart 6:te 
”Timbcr gråverk, och äfvenså hvar 6:te Räf utföras till skatt, af det 
”man kan skäligen pröfva och inhemla om året kunna hafvas och för- 
”yttras.

Seglation. ' ”12:1110 Vid Skären tyckes ock icke'oskäligt böra achtas, att åboen
”kan ock, om orten och lägenheten så är, utom fiskeriet och andra till— 
”hörigheter, jemväl hafva någon nytta af en bequämlig sjöfart och seg
fa tion, så alt den vid skattläggningen bör anses till en sådan del som 
”åboen deraf pröfvas kunna hafva fördel, fast icke till någon särdeles 
”afgift, likväl till förbättring och ersättning af något annat som kunde 
”fela. , ”13:tio
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”13:lio Blifver ock vid skattläggningarne clt anseende, all om fram- ^yirag 

”deles skulle, här i orten som annorstädes, clt visst Knecklchåll hlifva 
”inrättat, och Bonden dä förse dess Kucckt med hemvist och något af hullet. 

”ägorne alt nyttja, att dä vid skattläggningen sä mycket undandrages.

”14:lo Såsom Dagsverkspenningarnc kunna betalas med sjclfva ar- d<i*s- 
”betet, sä synes ock att hemman kunna skallläggas efter dess storlek för '''rk 
”dagsverken, till sä mänga öke- och drängc-dagsvcrkcn som uppfyller, tillaSSas. 

”efter Krono värdering, dagsverkspenningarnc efter det mantalet som uppä 
”hemmanet blifver satt, särdeles som de kunna af manskapet vid hem— 
”manet som där har sitt underhäll, afläggas, och del är Kongl. För- 
”ordnir likmäligt, alt de in natura prceslcras efter mantalets storlek, till 
”den som äger skallen och räntan af hemmanet, hvarföre de intet kunna 
”räknas af åker och äng eller andra tillhörighelcr; men med Skjulsfärder fardspen^ 
”eller körslor, hvaraf skjutsfärdspenningarne skulle kunna utgå, är här i 
”orten intet nägol som därtill skulle förslå att förljena och inhemla. '

”15:10 Sedan synes intet mera vara igen af clt hemmans apparli- Boskaps- 

”nenlier och af sig görande nyltighcter härå orten, som vid en skall- 
”lägguing komma i consideralion, än tillökningen af Smörräntan af Bo- ° 
”skapen; och kunde fuller sådant importera nägol, särdeles där somnä- 
’ got godl mulbete och höland är, fast man, som del skäligt synes, ville 
”allenast beräkna ^dels stycke Slaglnöt och 5 marker Smör, eller dess 
”värde efter Kronovärdering, af hvar Ko som med hemmanets hö och 
”foder kunde underhållas; förutan deu nytta som kan hafvas af Får, 
”Getter och Svin samt andre kreatur, de jemväl vid hemmanet hållas 
”kunna; men såsom allt det öfriga Finnes i del nogasle vara upräknadl, 
”och till skatt och afgift föreslagit och projccleral, så pröfvas af Boska- 
’ pen ej mera kunna komma till skattläggning och de räntor som efter 
”Jordebokcu samt hemman och mantal hlifva påsatte, än Boskapspcnnin- 
”garne kunna importera, hvilka eller mantalets storlek för Boskapen böra 
”påföras, ulan alt lägga derlill, något af den afgift som flyter al någre 
”andre hemmanets ägor och nyltighcter; kunnandes vid skattläggningen, 
och da räntan sättes och specificeras på hemmanet, i del stället att sä 

”mycket skulle lemnas af hufvudräntan till Boskapspenuingar som de sig 
”belöpa, en sådan del, såsom i smör och får, föres bland Jordeboks-

41
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”räntan, och' alt sådanc persedlar efter förra vanligheten deriblaud jem- 
”väl finnas måge. Det öfrige, hvad Boskapen skail kunna af sig kasta, 
”leirmas till Mantals— ocli Folk—penningar, Lagmans och Iläradshöfdinge 
”Räntan, samt Båtsmans- eller Knecktepenningars utgörande, som ock 
”årligen bör utgå, ocli tillförcnc intet blifvit lemnat något särdeles till: 
”dertill kunna ock Contribulioner och extra ordinarie garder- påkomma; 
”så alt man intet finner en åboe sK9.ll, såvida det någorledcs vill vara 

, , ”lör honom drägeligt här i orten, besväras med någon högre skatt, än 
”1 det föregående allt är upräknadt. Men skulle likväl förutan allt delta 
”llcrc nyttigheter och förmåner, vid en eller annan lägenhet sig befinna 
”som kommer all skattläggas, uti livad helst det då må vara eller kunna 
”bestå, så. måtte ock oförgripeligeu Skattläggningsmännerne sådant noga 
”anteckna, samt pröfva hvad derföre årligen skattas kan, såvida det hem- 
”manet till någon särdeles förkofring tjenar, ulan att del kunde tjena till 
”ersättning af någon annan, till hushållets understöd, tilläfventyrs felande 
”tillhörighet, då det dertill lemnas; men att ock intet må bli tillhakars 
”eller förgätit af allt det som vid. ett hemman finnes och någon nytta af 
”sig kasta kan..

”Såsom nu utaf det föregående finnes, för hvad alle Lägenheter 
”här i orten, så uti Skogs— som Slätt-bygden, Skären och Bergslagen, ' 
”af hvad vilkor och förmåner de må. vara, kunna anses och skattläggas, 
”att deraf en viss summa hafvas kan, aliså kommer del sedan dertill, 
”huru Hemman och Mantal, derå sättas, och formeras bör; och såsom de 
”här i orten allid hvar för sig hafva varit särskildt ocli intet följt hvar- 

J3e/}rf<?Zj47i”andra eller äro blefne räknade för lika: Hafvandcs med Hcnimanta- 
"mantar varit, att hvarje mansdrägt och Bolag är blefvet lagt och hållit

”för ett helt hemman, lägenheten som ett sådant Bolag under sig 
”haft har kunnat vara liten eller större,, och hvarje ett sådant hemman- 
”tal är sedan räknat till Ordinarie eller Jbrdeboks-Ränlan, med det som 
”Skattemarker Alnar eller Öre af sig kasta, 1, 2 obh somligestädes 
”innemot 3 Dal. Silfvermynt tillsammans i penningar af åtskillige per
sedlar, som i undervisningen i Socknen finnes till, samt ock Saltpeter- 
”hjelpen, med Slottshjelpen i Tavastehus Län,, och. Hjelpeveden där och 
”i Nyland, lika mycket af ett litet som större hemman, hvilket de små 
”hemman till icke ringa tunga och besvär är: — Efter Mantalet är 
”igjen räknade och utgjort,. Landtougsgärden, Byguingshjclpcn, Boskaps—
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”samt Skjutsfärds— och Dagsverks-penningar, med Contributioner och cx- 
”tra ordinarie garder, derefter som mantalet varit stort eller litet till: ty 
”synes det ock tjenligast liar i orten att de, nemligen hemman och nian- 
”tal, ännu hvar för sig, efter förra maneret sättas så, att där som ctl 
”hemman af gammalt varit och ännu ett boo och bruk är, .blifver det, 
”utan anseende till lägenheten alt den är liten eller större, vid ett hem- 
”man lemnat; och äfvenså där som någre förr oskattlagde lägenheter 
”komma under skattläggning, sättes på hvarje som Bolag är, och har sin 
”särskilde Tomt och Boställe, ett hemman. — Enkannerligen efter som 
”numera, efter föregående Skattläggnings Methoden, ingen skal t utgöres 
? för hemmantalet sarskildt som åboen graverar, ulan den räknas förr af 
”ägornc och hemmanets tillhörighclcr, till en sådan summa som öfver- 
”allt blir och särdeles sedan till Jordeboksränta efter hemman och man- 
”lal, utan all något hemmantalet vid skattläggningen påföres det icke är 
”tagit af den summa som, efter skattläggningen af tillhörigbelernc, är 
”blifvit. Och ändock det deraf kunde slutas alt hemman och mantalet 
”således kunna följas åt, synes det likväl, förutan det förra, att det in- 
”tet så här i orten tillförcne varit vanligt; intet eller derförc låta göra 
”sig, alt det skulle förorsaka ett bråk uti hemmantalet, särdeles då lä
genheten blifver mer eller mindre än f-, | mantal, som vore emot
”Skogsordningcn och den förra vanlighet, eller ock skulle lägenheten an- 
”lingcn lindras med mindre eller graveras med större mantal, äu som i 
”anseende der ti 11 vara borde. —• Till Mantalet, hvarcltcr som förbe-' Mantalets 
”malt är Gjärdcu och Bygningshjclpcn samt Extra ordinarie Räntornc så- usalta,l(le' 
”som Boskaps-, Skjutsfärds- och Dagsverks-pcnningärnc samt andre på
kommande gärder, beräknas och utgöras, synes det fundament tjenligast 
”lagas kunna, all det formeras och sättes efter den förnämsta egendomen 
”och inkomsten som ett hemman eller lägenhet består utaf; således att 
”om det är på släta åker- eller uti Skogs-bygden, där utsädet är det 
”förnämsta, antingen uti åker eller skog till svedje-, kärr- eller kylt-land, 
”hvaraf Räntan utgöres, då sättes 1 mantal på hvarje 6 Tunnors 
”utsäde i den hosta jordmånen af åker, och 7 Tunnor i den andra, 8 
”Tunnor i den tredje och 12 Tunnor i den fjerdc eller sämsta slags jord- 
”månen, och så proporlionalilcr på det som i åkern mer eller mindre 
”sås; ty af- en tunnas utsäde i den besta jordmånen skattas så mycket 
”som 1^ i den andra, 1-^ i den tredje och 2 Tunnor i den fjerde och 
”sämsta slags jordmånen, efter föregående nicthod. Men är åkern mycket
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”frostig, observeras det som vid åkern, uti förenämnde melhod prccca- 
”verat är, alt, om det befaras deraf en märkelig skada årligen tagas, 
”dubbelt så stort utsäde till mantalet som förbemält är, och om skadan 
”är mindre all befrugta, sättes mantalet derefter som skallen af åkern är 
”modererad till; så att uppå 12 Tunnor Spann em åls Ränta, det 
”vare i god eller värre jordmån, sättes allid 1 mantal, och så der- 
’clter på mera eller mindre Spanmålsränta; sammaledes efter ulsädet och 
”skallen af Skogen till Svcdjc-, Kärr- och Kylt-land, alt enär ulsädet

i någoldcra slaget är så stort, all deraf bör efter föregående method 
”räknas 12 Tunnor Spanmål till skatt, sättes derpå helt mantal: uppå 
”det mera och mindre derefter i proportion, sedan del äfven, som om 
”åkern är förmält, är anscdl om kölden gör skada. Men uti Skären där 
”ringa eller- intet utsäde är, samt vid Bergslagen, eller eljest där som 
”hufvudskalt göres af Fiskcri, Kol, och andra nytligheter af skogen ulan 
”alt deruli brukas säde, där synes Räntan böra tagas till fundament af 
”mantalet, så alt uppå hvarje 27 Daler Silfvermyuts Ränta, 
”som af den förnämsta indrägten vid hemmanet kan hafvas, sättes jem- 
”v ä 1 1 mantal, uppå mera eller mindre ränta derefter jemkat, efler 
"som de 12 Tunnors Spanmålsskatt, som på släla bygden och i skogs- 
”bygden, där som ulsädet är det förnämsta, äro tagne till hvarje helt 
”mantal, gör äfven detsamma efter Kronovärdcring nemligeu 27 Daler 

- ”Silfvermyuts ränta. — Och när hemman och mantal således äro satte 
”och formerade, räknas det ut hvad räntan sig derefter belöper, hvilket 
”sedan afdrages den summa som uppå hemmanet är Jjlifvcl vid sjclfva 
”skattläggningen, det öfriga som deraf igjeublifver, blir så Jordeboks- 
”ränia, uti persedlar som hemmanet kommit alt skatta före, och be- 
”rpiämligast på den orten kan utgöra, tillika med något penningar efter 
”lägenhetens storlek, ulan att sådant nu mera räknas ulaf skattmarker, 
”alnar eller öre efler undervisningen-, blifvand.es så allenast del gamla 
”skallmark-, aln- och öre-talet slåendes för rättesnöre hvarcflcr gran- 
”narncs ägor skilja, och de såsom härtill hvar sin lott och andel i Bya- 
”målet hafva böra, men vid sådanc hemman som numera komma under 
”skattläggning, intet mera brukligt alt uträkna räntan efter; och det för 
”den olikhets skull som är med undervisningen, såsom i förstone' om- 
”rördt och förmält är, och att det gamla skattetalet af alnar, öre och 
”skallmark, målte kunna blifva oförändradt såsom det härtill varit, men 
”ej kunde ske, enär man skulle dela den igjenfunne summan, till afgift af

blifvand.es
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'hemmanets lägenheter i följe af undervisningen, till nya skallmark, al- 
”nar eller örelal, som skulle i längden förorsaka en stor confusion och 
”olägenhet grannarnc i byamålet emellan.”

Denna Skattläggnings Metliod, så grundelig den i sjelfva saken är, 
och så noggrant ett hemmans alla förmåner och olägenheter der blifvit 
afsedde, är likväl i afseende å stilen så inbunden och otydlig alt, sär
deles hvad Mantalets åsättande och Räntans uträknande angår, den med 
möda kan förslås. Dessutom tyckes slutmeningen innebära, alt Jordc- 
boksränlan icke skulle beräknas efter de gamla skattetalen och undervis— 
ningarne, utan utsättas efter pröfning uti de persedlar som på den orten 
kunde utgöras; men delta har likväl ingalunda varit meningen, emedan 
i sådant fall hvarje hemman skulle erhållit stadgad ränta oberoende af 
Undervisningen, hvilket icke skett; utan bar den del af grundräntan, 
som återstått sedan deraf aldragits de å hemman- och man-talet belö
pande räntor, blifvit fördelad på sådane skaltetal h varefter Jordeboks- - 
räntan, enligt ortens undervisning, utgöres, och persedlarna derå sedan 
utförde efter samma undervisning *).

*) Härvid bör märkas, alt vanligen hemmanen af ålder haft sig påförde 
visse skaltetal, såsom alnar, öresland o. s. v., hvilka utgjort grund, 
icke blott lör Jordeboksräntan, utan äfven för hemmanets andel i bya- 
målets ägor; om desse urgamla skattelal vid skattläggningen blifva öka
de eller minskade, gäller det nya alntalet, öretalet o. s. v. endast så
som grund för räntan, men dc gamla skattetalen måste dock äfven bi
behållas såsom delningsgrund för ägorrie eller måttstock för hemmanens 
andel i bym

För alt likväl närmare upplysa rätta förståndet och användandet Vpptys- 
af ifrågavarande Mclhod, såsom den vid de derefter verkställde skaltlägg- metodens 
niugar varit förstådd och tillämpad, torde det icke vara olämpeligt all tillämp- 
här framställa, ett exempel på skattläggning af ett hemman efter denne ”'f^iazz- 
mclhod; hvartili må antagas ett immaginairt hemman uti Hollola Socken 
eller efter dess undervisning:

Enligt ägobeskrifuingen, som vid ransakningen funnits rigtig, inne
har hemmanet, 10 Tunl. åker i 2:dra och 6 Tunl. i 3:dje gradens jord; 
en af åkrarne om 4 Tunl. vidd uti 2:dra graden är ofta utsatt för frost
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skador. ’—Ängarne, utgörande i vidd 25 Tunl., afkasta 16 parmar nie- 
delclassens hö, och tillfälle till vidare ängsodliijg gifv.es ej. — Löfbrott 
finnes dock något till höbobiets understöd; mulbetet är hjelpeligt, och 
skogen för hemmanets behof tillräckelig, men någon afsalu derifrån kan 
ej påräknas. — Fisket är någorlunda godt, och har pröfvats lemna per 
medium, utöfver Imsbehofvet, 8 Lis pund torra gäddor. — Qvarn och 
qvarnställe finnes ej, och icke eller några andra förmåner hyaraf vinst 
eller inkomst kunde påräknas.

Efter denne beskrifning blir följande skattläggnings uträkning: Den hälft 
af åkern som årligen besås är 5 Tunl. i 2:dra och 3 Tunl. i 3:dje gradens 
jord; men med 16 parmars höbohl kan, enligt methoden, ej underhållas 
mera ån 5 Tunl. i 2:dra och 9 kapi, i 3:dje graden; med halm och löfbrott 
anses likväl ytterligare. 23 kapi., och således inalles 1 Tunl. af sistnämn
de åkerdel, kunna vidmaglhållas. Öfverloppsåkern utgör således i hvar- 
dera hälften af åkern 2 Tunl., som, för bristande höbohl, måste sålun
da reduceras, alt deraf 14- Tunl. inläejjcs till höland, och endast 
eller 4 Tuuland beskattas för aker. — Hvarefter hela utsädet, som till 
skatt beräknas, blir: 5 Tunl. i-2:dra och 14- Tunl. i 3:dje gradens jord.

För 5 Tunlands utsäde i 2:dra gradens åkerjord utgör skatten å 1|
Tunna per Tunnclaud................................................ 8-| T:r.

För 14 Tunl.' dito i 3:dje gradens dito dito ............. 2-j.
Summa skatt af åkern 11 T:r.

Men som 4 Tunl. eller 2 Tunlands årligt utsäde i 2:dra 
gradens jord är ofta utsatt för frost, så afdras, af 
den å denne åker, med 34 Tunna, belöpande 
skatt, en fjerdedel eller............................. . . . —• — 26| k:r.

Återstår 10 T:r 3-| k:r. -
För aflägsenheten ifrån köpstäderne afdrages likväl yt

terligare -/gdel af denne-ränta med....... . . — — 16|- k:r.
Hvarefter skatten af åkern blir 9. T:r 16|£

Hvilka 9 Tunnor 16|-J kappar till grundränta ulföres 
efter Kronovärde med........................................ 10 Rb. 32| kp.

Transport 10 Rb. 321 kp.

gifv.es
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Transport 10 Rb. 32 j kp.
Härtill kommer till skatt, af Fisket *del,  eller 1 Lisp.

torra gäddor, som i Kronovärdc utgör................ — — 36 kp.
Vidare är ci att tillägga-

Som hemmanet, efter omkring 9J Tunnas ränta, för 
årligt utsäde i åkern, kommer att erhålla |^-dcls 
mantal, tillkommer till grundräntan: — ' . O
Dagsvcrkspcnningarne för detta mantal . . 1: 14. 
Boskapspenningarne för dito . . — 76.

___________________ — - - 1 Rb. 90 kp. 
ELvarmed hemmanets Grundränta blir 12 Rb. 085 kp.

Häraf belöper å ett hemman:
Jordeboksränta......... — 2G£.ö
Saltpeterhjclp............— 73-1.
Hjclpeved................... ; — 6.
Slottsbjelp ......... — 21^.

Ä l^dcls mantal, hvartill hemmanet 
efter Spanmålsräntan skattläggcs, 

belöper sig:. Gärden . . 2: 71.
Byggningshjelpen......... — 30.
Skjutsfärdspenningar . . 1: 14.
Dagsverkspenningar'. . . 1: 14.
Boskapspenningar........ — 76.

Äterstoden af grundräntan beräknas till 
Jordeboksränta sålunda att hem
manet åsättes:
21- Oreslaud hvaraf enligt under— 

visn.. ulgörcs Jordeboksränta . .
1} Båga hvarå likaledes belöper .
2 Kor . .. . ......................   . . .

1 Rb. 27J kp..

6: _. 5. _

4: — 57?. —
--------60|. —
— ~~ ~~ 12 Rb. 58| kp.. -

Enhgt denne uträkning skattläggcs hemmanet till 1 hemman, 
mantal, 2| öresland, 1| båga och 2 kor, med 12 Rub.. 58| kop. Silf- 
ver grundräntahvarå,, enligt undervisningen, utföres:
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Jordehoks-Ränta:
Penningar .................. __ 592°~3-
2 T:r k:r Spanmål . 2: 21j.
25 kappar Hafra . . . — 45.
14| mark Smör . . . . — 56i.
12-Jl marker Kött . . • — 23j.
2^ parm Hö............ 1: 20.,
1| st. Ökedagsverken . __  09 1 • .
IX st. Dränge dito . — 114. 5 Rb. 52;; kP.

Hemman- och Man-tals Ränta:
Landtogsgärden uti 5

persedlar............ 2: 71.
Byggningshjelpen . . . — 30.
Skjulsfårdspenningar . 1: 14.
Dagsverkspenningar . . 1: 14.
Boskapspenningar . -. . — 76. *
Sahpeierhjelpcn . . . . — 734-
Slollshjelpen .... __ 2ii.

0
Hjelpeveden............ • 6- 7 Pib. 6tL kp.---------------—L 12 Rb. 58-2 kp.

Efter denne upplysning om Skattläggnings melhodens tillämpning, 
må här tilläggas: att sedan alla gamla hemman, uti de Landsorter, der 
denne method skulle tillämpas *),  numera långt före delta äro skaltlagde, 

och

Hvilka 
provincer 
äro skatl- 
la"de ef ler 

länd ske 
met/ioden.

Desse efter „Nyländske methoden skaltlagde Landsorter äro: nuvarande 
Nylands, Abo och Björneborgs samt Tavaslehus Län; och dessutom, 
Witasaari, Saarijärvi, Laukas och Keuru Socknar samt Kuivasmäki, 
Ezeri och Wirdeis Kapeller i Wasa Län: Rautalambi Socken af Kuo- 
pio Län, samt Hollola, Gustaf Adolfs, .Syssmä samt en del af Mendu- 
harju och Jämsä Socknar hörande till S.:t Michels Län; hvilka nyss
nämnde Socknar och Kapeller, före den är 1775 verkställde Läneregle- 
ring, hört dels till Tavaslland och Nyland, dels till gamla Abo och 
Björneborgs Län. — Likväl är, rörande de till Wasa och Kuopio Län 
förlagde delar af fordna Åbo Län och Tavastland, genom Kongl Bref- 
ven d., 9 Junii 1777 och 7 Oct. 1783, åberopade i Kongl. Brefvet den 
7 Nov. 1787, förordnat, att så vidt de ännu icke hade undergalt skatt- 
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och alla Nyhyggen efter särskilde föreskrifter skattläggas, så kan några jvär 
skattläggningar å hemman i berörde Landsorter, ej vidare 'komma all 
verkställas efter samme method, i andra fall, än då Iråga skulle blifva, läggn. 

antingen om hemmans Byten emellan Kronan och innchafvarc af Frälse- Mmera 
.jord, eller om förmedling å ett gammalt hemman, som förut vore efter 
ännämnde metliod skattlagdt och således äfven bör derefter undergå för
medlings skattläggning. — Men dessutom kommer förberördc Nyländskc a>z. meth. 
Skattläggnings method, enligt Hems Kejserl. Majits nådige Kungör. (‘‘̂ P^ 
af den 26 febr. 1828 §. 10, numera äfven alt tillämpas, vid skatllägg- LänsS 
ningen af de, till Wiborgs Län hörande Utöarnc i Finska Viken soms^^rffur^- 
hafva sig påförde Röktal, hvaraf 4 hittills räknats på ett mantal, samt 
de hemmanslägenhcter i samma Läns Skärgård, hvilka hafva så inskränkte 
ägor, alt dessc ej uppgå till 200 Tunneland å mantalet, efter nu stå
ende skattetal. Men Grundräntan, beräknas för dessc lägenheter till 
Femton Rubel Silfver på mantalet, och utgår efter en-särskild under
visning, som framdeles kommer att upptagas j hvaraf äfven följer att de 
uti förenämnde Method intagne sladganden, om Mantalets formerande, 
Dagsverkens och Ladugårdsräntans beräknande till Dagsverks- och Bo- 
skaps-penningar, med mera, icke äro till nyssberörde skäreorl lämpelige;

- läggning borde de efter Karelske methoden, likasom Nvbvffffen i all
mänhet, skattlilggas. J °

utan bestämmes mantalet der, endast efter summan af den skatt eller de 
iänlepcrsedlar som, enligt Methoden, paföres hvar och en af Lägenhe— 
ternes nylligheler eller förmåner, sedan likväl desse räntepersedlar blifvit 
till Kronovärde utförde. x
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3:dje Capitlet,

Om Skattläggningar efter Österbottniska Methoden.

skatt- Enligt hvad förut är anmärkt, hade cn slags skattläggning, redan 
läggning, of gQg öfvergått Österbotten, men som denne saknade alla bestämde 
'botten grunder, och de dervid hemmanen åsattc mantal och räntor således icke 
historia. voro efter lägenhcterncs ägor och förmåner lämpade, så hlcfvo Metho- 

diske skattläggningar äfven i sagde Landsort påbörjade, och synes Ny- 
läudske methoden jemval der hafva blifvit följd-, men som densamme icke 
fanns vara till Österbotten lämpelig, så blcf, genom 25 §• al Resol. pel 
Allmog. Besv. d. 16 Mars 1739, förordnät, att Landshöfdingcn skulle 
låta vederbörande Landsbetjente i orten upprätta project till en lämpelig 
Skattläggnings method för Österbotten, hvilket projcct, sedan vederbö
rande blifvit deröfver hörde, skulle till Kammar-Collegium insändas, att 
vid nästa Riksdag skärskådas samt fastställas. Detta torde sedermera äl
ven blifvit verkstäldt, hvarföre ock, uti 70 §. al Resol. pel Allmog. Be
svär den 21 Jan. 1748, förklarades, att alla de hemman och ägor, 
som i sednare tider icke blifvit melhodice refvade och skattlagde, 
fordersammast böra geometrice af tagas, hvar,ef ter skatlläggningar- 
ne, likmätigt den nu for orten utkommande nya Skattldgnings me- 
thode , bora skyndesammeligen verkställas. Och emedan den hem
manen hartills ålagde skatt icke ägt behörig grund, ty bör ej eller 
den' förmedling pd räntan, som ett eller annat hemman skäligen 
kan finnas förtjena, orsaka någon rubning hvarken uti åboernes 
ägande-, skatte- eller besittnings-rätter. — Kort derelter utkom äfven 
den utlofvade Skattläggnings Methoden, hvilken är daterad den 25 Julii 
1749, med Kongl. Maj:ts Egen höga underskrift, och af följande lydelse:

”Skattläggnings Methode för Österbottens Höfdingédöme, hvarefter 
”alla till ett hemman hörande ägor och lägenheter, vid skaltläggandet 
”komma att anses, på sätt som följer, uemligcn:

Jlcrnjt ”l:nio Hvad Åkern angår, så kommer sjelfva jorden noga att ob- 
taxation. ”serveras, hvilken fördelas i Fem Grader.
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”Första Graden, ett Tunland i svart mylla, Ler med svart mylla, 
”klapperjord af god lera som har stadig grund, så ock god sandjord 
”med svart mylla beblandad, pröfvas under medelmåttig växt kasta af sig 
”Sjette kornet, utsädet deruti bcräkuadt.

”Andra Graden, ett Tunneland, af klapper jord, sandmylla och 
”sandblandad lerjord som halver ringa matmull, kastar af sig F c m t c 
”k o r n e t.

”Tredje Graden, svager Lerjord, samt sand- och ler-mylla, 
som ej har stadig grund, så ock någorlunda god sandjord, kan gifva 
”F jer de Kornet.

”Fjcrde Graden, svag sand, specklera, Ullo- och Björke-jord 
”samt Gäs-, Kärre- och Äfje-jord, anses till Tredje kornet.

”Femte Graden, hvit Fleg och Vatusand, samt måssjord, ka- 
”star af sig Andra kornet eller Två Tunnor efter TunJandct, med 
”utsädet inberäkuadt.

”Den jordmonen som icke gifver Andra kornet, är icke värdt att 
”kosta något arbete på, och bör fördenskull icke skattläggas såsom åker, 
”utan under höbohlct beräknas.

”Hvad nu desse jordarter, efter den för hvarje grad utsatte ariu- 
”gen, af sig kasta, deraf kommer först utsädet att dccorteras, och sedan 
”Krono- och Prästa-Tionden; af det som öfver blifver åtnjuter åboen, 
”till sitt uppehälle samt allehanda extraordinarie utgifter, trefjerdedelar, 
”den öfriga fjerdedelen beräknas till grundränta å 2^ Daler Silfvermynt 
”Tunnan.

”Skulle ock någon del af åkern vara så stor frost underkastad, att 
”deraf merendels alla år saknad förspörjes, så må, af hvad samma del 
”kunde af sig kasta, |del, |del å -|€lelar, allt som skadan mer eller min- 
”dre pröfvas, derpå kortas.

”2:do Beträffande Äng och Höbolet, så emedan höslagen uti Taxatlo/t 
”Österbotten delas uti 3:ne Classcr, såsom i den Första Väplings och an°' 
”fint hårdvalls hö blandadt med fin Tåtel. I den Andra, Sälting, finare 
”starr och hårdvalls hö med grof Tåtel blandad, och i den Tredje
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”Classen, Fräken, grof -starr, tagelstarr och hvarjehanda gröfre slags 
”hö; ty måste vid refningen hvarthera slaget för sig noga separeras, och 
”sedan i skattläggnings instrumentet summavis under sine särskilde Clas- 
”ser införas; livarjcmte den del af den svagaste åkerjordmånen, som vid 
”ett eller annat hemman kommer att inläggas och till äng reduceras, hör 
”under höbolet observeras.

”Af höväxten- i Första Classen lemnas oberäknade, en Parm på. 
”hvart Tunnclands utsäde, till dragarefödan *),  resten beräknas till skatt 
”på följande sätt, ncmligen:

*) Detta stadgande om beloppet af det hö som borde anslås till åkerns 
underhåll, blef efter ordalydelsen så förstått, att om Första Classeus 
hö ej fanns på hemmanet eller ej spisade till, skulle så många parmar 
af andra och 3:dje Classerne dertill beräknas och anslås, som svarade 
i värde emot det bestämde parintalet af första classeus hö, och för öf- 
rigt tillämpades detta stadgande äfven så, att en parm hö beräknades 
för hvarje Tunneland åker och således äfven för den del deraf som år
ligen var i träde. Genon» Kongl. Brefvet d. 25 April 1765 förklarades 
derföre, att, emot meningen af 1749 års Skattläggnings method, . till 
dragarefÖda icke lår afdragas bättre hö än vid hemmanet finnes, samt 
att eu parm hö skulle beräknas för hvarje Tunnelands ärligt utsäde, 
men aldeles icke för den delen af åkern som årligen trädes; livilket 
upprepades och bekräftades, genom 58 b af Besol. på Allmog. Besv. 
deu 4 Mars 1774 Och sluteligen förklarades härom, i anledning af 
Landshöfdingens förfrågningar, uti Kongl. Brefvet till Landshö fd. i 
74rrasa d. 6 Dec. 1774, alt livad den frågan angår, huruvida de på 
förenämnde origliga grund upprättade skattläggningar i Österbotten 
böra äga bestånd eller om de böra genom ny uträkning ändras och 
rättas, så emedan någre skattläggningar i Österbotten ännu icke 
bli] vit faststälde, i anseende till de origliga begrepp om dragare- 
födans beräknande, som Skallläggningsmännen fattat, och ett så
dant origtigt beräkningssätt skulle lända Kronan till ansenlig för
lust uti de årliga räntorne om del finge äga bestånd,. ty fann Kongl. 
Maf.l det ej böra ställas i tvifvelsmål det ju ett, så origtigt beräk- 
ningssätt bör ändras och rättas. — Och beträ ffan.de sednare omstän
digheten, eller frun hvad tid räntan som genom ett sådant ändrande 
och rättande tillkommer, bör beräknas och uppbäras, så aldenstund 
Kongl. Besol. af den 4 Alars samma år, ej så tidigt utföll att rän
tan och mantalen for detta år kunnat rättas och .Allmogen derjöre 
debiteras', fördenskull borde den nya räntan och mantalen ifrån det 
nästkommande årets början begynnas, och ijena till grund för. upp
börden.

ffan.de
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”För en Parm hö i Första Classen å 27 cubik alnar utsattes 16 öre S:mt. 
”livar Parm i den andra ............................. ............................ 10| öre S:mt.
”och livar Pann i den tredje Classen allenast................... 8 öre S:mt.

”3:iio Skog o c li Mulbete angående, sa ökas för fångeskog och Slog-ens 
”mulbetet, allt som det är godt till, 4, 6, å 8 öre Silfvermynt för hvarje taxatu>’1, 
”Tunlands ärligt utsäde som åkern beslår af. „ *

”Ar där Timmerskog till husbehof, -så ökas ännu lika myckel der- 
”till i samma proportion, för Tunnelandel af åkern som årligen sas.

”Kan af Skogen göras afsalu, så beräknas hvar åltondcdel till rän- 
”la, af allt Timmer, Bjelkar och Plankor samt Bräder, som årligen och 
”med bestånd i längden kunna, huggas och tillverkas vid sjökanten, samt 
”utan särdeles, bekostnad utföras till stranden eller Laslageplatscn; men 
”är skogen allägsc från sjön och Släderne, och åboen likväl hafver till— 
”fällc att föryttra förenämnde tillverkningar, då föres allenast en tolftc- 
”dek till ränta.. » I

'”Om ock lägenheten medgifver att någon Ved kan i Städcrne för- Tjäru- 
”säljas, eller någon Kolning till afsalu göras, så räknas äfven deraf en t,rann,n5- 
”åltondcdel till skall. Kan där idkas T j är ubränncri, så bör,den, som 
”icke har till alsätluingsplatsen mera än emellan 2 och 4 mil, skatta hvar 
”Åttonde Tunna, emellan 4 och 7 hvar Tionde Tunna, ifrån 7 till 10 
”mil livar Tolfte, ilrån 10 till 12 mil hvar Fjortonde, och ifrån 12 till 
”15 mil. samt mera,, hvar Sextonde Tunna.

”Där S v cd j cl and tillätes, tillses först hvad skogen med bestånd Svedje- 
”i längden kan tåla, och sedan taxeras ett Tunneland Svedje-Råg, i bä- 
”sta jordmobn, till en Tunna Spanmål i skatt eller 2 Dal. 8 öre S:mtj 
”den dernäst till 24 kappar eller 1 Dal.. 22 öre; näst densamme till 16 
”kappar eller. 1 Dal. 4 öre, och 1 Tunland i den allra sämsta jordmo- 
”nen till 8 kappar eller 18 öre allt Silfvermynt. — Alen äro Svcdjclan- 
”den på. sådane orter, belägne, att de äro underkastade någon olägenhet 
”af köld, äfdrages. en åltondcdel af ofvauanförde-summor.

”4:to Fiskcr ier ne skattläggas således: att för godt husbeliofs- Fulm. 
’fiske, beräknas 16 öre- Sant’ på. hvart helt mantal, och för svagare 8
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”öre samma mynt, samt proportionaliter 8 mindre hemman. Där ymni- 
”gare Fiskeri är, antingen i Insjöar eller Salltsjön, så att någon del år- 
”Jigcn kan föryttras, bör livar sjette Tunna af insaltad fisk, som öfver 
”husbehof årligen fångas, till ränta utföras, sedan hvar fiskesort separe- 
”rcrad och utnämnd är, hvarelter dess särskilda Kronovardie observeras 
”kan. — livad åter Torr fisk anbelangar, så beräknas hvart femte Lis- 
”pund till skatt efter Kronovärdic.

Humle- ”5:to Af Humlegårdar beräknas 2 öre i skatt af hvarje 100 
gard. ”stänger, och i fall lägenhet vore att utvidga Humlegården, och marken 

”dertill tjenlig pröfvas, så bör sådant likmätigt Förord ningarne äfven iackt- 
”tagas, samt efter dess storlek och godhet ränta derpå beräknas.

Qvamar. ”6’.to Vid Quarnars skattläggande är att märka, att om några 
”Mjölquarnar redan äro bygde till alt mala för Tull, men ännu icke blif- 
”vit skatllagde, eller ock lägenhet dertill gifves, att slike Tuliquarnar, 
”utan Kronans Odalquarnars förfång, hädanefter kunna inrättas, hvaroni 
”först lagligen ransakas bör, så måtte, i fall tillstånd dertill lemnas, först 
”pröfvas, hvad tillförsel af mäld dertill kan hafvas, sedan huru många 
”Tunnor om veckan eller månaden, på samma quarn kunna malas, och 
”om sådant hela året igenom, eller ock allenast höst och vår, kan ske. 
”Hvarelter Räntan bör modereras och lempas så, att F jer de parten 
”af fallande Tull-Spanmål blifver Räntan som efter Kronovärdic uträk- 
”nas. — Sammaledes bör ock på de ställen där ingen Spanmål utan Con- 
”tante penningar i malare lön uppbäres, fjerdc parten af allt det som 
”året igenom för mäld kan inflyta, blifva sjelfva Räntan som i Jordebo- 
”ken införes j dock med förbehåll, att quarnägare sedermera icke må för- 
”höja dess quarntull öfver det som han vid skattläggningen angifvit sig 
”vilja mala före, så framt han icke förut hos Herr Landshöfdingcn i or- 
”ten, sig derom anmäler, och i proportion deraf åtager sig större ränta. 
”Till hvilken ända alla Tuliquarnar, ehvad Tulltägten sker i spanmål 
”eller penningar, måste på förenämnde sätt särskildt skattläggas och intet 
”dragas under hemmans räntan.

Mantalets ”7:mo Hvad sist Mantalets påsättande vidkommer, så hör, 
iisättande, likhetens skull emellan hemmanen i hvar Socken, Mantalet på ett 

”hemman som skattlägges, formeras efter dess grundränta i proportion 
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”af det daler- och öre-tal, som på ett helt mantal i den Socknen, efter 
”undervisningen, beräknas, där det skattlagde hemmanet är bclägit; Ilvar- 
”vid Skatlläggningsmännernc icke böra binda sig allenast vid de mindre 
”bråken, som en half, cn tredjedel, cn fjerdedel, en sjcttcdel, och en 
”åttondedelar, samt derefter. göra något afslag på grundräntan, såsom i 
”några förut inkomné skattläggningar fmnes vara skedi•, ulan kunna de 
”betjena sig af nittio sjettedelar till nämnare, så att enär grundräntan öf- 
”verstiger den summan, som af ett hemman om ^dels mantal bör utgö- 
”ras, men hinner cj dertill, att det för ett helt kan räknas, mantalet då 
”må blifva ||delar, delar eller delar, och så vidare med mindre 
”hemmansdelar, allt som mantalet närmast öfvereusstämmer med sjelfva 
”grundräntan. Stockholm i Rådkammaren den 25 Julii 1749.’’

Angående sistnämnde omständighet, eller Mantalets åsättande, så 
är derom en närmare förklaring gifven, uti Kongl. Brefvet till Kam. Coll. 
d. 14 Nov. 1766, innehållande, hurulcdes Riksens Ständer uti skrif- 
velse af den 15 förutgängne October förmält, det Allmogen frän 
Korsholms Härad och Österbottens Län hos dem anfört besvär Öf- 
ver den olägenhet, som, genom den för Österbotten fast stälde Skatt
läggnings methoden, händt, att hemmanen derstädes blifvit utförde 
till allehanda uti nittiosexdelar uppgående mantal, hvilka vid ske
ende klyf- och utbryt-ningar förändras till 128, 192, och 384 delar 
samt flere olämpelige bråk, och hvarigenom cn i Räkenskaperne 
oöfvad menighet icke kan göra sig det rediga och säkra begrep 
som oungängeligen tarfvas; hvar före Allmogen anhållit, det lägen- 
Imterne må förvandlas efter förra vanligheten uti 16 delar eller 
högst 24 delai' upgående mantal, helst en sädan förvandling hvar- 
ken skulle förorsaka Kronan eller åboerne någon betydande förlust 
eller förmån; men Allmogen derigenom kunde blifva Öfvertygad 
om hvad af dem årligen utgöras borde, och lätta mödan för deni 
som med uträkningarne och JBokhålleriet voro sysselsatte; hvilket 
Riksens Ständer berätta sig hafva tagit i öfverv ägande, och i an
seende dertill att ingen här af kan blifva lidande, utan större sä
kerhet för hemmansbrukare och redighet tillika vinnas, ansett nyt
tigt i under dä nighet tillstyrka, det jemkning må ske till det när
mast låmpeliga odi jemna tal Öfver eller under trettio tväende de
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lar *).  Om verkställigheten livar af Kammar-Collegiuin ägde behö
rigen be sörj a.

s . r

Förestående Skattläggnings method, som varit bestämd lör det 
cgenleliga Österbotten, har således äfven blifvit tillämpad vid den all
männa Ref- och Skaltlägg-ning som öfvergålt ej mindre Ulcåborgs Län, 
med undantag af hela Kajana Härad samt Kcmilräsk, Kusamo och Pu- 

. dasjärvi Socknar af Kemi Härad, än äfven den del af Wasa Län som 
hör till det gamla Österbotten; och som denne skattläggning allaredan 
är i så måtto slutad, att, uti alla de delar af berörde Län der skatt
läggning skulle fa ske, den äfven numera är verkställd, alltså, och då i 
öfrigt de tillkomne och än tillkommande Nybyggen skallläggas efter sär
skilde stadganden som uti nästföljande 2:dra Art. skola omtalas, så kan 
i allmänhet hädanefter, icke någon fråga om skattläggning eller ofvan- 
uämnde method väckas, i andra fall, än då tilläfvenlvrs ett, efter denne 
method, förut skaltlagl gammalt hepiman, larfvar förmedling, vid hvil- 
ken händelse Förmedlings skattläggningen torde böra efter än berörde 
method verkställas.

Men i sammanhang härmed må dock tilläggas, alt ännu någon 
skattläggning icke skett uti Kajana Härad samt uti Kcmilräsk och Ku
samo Socknar af Kemi Härad och Ulcåborgs Län, af den anledning att 
Allmogen uti berörde orter, genom de med dem år 1788 och 1789 af- 
slutadc Knecktc-Contracier, äro för evärdeliga tider ifrån den aubefalltc 
allmänna Ref-, och Skattläggningen befriade, så att deras hemman icke 
.någonsin skulle betungas med drygare skatt och ränta, än då af dem 
crlades, hvarom vidare skall afhandlas framdeles uti 3:dje Afdeln. 3:dje 
Art. 1 Cap. 3 §. Hvad

Ofvanstäende uttryck, att mantalen skulle jemkas till närmaste lämpe- 
liga tal öfver eller under 32 delar, är så obestämt att rätta förståndet 

/ deraf svårligen kan fattas. Det föregående nii Brefvet visar dock att
Ständerne ansett jemkning nödig och bifallit den; — med denne jemk- 
ning lär meningen vara, att 32 delar skulle vara de högsta bråk, och 
att de högre mantalsbråken skulle jemkas, öfver eller under deras förra 
valcur, till närmaste lämpeliga tal som ej fick vara brutit i större de
lar än 32 delar; sålunda skulle blifva <’J reduceras till J eller
7)’^ under deras förra storlek, förvandlas till | eller W öfver förra
valeuren o. s. v.
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Hvad Ster angår Pudasjärvi Socken af Kemi Härad, så förordna
des, genom Kongl. B ref vet till Landshofd. i Uleäborg den 7 Nov. 
1787, all denne, äfvensom de nyss förut omnämnde Socknar, dit skatt
läggningen då ännu icke hade hunnit, skulle skatlläggas efter Karelske 
methoden, såsom i allmänhet med Nybyggen sker; men likväl har så
dant ännu icke blifvil verkställt, utan är dcroin förklaradl, uti Kongl. 
Brefvet d. 11 Febr. 179(3 att, i anseende till denne Sockens ringa upp
odling, markernes oländighel samt jordmånens svaghet och föga tjcnlig- 
het till ett ordenteligt jordbruk, hvaraf följde att allmän mätning der— 
städes vore förenad med dryga kostnader utan deremot svarande gagn, 
så har Kongl. Maj:t bifallit, att den påbudne allmänna mätningen och 
skattläggningen uti berörde Socken skulle tills vidare inställas. — Och 
vore del emcdlcrtid innevånarene öppet att å de osTdftade markerne an
lägga Krono Nybyggen, der sådant utan hemmansinnehafvarenes förfång 
kunde ske; och sedan orten sålunda blifvil mera odlad och befolkad, 
skulle del förestående Mätnings- och Slorskifts-arhetct derstädes med 
desto bättre styrka och framgång företagas.

4:de C A P I T L E T ,

Om Skattläggningar efter Wiborgs Läns Method,
De till nuvarande AViborgs Län hörande delar af Finland, hade 

tillförcne tillhört, dels det fordna Karelen, dels den så kallade Kymme- 
gårds province. Alt den förstnämnde delen aldrig undergått någon or- 
dentelig Skattläggning är utom all fråga, och troligt är äfven, att metho- 
diska Skattläggningar ganska litet hann verkställas uti den sednare delen 
af Länet, innan densamme, genom Fredstractaterne uti Nvstad och Abo, 
afträddes till Kcjsaredömet Ryssland. Efter denne tid utgjorde Länet ett 
särskildt Gouvernement; och som de hemmanen åsalte räntor voro ojem- 
na, och en stor del deraf, ej mindre derföre, än äfven hufvudsakeligen

43
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såsom en följd af dc långvarige krigen, hade råkat uti ödesmål, så an- 
stäldes, till desscs återupprättande och för att åstadkomma en jemnare 
fördelning af skatten, så kallade Revisioner, hvilkas föremål var, att un
dersöka livarje hemmans ägor ocli förmåner, samt att i anledning deraf 
bestämma, så väl den ränta hvarföre de komme att ansvara, som ock de 
friheter som till ödeshemmanens upphjelpande skulle förunnas j hvaröfver 
allt Protocoll fördes och i anledning hvaraf Jordebok upprättades. Den 
förste Revision verkstäldes år 1728, men sedermera skedde åtskillige an
dra, och dc dervid upprättade Jordcböcker, som vanligen benämnas Re
visions-Jordeböckerne, hafva utgjort grund för räntornes beräknande i 
Länet.

Då sedermera W iborgs Län införlifvades med det öfriga af Stor- 
furstendömet Finland, till följe af Kejserl. Kungör, d. Dec. 1811, 
och dervid tillika förordnades, alt detta Län skulle i alla delar lika or
ganiseras med dc öfrige Finske Länen, så blef äfven fråga väckt om all
män Skattläggning och Storskifte i detta Län. ■— I anledning deraf för
ordnades dock, uti Kejserl. Kungör, d. 12 Julii 1816, att med all ny 
skattläggning i Länet skulle anslå, till dess, efter anställande jordransak- 
ning, blifvit undersökt och utredt huruvida de i Finland gällande Skatt- 
läggnings-Förfatluingar äro till Wiborgs Län lämpelige; och sedan så
dant skett och ytterligare undersökningar i ämnet jemväl ägt rum, har 
sluieligcn lians Kejserl. Maj:t, genom nådig Kungör, af d. 26 Febr. 
1828, till efterrättelse fastställt den Method, hvarefter Skattläggningarne i 
Wiborgs Län numera komma att förrättas, hvars innehåll, så vidt det 
rörer skattläggningarne och hvad dervid bör iakttagas, här skall reciteras.

Ordningen Likväl må härvid först anmärkas, att, på det Skattläggningarne 
•^.^“""och Storskiften i Länet må uti någon viss ordning fortgå, så bör, en- 
börjanoch ligt Hans Kejserl. Majits nådiga Instruct. för Landtniäteriet i PKi- 
Jortgang. borgS Lån den 26 Febr. 1828 § 6, Landshöfdingcn i Länet meddela 

Öfver-Inspectorn vid Länets Landlmätcri-Slat, föreskrift i hvilka Sock
nar Storskifts- och Skaltläggnings-göromålen först skola vidtaga, och 

z hvarest de sedermera efter hand böra fortsättas, samt att för öfrigt, eu- 
ligt $ 5 ibid., alla de lägenheter som höra skattläggas skola, der det icke 
redan skett, först mätas och å Charta affatlas; hvarvid de allmänna före
skrifter som förut i Författningarne äro härtill meddelte, och hvilka un-
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der l:sta Capitlet här ofvan äro omtalade äfven höra tjena till efterrät
telse; dock är, hvad stämningsliden för Jordägare angår, uti 8 af 
nyssåberopade Instruct., särskildt förklaradt, att Terminen till hvarje för
rättning, som fordrar Jordägarens närvaro, skall kungöras 3 veckor förut 
i den Kyrka hvarunder Lägenheten lyder.

Hvad sedan angår sjelfva skattläggningen, samt grunderne och vill
koren dervid ni. m., så stadgar härom, ofvanåberopade Skattläggnings 
Metliocl af den 26 Febr. 1828, följande:

$• 1. Skattläggningen kommer att sträckas, ej allenast till lägenhe- Hvilka 
ter grundade å jordbruk, ulan äfven till dem i Skärgården. — 
Frälsen och donerade Lägenheter skallläggas ej, så framt icke innehaf- lä^as. 
varen sådant sjelf åslundar, då del på hans egen bekostnad må verk
ställas. De öfrige Frälse- och Donations-hemmanen bibehållas vid deras 
nu stående mantal, och hör å orter der mantalssältning ej är införd, de
ras nuvarande skattetal, efter anlagen beräkningsgrund, i mantal utsättas 
och uti Jordcboken införas *).

2. Sedan .Lägenhets eller Samfällighets ägor äro mätte, bcskrefne Classifi- 
och å Charta affaltade, böra de, i afseende å skattläggning, närmare cal^onaf 
undersökas och till godhet uppskattas; delia verksiälles, i sammanhang ° 
med graderingen till Storskifte, af dcrlill utsedd Landtmälare, ett af 
Landshöfdingen tillförordnadt Kr ono Ombud, som bör äga goda in- 
sigter i Landthushållningen och åtnjuter skjuts och dagtraclamente af 
Kronan, samt 2:nc för hvarje Socken, af hemmansbrukarene derstädes 
vid allmän Kyrkostämma, valde edsvurne gode män, hvilkas ersätt
ning, som af Jordägarene utgår, bör till belopp vid valet bestämmas.

”Vid denne förrättning, som ansiälles i Lägenhetsinnehafvarenes öf- 
”vervaro, dock utan hinder af deras utcblifvande, sedan de trenne veckor 
”förut, om Terminen hlifvit bevisligen underrättade, hafva Förråtlnings-

Denne förut antagne grund för beräkning af förhållandet emellan man
tal, och de uti åtskillige delar af Länet brukelige särskilde skattetal, 
är den, att ett Mantal svarar emot 4 Jordeboks Rökar, 4 Skattmarker, 
1 Ader, samt 4 Arvio Rubel i norra Karelen och 12 Arvio Rubel i 
Suojärvi Socken.
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”männen alt, i grund af den öfver ägorne författade Charla och beskrif- 
”niug, efter anstäld besigtuing, uppskatta och classificera desämme, i 
”förhållande till jordens naturliga art och beskaffenhet, samt utrönte 
”fruktbarhet och af kastning, på följande sätt:

”Ake-r och Ak-erupp odlings jord, delas i Sex Classer:
”Till 1: sta Cl a sse ti hanlöres den jordmån, som vid laggild häfd, 

”samt, efter örtens sätt hebörigen dikad och göd- 
”slad, pröfvas kunna afkasta från Geometriska Tun-

- ”landet, i mcdclväxt, utsädet 20 kapar oberäknadt,
”minst 5 Tunnor Råg eller annan 

säd i förhållande dcrtill.
”2: d r a Classen, den jordmån hvars 

”enahanda afkastning
4| Tunnor dito.”pröfvas till minst . . .

”3: d j e Classen dito dito till minst 4“ Tunnor dilo.
”4; de Classen dito dito till minst 3| Tunnor dito.
”5 : t c Classen dito dito tdl minst 3 Tunnor dilo.
”6: te Classen dito dito till minst 2 Tunnor dito.
”Af åker u p p o dlin gs j o r d får likväl ej mera ingå i denna Clas- 

”sificalion, än hvad efter ängen och ängsodlingsmarken, eller andra nt- 
”fodrings tillgångar, samt gödsel och utväg till gödselns förökande, pröf- 
”vas kunna såsom åker i en framlid underhållas.

”2:dra

”Äng och Ängsupp odlings jord Classificeras sålunda:
”Till l:sta Classen hänföres äng och ängsmark, som, vid behörig häfd 

”och skötsel, från Geometriska Tunlandet afkastar i 
”medeltal årligen minst .... 100 Lisp. hårdvalls hö. 

Classen den ängsmark hvars enahanda 
~ ”afkastning pröfvas till minst .

of- 
”vannämndc förhållande, från 
”geometr. Tunl. ej afkastar

80 Lisp. dito.
60 Lisp. dito.
40 Lisp. dito.
20 Lisp. dito.

20 Lisp. dito.

”3:dje 
”4:de 
”5:te 
”6:te

Classen den hvars dito dito
Classen dito • dito dito
Classen dito dito dito
Classen den ängsmark hvilken vid
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''Angår som bära sämre Grässlåg nedflyttas en eller annan Class, 
'efter det förhållande som i orten är allmänt antagit för hösortcrnes jem- 

”förande till hvarannan.

”Svedj em ar k, å de orter och i det förhållande svedjande kan 
”vara tillåtit.

”lista Classcn de jordmouer som innom trettio års tid, från Geometriska 
”Tunlandet, gifva Råg, eller annan säd i förhållande der- 
”lill, så mycket, att afkomsten, fördelad å hvarje af dessa
”trettio år, uppgår till minst............................... 10 kappar.

’2:dra Classen de jordmåucr hvars enahanda afkastniug, på 
”lika sätt beräknad, uppgår till minst............. 6 dito.

”3:dje Classcn de dito dito till minst............. 3 dito.

”Kärrländer: Sådanc odlade eller odlingsbara kärr, som kunna 
”användas till Sädes cultur, men icke duga till äng *),  hänföras i tvänne 
”Classer:

*) Naturligtvis böra de kärrländer, som kunna genom odling bringas till 
varagtige ängar, beskattas såsom äng eller ängsuppodlingsjord.

”lista Classen: de som hafva djupare äfja, och icke fordra, mera än 
”vanlig diknings eller vattcnaflcdnings kostnad, och

”2:dra Classen: de som hafva ringare äfja eller matjord, samt hvarcst 
”vattcnaflcdningen är svår och medtager en större kostnad.

”Skog och Utmark fördelas, efter dess naturliga godhet och 
”växtlighet, samt mer och mindre stenbundna beskaffenhet, sålunda':

”lista Classen med återväxt innom 30 år.
”2:dra Classbn med dito innom 50 till 60 år.
”3:djc Classcn med dito derefter.
”4:dc Classen svage sandmalmer, hård och mager grus cllcr stenbunden 

”mark, jemte sämre kärr och morasser, som icke för al- 
”deles odugelige kunna anses.
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Taxation ”§. 3- I grund af den sålunda öfver ägorne skedde värdering, ta- 
afägome.”xeras desamma till grundränta å sätt som följer:

”Åker och Åker upp o dlin gs jord påföres, utan afseende om 
”den ännu bcfinnes i laga liäfcl, eller icke, hvarje Geometriskt 1 linne
band: af 1: sta Classen 6 kopek, af 2: dra Cl assen 5 kopek, af 
”3: d j e Cl assen 4 kopek, af 4: de Cl assen 3 kopek, af 5: te Clas- 
”sen 2 kopek och af 6:te Classen 1 kopek allt Silfver.

”Äng och Angsuppodli ngsm ark , hvart Geometriskt Tunne
band af i: sta Classen 5 kopek, af 2:dra Classen 4 kopek, af 
”3: djc Classen 3 kopek, af 4: de Cl a sse u 2 kopek, af 5: te Clas- 
”sen 1 kopek och af 6: te Classen | kopek allt Silfver.

”Svedj emark, hvart Geometriskt Tunneland af l:sta Classen 
”2 kopek, af 2:dra Classen 1 kopek och af 3:dje Classen A ko- 
”pek, Silfver.

”Kärrländer taxeras: l:sta Classen till |dcls och 2:dra 
”Classen till -jdels kopek Silfver för Tunnelandet.

”Skog och Utmark hvart Geometriskt Tunneland:. T.sta Clas-*  
”sen | kopek, 2:dra Classen | kopek, 3:dje Classen kopek och 4:de 
”Classen kopek Silfver.

”Men den skog som, enligt nästföljande 4 §., icke kommer att 
”inbegripas under Lägenhetens grundränta, beskattas sålunda: att för 
”hvart Geometriskt Tunneland, af l:sta Classen beräknas 1 kopek, 
”af 2:dra Classen kopek, af 3: d j e Classen | kopek och af 4:de 
”Classen kopek, Silfver.

Beräkning ”§. 4. Skog och Utmark kommer att under grundräntan påföras 
”hYarje Lägenhet, i förhållande till Sädesländcrne, på följande sätt:

”För hvarje Tunneland Akcr eller Äkeruppodlingsjord af l:sta Clas- 
”sen, 24 Tunneland, af 2:dra Classen 20 Tunland, af 3:dje Classen 16 
”Tunl., af 4:de Classen 12 Tunl., af 5:te Classen 8 Tunl., af 6:tc Clas- 
”sen, 4 Tunneland skog. — Samt för hvarje Tunneland Svedjebruk, af 
”l:sta Classen, 3 Tunl. —- af 2:dra Classen, 2 Tunl. — af 3:dje Clas- 
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”sen, 1 Tuul. skog. — Dock att i trader, där utrymmet ej medgifver, 
”att tilldela Jägenhcterne skog till den vidd, som denna beräkning inne
håller, sådant icke får, under förevändning af bristande tarfskog, verka 
”till någon ändring eller nedsättning i räntan för de ägor, Lägenlicterne 
”verkeligen innchafva: Där åter större tillgång på skog finnes, än till 
”Lägenhcterncs bestånd, efter ofvanstående beräkning, erfordras, kommer 
”med den öfverskjutaude skogsmarkens beskattande att förhållas på sätt 
”i 8 föreskrifves.

5. Sedan eno Lägenhets grundränta, enligt innehafvande ägors Afdrag 
”vidd och godhet, i Åker, Äng, Svedjemark och Kärr, jemte derefter{chajia^- 
”lempad Tarfskog, på ofvanstadgadt sätt blifvit uträknad, må från den senhet. 
”uppgående summan afdrag göras: ej allenast för Frostskada å Sädes
växterna, som i mer eller mindre molm nästan årligen eller innom 3 å

3

7 bestämmer Undervisningen eller de persedlar hvaraf grund
räntan för ett mantal utgöres, men denne kommer för sammanhangets 
skull alt 'upplagas- ibland öfrige undervisningar, uti 1 Art. af nästföljande 
3:dje Afdelning.

”5 års tid intreffa, från en tretliondedel till högst en tiondedel 
utan ock för Lägenhcterncs afslånd ifrån afsättningsorterne för de 

”allmännaste produeter, med två procent för hvarje full mil eller 10 
”werst, så att för 15 mils afstånd och derutöfver 30 procent, eller tre 
”liondedelar af summan afgå; dock skall, inberäknadt med afdraget för 
”Frost, i någon händelse icke mera än tre liondedelar af den uträknade 
”grundräntan sålunda försvinna.

6. Den grundränta som qvarblifver, sedan de, enligt näsi före- Mantalets 
”gående tillålne afdrag blifvit gjorde, hänföres till Mantal, sålunda, “sättande. 
”att Femton (15)Rubel Silfver svara emot ett helt Mantal, och
”att Mantalet fördelas i 100 delar; dock bör mindre än -j^dels mantal 
”för särskild hemman ej anses, utan de ägor, som ej uppgå till 1 Rub. 
”50 kopeks behållen skatt, vid Storskiftet sammanslås med en eller llere 
”af tillgränsande lägenheter: Den händelse likväl undantagen, om något 
”gammalt hemman, som från uråldriga tider ägt bestånd, icke skulle 
”uppgå till sistnämnde mantals- och grundränte-belopp, i hvilket fall 
”detsamma dock, hädanefter, såsom hitintills, skall såsom särskild lägen
het bibehållas.” 7
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Taxerin^ ”$• 8- Sedan i trakter med vidsträkta ulägor, den lör hvarje Lä- 
till sko"genhets bestånd erforderlige, och efter Sädesländcrne enligt 4 §. ut- 

raida. »räknade, tarfskogen, blifvit anvist af den närmast bohlstaden eller iu- 
”ägorne gränsande skogs och svedjemark, skall den öfrige Skogen påfö- 
”ras skatt, efter dess naturliga godhet och beskaffenhet, på sätt i slutet 
■”af 3 §. är f öreskrifvit, hvilken skatt, under namn af Skogs-Ränta, 
”årligen utan förvandling betalas: Och beror det af Lägenhclsinnchafva- 
”ren, att sådan Skog, emot berörde Ränta, hel och hållen, eller till 
”någon del, bibehålla.

Fiske. 9. Husbehofsfiske skaltlägges ej, men för Fiske till afsalu
”erlägges en femtondedel, af 10 års utrönte medelfångst, hvilken skatt, som 
”ej i grundräntan ingår, med penningar efter årlig markegång ulgöres.”

10 angår Skattläggningen af Utöarne efter Nyländske methodeu, 
hvilket allaredan förut, under 2 Cap. af denne Art., är omnämnt.

öfver- 11. Lägenheterne bibehållas väl vid all den jord och mark,
loppsjord. *> sonl ap Samfälligheten, efter antagen delningsgrund dem kan tillfalla;

”men vill Lägenhetsiunehafvare icke behålla större ägovidd, än under 
”dess nuvarande skattqtal kan försvaras, är han pligtig, att sådant vid 
”Storskifts beredningen tillkännagifva, då den sålunda öfverblefnc marken 
”vid sjelfva Storskiftet skall afrösas, och på Kronans enskilda bekostnad 
”skatlläggas, efter de grunder 3, 4, 5, 6 och 8 vid handen gifva;
”hvilken mark Landshöfdingeu sedan äger alt, efter derom utfärdande 
”kungörelse, upplåta till den eller de som åtaga sig, att den derförc 
”faststalda räntan utgöra.

Skatt- 12.. Så snart en Samfällighet blifvit storskiflad, skiftet vunnit
H‘gg>ru- ’’]aga kraft, och en fullständig Uppsk attningslängd, innefattande 

”beskrifuing å hvarje Lägenhet och dess erhållne ägor med deras Clas- 
”sificalion, samt uträkning å den ränta som efter denne Skattläggnings 
”Method, å Lägenheten sig belöper, genom den för Landlmätericl i 
”Länet tillförordnade Öfver-Inspectorens försorg, är upprättad, i enlig- 
”het med det Formulair derlill, Laudshöfdingen honom meddelar, ålig- 
”ger det Öfver-Inspectoren att, med ortens Kronofogde och Häradsskrif- 

”vare,
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”vare, å tid och ställe, som Landshöfdingen utsätter och vederbörande 
”lillkännagifver, sammanträda och i öfvervaro af, ej mindre uppskattnings 
”Landlmätaren, än Lägenhelsiunehafvarene, gemensamt undersöka den 
”förut skedde Classilicationens öfverensstämmelse med Uppskallningsläng- 
”den, samt, efter det jordägaréne blifvit hörde och lemnats tillfälle alt 
”alla påminnelser afgifva, meddela fullständigt yttrande angående skatt
läggningen: och skall dervid ordenteligt Prolocoll af Iläradsskrifvareu 
”föras, hvilket af samtelige Förrältningsmän underskrifves, och genom 
”Öfver-Inspectoreu insändes, tillika med Uppskattningslängdeu och öfrige 
”Handlingar i ämnet, till Landshöfdingen, som efter föregången pröfning, 
”medelst Utslag stadgar hvarje Lägenhets blifvande skatt och mantal, 
”samt af sill Utslag tillsänder Iläradsskrifvareu ett exemplar, för alt ve- 
”derbörande Jordägare delgifvas.

”§. 13. Vid allmän sammankomst, å den termin Landshöfdingen, Expedi- 

”vid Utslagets expedierande till Iläradsskrifvareu, derföre bestämmer, t,onssätlel 
”åligger det denne, alt sagde Utslag för samtelige Lägenhetsinnehafvare 
”i Samfälligbeten uppläsa, och all till den eller de, som sådant åstuuda, 
”särskilde utdrag af detsamma lemna, samt derå teckna dagen då det 
”skett: och är det den med Utslaget missnöjde obetaget, att iunom 2:ne 
”månader, eller sist å den 60:de dagen derefter, iulemua sine deröfver 
”i underdånighet anförande besvär till Landshöfdingen, som dem, med 
”eget utlåtande och alla ärendet rörande handlingar, till Oeconomic-De- 
”partementet af Kejscrl. Senaten för Finland inskickar. Anföras icke be- 
”svär, bör likväl, sedan liden derföre tilländagålt, Skattläggnings Utsla- 
”get, jemie handlingarne i målet, till Senatens bemålte Departement från 
”Landshöfdingen insändas.”

§§. 14, 15, 16 och 17 angå Tionden, Bränvinsarrende, Podu- 
sclmie-penningar, samt Frälselägenhelers och Prestabohlens ränta, hvarom 
allt, för sammanhangets skull, dels redan är nämnt dels framdeles kom
mer alt nämnas, vid af handlingen af berörde Titlar.

18. Den skatt som utgår efter 8 och 9 §§. skall sarskildt i 
”Jordeboken införas, likasom Mjöl- och Sågqvarns räntan.

44



346 'Andra Af cl. 2 Art. 1 Cap.'

Grundernc ”$• l9- Alla öfriga utskylder och onera, såsom Presierskapets samt 
för diverse ”Kyrko- och Sockne-Betjentes aflöning, Lagmans- och Häradshöfdinge- 
ochoperas ”kapparne eller Tingsgästningen, Skjutsningsbesväret, Vägabyggnader, 
utgörande.”Allmänna byggnadsskyldigheter, Fånga- och Fattigvården, med mera, 

”komma att fortfara efter de grunder och till det belopp, desamme hit
intills blifvit utgjorde, eller hvartill de framdeles varda bestämde-, dock 
”så att där desse afgifler och allmänna besvär hitintills utgjorts efter 
”mantal, de genom skattläggningen uppkommande nya mantalen, fram- 
”deles böra tjena till grund för fördelningen.

ifrunhvad - 20. Den förändring i skatten som lägenhciernc, genom denne
n^a skatt- ”författning, undergå, kommer likväl icke, så vidt den rörer utskyldcrne 

läggn. ”till Kronan, att vid uppbörden och redogörelsen tjena till efterrättelse, 
tjenartdl ”förr än, året efter det skallläggningen i Länet blifvit fulländad, ochTUHCl . 7 . oo o '
° • ”Senätens Oeconomie-Departemeut fastställ Lägenhcternes skatletal, hvar-

”vid jemväl kommer att bestämmas, huruvida hela Grundräntan och Ti- 
”ouden, eller allenast någon del deraf, genast bör utgå. Men hvad be- 
”träflar Oeconomiske bidragen och öfrige allmänna onera, som åtfölja 
”.Lägenheter och efter skattetal utgöras, så komma de att jemkas och 
”beräknas, i enlighet med de nya mantalen, efter hand och så snart 
”desse blifvit för det Härad eller den Socken faststäldc, emellan hvars 
”hemmansbrukare fullgörandet af slike skyldigheter är fördeladt. För 
”öfrigt, och då de vid Skattläggningens fulländande, sednast skattlagde 
.”Lägenheter, möjligen fått sig till ränta påförde belydeligarc odlings- 
”marker, än de hunnit upparbeta, då Skattläggningen i Länet är till 
”ända bragt och nya räntan skall utgå; så äger Landshöfdingen, i van
lig ordning, bevilja tio till femton frihetsår på så stor del af räntan, 
”som motsvarar den då oupptagne odlingsjorden.”

. • (
Enligt ofvanslående Method är allaredan beredningen till Skattlägg

ningen uti Wiborgs Län påbörjad, ehuru ännu icke några Skattläggnin
gar äro sluteligen fastställde. Emedlertid och tills Länet blifvit öfverallt 
skalllagt utgår där räntorne efter de hittills följde beräkningsgrunder och 
undervisningar, hvilka framdeles uti l:sta Arl. af 3:dje Afdeln. uppgifvas. ;
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2:dra ARTIKELN,
Om Skattläggningar efter det visse Tunnelandtalet, 
Upphofvet till dcssc slags Skattläggningar, var det, uti 1775 års Stor- 
skifts-Förordning för Finland samt den dcröfver år 1777 utkornne För
klaring, gifne stadgande, att ett hemman, vid Storskiftet, icke fmgc bi
behållas vid större ägovidd än, efter pröfnmg, emot dess mantal svara
de. — I början var meningen den, att öfverskottct eller den så kallade 
öfverloppsjordcn, skulle melhodice skattläggas, efter en bestämd Taxatiou 
för hvarje Tunland; men i anseende till de dermed förenade svårigheter. 
och vidlöflige omgångar, förordnades kort derefter, genom Kongl. Bref- 
ven den 26 Junii 1783, den 7 Nov. 1787 m. fl., alt ej allenast hela 
Savolax och Karelen, samt de delar af dcriill gränsande Län soin då 
ännu voro oskaltlagde, utan äfven alla Krono Nybyggen, skulle skatt
läggas efter ägornes areala innehåll och godhet, samt det emellan man
talet och ägovidden bestämde förhållande. — För alt närmare fram
ställa allt detta, skall här särskild t af handlas, först de angående Afvitt- 
ringar och Storskiften i Finland gällande Författningar, hvilka grundlagt 
■ifrågavarande skattläggningssätt, och sedermera Savolaxske Skattläggnin
gen, eller i allmänhet Skattläggningar efter det visse Tunnelandtalet.

l:sta Capitlet,

Om Storskiften och Afvittringarne,
Härvid må först anmärkas, att fråga nu icke blir, om Storskiften 

och det vissa Tunnelandtalet, för hemman å de orter hvilka förut icke 
undergått ordentelig skattläggning, emedan detta, för desse orter, är 
oskiljaktigt forenadt med sjelfva Skattläggningen, hyaroiu skall handlas 
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uti efterföljande Capitel; utan blir föremålet nu att omtala, huru för
hållas bör, med bestämmandet af det visse Tunnelandlalet och Stor
skiftet, å de orter och för dc lagenheter hvilka allaredan förut äro lag
ligen skaltlag.de.

De äldre Författningarna rörande Landtmäteriet, angingo egenteli- 
gen endast den mätning och refning af ägorne som fanns nödvändig för 
den allmänna Skattläggningen. INågon reglering af ägorne, delägarene 
emellan uti dc större samfalligheterne, omtalas der icke, ulan det gamla 
Tegskiflet, enligt hvilket hvarje hemman i by efter sin tomt och bya- 
mål, hade siue visse tegar uti byns alla ägor,, bibehölls..

siorskif- Den förste Författning, som anbefaller någon reglering af de fordna 
Tegskiften, och äfven först omtalar Storskifte, är Kongl. FÖrordn. den 

historie. 1 Mars 1749, hvaruti stadgades, att, när jorden uti en by är genom 
Tegskiften mycket sönderdelad, borde Landlmätaren föreställa byamän
nen den skada deraf förorsakades, och i fall alla delägare voro derom 
ense, då jemka ägorne för hvarje gård så att de kunna få sine ägor på 
ett ställe, eller alt åtminstone dc mindre Tegskiften kunde förändras till 
så fa Storskiften som görligit vara kunde. — Kort dereflcr utfärda
des: angående hemmansägors läggande i Storskifte, Kongl. FÖrordn. d. 
5 April 1757, hvarigenom förordnades, ej allenast alt den delägare som 
begärde storskifte borde äga rätt der till, utan äfven att i de orter der 
allmänna ref— och skalllägg-ningar voro anbcfallle, borde all ägoblaud- 
ning upphäfvas och hemmansägorne derstädes ofelbart i storskiften, för
läggas; och sedermera utkom Kongl.. Maj:ts förnyade Stadga om Stor
skifts delningar, dat. den 17 Aug. 1762, som likväl förklarade alt, hvad 
Finland angick, så skulle det förblifva vid de särskilde inrättningar som 
derstädes blifvit vidtagne till befrämjande af storskiften, hvilkas ledning 
och befordrande hade blifvit öfverlemnat till särskilde så kallade Riksens 
Ständers Oeconomic Dcpulalioner.. Under desse Depulalioners inseende 
hade Storskifisdelningarne äfven blifvit påbörjade och på åtskilliga ställen 
slutade, enligt de föreskrifter som derlill voro gifne, uti Kongl. Instruc- 
tionerne för Laiidtinäteri-Commissionen i Finland af d. 27 October 
1747 och 19 Jan. 1757. — Och sedan, i anledning af Riksens Stän
ders beslut, • desse Deputalioner upphörde, utkom till ledning för fort
gången. af Storskiftena särskilde Författningar, uemligen Kongl.. Förord-

skaltlag.de
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ningarne d. 20 No v. 1766 angående Storskiftena uti Österbotten, Abo 
och Björneborgs samt Nylands och Tavaslchus Län, äfvensom ytterligare 
Köngl. Forordn. angående ägodelningarne i Österbotten af d. 2 Dec. 
1766. Men ingen af desse Författningar innehöll dock någon inskränk
ning af hemmanens ägovidd, utan stadgades der, ibland annat, att Ago- 
delnings-Rällen borde utstaka grunderne för Storskiftet, och, när Landt- 
mälarcn förrättat livad på honom ankommit, detsamma genast pröfva 
och fastställa; hvarvid jemväl förklarades alt de, af Occonomie Dcpula- 
tionerne förut fastställde och cj öfvcrklagade delningar, på intet sätt må 
rubbas eller ändras. — Till följe bäraf hafva ganska många samfällighe- 
ter blifvit storskiltade, på det sätt att alla de ägor, som enligt ostridige 
råer tillhörde samfällighelernc, blifvit hemmanen emellan delade, utan

Ingen viss 
ägovidd 

per man
tal var 

bestämd.

De äldre 
Storskif
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rubbas.

alt något afseendc hades å deras vidd i förhållande till hemmanens
mantal-

Ännu genom Kongl. Forordn. angående Storskiftsdclningar i Fin
land dal. den 27 Junii 1775 stadgades, uti 14 mom. af 5 : i Öster
botten, hvarest en allmän skatt länvninv nyligen för sig gått, Lill- 
lägges livar och en vid storskiftet så mycket och så goda ägor , 
som han fornt efter skattläggningen innehaft; hvilken grund åfven 
f öljes på andra orter, dar hela byalaget undergått ny ordentelig 
skattläggning; dock tillädes uti 26 mom.,, alt i Österbotten uti de 
Socknar,. hvarest ingen särskild byasamfällighet finnes, utan hela 
eller halfva Socken gemensamt nyttjar all skog och mark; der bor 
först så mycken utmark, som JÖr hemmanen nödig är, dem till
läggas, nendigen ifrän 6 till 12 fi0.de tunneland med åker och äng; 
men utom sjöar, berg och aldeles- odugelige måsar; hvilket tunne
tal Landshöjdingen, sedan Ågodelnings-llättenLandtmätaren och 
Kronofogden, samt, om Landshofdingen så nödigt finner, Landt- 
mäteri-Directeuren sig yttrat, i anledning af markens godhet och 
belägenhet utsätta skall. —■ Men uti Kongl.- Förklar, den 25 April Ett visst 

1777, förklarades, i anledning af gjord förfrågan rörande rätta fÖrslån-^Jj""'^'.• 
det .af sistaberopade 5 uti 1775 års Storskifts-Förorduing: all Kongl. mantalet 

Maj:t för godt funnit att, vid slutet af nyssanförde 14 mom. uti berör- 
de 5 §., tillägga följande ordr dock i fall denne mark öfverskrider 
det tunnelandtal som i 26 mom. af denna §. sagt är, förhålles der- 
med på sått som uti 27 mom. förordnas ; och. derjemte förklara,, del

fi0.de
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27 eller sista mom. af oftaberörde 5 §. bör så läsas: det 
blifver bor genast af skiljas, och till hemmans åboerne 

särsidldi erbjudas emot ny skatts erläggande, på sätt som Skattläggnings 
skattas, jnethoden jor Savolax det utstakar ; vill åboen der före ej skatt sig

åtaga, och öfverskrider det hans förmåga, eller fullbordar han 
icke uprödjandet innom viss honom af Landshöfdingen förelagd 
tid, då må, efter hvad 2 uti Förklar, af den 5 Oct. 1741, om 
Landsculturens upphjelpande stadgar, marken lemnas åt en annan.

Kronans I anledning af denne Förklaring, som rätteligen innefattade en all— 
öfrerlopp5^G^CS uy Förordning, och bvilkcn grundlagt utbrytningen af de öfver- 
jord, och loppsjordar bvarå sedermera tusendelals Nybyggen blifvit inrättade, in-- 

Sdertili k°mrao särskilde besvär och förfrågningar, hvilka föranledde nya För
klaringar. Deribland må nämnas Kam. Coll. Circul. Frej till Lands- 
hofdingarne i Finland af d. 10 Aug. 1778, som närmare utvecklar de 
skäl bvarå Kronans rätt till fri disposition af den skog och utmark som 
öfversteg hemmanens behof, grundade sig, och hvilka skäl förnämligast 
utgå derifrån: alt hemmanen i Finland icke blifvit till någon viss ränta 
eller afgift för skog och utmark, som öfverstiger hemmanets behof till 
mulbete, timmer och gärdslefång, taxerade, undantagandes på få ställen 
för tjärubränneri och svedjande; att ingen Författning tillägger bemmans- 
iunehafvaren rättighet alt tillegna sig all den oskattlagde mark, som of
tast endast i grund af sämjeråer ausells derlill höra: att urminnes häfd 
äfven så litet kan gälla, emot verkställande af en skälig jemkning och 
utslakning af vissa skogslotter för hemmanen, som en ännu mera åldrig 
häfd af jordens oinskränkta nyttjande, kunnat lägga binder i vägen för 
hemmanssättningen till vissa och ständiga mantal, med hvilken, en der- 
efter afpassad fördelning af skog och utmark, är oskiljaktigt förknippad 
och thy förutan icke kan sägas vara mer än till en del fullbordad: samt 
sluteligen att härigenom, vidsträckta marker som dittills, ulan någon nytta 
för Kronan eller iLandet, varit ödeliggande, kunde till allmänt gagn blifva 
uppodlade och befolkade.

I stöd af allt detta blefvo Landshöfdingarne genom flerc, tid efter 
annan afgångne, Kongl. och Kam. Coll. Bref anbefalde, att besörja om 
fortgången af de, efter förenämnde stadganden anbefalde, Storskiften, 
samt afvittringen och dispositionen af den Öfverloppsjord som Kronan 

För öfver- nyssnämnde 
si:o,tel som öfrigt hnrrlr»
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dervid tillfölle; och till hvilka lägenheter och orter denne afvittring sträc
ker sig, samt hvad dervid iakttagas bör, skall i korthet framställas uti 
följande paragrapher.

Om de orter och lagenheter som varit underkastade Afvittring , 
och den ägovidd som cc hvarje ort beräknats ä mantalet.

Af ofvananförde 14 mom. uti 5 af Kongl. Storskifts-Förord- 
ningen den 27 Junii 1775, med det, uti Kongl. Förklar, d. 25 April 
1777, derlill gjorde tillägg, jemförde med Kongl. Brefven d. 26 Junii 
1783 och 7 Nov. 1787, följer, att Förordnandet om ett visst Tunne— 
landlal å mantalet, samt afvittring för Kronans räkning af allt hvad Sam— 
fälligheterne utöfver detta Tunnelaudtal innehade, skulle sträcka sig öf- 
ver hela Finland, både till de orter som allaredan då hade undergått 
methodisk Skattläggning, och de som ännu voro oskaltlagdc. Och för
klarades jemväl, uti Kam. Coll. Circul. d. 22 Febr. 1782 och den 20 
Mars samma år §. 7, att hvad angår enstaka hemman, som äro till sine Huru 
ägor afskilde, så alldenstund Förordningen i allmänhet utsatte ett visst °nslai:a 
Tunnelaudtal för hvarje mantal af Kronans skaltskyldige hemman, för- anses. 
denskull, kunde enstaka hemman icke mer än de som ligga i byalag, 
undantagas ifrån afvittring af den mark som de innehade utöfver den 
fastslälde proportionen emellan mantal och jord, ulan bör med dem 
på enahanda sätt förhållas som med de uti samfällighet liggande hem
manen *).

*) Tvifvelaktigt synes huru detta rätteligen skall förstås; — ett enstaka 
hemman, som har sina ägor inom bestämda råer skilda ifrån andra lä
genheter, kan aldrig komma att undergå något storskifte; utan stor
skifte åter, kan ingen afvittring existera eller komma i fråga, — och 
sedan hemmanet en gång är skattlagdt, kan icke eller någon vidare 
mätning eller undersökning af ägorne der anbefallas. Det är således 
svårt att inse, huru ofvannämnde förordnande om enstaka hemman skall 
kunna verkställas, eller om det ens är med Storskifts-Förfaltningarne 
öfverensstämmande.

Likväl äro ifrån slik afvittring följande delar af Landet undantag- 
ne, nemligen: l:o Aland, hvarest den för sagde landsqrt särskildt ut-
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ifrän färdade Storskifts-Förordn. af d. 14 Dec. 1762 var gällande ända till 
?a\' 1~^9, ^-ongl- Maj:t, jemte upphäfvande af berörde 1762 års För- 

tagne ordning, uti Rref till Kam. Coll. .af den 7 Jan. 1789, förordnade, att 
or‘cr- Kongl. Förorda, om Landtmätcriet i Riket dat. d. 12 Aug. 1783 skulle 

i alla delar så^ vid Storskiftes beviljande som verkställighet och 
profning, på Aland få iagttagas. — 2:o Kajana Härad samt Kemi
träsk och Kusamo Socknar af Kemi Härad, i Uleåborgs Län, hvilka, 
genom Kongl. JYLaj:ts stadfästade Kneckte Contraeter af d. 23 Aug. 
1788 och 27 April 1790, äro för alltid befriade ifrån den lillämnade 
och aubefalde nya Ref- och Skattläggning samt hemmansafvitlringen. Alen, 
genom Kongl. J3ref'vet till Landshöjd. och Roterings Com. i Uleå- 

lluru vidt borg af den 26 Mars 1806, är detta närmare förklaradt, sålunda: att 
ehuruväl förenämnde 1788 års Författning befriar Allmogen i Ka- 

frihetfrä.njana Härad ifrån ref- och skattläggning, så ät' det likväl nödigt 
i alla hänseenden, att Landets rätta beskaffenhet samt hemmanens 

sig. område varder bestämt och utredt, .hvarig enom något intrång icke 
tillfogas Allmogen uti hvad densamma genom 1788 års Författning 
tillagt är, helst dess rättighet icke kan sträckas, till alla Ödemar
ker och odlingsbar jord i Häradet, eller längre än till de ägor hem
manen af ålder under-legat och lydande voro, då 1788 års För
fattning om Knecktehållet utfärdades ; i följe hvar af Kongl. Maj:t 
jemväl förordnade, att mätningar och Landtmätare-beskrifningar 
må, på Kronans bekostnad, verkställas i Kaj ana Härad, ej min
dre för att såmedelst vinna en fullkomlig kännedom af Landet, än 
till utrönande huru mycken mark Kronan tillkomma bor, hvarvid 
Allmogen skall åligga att lemna det biträde och den handläggning 
som vid slike tillfällen är nödig: och borde detta företagas, sedan 
afvittrings- och storskifts-förrättningarne i den ofri ga delen af Lä
net för sig gått. — -Och 3:o är slutehgen, genom Kejserl. Kungör. 
den 26 Febr. 1828, i afseende å Skattläggningen af Wiborgs Län, sär
skilde stadganden, som allaredan här ofvan uti l:sta Artikeln finnas in
tagne, meddelte, hvarföre de om Afvittringarne gällande Författningar 
icke eller äro för Wiborgs Län tillämpelige.

Vidkommande sedan frågan, huruvida Afvittringarne böra, i de 
orter der de äga rum, sträqka sig till alla slags lägenheter, eller hvilka 

äro



Storskiften och Ajptvittringar.____________ 353

äro derifrån särskilde undantagne; så äro följande .Lägenheter befriade 
ifrån Afvittring och Öfverloppsjords utbrytande, ncmligcu: Jrikaliatfe.

l:o Alla de Samfalligheicr eller Byar, hvilka, innan år 1775, re- Förut 
dan voro, efter då gällande Författningar, störskiflade, hvarom Kam. jftf'^jr 
Coll. Circul. den 10 Augusti 1788 förklarar, att som 5 §. i 1775 års 
StorskiJts-FÖrordning i slutet förmår , att de marker som redan aro 
grannarne emellan delte, böra dervid forblifva; så bor också hvad 
i så måtto, efter föregången ordentelig delning och storskiftning, 
med lag och dom faststdlt blifvit, icke någon lindring undergå. — 
Och förklarar i enlighet härmed äfven Kejserl. Br. till Landshöfd. i 
Tavastehus den 20 Mars 1827, att då uti en samfållighet, som blifvit 
storskillad före år 1775, nytt storskifte företages, så kan icke eller der
vid någon fråga om öfverloppsjord väckas, emedan detta nya storskifte 
endast är att anses såsom en jemkning af det förra skiftet.

2:o Frälsehemman och Säterier, eller med ett ord all Frälsejord. Fräb-J- 
— Redan uti 11 och 12 mom. af 5 uti 1775 års Storsk. Förordn. ^muian 
stadgades: Frälsehemman, om några i Samflilligheten finnas, som Säterier, 
ej hafva skatteören eller jor demarker, böra få sina ägor af skilde, 
efter sina gamla mantal eller Tionden, jemförde med de andra 
hemmanens Tionde, hvilket som kan billigast finnas, och närmast 
svarar emot proportionen af de ligor, som Friilsehemmanet nu i 
jemnförelse emot de andre innehafver. Sliterier, för hvilka. ingen 
delningsgrund kan finnas, bör tilläggas så mycket ägor i by amålet 
som de af ålder åtnjutit, och i utmarken proportioneras deras an
del ej tei' det cjuantum af åker, som de uti hyn innehafua. — Alen 
då detta stadgande gaf anledning till olika förfarande, och afvittringarne 
äfven sträcktes till Frälsejorden, så blef, i anledning af häröfver förd 
klagan, Frälsejordens rätt vid ägodelningarne, närmare bestämd och för
klarad, genom Kongl. Br. till Kam. Coll. d. 21 Mavs 1780, och som 
denne Författning, - hvilken bestämmer en ibland de vigtigaste rättigheter 
för en belydelig del af Landets jord, icke är någonsin i tryck utgifven, 
utan endast afskrifter deraf, i afseende å efterrättelse, tillsände Lands- 
höfdingarne, hvarföre delta Kongl. Bref är föga tillgängcligt, så torde 
detgannna böra här ordagrant intagas. Tit. T7i hafve i nåder låtit Oss 

45 '
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föredragas Edert infordrade underdåniga utlåtande af den 11.ie 
sistl. Januarii öfver Ridderskapels och Adelns, vid sistofverståndne 
Riksdag, i underdånighet ingifne besvär, Öfver den FÖrj att ning J 
skolen vidtagit med Skogs- och Ago-delningarne i Finland, i så 
måtto att J, uti aflåten skrifvelse till våre Befallningshafvande uti 
Abo och Björneborgs samt Nylands och Tavastehus så väl som 
Kymmenegårds Lan, af den 10 Augusti 1778, f örklarat, det borde 
vid de derstädes skeende storskiften och ägodelningar, Storskif Is- 
Förordningen af den 27 Junii 1775, samt Förklar, deröfver af d. 
25 April 1777, följas, så att hvarje helt mantal skulle tilldelas 6 till 
12,00 Tunneland jord, så väl skog och utmark som inägor de run
der begrepne, samt vidare med den Öfverblefne jorden förfaras på 
sätt samme Våre Förordnanden förmå och innehålla; hvilken För
fattning Ridderskapet och Adeln, uppå andragne skäl, förmenar 
vara endast till Österbotten lämpelig, men ej till de Öfrige Finske 
Länen, där hemmanens tillhörigheter i jord och ägoi' skola, genom 
dels erkände dels dom fäste råmärken, redan af ålder blifvit fast- 
stälde, och att inskränkning deruti skulle medföra en allmän osä
kerhet och rubbning i ägande rätten, ej mindre i anseende till Sä
terier och Frälsehemman, som uti förberörde Eder skrijvelse ej 
skola ifrån denne delningsgrund undantagne blifvit, än till Kro
nans under skattemanna rätt upplatne hemman, hvaraf jemväl Rid
derskapet och Adeln till en del'skall vara innehafvare; i anseende 
hvartill, med det mera som Besvär sskriften innehåller, om ändring 
och upphäfvande af meranämnde Författning i underdånighet an- 
hålles.

Detta mål hafve vi uti behörigt Öfvervägande hos Oss komma 
låtit, och som vi icke kunde f örmoda, att Ridderskapet och Adeln 
skulle vilja draga under Frälsemanna rätt, de Kronohemman, som 
af Ridderskapet och Adeln kunnat till skalle inlösas, och hvilkas 
natur af den orsak ej kunna f örvandlas; Så hafue Fi funnit det 
bör Ridderskapet och Adeln trygga sig vid de Författningar som 
blifvit tagne, genom Får nådiga Förordning af den 27:de Junii 
1775, angående Stor skift sdelningen i Finland, genom hvilken, alla 
de rättigheter som Ridderskapet och Adeln för deras Säterier och 
Frälsehemman tillkomma, äro till fullo bevarade: hvilket Vårt nå
diga Beslut uppå Ridderskapets och Adelns förenämnde besvär, 
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Ki i nåder godt funnit, att jemte detta Fort nådiga svar till Eder, 
Riddarhus-llirectionen iifven förständiga. Befalle etc. Stockholms 
Slott den 21 Alars 1780.

3:o Sedermera har Kongl. Majit älven, genom nådigt Bref till Berustade 
Kam. Coll. af d. 2 Junii 1795 rörande Berustade Säterier, och d. Säterier 
3 Febr. 1803 för Presteboställen, förklarat, alt icke eller ifrån desse pr°stbohl. 
Lägenheter någon öfvcrloppsjord finge vid Storskiften utbrytas, enligt 
hvad härom allaredan är nämnt uti lista Afdeln. 1 Art. 1 Cap. 4 §. och 
3 Cap. 2 §., der nyssnämnde Författningar äro omständeligen recitcradc.

I grund häraf böra således ofvannämnde Lägenheter bibehållas vid jz„riz de 
alla de ägor som, nå deras andel i samfälligheten, enliet delninssgrund, pririleg. 
kan sig belöpa. Och galler harvicl, enligt o uti 1//5 ars StorskijIs- ternesan- 
Forordn. i allmänhet den princip, alt då desse Lägenheter liafva man- 'fam- 
tal sig påförde, så bestämmes deras andel i skog och utmark sålunda, t“,ne be- 
att denne förhåller sig till samfällighetens hela skogsmark, som berörde räknas. 
Lägenheters mantal förhåller sig till den samfälde massans mantal 5 der 
åter, såsom med Säterier kan inträffa, desse icke hafva några mantal, 
så blir, enligt här ofvan reciterade 12 mom. 5 §. af 1775 års Storsk. 
Förordn., Säteriets lott uti åker grund för dess andel i skog och ut
mark, sålunda alt proportionen emellan desse lotter och hela massan af 
hvardera slaget ägor, blir lika.

För öfrigt må här anmärkas, att, enligt Kongl. Br. till Kam. 
Coll. och Abo Alcad. Canzler af d. 31 Mars 1786, iifven de Åbo Aca- 
demie anslagnc hemman skulle, vid Storskiften, få bibehålla all dem till
kommande mark, dock att desse hemmans öfvcrloppsjord borde till nya 
hemmans inrättande för Acadcmiens räkning användas-, men sedan desse 
hemman, med de å deras öfvcrloppsjord aulagde Nybyggen, numera till 
Kronan hemfallit, så äro samme hemman äfven till vanlige Krono lägen
heter förvandlade, hvarföre ock den, genom nyssåberopade Kongl. Bref, 
dem tillagde rätt ej vidare kan komma i fråga.

Hvad sluteligcn beträffar beloppet af den ägo vidd som å hvarje 
ort får upplåtas och försvaras under ett mantal, så bestämdes detta uti ägo""™ ä 
Kongl. Förklar, den 25 April 1777, samt Kam. Coll. Circul. den 10 'faric oral 
Aug. 1778 och 20 Mars 1782, för hela Landet till enahanda belopp maniaFei.
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nemligen: all ifrån -600 till och med 1200 Tunneland skallbar mark, ' 
in- och utägor tillsammans räknade, kunde hvarje helt mantal tilläggas, 
och de mindre i proportion derefter, impedimenter *)  dock oberäknade-, 
och oaktadt särskilde ansökningar om tillökning uti delta Tunnelandtal 
inkommo, blef detsamma dock gillat genom Kongl. Br. till Kam. Coll.

*) Hvijken mark, enligt Författningarne, far till impediment hänföras och 
sålunda ifrån all beräkning uteslutas, torde här böra närmare explicé- 
ras. Kongl. Förordn. den 27 Jiuiii 1775 bestämmer till hnpedfment, 
sjöar, berg, och alldeles odugelige måsar. Kongl. Förordn. d. 28 Juni-i 
1775 jk 1 explicerar närmare benämningen odugeliga måsar sålunda: 
onyttige måsar undantages, men kärr och bättre måsar som utan 
särdeles svårighet kunna göras nyttige, böra till skatt beräknas; der- 
af skulle således tyckas naturligt följa, att icke blott alldeles odugelige 
utan äfven sädane måsar, som äro af den beskaffenhet alt deras odlan
de fordrar särdeles möda och kostnad, äfven få såsom impediment lem- 
nas oberäknade, då någon nytta af derå växande skog ej kan påräk
nas. Och shitcligen tillåter Kongl. Brefvet af d. 20 Febr. 1798, an
gående Tunnelåndtalet för Korsholms Östra Härad af Wasa Län, att 
vid Tunnelandtalets bestämmande må afdragas impedimenter, och så- 
dane stenbundne marker hvarest någon ringa skog finnes, men är 
dels otillgäng elig dels sjelfva marken ofrugtbar.

i anledning af Allmogens i Wasa och Uleåborgs Län underdåniga be
svär, dal. d. 17 Dcc. 1779 och Kongl. Br. till Landshofd. i Vleä- - 
borg den 7 Nov. 1787 m. fl. j dock med den jemkuiug, uti 1779 års 
Kongl. Bref, alt JÖr sädane ringa frugtbärande måsängar , pä livilka 
bergning ej alla är kan ske, skall en fjerdedel af areala innehål- 
let få af dragas, och hemmanet således erhälla sä mänga Tunland 
mera af utmarken.

r Men sedermera har likväl -tid efter annan undantag för visse orter 
härutinnan blifvit gjorde: Sålunda förordnades först, uti Kongl. Br. till 
Kam. Coll. af d. 26 Junii 1783, att hemmanen i Savolax och Karelen 
skulle beslås ifrån 600 till 1700 Tunland å mantalet; derefter beviljades, 
genom Kongl. Br. till Kam. Coll. d. 20 Febr. 1798, alt, uti Korsholms 
Östra Fögderi af Wasa Län, beslående af Witasaari, Saarijärvi, Laukas, 
Keuru, och Kuortane Socknar, Alajärvi Kapell, Kuisvasmäki Kapell af 
Jämsä Pastorat samt Ezeri och Wirdois Kapeller af Ruovesi Pastorat, skulle 
ägovidden för hemmanen bestämmas likasom uti det derlill gränsande Kuo- 
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pio Län, således äfvenså ifrån G00 till och med 1700 TunJ. på mantalet. 
— Vidare är, genom Kejserl. Reser, till L/andshÖfd. i Abo d. 28 Növ. 
1817, beviljat att, vid de då tillålne allmänna förmedlings undersöknin
gar uti Ikalis och Ruovcsi Socknar af Abo Län, skulle jemväl till och 
med 1700 Tunl. få beräknas å hvarje mantal-, äfvensom Hans Kejserliga 
Maj:t, genom nådig Resol. och B ref till Gén. Landtniäl. Contoiret 
d. 28 April 1823, bifallit alt, vid då förchafd Storskiftsdelning i Loch- 
tcå Socken af Wasa Län, de till Leslijärvi by i berörde Socken höran
de hemman finge tilldelas ägor ifrån 1200 till och med 1700 Tunland 
å mantalet-, sedermera är, uti Kejserl. Br. d. 30 Junii 182G, beviljadt, 
all uti den del af Wcsierbolten som numera hör till Ulcåborgs Län, 
2000 Tunl. får å mantalet. beräknas; och sluteligen bar Hans Kejserliga 
Maj:t, ull nådigt Rescript af d. 21 Mars och nådiga Brei till vederbö
rande Landshöfdingar den 19 April 1833, som framdeles skall närmare 
recileras, tillåtit, alt vid de, genom samme nådiga Rescript tillålne, 
skaltcförmedliugs undersökningar, äfvensom vid framdeles skeende Ny
bygges skattläggningar, uti Kemilräsk, Kusamo, Pudasjärvi, Ruovanicmi, 
Mufios, Salo, och Siikajoki Socknar af UJeåborgs Län, samt Östra de
len af Ihnola. Socken i Wasa Län, ifrån 600 till och med 1700 Tunl.,. 
oberäknade ersättningen för smärre ourskilde impedimenter, må å hvarje 
mantal beräknas.

Alla öfrige Landsorter dit Afvillringarne sträckt sig, borde åtnöjas 
med ofvanutsatle ägorymd af 1200 Tunland, såsom det högsta ett man
tal kan tilldelas, och är jemväl, för de delar af Kymmeuegårds eller nu
mera S:l Michels Län som fordom hörde till Tavastländska provincen, 
särskildi förklaradt, genom Kongl. Resol. pa Riksdagsmannens för 
Stor-Savolax underd. ansökning, dat. den 1 April 1789, alt det för 
Kuopio Län bestämde Tunnelandlal, icke kunde bestås för Syssmä och 
Gustaf Adolfs Socknar i Hollola Härad af Savolax Län.

Men utöfver det sålunda bestämde högste Tunnelandlal, af dels Ytierli^a- 
1200 dels 1700 Tunland, äga Landshöfdingarne att, om skäl dertill fin- 
nes, alltid bevilja en tillökning å ägovidden af högst 300 Tunl. å hvarje skild^im- 

mantal, såsom ersättning för smärre ourskilde impedimenter, hvarom Pedimen~ 
Kongl. Br. till Kam. Coll. den 31 Mars 1786 uti 14 mom. stadgar-, 
att som en del skogar, utom större mossar och bergsträckningar, 
hvilka på Chartorne till af drag vanligen utmärkas, skola med en
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myckenhet smärre impedimenta vara blandade, livilka åter icke, ulan 
allt för dryg kostnad och tidspillan, skulle kunna af mätas ; men 

jordägarne, enligt Författningen , hafva rättighet att få allt odu- 
geligt afdraget, är det en urskiljning som på Landshofdingen an
kommet', hvilken är på orten tillstädes och bäst känner, hvad Kongl. 
Maj-.t mest om hjertat är, oländig marks upodling, jordbrukarens 
förmån och idoghet, samt den honom föreslående kostnad, och, med 
iagttagande af desse omständigheter, tillägga hvart helt mantal ett-, 
två- a tre-hundrade Tunneland ibland impedimenter. — För öfrigt 

odlingar tillåter samma Kongl. Bref, uti början af åberopade 14 mom., jemväl 
"narklen^- aLt’ ^er någon före storskiftet verkställt uppodling af sådane måsar och 
nas obe- alldeles oländige marker, livilka, i anseende till deras odugeliga bcskaf- 
raknade. fenbel? såsom impedimenter varit att anse, så böra sådane uppodlingar, 

vid utsättandet af det vissa Tunnelandtalet eller hemmanens områden, 
ifrån beräkning uteslutas, och uppodlaren således allena njuta frukten af 
sitt arbete och sine kostnader.

§■ 2.
Om bestämmandet af det vissa Tunnelandtalet, m. m.

Ilvad sedan beträffar ordningen i afseende å, Tunnelandlalels be
stämmande, och dispositionen samt skattläggningen af öfverloppsjorden, 
så är dervid att iakttagas: att allraförst, derest samfällighetens ägor icke 
förut vore mätte och refvade, bör sådant, enligt 3 §. af 1775 års Stor- 

Mätnln" skifts-Förordniog, af en dertill förordnad Landtmätare verkställas *),  så- 
bbi Jöregd lunda alt all till samfälligheten hörande mark i ett sammanhang mäles, 

Jcrest ic]iC densamme vore bestående af allt lör vidlöftige skogs- och 
landtalets . , • i -n r n 1 , , ,  , -n rr °

*) Anmärkningsvärd! är att veterligen ingen Författning bestämt ålägger 
Landshöfdingarne bevaka och tillse att alla Samfälliglieter varda så fort 
ske kan, storskiftade, ehuru Kronans rätt af desse Storskiften beror, 
Numera lärer dock ganska få samfälliglieter finnas, som icke under
gått storskifte, med undantag af Savolax och Karelen, der ännu något 
härulinnan återstår, och i Wiborgs Län hvarest Storskiften först nu 
äro påbörjade.

bestäm- ödemarker, i hvilket iall, den del deral som byamännen tdl Kronan af- 
mande. sl°, ]^an t{]]s vldare lenmas omält, på sätt i 1 Afdcln. 2 Art. 2 Cap. 
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pag. 241 är omlall. — Vid ägomälningcu länder för öfrigt till efterrät
telse hufvudsakeligen, hvad uti 1 Cap. af nästföregående Artikel är här
om närmare anfördi', dock tillägges här alt, i anseende till det missbruk Dervid 
som vid ägomälningarue uti Kymnienegårds Län ägl rum, i så måtto alt 
Landlmätarcne dervid reducerat ägorne till andra och bällre jordgrader deras 
än hvarat dc i sjcllva verket bestodo, och sålunda efter en sådan re— 
duelion upplagil dem uli ägobeskrifningarne, förvandlade till en bällre 
class, men med derefler proportionerad minskning af deras areala vidd, 
till dels hälflen dels ännu mindre emot hvad den verkeligen utgjorde, 
så har Kongl. Majit i B ref till Kam. Coll. den 8 IN ov. 1798, deraf 
Collcgium uli Bref af den 15 Jan. 1799 lenmat Landshöfdingarne del, 
förklarat, all slik reducering af ägor ej skulle få äga rum, hvilket ytter
ligare upprepas uli Kejserl. Rescriptet till Landshöfd. i Ileinola den 
21 Sept. 1821, och i enlighet hvarmed ägorne alllid böra uli beskvif- 
ningarne upptagas lill deras verkeliga vidd af dels skatlbarl dels odugligt.

I. händelse Landlmätaren vid mätningen erfarit, alt ägorne äro af i hvilket 
den ringa vidd, alt de ej uppgå till 600 Tunland å hvarje mantal i~ 
samfälligheleu, i hvilken händelse Kronans rätt dervid icke eller kan Tunne- 
konnna i fråga, så forlsälles delningen af ägorne i den ordning Slor- la,ldtalets C' ' O O
skifls-Förfallnmgarne föreskrifva, ocli i nästlöljande §. vidare skall om- mandebör 
talas *).  Men i fall åler ägovidden öfversliger 600 Tunland å hvarje af s^e. 
samfällighetens mantal, så bör Landlmätaren ovillkorligen, göra anstånd

*) Detta är väl ej bestämt förklaradt, men följer dock af sakens natur, 
och dessutom tillkännagifves detta uti Kongl. Brefvet till Landshöfd. 
i Abo d. 26 Junii 1783, soin innehåller att så snart Landlmätaren hos 
Landshöfdingen anmäler det uti någon af honom refvad samfällig- 
het finnes niera jotd än 600 Tunland pä mantalet, bör Landsliof- 
dingen utan minsta dröjsmål utlåta sig, huru mycket å hvarje man
tal i samfällighelen kommer att beslås. — Då således ägovidden ej 
uppgår Lill sagde belopp, som alltid får bibehållas, så blir ingen an
mälan om ägobestämning nödig. Välförsiåendes att detta ej gäller då 
Skattläggning i sammanhang med Storskiftet skall ske, i hvilket fall 
ifrågavarande anmälan alltid bör ske, i afseendc å skattens bestämmande.

O 7 , 0'0 TjCintl-S—med skiftet, och innan vidare åtgärd vidtages, hos Landshöfdingcn an- hajd.be- 
hålla om förordnande rörande den ägovidd som finge dc gamla hem- 
manen å mantalet tilldelas, hvaröfvcr Landlmätaren, enligt Kam. Coll. landtalet.
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Circul. d. 26 Nov. 1784, jemväl bör eget yttrande afgifva och ägobc- 
skrifningen bilägga. — Sedan Landshöfdingen häröfver hört Jordägarene 
samt Krono-Fulhnägligen, och, der så nödigt linnes, äfven l:ste Läne- 
Landlniätarens utlåtande blifvit inhcmtat *),  meddelar Landshöfdingen 
dera sitt Utslag, om det Tunnelandtal ägor som vid Storskiftet k om me 

ihradJallM hemmanen tilldelas efter deras mantal; och om, efter den sålunda 
utslaget bestämde grund, alla samfällighetens ägor komma att bibehållas under ^ciigsI ^ur o * o o e

b i verl- hemmanen, utan all dcraf någon öfverloppsjord uppkommer; så blir det 
stalhghet. beroende vid Landshöfdingens Utslag i händelse några besvär deröfver 

icke anföras, hvarförc äfven detta Utslag, så snart det vunnit laga kraft, 
går i verkställighet; dock bör, enligt Kejserl. Circul. J3r. den 24 Maj 
1816, en styrkt afskrift af slike Utslag genast till Kammar- och Räken
skaps—Expedition uti Kejserl. Senaten insändas; och hvad särskildt angår 
Wasa Län, liar Hans Kejserl. Maj:t, af förekommen anledning, uti nåd. 
B ref äf d. 27 Mars 1829, i nåder förordnat, att Landshöfdingens med
delande Utslag rörande del visse Tunnelandtalet alltid borde klans Kej- 
serb Maj:ls nådiga pröfning underställas, och Storskiftet emcdlcrtid an
slå intill dess samme Utslag blifvit i nåder pröfvade; äfvensom Hans 
Kejserl. Maj:t uti Dess, angående Storskiftsarbetets fortgång i Savolax 
och Karelen, till Gen. Landtmät, Corit. samt LandshÖfcl. i Kuopio och 
Heinola d. 24 Maj 1824 aflåtne nåd. Slcrijvelse, föreskrifvit att Lands
höfdingens Utslag om det vissa Tunnelandtal som i ägovidd hvarje man
tal tilldelas, bör hemställas Kejserl. Senatens Occonomie-Departement; 
hvilket dock grundar sig derpå alt berörde Utslag äfven bestämma hem
manens blifvande mantal och ränta, och således egcnleligen utgöra skatt
läggning, som alltid bör hemställas.

Om öfvet- Men skulle åter den samfällte ägomassan innehålla större vidd, än 
loppsjord efter det bestämde visse Tunnelandtalet belöpte sig på samfällighetens 
börPäfvenfävva. mantal, så bör Landshöfdingen, i sammanhang med utlåtandet om 
deromför-Tunnelandtal, icke allenast till vidd bestämma öfvcrloppsjordcn, 

utan äfven, så vidt omständigheterne sådant medgifva, tillika utlåta sig 
angående dennes disposition och skattläggning. Hvad

, Förut skulle, enligt 1775 ars Storsk. Förordn. och Kongl. Br. den 26
Junii 1783, äfven Ägodelnings-Rättens utlåtande infordras, rörande be
stämmandet af det vissa Tunnelandtalet, men detta är sedermera än- 
dradt och erfordras numera icke.
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Ilvad det förra eller dispositionen af öfvcrloppsjorden angår, Dess 
så bör, enligt Kam. Coll. Circul. den 20 Mars 1782 mom. 4:de, om position,, 
något Ödeshemman finnes i Jordeboken byalaget påjördt, först sc°. 
mycket af Öfverloppsjorden detsamma tilldelas, som emot dess man
tal svarar, utan att samfdlligheten må få derofver någon disposi
tion. Om något af öfverloppsjorden derefter ännu återstår, eller då 
ödeshemman i byalaget ej funnits, är det, genom Kongl. Förklar, den 
25 April 1777 med flcre Författningar, förklaradt, att marken bör an
vändas till Nybyggens inrättande, hvilket är cgcnteliga bestämmelsen för 
öfverloppsjord, och således alltid, der tillfälle är, bör iakttagas. — Alen 
vore öfverloppsjorden så liten, att deraf ej kunde blifva minst | man
tals hemman, eller ock der densamme, ehuru af betydcligarc vidd, lik
väl, som ofta inträffat, befunnes af den svaga beskaffenhet, alt särskilde 
hemman cllcr nybyggen icke kunna dej å, i brist af nödige uppodlings- 
lägenhcter, inrättas, så må Landshöfdingen, enligt Kam. Coll. Circul. 
d. 14 Febr, och 20 Alars 1782, upplåta denne öfverloppsjord till 'del
nings emellan de gamla hemmanen, om åboerne sådant begära eller med- 
gifva; dock alt desse hemman derföre åläggas en förhöjning, eller så kal
lad uppskattning, uti deras förra mantal, svarande emot vidden af den 
öfverloppsjord hvar och en sålunda erhåller. Skulle åter, i sistnämnde 
fall, de gamla hemmansinnehafvarene ej vilja öfvcrloppsjorden, emot upp
skattning i mantalet, cmoitaga, eller vore den till vidden större än alt 
densamme, i förhållande till berörde hemmans inägor, kunde utan äfven- 
tyr för hemmanens bestånd, emot förhöjning i mantalen, dem hel och 
hållen upplåtas, så, och der det jemväl är tvifvelaktigt huruvida någon 
Nybygges anläggning derå kan äga bestånd, och ingen till slik inrättning 
sig anmält, kommer sådan öfverloppsjord, att endast förbehållas Kronan, 
och för dess räkning afrösas, till framdeles disposition, på sätt vid af- 
handlingen om Öfvcrloppsjordar uti lista Afdclningen 2:dra Artikeln 2 
Cap. redan är uppgifvit.

Vidkommande åter Skattläggningen af Öfvcrloppsjorden och Tiden jör 
tiden när denne bör ske, så anmärkes härvid alt, i händelse öfverlopps-* 
jorden icke blir till Nybyggen indelad, utan, enligt hvad nvss anfördes, skatt- 
uuderlägges de gamla hemmanen emot uppskattning, så bör beloppet af laSSn- 
denne uppskattning alltid bestämmas i sammanhang med förordnandet om

46 
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denne disposition; och kommer mantalet, enligt hvad nedanföre vidare 
/örniäles, . alt bestammas efter ägornes vidd och naturliga godhet samt 
belägenhet, med iakttagande af det för hvarje ort bestämde högsta Tuu- 
nelaudlalet å mantalet. Då deremot Ölverloppsjordcn till Nybyggen in
delas, så stadgades, uti 4 mom. af Kam. Coll. Circul. den 20 Mars 
1782, alt sedan densamme blifvit ifrån sam fälligheten afskild, bordeden, 
likmätigt hvad genom Kongl. Förorda, d. 28 Junii 1775, om Nybyg
gen i allmänhet^stadgadt är, efter Karelske melhoden skattläggas; och 
innehåller sedermera, angående Nybyggens skallläggandc i Abo och Björ
neborgs samt Nylands och Tavastehus Län, Kam. Coll. Br. till Lands- 
höjd, i Tavastehus d. 28 Jan. 1784 och till Landshofd. i Abo den 
17 Januarii 1786, följande stadgande: att som Kongl. l\Iaj:t, uti Dess 
nådiga Skattläggnings-Förordning för Karelen och Savolax, förord
nat , det Nybyggen i de Finske orter ne i allmänhet böra, efter den 
der uti jaststälde melhoden skattläggas, och ytterligare, uti särskild 
nådig skrifvelse af d. 26 Junii 1783, pröfvat, till ändamålets desto 
skyndsammare befrämjande, storskiftsdelningarne i Carelen böra på 
sådant sätt inrättas, alt ägornes skattläggning, på den grund högst
berörde Kongl. Förordning af d. 28 Junii 1775 utstakar, må i och 
med detsamma blifva verkstäld, och till den ändan, på lika sätt 
som för de öfrige prter i Finland och Kesterbotten, äjven jör Ka
relen fastställ ett visst Tunnelandtal, som vid Storskiftet bor hvarje 
mantal tilldelas, hvarmed hemmanet då anses vara på en gång 
skattlagt. Så finner ock, i anledning här af, Kongl. Collegium , alt 
med Nybyggens skallläggande uti det Tit. i nåder anförtrodde Län, 
på lika sätt och efter enahanda grund, bor förfaras , i så måtto, 
att sedan Nybygget, efter skedd utsyning samt markens af mätning 
och beskrifning, jått den jord sig tilldelt som derunder framgent 
lyda bör, och Til. på vanligt sätt, som vid de Öfrige ägodelningar 
och storskiften sker, i anledning af Landtmätare f örrättningen och 
vederbörändes utlåtande, pröfvat beskaffenheten deraf, samt huru 
stort mantal i anledning af Storskifts-Författningen deraf följa 
bör, så kommer, enligt den grund merhögslberörde 1775 års Kongl. 
Skätlläggnings-Forordning for Karelen utstakar, Nybyggets man
tal att genast utsättas, då Nybygget anses i och med detsamma 
vara orclenteligeh skattlagt.
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Af ofvananförde stadgandcn skulle det synas som Nybyggens .ägor 
alltid borde Vara utsynte eller utbrutne innan desse kunde skallläggas, 
men sådant är ingalunda nödvändigt; ulan innehåller tvertom de sedna- 
stc Förfaltningarne i ämnet, ncmligeu Kongl. JBrefven till Landshofd. 
i Uleäborg d. 7 Nov. 1787 och till Kam. Coll. d. 21 Oct. 1801, alt 
Nybyggens utbrytning hör till verkställigheten af Storskiftet, och att de
ras antal samt ägorymd, hvaraf deras mantal beror, böra af Landshöf
dingen förut bestämmas. Deraf följer, alt Nybyggens mantal och ränta, Nybygg. 
kan, efter omständigheterna, bestämmas antingen på en gång då förord- 
nande meddelas om det visse Tunuelandialet samt Öfvcrloppsjordcns vidd anm. före 
och disposition, eller ock sedan Nybyggens ägor redan äro utbrutne. —^e^eller 
Det förra är enklare och bör alltid iakttagas, då ägorncs beskaffenhet är efteråt. 
så utredd i alt deras skattläggning genast kan ske; det sednare åter sy
nes vara lämpcligarc i den händelse, att ägorncs rätta beskaffenhet ej är 
fullständigt utredd, eller är så olika, alt Nybyggets skall beror på be
lägenheten af dess skiflc, som ej bestämmes förrän vid delningen;—men 
i alla fall bör Nybyggenas antal, och ägovidden för hvart och etl af 
dem, på en gång med del vissa Tunneland talet ägor, som efter manta
let bör dc gamla hemmanen tilldelas, af Landshöfdingen bestämmas, 
emedan verkställigheten af skiftet och utbrytningen derigenom blir lät
tare, lämpcligarc och med mindre kostnad-förenad. Likväl, och då öf- 
vcrloppsjordcn är betydeligare och dess beskaffenhet icke nog utredd, 
eller dess duglighet till Nybygges anläggningar tvifvelaktig, kan det nå
gon gång blifva nödvändigt, alt denne endast till belopp bestämmes och 
i massa utbrytes, samt Landshöfdingen förbehåller sig, alt framdeles an
gående dess disposition m. m., utlåtande meddela; men härom allt åbe
ropas vidare kvad uti 1 Afd. 1 Art. och 4 Cap. vid afhandlingen om 
Nybyggen redan är omständeligen yttrat.

Hvad sedan sjelfva grunderne och sättet för skattläggningen be
träffar, så finnes delta redan af ofvananförde; och kommer dessutom att 
närmare utvecklas uti nästföljande Capilcl. Här tillägges endast, all i allä 
dc tall då disposition af Öfverloppsjord och dennes Skatlläggandc sker i 
sammanhang med bestämmandet af det visse Tunnelandtalct, så skall, 
enligt de Författningar och de vidare skäl som allaredan förut, vid af
handlingen om Nybyggen uti 1 Afdeln. pag. 168, äro omständeligen an
förde, Landsböfdingarnes meddelande Utslag, i förstnämnde delar ovill
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korligen underställas Hans Kejserl. Maj:ts nådiga pröfning, samt verkstäl
ligheten af skiftet cmedlerlid anslå intill dess Utslaget vunnit nådig fast- 
ställclse; och böra jemväl Landshöfdingarnes Utslag i desse frågor, alltid 
genast tillställas vederbörande jordägare och parter, emot bevis som bi
läggas aeten, då densamme till Kejserl. Senatens Occonomic-Departement 
insändes.

Hurul&ngt I afseendc å Irågan, huru långt Landshöfdingarnes pröfningsrält, 
hMLpröfj- rörande bestämmandet af del vissa Tunnelandtalet och disposition 
ningsrätt af dervid uppkommande öfverloppsjord, sträcker sig, må här nämnas, 

’ j/7äcÅ-”rZ^luru^e<^es Biongl. B ref vet till Kam. Coll. d. 21 Oct. 1801 härom för- 
dg. ordnar: att sedan Landshöfdingen, i anledning af Storskifts-Landt'- 

mätarens författade Charta och ägobeskrifning, utsatt det mantal 
och hemmantal, hvar af den under beredning till Storskifte varande 
samfålligheten för framtiden skall bestå, skola alla uppkommande 
tvistigheter, om verkställigheten äf sjelfva Storskiftet, derejter upta- 
gas och afdömmas af vederbörande Ågodelnings-Rätt; i f öljd hvar
af jemväl yppade frågor och stridighet emellan Delägare uti en 
by, hvarest Nybyggen, hvilke till antal och ägorymd blifvit af 
Landshöfdingen utsatte, och hvilkas rätt af tillförordnad Krono- 
Fullmägtig skall bevakas, böra af den samfälde jorden utbrytas, 
samt huruvida ett eller flere af de i bolbyn varande gamle hem
manen må ga utflyttas, såsom rörande verkställigheten af Storskif
tet, således böra, .tillika med allt det öfriga livarom jordägarene 
vid deras med Storskifts-Landtmätaren anstälde sammanträden ej 
kunnat sig j örena, på en gång anmälas hos Agodelnings-Rätten.

Huru än- Slnteligen anmärkes alt, enligt 18 §. af Kongl. Forordn. den 23
keTfdesse^^' äger den som med Ägodelnings-Rätlens Dom, uti de till dess

mål. pröfning hörande frågor, är missnöjd, att inom en månad eller 30 da
gar efter det Domen föll, siue till Hans Kejserl. Maj:t ställde underdå
niga besvär, till Landshöfdingen inlemna, jemte bifogad borgen för kost
nad och skada samt för böter i fall de äro ålagde; och sedan Lands
höfdingen öfver besvären infordrat vederbörandes förklaring, insänder 
Landshöfdingen aeten till Hans Kejserl. Alajits nådiga afgörandc. — Ena
handa tid och ordning till besvärs anförande, öfver Landshöfdingarnes 
Utslag, i mål angående ägodelningsgrunderne eller Tunnclandtalets ut
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sättande samt den i sammanhang dcrmed skeende Skattläggning i de l in- 
ske Länen, bör äfven, likmäiigt Kongl. Br. d. 2 Nov. och Kam. Coll. 
i grund deraf utfärdade Circul. d. S Dec. 1786, tjena till efterrättelse, 
i följe hvaraf den, som icke nöjes åt Landshöfdingarnes Utslag i slike 
mål, bör sine, till Hans Kejscrl. Maj.t ställde, underdånige besvär der— 
öfver, inom 30 dagar efter erhållen del af samme Utslag, inlcmna till 
Landshöfdingen, som insänder dem jemte vederbörandes deröfver infor
drade förklaringar och aeten i målet, till Kejscrl. Senatens Occonomic- 
Departement, för att derslädes till Hans Kejserl. Maj:ts nådiga pröfning 
och afgörande föredragas.

3.

Om Storskiftet.

Sedan, på sätt här ofvan är anfördt, vid fråga om Storskifte och 
Afviltring uti en Samfällighet, Landshöfdingen, uppå förrättnings Landt- 
mälarens anmälan, utlåtit sig om det visse Tunnclandtal ägor som der- 
vid borde de gamla hemmanen å mantalet tilldelas, äl vensom rörande 
beloppet och dispositionen af Öfverloppsjorden, der någon sådan ägt 
rum, och detta Utslag vunnit laga kraft, samt i sednare fallet jemväl 
blifvit af Hans Kejscrl. Maj:t sluteligen pröfval och fastställt, och Lands
höfdingen i afseende å verkställighet lemnal Storskifts-Landlmätaren deraf 
del; så åligger denne, att, i laga ordning, efter derom utfärdad kallelse 
till vederbörande, genast påbörja och fullfölja sjclfva Storskiftet, som, Ferk.stäi- 
enligt Kongl. Brefuet d. 10 Dec. 1807, bör verkställas på en gång i ^/'stor- 
åker, äng, skog och utmark, och icke särskild t uti in-och utägor, hvil- skijtet. 
ket sednare var, uti 73 §. af Kongl. FÖrordn. den 12 Augusti 1783, 
medgifvit.

T delta afseende bör Landlmätaren, enligt 71 §. af sistnämnde 1783 Förbere
ds Kongl. Förordn., sedan, efter ågången kallelse, Dclägarene och pu- 
blique Fullmägtige med honom sammanträdi, först med dem öfverens- ningar. 
komma om det som till delningen fordras, uemligen: l:o jordens eller 
ägornes Gradering eller Taxering *);  2:o hvarest vägar, hufvuddiken, och

Den gradering som härvid verkställes, bör ej förblandas med den som Grader. 
Landlmätaren vid sjelfva ägomätningen sjelf gör; denne sker endast aJ aSor,iet 



366 ' Andra Afd. 2 Art. 1 Cajy 3 §.

nödige allmänna, platser skola läggas, samt huruyida utflyttning för en 
eller annan delägare kan blifva nödig; och 3:o ordningen för skiftenas 
placering och deras antal, som i åkern, då båda årgångarne samman
räknas, ej får gå öfver 2 högst 4, i ängen ej eller till större antal, jem- 
likt Kongl. Förordn. den 12 Ang. 1783 §. 71, och i skogen icke till 
flere än högst 2 skiften, enligt stadgandet uti 5 §. 8 mom. af Storsk. 
FÖrordn. cl. 27 Junii 1775.

Och som desse öfvcrenskommelscr, om de till skiftet hörande grun
der, äro i flere afseenden af vigt, så är genom 15 mom. 5 §. af Kongl. 
Förordn. den 27 Junii 1775, och Kongl. Fr. d. 23 Sept. samt Kam. 
Coll. i anledning deraf utfärdade Circul. d. 3 Nov. 1790, jemförde med 
71 §. 2 mom. Kongl. Förordn. d. 12 Aug. 1783, stadgat, att Landt- 
mätaren bör af sitt håröfver hållnc Protocoll göra ett utdrag, som med 
dess egen, Nämndens och de närvarande Delägarenes, underskrifter be
styrkes, samt ibland bandlingarne förvaras.

Principer Angående de allmänna principerne för delningen af ägorne och 
Arek’/"'"“ skiftens placering, märkes, att, enligt Kam. Coll. Circul. den 20 Mars 

skiftens 1782 l:sta mom.: hvarje hemman bör vid Storskiftet tilläggas, uti 
placering. upodlade ägor af åker och äng, sä. mycket eller jemngodt, som det 

f örut och af ålder opåtalt innehajt, samt af byns samfällige ut
mark och< skog fyllnaden uti det bestämda Tunnelandtalet ä man
talet', hyaraf följer att delnings gr un d, för inägor, är häfden, och 
för skog, mantalet. — Detta förordnande om uppodlade ägors oaf- 
kortade bibehållande, angår likväl cgcnteligcn hemmanens gamla bolägor,

för att uti beskrifningen kunna lemna en fullständig utredning om ej 
blott ägornes vidd utan äfven om deras beskaffenhet, och deruti del
taga ej jordägarene; den sednare graderingen, eller den som för sig 
går vid sjellva beredningen till skiftet, har till föremål, ej att beskrifva 
jorden, utan att värdera den till sin godhet, icke allenast i och för sig 
sjelf betraktad utan äfven i jemförclse med de andra ägorne inom skif- 
teslaget, och att bestämma, i hvad förhållande qvantiteten uti den ena 
ägolotten bör ersätta hvad en annan i godhet öfverträflar denne; så 
att delarne må blifva jemngoda då q vantitet och qvalitet i förening con- 
sidereras; denne gradering verkställes af jordägarene, och om stridighet 
derom uppkommer, bör Landtmätarcn med 2:ne ojälvige Nämndemän 
lägga dem emellan, enligt 1 mom. 5 af 1775 års Slorskifts-Förordn. 
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för hvilka de bhfvit skaltlagde, äfveusom uppodlingar af kärr, mosar 
och oländig mark, å samfålte ägor, hvarvid den som odlingen verkställt, 
alltid bör, enligt 5 §. 8 mom. Kongl. FÖrordn. d. 27 Junii 1775, bi
behållas; men deremot bör förenämnde stadgande icke sträcka sig till de 
i sednare tider af läudig mark gjorde uppodlingar, annorlunda än så vida 
dc skett i laga ordning, och dc öfrige hemmanen i samfalliglicten hafva 
tillgång till jemngod uppodlingsmark, i proportion efter deras innehafvau— 
dc maula], på sätt 75 §. Kongl. FÖrordn. om Landtmäteriet i Fiket 
d. 12 Ang. 1/83 härom föreskrifver; för öfrigt stadgar 73 uti samma 
Förordning i delta alseendc, att: vid sjelfva delningen bör Landtmä- 
taren med nogaste varsamhet tillse, att livar jordägare och dbo, 
efter sitt byamål och delning sgr und, samt i anseende till ägo mes 
belägenhet och jordmonens art och godhet, erhåller sin Julia rätt: 
att ägoblandningar på allt möjeligt sätt undvikas ; alt byar och 
hemman, så vidt ske kan, till in- och utägor sammandragas: och 
att, om för någon del blifvej' möjeligt, hvar och en på ett ställe 
och i ett skifte vid delningen md få alla sina ägor, såsom åker och 
äng, skog och mark; hörandes den granne som påstår att alla sina 
ägor i ett skifte erhålla, der till äga rättighet, fastän de öfrige 
låta deras i flere lotter delas; dock att det sker på sådant ställe, 
att storskiftet for dem ej gores oredigt och obequämt, samt att den 
bästa och bördigaste jorden till större andel ej medtages än på ho
nom skäligen belöpa kan; till hvilket ändamåls ernående, då det ej 
annorlunda jemkas kan, den som i sin lott får sämre jord, till 
dess naturliga läge, godhet och bördighet, bör deremot njuta en 
lempad ersättning, genom eu större vidd, eller flere Tunneland.

Till vinnande af förenämnde ändamål, är ock uti Kongl. Br. den 
26 Junii 1783 mom. 3 förklaradt, alt som i Savolax ej sällan den 
händelse intre [far, att på ett nog litet jordstycke ofta 5 ä 6 gamla 
hemman finnas anlagde, hvilka sedermera i flere delar blif vit kluf- 
ne, och det i ajseende å ägor som ligga 5 ä 10 mil derifrån, utan 
att någon lägenhet till fyllnad uti jord, for ett eller flere bristande 
mantal, närmare är att tillgå, i anseende till andra derintill stö
tande hemman och byar, hvilkas åboer ej kunna påläggas att af- 
stå deras hus och ägor till de JÖrre, som på en liten mark skockat 
sig tillsamman; så blir vid dylik beskaffenhet utflyttning oundvike- 
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lig, hvilken alltså bor ske, antingen ef tei' lottning åboerne emellan, 
eller de åboer vara dertill skyldige, som liafva de minsta inägor- 
ne, och hvilkas hemman äro sämst bebygde; hvarvid de Öfrige 
hemmansåboerne, som derigenom vinna bättre utrymme, bora, lik- 
mätigt Storski/ts-FÖrfattningarne, vara den utflyttande behjelpelige.

Utbryinin- Och angående sluteligcn utbrytningen af Nybyggen och Kronans 
fvcrloppsjoid, bör dervid iakttagas att densamme, så vidt möjeligt är, 

och'ojver-må blilva uti ett sammanhang; samt att Kronan med samfällighetsdelä- 
loppsjord.garene må dela lika i Ijuft och lodi, på sätt härom stadgas, uti Kam. 

Coll. Clrciil. d. 20 Alars 1782 mom. 3, Kongl. Br. d. 26 Junii 1783, 
7 Nov. 1787 och 21 October 1801 m. fl. hvarom förut redan uti 2:dra 
Art. 2 Cap. af l:sla Afdehi. i fråga om Öfverloppsjordar är nämnt.

ihirii de Skulle, vid förenämnde öfverenskommelser om dcssc grunder för 
skiftet, parlerne emellan uppkomma tvister, som ej kunde i godo biläg- 

uppiom gas, så måste Landtmälaren genast anmäla dcssc stridigheter ull Ägodel- 
mandehi- niugs-Bätts afgörandc, och intill dess samme frågor blifvit afgjordc an- 
mälasöefi står med skiftet. Likväl, och till förekommande af flcre så beskaffade 
afgöras. uppehåll, är, genom Kongl. Br. till Kam. Coll. d. 21 Oct. 1801, för- 

ordnadt, att Landtmätare bor noga underrätta sig om alla till Stor- 
skiftsberedningen hörande omständigheter och stridigheter, för att 
kunna på en gång underkasta dem Agodelnings-Rättens pröfning, 
vid ansvar att i annor händelse ersätta kostnaden for Agodelnings- 
Rättens och parlernes sammanträden; såsom ock, att Agodelnings- 
Rätlen ej må sammanträda, innan Fandtmätaren tillkännagifvit, 
det han fullgjort allt hvad i jÖrberÖrde måtto på honom ankommit.

Ytierl. om För öfrigt innehåller, i afseende å principerne för Nybyggens ut- 
^brvbån^ brytning och hemmans utflyttningar, siståberopade 1801 års Kongl. Bref 

och ut- jemväl: att Ägodelnings-Rätten i frågor som angå befinleliga Ny- 
fiyttnui- hyggens utbrytning, bör tillse, att Nybyggens lägen icke få utsta- 

hCirur ')’l‘kas så, att bolbyns åtkrai' och ängar innotn deras områden inneslu
tas , så framt sådane odlingar ej Öj verstiga vidden af det Tunne- 
landtal, som blifvit de gamla hemmanen tillagt, eller behörig re
dighet i skiftens ordning nödvändigt dertill föranleder ; att ej eller 
endast den sämsta delen af samjällighetens oupodlade jord må till

delas
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delas Nybyggen, utan att de, i förhållande emellan det för dem 
och de gamla hemmanen utsatte tunnelandtalet, erhålla lika lott och 
andel af den nyttiga och till odling tjenliga jorden; samt att, i 
frågor om utflyttningar, skyldigheten att dem verkställa, framför 
andre ålägges de hemmansägare, igenom hvars bortgång ifrån bol- 
byn, minsta kostnad och olagenhet, både i anseende till åbyggnad 
och vidden af dess i bolbyn ägande åkrar, och ängar, orsakas, men 
den med utflyttningen åsyftade förmän icke dess mindre vinnes: 
sä alt dolt ning endast mä anställas i sädane händelser, dä flere 
hemman pröfvas , sä väl i anseende till äbygnad som iifrige om
ständigheter, vara aldeles lika fallne alt den nödige utflyttningen 
verkställa; och bör Ägodelnings-Rätten jemväl stadga, i hvad'mät lo 
de i Bolbyn cjuarblijvande hemmansägare tillkommer, att deltaga 
i kostnaden och besväret vid ulflytlningarnes fullbordande.

Sedan ofvanberördc tvister äro slutcligen afgjorde, eller ock om Sluieliga 
ingen tvist uppstått, samt grundernc således äro öfverenskomue och fast- ff.jffLj 
ställde, åligger Landlmälarcn, enligt 11 §. af 1775 års Storsk. JFörorcl-afskiftet. 
ning och 15 §. uti Kongl. Pörordn. den 23 Jan. 1783, att i sednare 
fallet genast, men i förra lällel inom en månad eller det Ågodclnings- 
Rättens .Dom löil *),  vidtaga Storskiftets fullbordande, och sålunda verk
ställa ulräkniugarne, dclningsliniernes uppdragande på Charlau och slu— 
teligen deras utstakande på marken. Dock är, i afseeude å Storskiften 
uti Wiborgs Län, genom Kejserl. Kungör, d. 12 Julii 1816, samt uti 
Savolax och Karelen, genom Kejserl. Br. till Bandshöfd:ne i Kuopio 
och Ileinola samt Gen. Landtmät. Cont. d. 24 Maj 1824, stadgadt, 
alt Ägodclnings-Rältcns Utslag, uti frågor rörande beredningen till Stor
skiften, icke gå i verkställighet, i de händelser då Utslaget ölvertlagas, 
i hvilket fall alltså ägodelningen i berörde Provincer anslår, intill dess 
samma Utslag blifvit sluteligcn prölvat. ■— Sedan utstakningen, eller 
den så kallade utpålningcn ärverksiäld, äger Landlmälarcn, enligt 16

*) Likmätigl de här åberopade Författningar, bör Ägodelnings-TVåltens 
Dom, sist 8 dagar efter det den blifvit fälld, Landlmälarcn utan lösen 
tillställas, och om Ägodelnings-Rätten. försummar delta, bör Landt- 
mätareu, vid 20 R:dr vite, genast gifva detta Landshöfdingcu tillkänna, 
som anmäler försummelsen i IIof-Rälten.

47
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Huru uti Kongl. Förordn. den 23 Jan. 1783, vid vite af 20 Riksdaler 
lskiftdef af (2S Rub. 80 kop. S:r), derofver genast till Delägarene utfärda, och 
males och för dem ojfenteligen uppläsa, behörigt bevis *),  innehållande sd väl 
julljöljes. dag(>n eld utstakningen slutades, som ock tydlig underrättelse, innom 

hvilken tid missnöje emot förrättningen kan anmälas; hva rom ock 
Landtmälaren, vid lika vite, innom 8 dagar lemnar Randshöjdin
gen kunskap: och dligger den af parter ne, som anser sig , vid skij- 
tet jörorältad, att, innom 6 veckor ej ler den dag dd Jör rättningen 
enligt beviset slutades, sitt missnöje hos Dandshö/dingen skrifleligen 
tillkännagifva; hvarefter Landshöfdingen, sedan jatalietiden till
ända gdtt, .tillsänder Agodelnings-Rättens Ordf örande de af parterne 
ingijne skrifter, pd det Ordföranden md kunna om Rättens och 

Storsldf- delägarenes sammankallande draga jörsorg. — Yppas intet klander 
fäaetlsedåemot Storskiftet, innom den utsatte tiden, bör Landlmätaren, enligt 

klander 17 §. i samma Förordn., derofver ifrän Lands-Cancelliet taga be- 
ej skett. vis, och dermed forsla Tingsdagen, vid oj vanberör de vite , inställa 

sig P& västinstundande Ting i Socknen, och dd tillika medhafva 
Chartor och handlingar , dd Ilar ads-Rät ten, antingen parterne äro 
närvarande cllei' icke, åligger StorskiftsfÖrrättningen genom Dom 
lagligen Jästställa, teckne ock sddant pd Chartan; och bör Landt- 
mätaren, innan första Tingsdagen lupit till ända, vid ansvar, dtler- 
fd de ingijne Chartor och handlingar **).

Till detta oflenteliga uppläsande bor, uti större samfälligheter, veder
börande delägare kallas genom kungörelse uti Kyrkan, på det okun
nighet om tiden dertill ej må kunna förebäras af den som dervid för
summat sig inställa; efter slutad uppläsning bör sedermera genast ut- 
stakningsbeviset afleinnas till en af samfällighets delägarene.

#*)  Genom Kongl. Resol. och Förklar, d. 21 Julii 1793, är väl en annan 
Författning vidtagen om tiden och sättet till anmälande af klander emot 
Storskifte; men som detta stadgande, enligt dess Lydeliga innehåll, en
dast innefattar en förändring af 81 §. uti Kongl. Förordn. om Landl- 
materiel i Riket af d. 12 Augusti 1783, hvilken Förordning, likrnätigt 
dess 86 , icke kan, hvad Storskiftsdelningar och deras pröfning an
går, lämpas till Finland, så följer deraf, att icke eller åberopade 1793 
års Förklar, är lämpelig till Finland, hvarest ofvananförde Kongl. För
ordn. d. 23 Jan. 1783, i detta afseende ännu, såsom icke ändrad, må
ste vara gällande.
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För öfrigt aumärkes att, enligt stadgandet uti Kongl. Circul. Bref- 
vet d. 14 April 1791, Ilärads-Rätterne åligger, så ofta Storskifts- 
förrättningar hos dem varda uppviste, noga efterse, huruvida Stor
skiftens antal med Landtmäteri-Författningarne instämma, samt i 
annat fall, derest Förordningens innehåll i denne del icke finnes 
rätteligen vara iakttaget, änskont tvist ej yppas, ingen stadfästelse 
derå meddela. Och böra Landtmätarene i slutet af hvarje Skiftes
instrument utsätta i huru mänga skiften marken blifvit för deld, 
pä det Domaren utan möda, om det ena och det andra mä erhälla 
nödig underrättelse.

Slutcligen tillägges, att, enligt Kongl. J3r. till Kam. Coll. d. 17 inipedim. 
Dec. 1779, de rnfisar och oländige marker som vid Tunnelandtalets 
utsättande icke finnas värde att ingä i nägon beräkning, och vid hvars 
Storskiftet komma att blifva innom hemmansräerne beläghe, skola s j'ajia a 
säsom hemmanens tillhörigheter varda ansedde.

2:dra C a p i t l e t ,

Om Skaltläggitingar i Savolaöc och Karelen 
samt å Nybyggen i allmänhet.

Savolaxske Provincen, som fordom deltes uti Store- och Lille-Sa- 
volax, af hvilka det förra utgjorde Södra och det sednare Norra delen, 
hade, förr än den nuvarande Skattläggningen der infördes, i längre tider SLait- 
ulgjort sina räntor, efter den så kallade 1664 års Jord-Ransakning. —^Savolax^i 
Denne förrättning verkställdes, af deriill särskildt förordnade Skattlägg- äldre tider. 
nings-Commissarier, efter en dem meddelad Kongl. insiruelion af d. 21 
Julii 1663, som ibland annat, rörande skattläggningen hufvudsakeligen 
innehöll: att hvar Bonde skulle skallläggas till viss slående skatt och 
skattmarker, att desse skulle bestämmas efter en noga undersökning om 
huru mycket uppä hvars och ens Aker och Svedjeland hvart är för 
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sig- kan sås, och hurudan jordmån hvars och ens åker, äng och 
svedjeland, jem väl hvad fsk och fågel fängeri till hvar gård och 
by, kan vara; item skog Lill tjärubränning, samt hvad nytligheter, 
vid ransakningarne i hvar Socken uppå vissé btämningsorter vid 
noga e/lerfrågande och spaning, sig mera kunna yppa; sammale
des ransakas och prof vas, huru många Hästar och Koor, Oxar, 
Ungnöt, Bockar, Getter, Bår hvar Bonde af sine ägor årligen kan 
föda. •—■ Och borde ransakuingen hallas uti livarje Socken, på ctl läm— 
peligt ställe, hvarvid Bokhållaren (Lands-Kamreraren), Befallnings- 
män, Lagläsare, så ock alle intressenter nes Amplmän och Bougdar, 
Lands- och Tolj-män, skulle tillstädes vara och uppå aflagd cd, afge 
upplysningar om hvarje Lägenhets beskaffenhet *).

Denne förrättning börjades uti södra delen af Stor-Savolax, hvar- 
ifrårt den efter band avancerade uppåt norr-, och är det märkeligl, att 
de Socknar som först blcfvo ransakade och skaltlagdc, erhöllo en så öf- 
verdrifven sträng skatt, att dessc Socknar i längre tider varit i fattigdom, 
och att lägenhetcrne der, vid den i sednare tider derå skedde allmänna' 
Skattläggning, blifvit oftast betydeligt nedskattade; hvaremot förrällnings- 
männens stränghet aftog ju mera-.de avancerade uppåt, så alt deras skatt
läggning, uti de öfversta Socknarnc, Kuopio och Idensalmi, var så lin
drig, att Räntorne der vid den nya skattläggningen, blifvit ökade till 

Ordenie- mångdubbelt ulöfver deras förra belopp. — Detta förhållande föranledde 
1'p«byide'- ä^vcn Allmogen uti Stor-Savolax, eller den strängt beskattade delen, att 

vid 1765 års Riksdag anhålla om ordcnlclig refning och skattläggning, 
hvilket KongL Maj: t äfven, uti 40 af Resol. på Allmog. Besv. den

Anmärkningsvärdt är, att 7:de punden uti ofvananförde 1663 års In- 
struclion innehåller: att uti Savolax, efter den rättelse Jordebuckerne 
uti Kongl. JMajtts Kammar-Collegio rnedgifva, befnnes mestadelen 
vara böndernes egne skattejord, dä likväl numera Kronohemmancns 
mantal der är betydeligare än Skatte. Delta är delbart en följd af det 
förfarande som der iakttagits, alt då de gamla Skattehemmanen vid 
Skattläggningen blifvit uppskattade, så har det uppskattade mantalet 
upptagits uti Jordeboken som Kronq; ehuru 3 §. uti Resol. på Allmog. 
Besvär d. 9 Dec. 1766 bestämt förklarar, alt ehvad Jörhöjning som kan 
asältas de gamla Skattehemmanen, böra de dock som ägarens rätta 
Skatte helt, och hållet uti Krononcs Jordebok införas: och ilere sednare 
Författningar, som förut blifvit anförde, ytterligare upprepa-detta.
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9 Dec. 1766, biföll, och i anledning hvaraf befallning afgick till veder
börande, att skyndesammast upprätta en till berörde Landsort Jåmpehg 
Skattläggnings nicthod. — Alen som förmedling ansågs blifva nödvändig 
uti Stor-Savolax, och, för att ersätta delta, Lill-Savolax, der åter Rän— 
torne kommc alt ökas, äfven borde undergå skattläggning, ehuru Allmo
gen derslädes sådant sig undanbedi, så förordnades, uti Kongl. Br. till 
.Kam. Coll. d. 1 Scpt. 1772, att hela Savolax skulle undergå ordcntclig 
skattläggning, och alt den för Österbotten år 1749 fastställde Skattlägg
nings melhod dervid skulle tjena till efterföljd; hvilket ytterligare be
kräftades uti 61 af liesol. pä Allmog. Besv. d. 4 Mars 1774, med 
tillkännagivande, alt befallning afgått till vederbörande alt denne skall— O J • . 0.0

läggning, så fort möjcbgt vore, till verkställighet befordra. Men allt delta 
biel dock förändrat, sedan året dcrcflcr, eller år 1775, Slorskifts-Förlalt- 
ningen för Finland utkom, och cn annan princip för Storskiften och 
Skattläggningar infördes; hvarförc ock, angående sället till skallläggnin- 
garncs verkställande i Savolax och Karelen, genast en förnyad Författ
ning den 28 Junii 1775 utfärdades.

Af föregående Relation om Savolaxske Skaltläggningsvcrkets hislorie Indeln. 
O . OO O .

följer, all de Författningar som i allmänhet gälla om Indelningsverket ^ajola-c 
samt indellc hemmans skattläggning och förmedling, i flcre afseenden icke provi.do- 
äro till denne Province lillämpeligc. — Vid Indelningsvcrkcnas iippräl- nel1' 
tande i allmänhet, var del nemligcn lörcskrifvil, de då för liden orga- 
niseräde Indclnings-Commissioner, att, innan hemman indcltcs, noga*  
pröfva deras ränta, och att efter omsländighelcrnc antingen jemka denne 
eller ock låta ordcnleligen skatllägga hemmanen, så alt deras bestånd 
vore försäkrad t. Detta skedde äfven i de öfrige Länen, och af denne 
grund förklarades jemväl, genom Resol. pä Ad. Besv. d. 25 Oct. 1685 
§. 34 och pä Allmog. Besv. d. 18 Nov. 1693 §. 8, d. 17 Sept. 1723 
§. 22 ni. fl., att Indelningsverket aldrig finge rubbas, och ett indclt hem
man således livarken skattläggas eller förmedlas. — Men delta gälde all
deles icke för Savolaxske Indelningsverket. De hemman som der indcl- 
tes hade, enligt ofvananfördc, aldrig förut undergått någon skattläggning;
deras Räntor voro på höft, ulan någon local undersökning af ägorne, 
endast efter .berättelse, utsatte; och vid Indelningen hade icke eller någon 
jemkning deraf eller någon ny skattläggning skett, ulan hvarje hemman 
indel tes, med den ränta som vid 1664 års Jordransakning blcf dera be-
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stämd. Då således den hufvudsakeligaste grunden för ett lagligt och be
stående Indelningsverk här saknades, följer deraf, alt Savolaxske Indel
ningsverket varit, och ännu är, likasom den skattläggning hvarå det grun
dades, endast provisionelt, och beroende på en närmare slulelig regle
ring; hvarförc äfven uti Kejserl. Br. till Landshöfd. i Kuopio d. 21 
Jan. 1814, förordnas, att då genom de gamla hemmanens i Savolax upp
skattning och klyfning, ränlorne blifvit delte emellan Kronan och Indel- 
ningshafvarcn uti oformelige bråk, så. borde Landshöfdingen föreslå eu 
sådan jemkning härulinnau att någre af hemmanen i byn med hela rän
tan anslås Indelningshafvaren, och de öfrige blifva Kronan behällne. — 
Och då, af förenämnde anledning, genom ofvanåberopade 1766 och 1774 
års Resolutioner på Allmogens Besvär, förklarades och utlofvades, att 
hela Savolax skulle undergå ny ordenlelig Skattläggning, utän något un
dantag för eu eller annan slags lägenhet, så har deraf blifvit en ovill- 

Jlfven korlig följd: alt skattläggningen äfven sträckt sig till alla slags skattskyl- 
hémman Lägenheter, så väl oindelte som indelte vare sig Ruslhåll, Löniugs- 

Savolax hemman eller andra; att då den nya Räntan och Mantalet endast bör 
kunnabestämmas efter ägornes beskaffenhet, något afseende ej kan halvas å 

ajlkaåas. den gamla provisionella skatten; och att följakleligen, likasom denne kan 
ökas, den äfven kan minskas, utan att delta i sistnämnde fall bör anses 
såsom förmedling, emedan Förmedling är nedsättning af eu lagligen be
stämd skatt. — Likväl stadgades, uti Kongl. Br. d. 6 Nov. 1804, alt 
de indelte hemmanen i Savolaxske delen af Kymmenegårds Län, som 
vid skattläggning vunne afskaltuing eller förmedling, skulle delta oaktadt 
oafkortadt utgöra den gamla räntan till Indelningshafvarene, intill dess 
förmedlingen kunde blifva ersatt genom tillkomne nya räntor af uppskatt
ningar. Men sedermera är, genom Kejserl. Reser, d. 24 Maj 1816 för- 
klaradt, alt åboerne å alla sådane hemman i Finland, hvilkas afskalt- 
ningar icke kommit dem till godo, skulle ifrån och med år 1815 be
frias ifrån utgörandet af de afskaltade Ränlorne, hvilka, så vidt de voro 
indelte, komme att vederbörande Indelnmgshafvare ersättas uti Conlant 
ifrån Landt-Ränteriet.—Och hvad åler beträffar den händelse att hem
manet skulle iunehafva mera ägor, än på dess förra mantal sig belöper, 
så var det, uti 3 §• af Kongl. Förordn. d. 28 Junii 1775, öfyerlemnat 
till åboen, alt med åtagande af den derå belöpande skatt bibehålla alla 
ägorue, , eller ock alt förblifva vid sitt förra mantal och ränta, då. ägor 
derefter borde honom tilldelas och öfverskoltet för Kronans räkning af-
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rösas; men detta synes icke sammanslå med de sedermera gifue Författ
ningar, och beskaffenheten af den gamla provisionella räntan.

Hvad Karelen beträffar, så förklarades väl, genom 41 §. af Besol. 
pä Allmog. Besv. den 1 Scpt. 1741 , att Kongl. Maj:t vill låta föran
stalta, att den formelle Skattläggningen i Karelen inom 3 år ofelbart 
skulle blifva verkställd; men delta skedde dock alldeles icke, utan fort
fors med utgörandet af Räntorne i sagde Landsort, efter årlige Taxerin
gar, hvarvid, enligt hvad man kan sluta utaf 12 §. 1 Art. uti 1766 års 
Bevilln. Stadga, ingen annan grund var gifven, än den att Taxerings- 
männen borde tillse, alt Kronan skulle tillflyta så mycken inkomst af 
Landtbruket derstädes, som med dervarande Allmoges bestånd erhållas 
kunde. Alen genom 19 af Kongl. Resol. pä Allmog. Besv. d. 9 Dcc. 
1766 blcf, till undvikande af de årliga Taxeringarna, förordnat angående 
berörde Sockucskatl: att det medium bor genast uträknas som af Medium 

hvarje Sockens, i 15 är, räknadt ifrän 1750 till och med 1764 ars ra',lan 
slut, utgående räntor uppkommer, hvilken skatt af hela Socknarne, 
efter Ortens undervisning samt der t ill hörande Förordnanden, ut
göras bör, och hvar före alle för en och en för alla, sä länge de 
densamme sins emellan eller igenom egne Committerade proportio
nera och fördela, böra vara ansvarige, och vid Bolräkningen i Fe
bruario till Kronofogden utbetala. Och skulle dermed genast göras 
början samt continueras till dess Ref- och Skatt läggningar ne till 
fullo for sig gäl t; hvarföre ock denne ränta, på förenämnde sätt, ännu 
erlägges och utgår, efter så kallade Arvio Rubel och Hemmantal som 
utgöra denne orts skattelal. O

yfrltgc 
Taxerin
gar i 

Karelen.

Emedlcrlid hade Ägodelningarnc i Karelen redan blifvit anbcfaldc, 
genom Kongl. Br. d. 27 Julii 1762, och efter åtskillige, till skalllägg- 
ningarnes påbörjande., vidtagne åtgärder, utkom sluleligeu en Skatllägg- Ordente- 

nings method för Karelen, som är meddelad uti Kongl. Br. till Kam. ^bejalK 

Coll. af den 8 Sept. 1773; men denne method kom dock icke, i afse- 
endc a hemmans skattläggningar till någon verkställighet, innan snart 
derefler ofvanåberopade Kongl. Förordn., angående Skattlaggningarne 
i Savolax och Karelen dät. d. 28 Junii 1775 utkom; hvarefter Skatt- 
läggmngarne blifvit uti berörde Provinccr började, fortsatte och till en 
bctydelig del redan verkställde, i den ordning och efter de grunder som 
här nedanföre skall anföras.
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S/uteligen anmärkes, alt de delar af förra Wiborgs Gouvcrnement, 
som blifvit underlagde Kuopio och Kymmenegårds eller S:t Michels Län, 
likmäligt Kejserl. Reser, d. 26 Febr. 1828, äfven skola skallläggas, lika 
med de öfrige delarne af sistnämnde Län, pä det sätt som nu närmare 
skall beskrifvas.

Sättet till 
xkatt-

angår saltet till ifrågavarande Skattläggningars veiksläl- 
dessförinnau bör föregå-, så alldcnstund naturen af desse

Ilvad först 
' lande samt hvad

efter det slags skattläggningar är den, att i och med detsamma som Landshöfdin- 
,lZ-fand-~ &cn bestämt det Tunnelandtal ägor vid Storskiftet bör hvarje lägenhet å 

talet, mantalet tilldelas, så äro dessc Lägenheter derigenom äfven skalllagde, 
det vill säga, att Storskiften och berörde Skattläggningar ' på en gång 
verkställas-, fördenskull följer deraf, all allt hvad uli föregående Capilel t
är anfördt, om iakllagclserne vid anmälan om Tunnelandlalcls bestäm
mande, gäller på samma sätt, då, Jemle Tunnclandtalet, äfven mantal och 
ränta skall bestämmas; med den skillnad dock, all då fråga är endast 
om Storskifte uti en förut skalllagd samfällighet, behöfver någon anmä
lan om Tunnelandlalcls bestämmande ej göras, då samfälligheien icke 
innehar mera ägor än 600 Tunland å hvarje mantal, men skall samfäl- 
lighet eller enstaka lägenhet skallläggas, så bör förenämnde anmälan i 
alla händelser ovillkorligen ske.

Ut: Savö- Vid beredningen till Storskiftet och Skattläggningen ull Savolax, 
ari-'<ldn- ^rctcr S,S likväl ofta det skiljaktige förhållande, att då i andra delar af 

derne före Finland stora sanifälligheter finnas, der hvarje dcrtill hörande lägenhet, 
ik-tor^/t‘ e^ler ortens dclningsgrund har andel uti samfällighetens alla ägor, så 

geiipm. halva deremot hemmanen, uli de delar af Savolax som ännu icke blifvit 
utbjieii stoj-skiftade sinc särskilde ägor, men beslående af visse, vidi kring- 

dragas. spridde, inom andra Byars och Socknars rågång belägne, urfjéllar, hvilkä 
äro dem, under namn af Arvio-Länder, uli 1664 års Jordransaknings- 
Prolocoll påförde. — Innan Storskiftet och Skattläggningen kan verkstål- 
las, måste desse urfjéllar eller arvioländer, genom utbyte, ofta i tredje 
och fjerde hand, sammandragas till hufvudägornc, uli så få skiften som 
Förfallningarne fordra, och dclla utbyte bar man stundom ansett för del 

cgcnlcliga 
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egcnteliga Storskiftet å desse orter. Härå syftar ulan tvifvel äfven Kongl. 
Rr. till Kam. Coll. den 5 Januarii 1781, som föreskrifver, att i Savo— 
lax Storskifte Lör föregå Skattläggningen, och hvarmed således rätteligen 
förstås, alt ägorne då de äro spridde böra genom utbyten sammandra— 
dragas, innan skattläggningen sker; hvilkct närmare förklaras uti Kejserl. 
Rescriptet till Landshöfd. i Heinola den 21 Sept. 1821, som för
ordnar, icke allenast att förenämnde ägobyte och sammandragning ovill
korligen bör ske, innan någon Skattläggning och slulcligt Storskifte kan 
komma i fråga, ulan äfven att denne reglering skall företagas Socknevis, 
med de Socknar hvilka med hvarannau ligga i ägoblandning, sålunda alt 
alla de urfjellar som samme Socknar, inom hvarandras gränsor inne— 
hafva, på en gång i behöng ordning utbytas till den Socken der huf- 
vudägorne äro bclägnc, och dercfler vidare till sjelfva bohlstädernc sam
mandragas. — Sedan hyarje hemman sålunda fått siue ägor till lämpe- 
lige skiften sammandrague *),  upphör älven skillnaden emellan berednin
gen till Skatlläggningarne och Storskiftet i Savolax, samt de, i- öfrige 
Län, efter Savolaxske sättet, skeende Nybygges skattläggningar; hvilka 
alltså sedermera steg för steg på enahanda sätt fullföljas.

*) Vid- denna ägosammandragning synes dock böra iakttagas, alt der alla 
ägorne ej kunna, ulan andras förorättande, sammandragas till ett enda 
skifte, så kan äfven, enligt Kongl. Sr. d. 26 Junii 1783 mom. 3, en 
eller flere af delägarene åläggas utflyttning till de längre bort belägne 
urfjellarne, på sätt derom är uti 3 af nästföreg. lista Cap. anmärkt.

Således bör, i afseende å Storskifte och Skattläggning, den derlillIafseencle 

förordnade Landtmälaren först undersöka, om den ifrågavarande Lägen- 
betens ägor förut äro mätte, rclvade och pa Charla aHattade, samt huru- undertö- 

vida Charlan är med marken öfverensstämmaude; i händelse sådant 
skett, eller der Charlan funnes origtig, bör mätning och refning genast rejvade. 

verkställas, och dervid iakttagas, hvad härom redan är, uti nästföregå
ende lista. Cap. samt l:sla Cap. af lista Artikeln, ulforligen nämnt.

Sedan sådant blifvit fullgjort, äger Landtmälaren, likmäligt stad- Dereper 

gaudet uli ofvanåberopade Kejserl. Rescript af den 21 Sept. 1821 med Sörf an~ 

flere äldre Författningar, då hemmanet eller samtällighclen icke förut”kaiil. /°os 

blifvit i laga ordning skatllagt, att ovillkorligen, och utan afseende å de Landsfl- 
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ifrågakomne ägorncs större eller mindre vidd, i vanlig ordning genast till 
Landsböfdingen inlemna Chartaebeskrilningen, jcmlc deru grundadt för
slag till hemmanets eller samfällighetens skattläggning; och innehåller 
härom vidare högståberopade Rescript uti 3.dje puneten att: dä desse 
handlingar sedermera titt Landshöfdingen inkommit, och Landshöf- 
dingen öfver Land t mätarens Skall läggnings rörslag inhemlat Jord- 
ägarenes förklaring *)  samt vederbörändes yttranden, tillhör det 
LandshÖJdingen att, med den skyndsamhet desse mäls synnerliga 
vigt påkallar, och i enlighet med de, uti Kongl. B ref ven den 26 
Junii 1783, 31 Ålars 1786 och Öfrige härom utfärdade Författnin
gar , stadgade grunder, ej allenast bestämma det Tunnelandtal som, 
af de till skattläggning anmälte ägor, hvarje mantal tilldelas bör, 
samt den skatt hemmanet eller samfälligheten till följe deraf, för 
innehaf vande mark, skall komma all ul göra, utan äfven, i händelse 
Öfverlopsjord der vid. skulle upstä, om dess disposition i ett samman
hang förordna, efter de grunder nyssåberopade Kongl. B ref, jem- 
förde med Kongl. Förordningen den 27 Juni i 1775, Förklaringen 
deröfver den 25 April 1777, Kongl. B ref ven den 29 Nov. 1796 och 
11 Julii 1806, med fleré detta ämne rörande Författningar, inne
hålla: samt i Öfrigt härvid, under noggrant iakttagande a{ med- 
delte föreskrifter, hafva jör Ögnamärke hemmanens beständ och 
jordbrukets trefnad, i förening med värden om Kronans sanskyldige 

#) Enligt 5 26 mom. af 1775 års Storsk. Förorda, skulle Kronofogdens
och, om. Landsböfdingen funne det nödigt, Landtmäteri-Directeurens 
yttranden afges; hvilket sednare yttrande numera vanligen infordras af

• l:ste Läne-Landtmälaren. I afseende ä Kymmenegårds Län förordna
des, uti Kongl. Br. d. 6 Nov. 1804, att å de hemman för hvilka ned- 
skaltning blef föreslagen, skulle särskild undersökning å ägorne anställas 
af l:ste Läne-Landtmälaren, och Landsböfdingen sedermera dermed en
ligt Förlattningarne förfara; men dä dessc undersökningar icke äro an- 
befalde uti ofvanåberopade 1821 ars Kejserl. Rescript, som närmare 
bestämmer sättet för skattläggningarnes verkställande i Kymmenegårds 
Län, sä torde de ej eller numera vara nödvändige. — Detta oaktadt 
äro likväl slikc undersökningar af ägorne, enligt föreskriften uti 1804 
års Kongl. Bref, verkstälde, äfven vid de i sednare tider anstälde skatt
läggningar i Länet, och då i alla fall härigenom en fullständigare och 
säkrare kännedom om hemmanens ägor, vinnes, hafva berörde under
sökningar oqmnärkt fått fortfara.
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rätt-, bärandes Dandshöfdingen sedermera Dess meddelande Utslag, 
jemle bevis att vederbörande sakägare der af erhållit del, och upp
gift huruvida underdåniga besvär deröfver blifvit till Landshöf- 
dingen inlemnade, till lians Kejserl. Majts nådiga prof ning i un
derdånighet insända-, och kommer, intill dess lians Kejserl. Maj.t 
deröfver meddelt Dess nådiga yttrande , med verkställighet af det 
deraf beroende Storskiftet att anslå.

§• 2.

Angående sedan de grunder , hvarefter mantalet och räntan korn- Grundeme 
mer, vid desse slags Skattläggningar, alt bestämmas, så stadgade härom lur~ ina'l~ 
först Kongl. Förordningen den 28 Junii 1775, uti 1 alt all skatt-stämman- 
läggning i Savolax och Karelen hädanef ter skall grundas på inne- de' 
hållet och naturliga godheten samt belägenheten af den mark som 
hemmanen kommer att tillhöra, ulan att deras innehafvande inä- 
gor till något särskildt högre beräknande rnåge anses. I anledning 
hvaraf hvart Tunland brukbar mark, den må bestå af åker, äng, 
skog eller utmark, skall, efter dess naturliga art och godhet, samt 
mer och mindre fordelagtiga läge och längre eller närmare af stånd 
från afsältningsorter, skattläggas till 1, 1-|, 1-| och 2 Öre Silf- 
vermynt, hvarvid det som aldeles odugeligt är, såsom sjöar, berg, 
och ony t ti ge måsar undantages, men kärr- och bättre måsar, som 
utan särdeles svårigheter kunna göras nyttige, böra till skatt be
räknas.

Ehuru, enligt Kongl. lörordn. d. 6 Dcc. 1776, alla de pennin- 
geråntor som med hemman och jordbruket följa, borde beräknas efter 3 
Daler Silfvermynt per Riksdaler, och den för hvarje Tunland mark på 
ofvannämnde sätt bestämde taxationsgrund, efter sådan evalvalionsgrund 
skulle utgjort ifrån 4 till 12 runstycken Banco, så förklarades, genom 
Kongl. 13 r. till Kam. Coll. den 5 Dcc. 1780, att berörde vården å 
hvarje tunland beräknades ifrån 2 till 6 runstycken, och således efter 6 
Dal. S:mt Riksdalern; hvarjemte Kongl. Maj:t, genom samma nådiga Bref, 
biföll, att svaga sandmalmar, hård och mager grus eller stenbun- 
den mark hvaraf Skogen växer långsamt, samt sämre kärr och 
moraser sorti icke för aldeles odugelige kunna anses, må taxeras
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till blott 1 runstycke för tunlandet. — I enlighet härmed borde så
ledes, i afseeudc å Skattläggning efter berörde method, hvarje Tunland. 
mark taxeras ifrån 1 till 6 runstycken såsom det högsta. — Och då 
grundräntan å ett mantal i Sayolax är 9 R:dr 12 skill. 0 runst. Bauco, 
så skulle efter nu anförde, genom 1775 års Förordning och 1780 års 
Kongl. Bref bestämde, taxationsgrund, belöpa å ett mantal: af l:sLa gra
dens jord, taxerad till 0 runst., 889 Tunland, af 2:clra gradens jord å5 
runst. 1066$ Tunl., af 3:dje gradens jord å 4 runst. 1333| Tunl., af 
4:de gradens jord ä 3 runst. 1778 Tunl., af 5:te gradens jord a 2 runst. 
2667 Tunl. och af 6:te gradens jord a 1 runst. 5334 Tunl.— Alt detta 
icke sammanstämmer med de om Skattläggningar eller det vissa Tunne— 
landlalet sedermera gifne Författningar, följer klart af ofvanståeude resultat; 
och af sådan anledning har detta stadgande om jordens taxation, icke eller 
blifvit tillämpat vid någon annan skattläggning, än för uträkningen af Skogs- 
räntor, Lvilka efter förenämnde taxationsgrunder ännu bestämmas.

Jigovidden Den Författning som egenteligen grundläggei*  det nu hrukeliga sät- 
°manialct.tet vlc* ifrågavarande Skattläggningar, är Kongl. Br. till Kam. Coll. d.

26 Junii 1783, livarest stadgas uti 2:dra mom.: För att sä mycket 
snarare vinna alla härmed förknippade och utaf Landets innevå
nare högt efterlängtade ändamäl, bör Storskiftsdelningen pä sädant 
sätt inrättas, alt ägornes skattläggning , pä den grund Kongl. För
ordningen angående sk alt läggning arne i Savolax och Karelen, d. 28 

•s Junii 1775 utstakar *),  7nä i och 7ned detsamma blifva verkstäld.

Särdeles anmärkningsvärdt är, att så väl här som uti dc om Nybygges 
skattläggningar utfärdade Författningar, förordnas, att skattläggningen 
borde ske efter de i Kongl. Förordn. d. 28 Junii 1775 bestämde grun- 
der.— Här ofvanföre är redan visat, att desse grunder vid tillämpning 
skulle lemna det resultat, att oftast flere tusende Tunland konnne att 
belöpa sig på ett mantal, utom det att taxation af h varje Tunland mark 
blefve likaså vidlöftig som besvärlig; deraf följer att berörde grunder 
alldeles’icke nmnera äro vid hemmans skattläggningar tillämpelige, och 
vid sådant förhållande kan hänvisningen till, eller åberopandet af, dc 
uti högstberörde 1775 års Förordn. bestämde skattläggningsgrunder, 
endast halva afseende på de der antydde generelle principer, det vill 
säga, att i enlighet dermed bör till grund för bestämmandet af skatten, 
eller huruvida ett högre eller lägre Tunnelaudtal ä mantalet skäligeu
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Till den andan bör, pä lika sätt som i de Öfrige orter i Finland, 
och fKästerbotten, ett visst Tunnelandtal genast vid'storskif tet hvarje 
helt hemman tilläggas. — Och ville Kongl. FLajit, i anseende till 
flere härvid fÖrekomne omständigheter, i nåder tillåta, att, efter 
den olika beskaffenhet som finnes de i Kuopio Län varande Socknar 
emellan, må hemmanen i berörde Landsort bestås ifrån 600 till 
och med 1700 Tunneland ä mantalet; och tillägger vidare samma 
Kongl. Brcf uti 3:dje mom.: att som det hvarken f or Kronan eller 
vederbörande hemmansinnehafvare i Kuopio Län, sä länge alla 
ägorne ej äro behorigen upodlade, kan blifva gagneligt, att hem
manen i berörde Landsort indelas i sä smä delar, som hitintill der- 
städes skall varit vanligt; sä bör, vid de nu förestående utbrytnin
gar, intet hemman i berörde Län blifva större än ett mantal, men 
deremot icke ellei' något hemman nu i förstone mindre än ett ät- 
tondedels mantal eller en half skattmark.

Sedermera medgafs, uti Kongl. Fr. d. 31 Mars 1786, enligt hvad Ip.uiti- 
redan förut är nämnt, alt Landshöfdingarne skulle äga rätt att allcstä- 
des, utölver det a mantalet bestämde högsta Tunnelandtal, ytterligare impedim. 
tillägga 1, 2 a 300 Tunland såsom ersättning för smärre vid mätningen 
ourskilde impcdimenler; hvarigenom således uti Savolax och Karelen, 
samt de orter hvilka härutinnan blifvit tillagde lika rått, ända till 2000 
Tunland, och i de öfrige orternc 1500 Tunland, blir den högsta ägo
vidd som på ett mantal får anslås och beräknas. — Men härvid iaktta- 
ges, särskildi för Savolax och Karelen, huruledcs, till uppmuntran för 
hemmansägare uti sagde JProvincer, alt vinnlägga sig om ett gagnande 
ständigt åker- och ängsbruk, i stället för det derstädes förut nyttjade 
öfverdrifna svedjandet, Kongl. Forordn. den 28 Junii 1775 §. 8 stad
gade, att den som hädanefter bevisligen upodlar, inhägnar och iständ- Skaiifri*  
sätter ständig åkerjord, skall vid den skeende skattläggningen njuta 
for aen åkerjorden hel skattfnhet,. och for ang som pa det sattet gas ifrån 
uptages, vara till hälften fri för skatt och ränta; dock att ej flere baakn. 
Tunneland härunder begripas, än som verkelig åker och äng äro

skall beräknas, considereras ägornes naturliga jordman och godhet, 
samt mer eller mindre fördelaktiga läge i afseende a cornmunicalion- 
med- afsältningsorterne.
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och efter berörde dag uppbrukade blijvit. — Och i enlighet härmed 
höra alla, sedan år 1775 i berörde Landsorter verkställde, nya odlingar af 
verkelig åker och äng, dels helt och hållet dels till hällten såsom skall
frie ifrån all beräkning uteslutas, hvarföre desse ock, uti de i afseende 
å skattläggningen upprättade ägobeskrifningarne, ibland impedimenter 
hänföras.

statt- Angående åter Krono JNybyggcn, och Öfverloppsjordar som blifva 
hemman undcrlagde emot uppskattning af desses förra mantal, så 

Ajbjggen.komma desse, enligt 5 §. Äozz^Z. Förorda, den 28 Junii 1775, Kam. 
Coll. B ref till Landshöfd. i Tavastehus den 28 Jan. 1784 och till 
Landshöjd. i Abo d. 17 Jan. 1786, de der redan här ofvan pag. 362 
äro rcciterade, samt Kongl. Br. till LandshÖfd. i Uledborg d. 7 Nov. 
178/, att likaledes, uti samtelige Länen, på ofvanomförmälde sätt skatt
läggas; så att deras mantal och ränta bestämmas i och med detsamma 
som deras ägovidd utsättes; under iakttagande af de uti 1 §. Kongl. För
orda. d. 28 Junii 1//5 antydde gcncrclle principer för proportioneringen 
al mantalet efter ägorymden, så att denne ökas eller minskas efter dess 
naturliga godhet och belägenhet, dock aldrig under del minsta eller öf- 
ver det högsta här förut uppgifne Tunnelandlal, som enligt Författnin- 
garnc får på hvafje ort å mantalet beräknas.

Huru vid Af det ofvananförde linnes, hurulcdes ci mindre Nybvtrecn och 
"rlopps- Öfverloppsjordar i allmänhet, än äfven gamla hemman, å de orter hvilka 
skogs- tillförene ej undergått methodisk Skattläggning, skallläggas efter inne— 

hafvande ägorymd, och uti hvilkel förhållande mantalet bör sällas till 
ägövidden. ■—• Men som det likväl ofta inträffade att ett hemman, med 
ganska inskränkte uppodlingslägenheler, innehade en vidlöflig men olän- 
dig skogsmark, och ett sådant hemman, om detsamma för hela sin ägo
vidd skulle, älven efter den lindrigaste beräkning, blilva till mantal skatt
lagt, icke kunde dermed äga bestånd, enär en billig proportion emellan 
åker, äng och skog alltid bör finnas, och skatten i allmänhet hufvud- 
sakeligast måste grundas på åker och äng, hvaruti brislernc föga kunna, 
på allägsnare orter, ersättas genom större vidd af skogsmark, då denne 
ej är till Sädesbruk eller Ängsodling tjenlig; alltså är del, likmätigl 
Kongl. Br. d. 29 Nov. 1796, förut recitcradt under 1 Afdeln. 2 Art. 
pag. 229 och följ., jemlördt med Kongl. Br. till LandshÖfd. i Kuopio
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d. 11 Julii 1806 och lians Kejserl. J\Iaj:ts näd. Reser, af d. 21 .Mars 
och näd. 13 r. till vederb. Landshofdingar d. 19 April 1833, medgif- 
vit och tillåtit, alt, vid ofvannåmnclc förhållande, endast den del af 
skogsmarken, hvilken svarar emot det mantal som efter skälig pröfning, 
i mån af innehafvande åker och äng kan hemmanet åsältas, må ingå i 
beräkning till mantalsskatt, och alt der större, till all odling odugelig, 
utmark linnes, delta öfverskolt må, såsom öfverlopps skogsmark, 
under hemmanet bibehållas, emot endast sådan skogsränla som på nyss— 
anförde ställe pag. 230 är omlald *);  och bör denne skogsränla, som

Alt i allmänhet bestämma ofvannämnde förhallande emellan åker, äng 
och skog, samt den vidd åker och äng som fordrades lör mantalet, är 
svårt om icke omöjeligt, och skulle måhända älven strida emot natu
ren af ifrågavarande skattläggningar. — Men det bliv likväl nödvändigt 
att någon proportion derutinnan bör vid skattläggningarne iakttagas; 
ty elt hemman, för exempel, med 7 ä 8 Tunland åker och 12 ä 15 
Tunl. svagare äng samt 900 Tunl. oländig skogsmark, kan omöjeligen, 
på en ort der afsalu af skogen ej är att påräknas, äga bestånd om hem
manet för hela sin ägovidd, äfven efter den högsta beräkning, skalt- 
lägges till .1 mantal. — Alt proportionera mantalet efter de odlade och 
odlingsbara ägornes vidd, der andra inkomstgifvande förmåner saknas, 
och alt till skogsränla beräkna den del af skogsmarken, som icke utan 
äfvenlyr för hemmanets bestånd kan till mantal skaltläggas, ankommer 
således på vederbörandes urskiljning. — Upplysningsvis må bär dock 
anmärkas, att vid de, under sednast förflulne tjugu år, verkstälde all
männa skattläggningar och förmedlingar uti Savolax och Karelen, hvilka 
förrättningar jag under min tjenstetid till största delen granskat, har, 
enligt hvad jag, vid jemförelsen af de hemmanen åsatte mantal, med 
deras uti ägobeskrifningarne upptagne ägor, nästan alltid funnit, det 
förhållande. allmänneligen blifvit iakttagit, att på ett mantal belöper 
omkring 50 Tunland åker samt 80 å 100 Tunland äng: välförslåendes 
att någon gång fÖrmånerne i det ena ersätta brislerne i det andra, att 
goda svedjemarker jemväl blifvit tagne i beräkning såsom understöd 
för både åker och höbolil, samt att. jordmånen äfven blifvit afsedd, sä 
att då ängarne varit af mera än vanligt dålig beskaffenhet, hvilket ieke 
sällan händt särdeles i Karelen, har ända till 150 a 200 Tunl. äng be
löpt sig å de faststälde mantalen.-— Då således, till exempel, ett hem
man innehaft 13 Tunl. medelsorts åker, 25 Tunl. försvarlig äng med 
erforderlig skog och mulbete, har detsamma skattlagts till | mantal; 
om ett sådant hemman dertill innehade 700 Tunl. till all odling odu
gelig skog, och hemmanet efter markens beskaffenhet ansetts böra er
hålla 1600 Tunl. å mantalet, så har af skogsmarken 362 Tunl. blifvit
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Berdkningföv cvärdeJiga tider blir oskiljaktig från hemmanet, till sitt belopp be- 
slammas pa en gång, då mantalet och räntan för de öfrige ägorne fast- 

n ställes. — Likväl iakuages härvid; icke allenast att ingen mark får till 
skogsränta beskattas innan dess odugelighet till all slags odling är till— 
lörliteligen utredd, utan äfven alt, enligt Kongl Br. den 11 Julii 1806 
och Kejserl. Br. till Landshöjd. i Kuopio d. 15 Juuii 1814, .större 
ägovidd i ingen händelse, må emot skogsskatt hemmansåboerne upp
låtas y än högst 500 till 1000 Tunland-, hörandes, i händelse någon 
ägorymd, som skulle öfverstiga berörde vidd, Kronan tillfaller, 
densamme tills vidare blijva odisponerad.

Angående

till mantalsskatt beräknad, återstoden af skogsmarken, utgörande 338 
„ Tunl., är beskattad till skogsränta å -*•  kopek Tunlandet, och dermed 

är hemmanet skattlagt till i mantal och 85 kopek Silfver skogsränta. 
Samma förhållande är älven i sednare tider gemenligen iakttagit, vid 
Nybygges skattläggningar uti de aflägsnare.orterne; och utom all fråga 
är det älven, att ett noggrant och behörigt afseende härå är nödvän
digt, om säkerhet skall vinnas om hemmanens framtida bestånd. — 
Denne princip har likväl 'ej förut grundat sig på något bestämt förord
nande; den har endast varit en följd af sakens natur, samt af innehållet 
uti 1806 års Kongl. Bref, som icke otydeligen ger tillkänna, att åker 
och äng bör, vid mantalets bestämmande, i synnerhet considereras; men 
numera är denne, lör säkerheten om skatlläggningärnes billighet och 
bestånd, vigtige grundsats, bestämt gillad uti ofvanåberopadt Kejserl. Br. 
af d. 21 Mars 1833, som uti följande 3 Art. 2 Cap. kommer att omstände- 
ligen reciteras; och i afseende å proportion emellan mantalet samt de 
odlade ägorne är det anmärkningsvärd!, alt ofvauberörde förhållande så 
allmänt är iakttagit, då del likväl är Lvifvelaktigt om vederbörande ens 
fäst sig därvid all förhållandet varit sådant som ofvanuppgifvils; emed- 
lertid är en betydelig del af Savolax och Karelen numera skattlagd i 
enlighet härmed. — Vid den generelle Skattläggning som på 1780 och 
1790lalet öfvergick en stor del af Kuopio Län, hades deremot alldeles 
icke nagot afseende på åker och äng, och på ett behörigt förhållande 
emellan desse och mantalet. Alla ägor beskattades till mantal, och der 
ett hemman innehade till, ex. 2000 Tunland af sämsta slags ägor, blef 
det åsalt ett mantal, ulan afseende derå om uti denne ägomassa ej in
gick mera än några Tunland åker och äng. Delta missförstånd af prin
cipen och ändamålet med Skattläggningar, var också hulvudorsaken till 
hemmanens i Savolax obestånd, och till den allmänna förmedling som 
i sednare lider öfvergått Länet, och medfört så dryga uppoffringar för 
Kronan.
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Angående rätta förståndet af detta stadgande, liafva olika tankar 
vid tillämpningen icke sällan yppats; stundom har man ansett, att uti cn 
och samma samfäliighet, utan afseende å dess storlek, ej mera än högst 
1000 Tunneland kunde till skogsränla upplåtas, hvärigenom skulle in
träffa, alt ett enda enstaka hemman hade i delta afseende lika rätt som 
en af 30, 40 eller 50 hemman beslående samfäliighet ; någon gång åler 
har berörde stadgande blifvit så förstått, att-hvar je hemman kunde er
hålla emot skogsränla ända till 1000 Tunneland; men ingendera af desse 
meningar synes dock öfverensslämma med ofvanåberopade Författningar. 
Anledningen till förenämnde inskränkning uti vidden af den mark, som 
finge till skogsränla beskattas, är ofelbart den, alt en ägomassa, som, uti 
ett sammanhängande reguliert skifte, uppgår i vidd till mera än 1000 
Tunneland, redan är af den vigt, att densamme möjeligen i cn framtid 
kunde på ett nyttigare sätt för Kronan och del allmänna användas, samt 
dessutom all vården om några större skiften alltid blir lättare, än ätt för 
åverkningar freda smärre kringspridde Jordlappar. Häraf följer, att enda i kvitta 
grunden för bestämmandet af, huruvida öfverlopps skogsmark som uti enfal1 fpen 
samfäliighet uppgår till större vidd än 1000 Tuimcland, får för skogs- sko^s- 
ränla upplåtas, är, all undersökning sker,'huruvida denne öfvcrloppsjord 
må kunna, i elt eller flere sammanhängande skiften, hvarl och cfl af ränta eke- 
minst 1000 Tuuuclands vidd, afrösas, ulan all deruli inblandas odlade skattas. 
ägor, eller sådane som icke, utan äfveutyr för hemmanens bestånd, kunr;ä 
derifrån skiljas. •— I fall sådane hinder icke möta, och öfverloppsjorden 
således kan, uti reguliera skiften af förenämnde vidd, alrösas, bör den
samma ej för skogsränla beskattas och upplåtas; men i annat fall, eller 
då denne mark är kringspridd uti smärre lotter som icke kunna uti sam
manhang utbrytas, utan alt innesluta inom sig någon del af de till hem
manen enskildt hörande eller för deras bestånd oumbärlige ägor, bör 
den alltid kunna för skogsränla upplåtas, om ock dess vidd för hela 
samfälligheten utgör vida mer än 1000 Tunneland, endast alt så stor 
vidd deraf icke kan, med förenämnde iakttagelse, på något ställe, i ett 
lämpeligt skifte sammandragas.

Härvid bör märkas, att med elt strängt iakttagande af Förfatlnin- 
garnes stadgande, och då Kronan med Samfälligheisdelägarcne bör, vid öf- 
verlopps jordens utbrytande, dela lika i ljuft som ledt, borde det sällan 
inträffa, att öfverloppsjordeu, då den vore af belydelig vidd, icke kunde

• 49 
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utbrytas uti ett eller några få sammanhängande skiften, hvart och ett 
af minst 1000 Tunnelands vidd: men då, såsom i de stora samfällig- 
heterne i öfre delen af Landet ofta inträffat, markerne uti en samfällig— 
het innehålla så ringa åker och ängsmark, att hemmanen icke kunna äga 
bestånd om de icke bibehållas vid alla uppodlingslägenhetcr och bättre 
skogsbäckar, och desse sistnämnde ägor åter äro vidt kringspridde, uti 
den till största delen sterila marken; så kan del mången gång blifva 
omöjeligl att, utan inblandning af berörde lägenheter, a frösa öfverlopps 
skogsmarken uti något större skifte, och vid sådane händelser synes intet 
hinder möta , all denne öfverloppsmark upplåtes till delnings emellan sam— 
fallighetens hemman, emot skogsränta. Men innan sådant sker bör ofelbart, 
vid den syn och undersökning som, likmätigt ofvanåberopade Kongl. 13 r. af 
d. 29 Nov. -1796, alltid anställes innan någon mark får för skogsränta upp
låtas, med noggranhet undersökas, om icke afrösning kunde ske, och 
livilka hinder dervid möta; h vilket allt, med det mera som härtill hör, 
borde fullständigt utredas, och sedermera tieua till grund för pröfningen 
af målet.

Dä. nödig Hittills är omtalat det fall då ett hemman eller en samfällighet 
bri°ur soni s^alllägges, innehar mera skog än som emot inägorne svarar; men 

ett motsatt förhållande kan äfven inträffa, i så mållo all ett hemman, 
méd ( god och tillräckelig åker och äng kunde innehafva så ringa skog, 
att,‘for denne afsaknäd, eller för bristande ägovidd, nedskattning uti 
hemmanets förra skatt kunde blifva nödvändig. — I sådane fall före- 
skrifver Kejserl. 13 r. till LandshÖfd. i Kuopio af den 15 Juuii 1814, 
att i händelse blott för bristande skogstillgångar, afskattning synes blifva 
nödig, så bör LandshÖfdingen, vid pröfningen af slike inträffande 
händelser , uti Kejserl. Senatens Qeconomie-Departemeiit i underdå
nighet gora sig underrättad, huruvida, utaf förut jÖr Kronans 
räkning afrösade sådane öfverloppsjordar, hvarå särskilde Nybyg
gen icke anläggas kunna, så mycken ett slikt hemman närbelägen 
skog, må detsamma tillskiftas, att med ett sådant tillskott, det må 
kunna bära sin af ålder utgjorde skatt, och i slikt fall en sådan 
utbrytning af samma skogstillgång föreslå.

Tiden^för^ Hvad sluteligen angår tiden för utgörandet af den ränta som ge- 
räiitans non* ofvanbcskrefne Skattläggningar bestämmes, så är dermed olika för- 

utgörande.hållande, på olika orter och vid olika omständigheter.
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Uti Karelen, utgöres, likmäligt Resol. på Tillit tog. Besv. d. 9 v ti Kare- 
Dcc. 1766 §. 19, den gamla medium räntan, ända till dess alt hela Pro- Zt"- 
vincen är skattlagd, och således utgår räntan, eficr de derstädes nu för 
händer varande Skattläggningar, icke förr, än skattläggningen i Karelen 
är slutad, och grundräntan för mantalet samt undervisningen för beräk
ningen af denne ränta, fastställd.

Uii Sav olax, der hemmanen, så vidt de icke redan äro skatt- uti Savo- 
lagde, utgöra en provisionel ränta, är mod räntans utgörande olika för- 
hållande, om gamla räntan vid skattläggningen blifver förhöjd eller min- sker efter 
skad. — I förra fallet stadgar Köngl. Br. d. 26 Junii 1783 uti 6 mom., d:attl. 
att som det skulle blifva känbart för åboérne, hvilka påkostat haffva 
kostnaden för retningen och storskiftet, all genast erlägga den, genom 
skattläggningen, förhöjde eller uppskattade räntan, .st? hade Kongl. 
M.a.j:t, till vederborandes uppmuntran vid Storskiftets J ortsättning , 
i nåder förordnat, att ingen af nuvarande åboer får åläggas hö
gre ränta än förut, förr än tio år efter Storskiftet, då hälften af 
den nya räntan bör betalas, och fem år derefter eller femton år 
efter Storskiftet, hela räntan.', äfvensom till befordran af de här 
of van omtalte utflyttningar af bolstäderne, Kongl. J\Iaj:t i nåder 
tillåtit, alt tiden till den nya räntans erläggande må f örlängas på 
fem år, så alt den som utflyttar förunnas alt i femton år ej be
tala mer än den gamla räntan, och sedan i fem år hälften af den 
tillökte nya räntan, efter hvilkas förlopp hela denna ränta bör 
utgå.

Detta gäller då Storskiftet verkställes efter Skattläggningen, och 
som detta är den lagliga ordningen, så saknas äfven allt förordnande i,orfJlel 
huru förhållas bör med utgörandet af uppskattad ränta för enstaka hem- skett. 
man, och de samfälligheter der, genom ett origligt förstånd af Författ- 
ningarne, Storskiftet blifvit afslulat före Skattläggningen. — Hvad en
staka hemman beträffar, så alldenslund desse, alltid haft sine ägor af- 
skilde, och ej legal i någon samfällighet med andra hemman, fördenskull 
har något storskifte för dem ej kunnat komma i fråga, och således kan 
tiden lör den uppskattade räntans utgörande, för slike lägenheter ej eller 
beräknas ifrån storskiftet som aldrig kunnat ske. Men som likväl utan 
tvifvel äfven desse hemman, böra i detta afseende åtnjuta samma förmån, 
med de hemman hvilka legat i samfällighet, helst de jemväl vidkänts
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kosmad, om icke för storskifte, åtminstone för retningen af ägorne till 
skattläggning; alltså synes det vara utom all fråga, att enstaka hemman 
äfven böra till godo njuta de, för uppskattade räntor i allmänhet, genom 
ofvanåberopade Kongl. Bref, beviljade frihetsår, och att desse torde för 
dem beräknas, ifrån den tid uppskattningen tillkom, det vill säga ifrån 
skattläggningen, som i delta’ fall lär böra anses lika med storskifte.—■ På 
samma sätt torde det i denne del jemväl böra förhållas, med de samfällig- 
hctei- som före. ska lllägguiugen blifvil storskiftade; så alt äfven de åtnjuta 
frihet, uti 10 ar för hela och 5 år derefler för hälften af den uppskat
tade rantan , räkuadt ifrån skattläggniugstidcn; emedan den allmänna prin
cipen, att en jordägare som erhåller tillökad skatt, bör lemnas lid och 
radrum alt bereda sig utvägar för dennes afbördande, äfven gäller för 

. nyssnämnde hemman, och för öfrigt uppskattningen kan anses vara ålagd 
för öfverloppsjord, eller de, hemmanens förra mantal öfverskjutaude, 
ägor, hvilka ännu icke äro uppodlade, hvarföre ock åboerne synas böra 
leinnas tid att försätta dem i det stånd, att den påräknade räntan kan 
derifran utga: — af sadan anläggning fordra, Förfaltningarne om Skatt
läggningar efter det vissa Tunnelandtalet, icke någorstädes, att den der- 
igenom tillkomne nya ränta bör genast utgöras.

^kauYn Skulle åter räntan vid skattläggningen blifva minskad under dess 
minskas, gamla belopp, hvilket uti Savolaxske delen af S:t Michels Län ofta är 

fallet, så bör, likmätigt Kejserl. Circul. Br. d. 24 Maj 1816, åboerne 
genast få till godo njuta den beviljade afskattningen, och i händelse hem- • 
manet dervid häftade för Ränterester för de föregående åren, skulle Kej
serl. Senaten i hvarje fall angående deras betalning utlåtande meddela;
hvarföre ock Landshöfdingen torde böra, vid insändandet af Skaulägg- 
niugshandlingarne, anmäla huruvida och till hvad belopp, del eller de 
hemman som äro i fråga, häfta för Ränterester.

Hvad åter Nybygges skattläggningar vidkommer, så äga Lands- 
höfdingarne i hvarje fall meddela utlåtande, om frihetstiden för den 
ränta som dervid Nybygget åsättes, enligt hvad förut vid afhandlingen 
om Nybyggen är anfördt; men då Nybygges hemman vid deras utsy
nande endast undergått provisionell skattläggning, så böra desse vid fri
hetstidens utgång, efter föregången refning af ägorne, ordenteligen skatt
läggas, och kommer den ränta som sålunda fastställes att likaså genast
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tjena till efterrättelse vid uppbörden *).  — För öfrigt tillägges här att, 
likmätigt Kongl. Förklar, den 14 Oct. 1777, skattläggnings mål i all
mänhet borde, inom ett år efter sedan de, af Landtmäteri-Coutoiret un
dersökte och pröfvade, till Kammar-Collegium inkommit, vara afgjordc 
och faststälde, samt för laga kraft vunne anses, så vida besvär dcröfver 
ej anförde blilvit.

*) Genom Kongl. Förordn. d. 17 Oct. 1769 stadgades, att vid uppskattnin
gar och förmedlingar ä hemman, borde den nya räntan 6 roänader ef
ter skattläggningen beräknas; men detta gälde de den tiden brukeliga 
melhodiske Skattläggningar, och torde ej kunna tillämpas i alseende å 
Skattläggningar efter det vissa Tunnelandtalet, enär, i fråga om slike 
skattläggningar, och den upp- eller ned-skattade räntans utgörande, 
särskilde förordnanden härom äro meddelte.
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3:dje ARTIKELN, 

Om Hemmans Förmedlingar.

Förmedling förslås en, i laga ordning sökt och beviljad, för
minskning af Mantalet och Räntan, å ett lagligen skattlagt hemman eller 
annan skaltskyldig Lägenhet. — Och som detta verkar till en fortfarande 
förlust uti Kronans påräknade inkomster, så hafva, dels Förmedlingar å 
hemman varit i allmänhet förbudne, dels så noggranna undersökningar 
före deras beviljande anbefalde, alt missbruk dermed ej borde äga rum.

itiilka Hvad uemligcn Indelte hemman angår, så är, genom JResol. pä
Besv. den 18 Nov. 1693 §. 8 och 17 Sept. 1723 §. 22, pä 

förmedlas. Krigsbef. Besu. den 16 Ocl. 1723 §. 2 m. fl., förbudit, all desse uti 
ingen händelse fa förmedlas, emedan någon rubbning uti Indelningsver
ket cj kan äga rum; dock som desse siadganden endast angå Militiae- 
Indelningsverkeu, så torde de så mycket mindre böra derulöfver sträc
kas, äfven till Indelningsverken för Lands- och Civil-Staterne, som desse 
Indelningars-orubbelighel aldrig är stadgad, och desamme derföre äfven 
lid efter annan undergått hvarjebanda förändringar och regleringar. — 
De till sistnämnde Staters aflöning indelte hemman, äfvensom de Kronan 
med räntan behållne lägenheter, jemte Frälsehemman och Säterier, kunna 
fördenskull, då omsländigheterue så fordra, förmedlas; och de hufvud- 

skäl till sakeligaste skälen till förmedlings vinnande äro: l:o om Krono- eller 
Jönned- Frälsehemman fömicdelst gravalion af allt för stor ränta kommit i läger- 

vall, så att det ej kan utgöra den gamla räntan, i hvilken händelse derå, 
enligt Landshojcl. Instruct. d. 4 Nov. 1734 §. 31 samt JResol. pä Acl. 
Besv. den 8 Jan; 1735 §. 13, tillätes en skälig förmedling; samt 2:o, 
enligt JKongl. Circul. Br. d. 16 Jan. 1695, då hemmans ägor, genom 
någon olyckshändelse, eller eljest utan ägarens förvållande, blifvit min
skade, eller alt något fiske, för hvilket hemmanet kan vara skalllagt, 
sedermera alldeles gått ut; och tillåter åberopade Kongl. Bref att, i desse 
händelser, äfven Skattehemman kunna förmedlas, ulan att derigenom 
åboernes bördsrätt eller skalterättighet förverkas.

Med
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Uti 32 §. af 1734 åis JLandshöJd. Instruct. och Resol. på .411- 
mog. jBesv. den 12 Dec. 1734 §. 52, omnämnas 2:ne slags Förmedlin
gar, nemligen förmedling i räntan och förmedling i mantalet; men en
ligt nu gällande Författningar existerar icke denne skillnad i allmänhet; 
utan då ett hemman förklaras berättigadt till förmedling, undergår det
samma ny skattläggning, och vid denne skattläggning, blifver alltid så 
väl mantalet som räntan, efter ägornes beskaffenhet uträknad och be
stämd; och då räntan alltid, till större eller mindre del, beror af man
talet, så måste förmedling i det ena medföra nedsättning af det andra *).  
Deremot kunna hemmans Förmedlingar, med afseende å ordningen för 
deras beviljande och behandling, delas uti 2:ne slag, nemligen: Hemmans 
Förmedlingar i allmänhet; och sådane generclle Förmedlingar som blif— 
vit särskilde Landsorter beviljade. — Hvardera af desse skall hår sår— 
skil dt af handlas.

l:sla Capitlet,

Hemmans Förmedlingar i allmänhet.
Redan uti 11 §. af 1688 års Härads-Fogde Jnstruction förordna

des, att vid ansökning om Förmedling orsakerne dertill borde noggrant 
undersökas; och sedermera är, genom Kam. Coll. Circul. den 7 A o v. 
1737, samt Koiigl. Brefven d. 8 Aug. 1738 och 3 Jan. 1744, åtskil- 
lige närmare föreskrifter om behandlingen af slike mål meddellc; men 
som alla desse stadganden, så vidt de ännu böra tjena till efterrättelse,

Ett undantag synas Rusthållen uLi Savolax göra i denne allmänna prin
cip, emedan desse, enligt Kejserl. Rescriptet den 5 Maj 1826, vid den 
nya skattläggningen kunna vinna minskning uti deras förra provisio- 
nella mantal, men skola oförändradt bibehålla sin gamla grundränta; 
denne nedsättning i mantalet, är likväl icke egenteligen någon förmed
ling utan verkelig skattläggning, emedan berörde Rusthålls förra man
tal ej grundat sig å någon ordentelig skattläggning.
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äro upptagne uti den i detta ämne sednast utfärdade Författning, nem- 
ligen Kongl. Circul. J3r. till Kam. Coll. och samtel. LandshÖfdin- 
garne d. 1 Oct. 1804, så anföres här endast sistnämnde Kongl. Circulair 
Bref som, för de omständeliga stadganden det innehåller om hvad i af- 
seendc å hemmans förmedlingar i allmänhet iakltages, synes böra, för 

Hvad vid nödig fullständighet, här ordagrant intagas, på sätt som följer: ”.Delta 
förmedl. i ”granlaga mål hafve Vi i nådigt öfvervägande hos Oss komma låtit, och 
.”då Vi, å ena sidan, för de af Eder (Kammar-Collegium) anförde väl- 

° ’ ”grundade skäl, ansedt betäukeliet, att ovilkorlieen vägra förmedlingar, 
”eller för dem föreskrifva någon viss praescriptiousiid, hafve Vi å andra 
”sidan, med anledning-af hvad J uti underdånighet anfört och hemställt, 
’ till förekommande af onödige förmedlingar, funnit angeläget följande i 
”Nåder föreskrifva och förordna:

Hemmanet ”l:mo När ansökning af Kronohcmmans åbo om förmedling göres, 
utbjudet. ”bör JLandshöfdingen genast honom bevisligen förständiga, att hemmanet 

”kommer att utbjudas, till den som vill detsamma emottaga, för den deraf 
”gående gamla räntans utgörande, då han, efter åboens laga upsägning, 
”bör vid vanlig Fardag uti hemmanet inrymmas, utan att åboen är til
låtit, alt i samma vilkor ingå; emedan Vi funnit nödigt indraga den, i 
”Kongl. Brefvct den 3 Jan. 1744, åboen lemnade förmån, all få antaga 
”deus anbud, som åtagit sig den gamla räntans utgörande, såsom en fri- 
”'het, hvilken icke befrämjar det med ulbjudningen åsyftade . ändamål. 
”Återkallar icke åboen, inom 60 dagar efter en sådan erhållen under- 
”rättelse, sin gjorde anhållan om förmedling, ulan densamme fullföljer, 
”låter jLandshöfdmgen om hemmanets utbjudande öfver hela Länet, på 
”föreskrifvit säll föranstalta; och bör uti kungörelsen, till de hugades 
”uplysning, den försäkran lemnas, att hemmanet kommer att tillträdas 
”vid laga fardag efter åboens upsägning, och alt åboen icke vidare äger 
”ingå i de anbud som kunna göras.

”Sker derefter anbud af hemmanets emotlagande med gamla rän- 
”tan, drager Landshöfdingen försorg om deras inrymmande i hemmanet 
”som anbudet gjort, ocb Borgen ställt, i den ordning som vederbör, 
”och hvarmed s all fråga om förmedling förfaller. — Men skulle åter 
”åboen, inom förenämnde lid af 60 dagar ifrån förständigandet, sin för- 
”medIingsansökning återkalla, eller underlåter han alt den, inom samma 

”tid,
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”lid, hos Landshöfdingen fullfölja, så hör ansökningen anses vara för
fallen, och vare åboen icke derefter tillåtit, alt, utan förekomna nya an
ledningar, för hemmanet förmedling söka.

”2:o Nu är hemmanet utbjudit, men ingen vill det med gamla rän- Undersök
nin tillträda, förordne då Landshöfdingen en sådan undersökning, om 
”orsakerna till den sökte förmedlingen, som i Edert (Kam. Coll.) Circul. natten. 
”Bref af d. 1 Nov. 1737 och Kongl. iVlaj:ls derpå gifue nådige faststäl- 
”lelse af d. 8 Aug. 1738, är löreskrifven *).  — Kalle ock Domhafvan- 
’ dcn genom kungörelse, Sockncboerne och närmaste grannar till under
sökningens bivistandc, på det de dervid måge kunna sig inställa, och 
”lemna de nödige uplysningar som erfordras, samt äfven bevaka deras 
”egen härunder beroende rätt, helst den lindring i allmänna skyldigheter, 
”som genom förmedling sökes, kommer att falla dem till last*,  åfvensom 
”.Landshöfdingen bör anbefalla Kronofogden i orten, att denne under- 
”sökning ofelbart bivista, så all genom hans crmdrmgar, noga må varda 
”efterfrågat ulredt och upplyst: af hvad egeniclig orsak gamla räntan icke 
”så derefter som lillförene må kunna uigå; om antingen Bondens vårds- 
”löshet och elaka häfd, kan gifva dcrtill anledning, eller om ägor ensi- 
’ digt från hemmanet blifvil söndrade som återkallas böra: eller ock om 
”sådane händelser och olyckor tillstött, hvarigenom ägor, eller ett hem
anans andre förmåner, blifvil förminskade eller forderfvade,- samt ändte- 
”ligcn huruvida hemman i samma by eller grannelag, som äro indcltc 
”eller af gammal skattenatur, måge finnas af lika mantal och ägor med 
”det hvarå förmedling blifvil sökt, men hvilka likväl bära den ränta som 
”dem blifvil åsatt.— I öfrigt ankommer på Härads-Rätten alt sig utlåta, 
”huruvida syn på stället kan erfordras, hvilken bör ske därest sådane 
”omständigheter skulle yppas som icke annorlcdcs lilllörliieligen kunna

*) Om denne undersökning stadgas uti de åberopade Brefven: att då an
sökning om förmedling göres, bör först vid Härads-Tinget noga un
dersökas om icke den gamla räntan tillförene af hemmanet kunnat ut
gå, eller hvad orsak må vara hvarföre hemmanet måste förmedlas, så
som alt ägor blifvit förminskade, skilde eller förvärrade, med hvad 
mera som vid sjelfva undersökningen kan, efter omständigheterna, fö
rekomma att iakttagas.

50
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”utredas, så alt del ändamål som med förenämnde undersökning åsyftas 
”må vinnas.

7 a ["seende 
u Fiälse- 
hemmans 
j örmedl.

”3:lio Som, hvad Frälsehemman angå, 5 §. i Kongl. Resolution på 
”Adelns Besvär af d. 18 No v. 1693 förmår, all då Förmedling derå af 
”Frälseägaren åslundas, skall vid Härads-Rällcrue, på deras hårda an
svar, hållas en noga undersökning om orsakerne till den sökte förmed
lingen; alltså hör vid en sådan undersökning, om hvilken Landshöf- 
”diugen föranstaltar och hvarlill Sockneboer och närmaste grannar kallas 
”samt hvarvid Kronofogden eller Ordres skall närvara, utredas, ej alle- 
”uast hvad i anseende till Kronohemman i nåder förordnadt är, ulan ock 
”hvad eljest i 11 §. af 1688 års Härads-Fogde lustruet. samt Kongl. Re- 
”sol. den 18 Nov. 1693 till Härads-Rällens undersökning och efterfrå- 
*”gan, hlifvit anbefallt *);  dervid Frälseägaren lillförliteligen bör uppgifva, 
”hvad ränta Bonden ålegat belala, samt det arbete och de flcre skyldig
dieter, som dessutom af honom blifvit fordrade, och för hvilka han bordt 
”ansvara, såsom- ock huruvida någon ändring och tillökning bäruli skett, 
”emot hvad förut och af ålder varit vanligt,, på det ej någon uplysning 
”må saknas som för målets vidare pröfning kan anses nödig.

*) Desse här åberopade omständigheter som böra undersökas och iaktta
gas äro, enligt 11 af Härads-Fogde Instruction: alt icke allenast alla 
hemmanets ägor och förmåner blifva till sin beskaffenhet noga beskref- 
ne, ulan ock att pä det-nogas le varder ransakat, om hemmanet behöf- 
ver förmedling för ägornes ringhet, eller att Frälsemannen har betun
gat Bonden med alltför många dagsverken m. m., hvarigenom han blif
vit hindrad ifrån hemmanets tillbörliga häfd, eller förbehållit sig någon 
del af ägorne, till understöd för sin Sätesgård på ett eller annat sätt, 
hvilka missbruk icke böra tålas, eller till förmedling uti Kronans rät
tigheter föranleda. '

Tjands~ 
höfd. re
solverar 

öjver an
sökningen.

”4:to Enär derefter desse undersökningar för sig gått, och till Lands- 
”höfdingen inkommit, med hvad Kronofogden för sin del dervid kan 
”hafva att andraga, tillhör Landshöfdingen all deröfver resolvera, och sig 
”utlåta, om de anförde orsaker äro af den vigt och beskaffenhet alt hem- 
”manet måste förmedlas, eller om den sökte förmedlingen bör afslås, 
”samt, i fall hemmanet är Krono, detsamma endast med en annan mera 
”driftig och flitig åbo’ förses , hvilket Utslag på vanligt ställe till sökan- 
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”derne utlenmas, med anvisning för den missnöjde till ändrings sökande 
”hos Eder, om han finner sig derlill befogad. Då Landshöfdingen slan—Jtesoluiion 

”nar uti del beslut, all ny ref- och skall!ägg-ning hör hemmanet öfver- 
”gå, åligger Landshöfdingen all, innan densamme verkställes, sill Utslag, 
”jemlc llärads-Rällens undersökning och Kronofogdens ullålande, till 
”Eder (numera till Kejscrl. Senalens Oeconomiae-Dcparlemenl) insända, 
”på det Advocal-Fiscaleu hos Eder, som äger iagltaga och bevaka Vår 
”och Kronans rätt, må deraf undfå del, för alt afgifva de påminnelser 
”och föra den Embelslalan derlill han kan anse sig äga skal, hvarigenom 
”J kommen i tillfälle alt, innan Sökanden fåll vidkännas deli icke obe- 
”lydcliga kostnad, som en anställande ref- och skalllägg-ning med sig 
”föror, tillse och pröfva om hemmanets ägor och förmåner må finnas af 
”den beskaffenhet, alt de, i jcmförclse med andre antingen indclle eller 
”skattehemman, ej kunna alises svarande emot dess mantal och ränta, 
”samt all åboen således icke i längden kan dermed uthärda, chvad fiit 
”han än vill bruka.

”5:lo Laudlmätarene skola, genom Vårt Landlmälcri-Konlor, till- H»ad vid 

”hållas alt under laga ansvar, vid refningen, på Charlan alfatla alla hem- 
”manets inägor, ehvad de kallas gamla eller beslå af i sednarc lider ge- iakttages. 

”nom upodling tillkommen åker och äng; äfvensom all hemmanets en- 
”skildl eller i samfällighet med grannar tillhörande skogs- och utmark, 
”samt upodliugslägcnheler, böra noga mätas och å Charla läggas, så alt 
”hemmanets andel deraf jemväl må varda fullkomligen bestämd; hvarefter 
”alla desse äeor ccomctrice uträknas samt till deras verkeliga hall och 
”beskaffenhet på del uogaste beskrifvas.

”Skallläggningsmännen böra af Landshöfdingen alfvarligen crindras, 
”att vid jordens graderande noga iagltaga dess godhet, vilkor och egen— 
”skaper, så alt ränta och mantal i cll proportionerligt förhållande måge 
”deremot blifva svarande, samt hemmanet följagteligen hvarken öfver 
”skäligheten betungas eller under billigheten, till andra hemmans grava- 
”lion, lindras; och som hvarken med upodlings Förfallningarnes grund, 
”eller med alsiglen i Kongl. Brefvet af den 18 Februarii 1757, insiånt- 

■ ”mer, alt en hemmansinnehafvare som njuter skaltlrihet på uppodlingar, 
”dem han till hemmanets styrka och förökning i dess afkasluing, i följe 
”af VI Cap. 1 Bygn. Balk, varit skyldig att göra, och dervid hem
mansägaren eller åboen är i tillfälle alt, på den gamla jordens bekost-
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”nad, allt mer och mer befrämja den nya jordens frugtbarhet, skall der- 
”cniol vara tillåtit all söka minskning i hemmanets ränta, och i sådant 
”fall ifrån skattläggning undantaga något af de ägor som hemmanet till— 
”Iiöra; altså hafvc Vi funnit skäligt förklara, all då förmedling sökes, 
”samt ref- och skalllägg-ning enligt 4:de puneten beviljas, bör all jord 
”som hemmanet tillhör, och till räntan kan bidraga, ehvad den brukas 
”under hemmanet, eller af Torpare innchafves, behörig gradering och 
”skattläggning undergå-, dock bör i alla andra fali den försäkran som up- 
”odlings Förfaltningarne lemna, om evärdelig skatlfrihct på de ägor som 
”under ett hemman varda upodlade, komma upodlaren och hemmanet 
”till godo. — Hemman som, fastän inägorne kunna vara snäfva, likväl 
”innehafva mer eller mindre vidsträckt utmark, .med derå liggande upp- 
”odlmgslägenheler, må så mycket mindre anses berälligadt till förmed- 
”ling, som åboen är, enligt ofvanåberopade Lagens rum, och llerc För
fattningar, skyldig alt efterhand upplaga och rödja åker och äng, samt 
”derigenom förskaffa sig utväg till räntans utgörande.

”6:10 Säterier hafva väl, i anseende till de friheter och förmåner 
”som dem åtfölja, icke varit underkastade några generelle ref- och skalt-

förmedlas. ”lägg-ningar; men emedan genom Kongl. Brefvet den 5 Julii 1726 blif- 
”vit förklarat, att förmedling å Säteri, då den begäres, må vara tillåten, 
”dock alt det i sådan händelse bör noga refvas och skattläggas efter 
”melhoden, samt hemmantalet derefter rättas-, altså pröfva Vi alt en så-, 
”dan ref- och skalllägg-ning å Säteri, då snart ett Sseculum förflutit se- 
”dan 1726 års Förordnande gafs, under hvilken lid Säterierna opåtalt 
”burit deras nuvarande mantal, icke hädanefter må anställas, innan vid 
”vederbörande Härads-Rält, i Kronofogdens närvaro, om orsakerne till 
”en sådan förmedling, bljfvit undersökt, dervid Frälseägaren är öppet alt 
”visa om, efter den anledning nyssnämnde Kongl. Bref lemnar, anlin- 
”gen år 1695 eller under de derpå följande krigsår, mantalet blifvil 
”ensidigt af Krono-Bcljeningen uppsatt, samt Landshöfdingen sig seder- 
”mera utlåtit, och sitt Utslag till Eder insändt, hvars slutcliga yttranden 
”böra afbidas, kommandes vid ref- och skatllägg-ningcu i öfrigt alt för
faras på sätt i 5 puneten är föreskrifvit.

Formedl. ”7:mo Genom Kongl. Brefvet den 3 Januarii 1744 är förordnat, 
hemman, ”alt då förmedling å skattehemman sökes, och ej tillika befinnes att ägor-

Huruvida 
Säterier
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’ne af vattuflod, ljung, flygsand eller andre orsaker någon belydelig Ibr- 
’ minskning undergalt, bör en lika kungörelse utfärdas som angående 
’Kronobemman blifvit sagt, och hemmanet uplåtas den hvilken, enligt 

’’1723 års Skatteköps Förordning, ville derföre erlägga lösen, eller dcu 
”till Kronan derföre betalte köpeskilling, till förre skattemanneu, samt 
”för dess förut dragande hemmantal och ränta ansvara. — Detta forord- 
”nande bör ock hädanefter till behörigt iagttagandc och underdånig efter
rättelse tjeua; och skulle fråga förekomma, om förmedling antingen å 
”något af ålder varande Skattehemman, eller ock, då icke utredas kan 
’ hvad i skallclösen blifvit betalt, så bör i slike fall en sådan lösen, till 
”den hvilken förmedling söker, erläggas, som för ett hemman i orten af 
”lika ränta och godhet, till Kronan, efter 1723 års Skatteköps Förord- 
”ning eller enligt sednare Författningar, i skatteköpeskilling finnes vara 
”erlagdt; men om deremot ingen anmäler sig alt med förenämnde vilkor 
”hemmanet emoltaga, då skall i alla delar sålunda vidare förhållas, som 
”rörande Kronohemman här ofvan blifvit i nåder stadgat.

”8:vo Skulle ett hemman, i anseende till små och ringa ägor, ha fva-Förmedlat 

”blifvit förmedlat, men sedan, antingen genom laga skifte i By efter öre- kan "&"er 
”tal, eller medelst annan laga Aclus, återvunnit hvad derilrån fordom uppsättas 

”blifvit afsöndrat och skiklt, så att detsamma genom en sådan tillökning 
”i ägor kan bära sin gamla ränta, så bör ett sådant hemman till sitt 
”förra mantal och ränta upsällas-, hvarå Krono-Beljenle åligger hafva till— 
”syn och uppmärksamhet, samt då så belinnes, hos Laudshöfdingen der- 
”om anmälan göra, äfvensom sådant bör ankomma på Landshöfdingens 
”efterfrågan och åtgärd, så väl vid Jordransakuiugar som andra tillfällen.”

Beträffande sedan den Skattläggning, som, i händelse skäl till för- Sättet till 

medling blifvit förcbragle och gillade, bör anställas, så är dérvid alt i’iande“pl 
iakttaga allt hvad, enligt nästföregående Artiklar, om Skattläggningar är förmedl. 

föreskri fvitj och således bör dervid först undersökas, om fullständig 
Charla öfver hemmanet finnes och huruvida denne är med marken öf- 
verenss t äm 11 tandc.

Om sålunda fullständig kännedom om ägorne kan, utan ny mätning 
vinnas, erfordras icke vidare refuing, men i annat fall måste delta först 
ske. — Vid sjclfva skattläggningen åter Löva otvifvelaktigl de nielhoder
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bvaiefter lägenheterne blifvit skalllagde tjena till efterrättelse, och således 
följes derviel, för gamla hemman de för hvarje Landsort gällande Skatt
läggnings melhoder, och för Nybyggen åler del skallläggningssäll som för 
dem är särskildt föreskrifvit. Delta sistnämnde är väl ej i allmänhet genom 
någon Författning hestämt förklarat, men som Förmedlings—skattläggningar 
egenteligeu verkställas, för att rätta de felaktigheter som vid föregående 
skattläggning kunnat begås, eller för att, enligt gällande Författningar, jemka 
skallen eflcr ägornc, sa faller det af sakens natur, alt denne sednare, 

' .eller förmedlings-skallläggmngen, äfvcu bör verkställas, på samma sätt 
och efter enahanda grunder som, för skallläggningen af sådan lägenhet 
som är i fråga, blifvit uti Förfallningarne bestämde. — Men som de 
^'byggen hvilka tarfva förmedling vanligen äro af usel beskaffenhet, 
hvarlörc aboernc dera ej med nagra drygare kostnader kunna betungas, 
så har Hans Kejscrl. Maj:t, genom nådige Brcf till Landshöfd. i Åbo d. 
6 Oct. 1826, den 21 Scpl. 1827 och d. 28 Maj 1829 m. 11., uti sär
skilde fall, rörande förmedling å åtskillige Krono Nybyggen uti Ulfsby 
och Saslmola Socknar, täckts i nåder förordna, att till besparande af de 
med ny refning och skattläggning förenade kostnader, skulle å berörde 
Nybyggen, sedan deras behof af förmedling blifvit, i enlighet med före
skriften uti Kongl. Brefvct» d. 1 Oct. 1804, behörigen ulrcdl, få anstäl
las en sådan undersökning öfver ägornc, som Kongl. Brcfvet d. 11 Julii 
1806, för de uppskattade hemmanen i Savolax, tillåter, och dermed se
dan i enlighet med samma Kongl. Bref förfaras-, hvilket förmedlingssätt 
kommer att i nästa Capitel omtalas.

Angående "Sedan Förmcdlings-skaltläggning är verksläld, eller, i sistnämnde 
ut^örande^ förmedling projeclerad, och händlingarne till Högvederbörlig ört i 
ejter för- afseende å pröfning och faslställelse blifvit insände, komme hemmanet, 

bkmätigt Kongl. Förordn. d. 17 Oct. 1769, alt 6 månader eflcr skatt
läggningen njuta förmedlingen till godo *).  —■ Om sedan räntan blcfve, 

*) Detta torde blott gälla om gamla hemman hvilka mcthodice skatlläg- 
gäs; i afseende ä de, genom Kongl. Br. d. 11 Julii 1806, Kuopio JLän 
beviljade generelle förmedlings-undersökningar, är uti samma nådiga 
Bref förklaradt, alt sedan Landshöfdingen pröfvat livad förmedling kan 

' z . äga rum, bör hemmanets ränta genast efter Landshöfdihgens förslag 
uppbäras; och detta torde gälla om alla förmedlingar som behandlas 
efter de, om Skattläggningar efter det vissa Tunnelandtalet, gällande 
Författningar, der ej i »särskilde fall andra föreskrifter äro härom gifne.
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vid målets sluleliga pröfning, förhöjd, och någon längre tid efter skatt
läggningen dessförinnan passerat, så får, enligt Kongl. Respl. pä All- 
jnog. i ätskillige Iddrader af Södermanland Besv. dat. den 2/ IVov. 
1742 samt Kongl. Br. till Kam. Coll. af samma dag, efterräkning för 
den förflutna tiden ej göras, utan räntan utgå efter det förhöjde belop
pet ifrån det år då densamma blcf faststäld.

Sluteligen upprepas här, att, vid Förraedlings-skallläggningar, ve- Kostnaden 

derbörande Skatlläggningsmän,-enligt det förut pag. 307 reciterade Kongl. 
Brefvet den 8 Octobcr 1806, äro berättigade till arfvode, som natur
ligtvis beräknas efter Rese-Reglementct, utom för Laudtmälarene, hvilkas 
arfvode för desse, likasom för andra förrättningar, utgår efter särskild 
Taxa. — Och för sammanhangets skull må här äfven, i afseende å de Jlvilka 

förmåner förmedling medför, anmärkas, att efter det förmedlade manta- ff munc.r 

let beräknas alla, till Kronan, efter mantal, utgående utskylder, men Ungmed- 

dereniot utgöras efter gamla eller oförmedlade mantalet, Prestegårds- Jur‘ 

och Kyrko-byggnad, samt Vägabyggnad då denne förut är bestämd, 
men i fall ny vägadelning sker tjenar dervid de förmedlade mantalen till 
grund, hvarom allt vidare framdeles.

2:dra C ii p i t l e t,

Om sddane generellé Förmedlingar som blifvit 
särskilde Landsorter förunnade.

De gcncrellc Förmedlingarne skilja sig, ifrån dem som uti före
gående Capitcl blifvit omtalade, derulinnan, att innan desse sednare kunna 
beviljas, borde, på sätt anfört blifvit, hemmanen utbjudas till emotta- 
gande för gamla räntan, och undersökning om orsakerne till Förmed- 
liugsansökningcn ske vid Härads-Rätten, samt sluteligen behörigt utlå- 
tande häröfver och tillstånd till ny skattläggning meddelas; då deremot 
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sådant icke erfordras för de förre eller de förmedlingar som nu äro i 
fråga, livilka, till skillnad ifrån de nyssnämnde, vanligen benämnas 
Skat teförmedlingar, de der icke sträcka sig till andra orter ändem 
for livilka de särskildi äro beviljade.

jinlednin- Anledning till bebofvet af dcssc gcnerelle förmedlingar, gaf För- 
^/^/oy-fatlningarne om hemmans skattläggande efter det vissa Tunnelandtalet, 
viedliupx dcsses mindre bestämde och i början allt för stränga principer, samt de 

Unin^arne origlighcler och det missförstånd, som vid deras tillämpning till skall- 
« JfloP;o läggningarna, ägt rum.

För att jenika den olika, och på åtskilliga trakter öfvérdrifna, be
skattning, som deraf uti Kuopio Län blef en följd, och i anledning af 
Allmogens från sagde Län Riksdagsfullmägtiges vid 1800 års Riksdag 
anmälde klagan deröfver, tilläts först, genom Kongl. J3r. till Kam. Coll. 
d. 22 Dec. 1802, att i handelse nägo?i af Allmogen i Kuopio Lan 
kunde bevisligen upgifva, det, vid matningen och stor skiftsbered
ningen . något sä märkeligt fel vore begånget, alt han emot man- 
talet och räntan icke har fullt svarande ägor, honom dä, likväl 
utan rubbning af Storskiftet, beviljas ny undersökning, uti Krono- 
fullmägliges och Öfrige vederbörandes närvaro, hvar efter förrätt
ningen bor, sedan den pä Lands-Contoiret blifvit Öfversedd, insän
das till Kammar-Collegium , som ägde efter sig företeende omstän
digheter att fatta ett sä dant beslut, hvilket instämde ä ena sidan 
med Kronans rätt och ä den andra med hemmanets bestånd.

De sålunda tillåtne undersökningar, för hvilka några bestämdare 
föreskrifter ej voro gifne, blcfvo dock dels föga begagnande, dels kunde 
ändamålet dermed svårligen vinnas. — Och som emedlerlid liden till den 
vid skatlläggningarne uppskattade räntans utgörande, efter tilländalupen 
frihetstid, inträffade, och dervid snart visade sig, alt desse Räntor ej 
kunde utgå, utan Resterne i Länet snart tillväxte till ett alltför stort be
lopp, så föranledde detta allt då varande Landshöfdingcn, alt hos Kongl. 
Maj: t framställa Länets betryckta tillstånd, med anmälan att, om icke de 
i Länet förrättade skattläggningar med behörig noggranhet blefve öfver- 
sedde och rättade, hemmanens undergång och ödesmål skulle vara att 
befara, såsom en följd, icke af åboernes efterlåtenhet, utan af markernes 

ofruktbarhet,
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ofruktbarhet, och dcraf alt de nya räntorne, hvilka på åtskdhge ställen 
voro 20 a 24 gångor högre än tillförene, aldrig kunde utgöras.

Med anledning af allt detta, och sedan nödige upplysningar samt 
vederbörandes yttranden häröfver blifvit infordrade, biföll Kongl. Maj:t 
att allmänna så kallade Skatteförmedlings Undersökningar skul
le, till vinnande af nödig jemkning uti skattläggningen, fa i Länet an
ställas, och mcddclte derom, uti nödigt Jdref till Landshöfdingen 
samt Kammar-Collegium dal. d. 11 Julii 1806, följande närmare före
skrifter och förordnanden, hvilka, emedan dc tillika innehålla en närmare 
upplysning om rätta förståndet och tillämpningen af de rörande skatt— 
läggningarne utfärdade Författningar, här ordagrant intagas, med uteslu
tande dock af den i början af det nåd. Brefvet gifne rccit om skattlägg
ningarna och målets omgång: ”Deremot, och emedan hvad nu bör sö- Sättet till 
”kas, är delsamma som vid afvitiringar och skattläggningar i Finland på 
”alla ställen bör iagtlagas, nemligen en noga och tillförlitelig undersök- der.wkn. 
”ning och beskrifning om jordens beskaffenhet, dess fördelar och brister, 
”och hvarlill den förnämligast kan användas, med det mera Förfaltnin- 
”garne innehålla, såsom ock i hvilka delar afvikande derifrån skett; ty 
”hafvé Vi, med bifall af Edert underdåniga tillstyrkande, i nåder godt 
”funnit tillåta, det Landshöfdingen må genom allmän kungörelse anmana Huru 
”Länets innevånare, som anse sig vara lidande och tilltro sig kunna så- ansol:lcs- 
”dant lagligen styrka, alt bos Landshöfdingen, innom viss föreskrifven och 
”efter hemmanets läge afpassad tid, sig anmäla, så framt de skulle vilja 
”njuta den förmån till godo som Vårt nådiga Bref af den 22 December 
”1802 förunnar *);  hvarefter Landshöfdingen-, så fort någon sig anmälte, 
”ägde att utse de pålitligaste och mest kunnige Laudlmätare, dock ej

*) I anseende till det år 1808 intränade krig, tilläts, genom Kejserl. Br. 
till Landshöfd. i Kuopio den 23 Sept. 1812, att en ytterligare tid till 
anmälan om förmedlings undersöknings erhållande skulle få lemnas All
mogen i Kuopio Län, hvarom Landshöfdingen ägde dem genom kun
görelse underrätta, sålunda att ansökningarna om slike undersökningar 
borde inlemnas inom 6 månader efter kungörelsen, så framt något af- 
seende å slike ansökningar skulle hafvas.

51
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z ”den som förut med hemmanets afmätandc haft befattning och hvars gö- 
de ver™ komnie under granskning, alt, såsom egenteligen hörande till de- 
stäldes. ”ras ämne, men ulan hinder af andra dem updragna sysslor, förrätta

”noggranna undersökningar, i en tillförordnad Kronofullmägligs samt 2:ne • 
”Nämndemäns närvaro, hvarvid desse förrättningsmäns åliggande skall 

vidunder- ”blifva, alt höra åboen och noga göra sig underrättade om markens god-
”het, så väl tdl färdig åker, äng och uppodlingstillfällen som ock till 
”skogens art och beskaffenhet, samt i förrätlnings-instrumenlet noga nr— 
”skilja, uti hvilka delar den förra skallläggnings beskrifningen kan vara' 
”félaglig, eller om Chartan icke är öfverensslämmande med marken, med 
”hvad mera som kunde lörekomma och leder tdl en fullständig upplys— 
”ning. — Förrällningsmännen skola derjemle föreslå och yttra sig, huru- 

"behand- ”vida, efter markens verkeliga godhet, hemmanet kan bära den vid skatt- 
luig. ”läggningen detsamma påförde ränta, eller ock hvad afkortning deruli 

”kan äga rum, samt derefter genast insända undersöknings-inslrumentet 
”till Landshöfdingen, som äger alt låta jemföra samma undersökning 
”med skattläggnings förrättningen, utaf den Landshöfdingen lill biträde 
”vid Storskifts- och Skatlläggnings-verkels öfverseende tillförordnade Landt- 
”mäteri-Directeur, hvilken det tillhör, att jemföra bägge förrällningarne, 
”och derefter aflemua sitt utlåtande till Landshöfdingen, som sedan äf- 
”ven bör, så väl höra 'Lands-Contoiret som .Lan ds-Kamr era rens särskilda 
”yttrande infordra; Skulle Landshöfdingen i anledning häraf, eller ock 
”genom den granskning honom tillhör alt sjclf verksiälla, finna någre så- 

, ”dane omständigheter förekomma, som tärfvade ett närmare utredande,
”åligger det Landshöfdingen att sjelf, om tillfälle derlill gifves och an- 
”dra angelägna göromål det kunna tillåta, eller ock genom den Lands- 
”höfdingen till biträde tillförordnade Landtmälaren, verkställa en närmare 
”undersökning på stället, samt då ytterligare jemföra marken med de 
”fornt hållne undersökningar, och Landtmätare förrättningar; hvarefler 
”och sedan åboen, öfver iindcrsökningsmännens tillstyrkande och hvad 
”dervid är vordet påmint och yrkat, blifvit hörd samt fåll sig förklara, 
”Landshöfdingen har att de ämnet rörande handlingar, jemte dess eget 
”utlåtande, insända till Eder (Kammar-CoUegii) vidare pröfning.och för
ordnande; hörandes desse handlingar åtfölja räkning öfver kostnaden 
”vid hvarje förrättning, äfvensom Lands-Contoiret vid samma tillfälle är 
”skyldigt upgifva till hvad belopp Bondens eller hemmansinnehafvarens 
”åsamkade och obelalle Rester kunna sig bestiga, på det J mågen på 
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”en gång, så öfver det ena som det andra, kunna Eder ullåla *).  Och 
”emedan hufvudändamålét med de af Oss nu lillåtnc undersökningar är; 
”att förhjelpa de åboer hvilkas hemman kunna vara för högt skatlkigdc, 
”till den lindring i räntan som för hemmanets framlida bestånd blifvcr 
”nödvändig: och det så mycket mer är angclägit, alt åbocrne ju förr 
”dess hellre af en sådan förmån komma i åtnjutande, som i annat fall 
”ödeshemmanens antal till både Kronans och åboernes lidande kunna 
”ökas; ty hafve Vi, med anledning af Författniugarnes innehåll om för- ATa> för- 
”medliugar i allmäidiet, i Nåder velat förordna, att sedan Landshöfdiu-"'komm™ 
”gen, efter det den på ofvannämnde sätt anbefalde undersökning och åboen till 
"granskning föregått, pröfvat och utsatt hvad förmedling å hemmanet Sodo- 

’kan äga rum, räntorne skola enligt Landshöfdingens förmedlings förslag 
”uppbäras, intill dess J förmedlingen slutligen pröfvat och utsatt.

*) Dä ifrågavarande förmedlingsmål blifvit uti Kejserl. Senaten pröfvade 
och afgjorde, har Landshöfdingen i Länet, till egen underrättelse och 
vederbövandes iörständigande, blifvit om den faststälde förmedlingen, 
uti Bref underrättad; men dervid har något förordnande om Resterne 
ej meddelts, emedan utsökningen af hela den uppskattade räntan alla
redan förut hade blifvit inliiberad, som här nedanföre vidare skall 
nämnas.

”Genom de således förordnade undersökningar och granskningar, 
”finne Vi, att de förut vid skatiläggningarne begångne fel både lämpe- 
"ligast och säkrast kunna blifva rättade, och då räntorne blifva utsatte 
”och lämpade efter jordens då utrönte beskaffenhet, kommer så väl all 
”klagan af åbocrne alt förfalla, som Kronans räntors bestånd icke vidare 
”att sättas i fråga.

”Vid förberörde undersökningar bör likväl iagttagas, att som.ett Om hem- 
”hemman hvars mantal och ränta måste'nedsättas, icke kan äga öfver- "^verjiö- 
"lopsjord i åker och äng eller upodlingslägenhelcr, emedan del i sådan t dls skogs- 
”fall icke bör förmedlas, åtminstone icke lägre än som emot sammam?rk,‘uru 
''ägors beskaffenhet svarar; och deraf följer alt öfverlopsjorden endast skattas. 
”kan beslå i skog och utmark till odling icke tjenlig, så får under ett 
”hemman, hvars mantal och ränta måste förmedlas, icke behållas större 
"ägövidd i skog och utmark, än emot det förmedlade mantalet och rän- 
”tan svarar, utan skall den öfriga marken Oss och Kronan tilläggas. —
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■”Denne Kronan lillagdc jord kominer jeinväl att af Landlmälare särskild 
”på Charla utmärkas, och i fall den understiger 500 till 1000 Tunne- 
”lands vidd, bör den, emot sådan Ränta som i Vårt nådiga Brcf af den 
”29 Nov. 1796 namnes, till hemmansåboerne uplåtas; men i händelse 
”någon ägorymd som öfverstiger berörde vidd skulle Oss och Kronan 
”tillfalla, kommer den att tills vidare blifva odisponerad, under Krono- 
”eller Jägeri-Beljcntes tillsyn och vård, på det en sådan mark i fram
liden, må kunna användas till förefallande behof, sedan Landet hunnit 
”mera upodlas och arbetshågen kunnat vändas på mödosammare företag, 
”och oländigare markers uparbelaude.

Kostnaden ”Kostnaden till förberörde undersökningars förrättande, må väl af x 
{“////^.”Kronan förskjutas, och tagas af de besparde medel som till Storskifls- 

”kostnadernes bestridande samt Nybyggesmälningar i Finland, enligt Vårt 
”nådiga Brcf af den 9 Junii 1796, årligen med 6000 R:dr beslås och 
-”på Staten äro upförde; dock bör den åbo, som ulan laga anledning bc- 
”gär en sådan undersökning, sjelf vidkännas kostnaden derlill, älvcnsom 
”J för öfrigt ägen tillse, huruvida några särskilde omständigheter kunna 
”förekomma, som skulle gifva anledning till Kronans skadeslöshållande; 
”för hvilken orsak vederbörandes räkningar alltid böra hos Eder gransk
ning och pröfniug undergå. — Och ehuruväl, enligt Förfallningarne, 
”Kronofogden i orten är skyldig alt bivista desse undersökningar, och 
”dervid bevaka Kronans rätt ulan något särskildt arfvodc eller ersättning 
”för resorne; likväl och som undersökningarne komma alt verkställas på 
”flere ställen samt å en och samma tid, men Kronofogden icke möjeli- 
”gen kan vara närvarande vid alla desse förrättningar, icke eller, i afse- 
”endc å andra honom åliggande trägna och mångfaldige göromål, äger 
”tid att dem bivista, utan alt eftersätta andra skyldigheter; så hafve Vi 
”i nåder godt funnit tillåta'Landshöfdingen, att tillförordna någon annan 
”af honom för redlighet och pålitlighet känd person, till bevakande af 
”Kronans rätt, emot åtnjutande 16 skill. daglractamenle samt skjuts för 
”en bäst till och ifrån förrältningsslället; dock åligger det Kronofogden 
”alt, så ofta dess öfrige göromål sådant tillåta, ifrågavarande undersök- 
”ningar, till besparing i kostnad, bivista.

”Beträffande sedan Landshöfdingens tillika i underdånighet gjorde 
/'hemställan, huruvida ofvanuämnde undersökningar äfveu måga få sträc- 
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”kas lill dc hemman, hvilka, i jemförelse med. de uppodlade ägor och 
”den mark som dem blifvit lilldelle, icke finnas vara till motsvarande 
”ränta skalllagdc, pä det Kronan derigenom .skulle kunna befordras till 
”sin lillsländiga rätt: sä hafve Vi, enligt hvad J härvid i underdånig- 
”het anfört, i nåder funnit, alt i allmänhet hemman af lika mantal och 
”ränta, icke i någon Landsort skola äga lika goda ägor, förmåner och 
”härligheter; och hvad skall!äggnmgarne i Savolax och Karelen särskildt 
”rörer, så har det icke blifvit förordnat, alt desse skattläggningar, sedan 
”dc af Landshöfdingcn blifvit pröfvade och efter förcskrifne grunder 
”faststälde, skola hos Eder undergå någon vidare granskning och pröf- 
”ning; Af hvilken orsak, och då dessutom deu tillförordnade Krono- 
”fullmägtigen, som dervid tillhört att iagltaga och bevaka Kronans rätt, 
”icke deruli sökt någon ändring, och således dessa, pä förenämnde sätt 
”gillade förrättningar, äga en laga kraft och säkerhet, Vi i nåder ansett 
”så mycket mera betänkeligt alt i berörde skattläggningar göra någon 
”rubbning, eller tillåta att dc måge ifrågasättas, som dylike hemman 
”kunna på god tro, sedan skattläggningarna blifvit faststälde, gått i köp 
”och salu flerc personer emellan. — Men emedan, i anledning af de häu- 
”dclscr hvilka blifvit upgifne, Oss icke undfallit, alt Tjenslemän uragt- 
”lålil deras skyldighet, vikit ifrån Förfaltningarnc, samt upsåleligen och 
”för afsigler Kronans skada och förlust befrämjat; Ty hafve Vi, pä salt 
”af Eder i underdånighet blifvit tillstyrkt, i nåder funnit del ankomma 
”pä Landshöfdiugen, att hos Eder anmäla, med hvilka skattläggningar i 
”detta afseende olillhörligcu tillgått, och dc Tjenslemän hvilka dermed 
”haft befattning samt Kronans förlust vållat, på det sedan, till Advocat- 
”Fiscalen hos Eder må öfvetlcmnas, att, andre lill varning, dervid lägga 
”den hand som beskaffenheten och dess Embetc fordrar.

”Sluteligeu och som med T årt nådiga Förordnande, det Lands- 
”höfdingen vid hvarje undersöknings insändande, älven, genom Lauds- 
”Conloiret, bör uppgifva för hvad Rester hemmanet och åboen häftar, 
”afsigten är, att vid räntans fastställande må utstakas, både grunderne 
”till liquiden, och tiden innom hvilken samma rester skola vara betalte; 
”sä hafve Vi i nåder godt funnit tillåta, dels att denne betalningstid må, 
”efter befinnande omständigheter, förlängas, högst lill trenne år, och 
”dels att desse Rester lämpas efter det belopp, livartill de nya räntor, 
”som varda faststälde, kunna sig bestiga. — Böraudes Landshöfdingcn
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”emedlerlid med resternes indrifvande hos åboer ,å de hemman, hvilkas 
”räntor efter för handen varande /inledningar kunna komma alt nedsättas, 
”iakttaga den varsamhet, att icke åboens fall och hemmanets ödesmål 
”derigenom uppkomma *). ”

Enligt de uti ofvananförde 1806 års Kongl. Bref bestämde grun- 
- der, hafva alla de hemman i Kuopio Län, som i behörig tid hade an

mält sig till erhållande Förmedlings undersökningar, och hvilka hemman 
utgjorde ett antal af omkring 3000 särskilde hemmanslägenheter, numera 
äfven fått sådane undersökningar till godö njuta, hvarcfier förmedlingarne 
jemväl blifvit sluteligen pröfvade och faststälde, och således är ofvan- 
omförmäldc generelle förmedling uti berörde Län allaredan slutad.

Förmeäl. Sedermera, och i anseende till de dryga Rester hvaraf Allmogen
/kalif‘ocAu^ oc^ Ruovesi Socknar af Äbo Län årligen var tryckt, och den 

Ruovest fattigdom livaruti samma Allmoge hade blifvit försänkt, efter de i sagde 
Socknar. Sockuar verkstäldé Afvittringar, hvarvid icke allenast en mängd gamla 

hemman blefvo öfver höfvan uppskattade, utan äfven ett belydcligt an
tal drygt, skatllagde Nybyggen med svaga ägor tillkoramo, så har Hans 

. Kejserl. Maj:l, uti nådigt Rescript till Landshofd. i Abo af den 28 
November 1817, tillåtit, att äfven å nyssnämnde hemman och Nybyggen 
skulle, om åboerne inom viss dem dertill förelagd tid sådant begärde, 
få anställas så beskaffade Skatteförmedlings undersökningar, som genom 
Kongl. Bréfvet d. 11 Julii 1806 varit lör Kuopio Län tillålne; men äf
ven denne generelle förmedling, hvarvid de, uti nyssåberopade Kongl.

Hvad angår uppbörden af Räntan och indrifvandet af Resterne för de 
hemman som stodo under Förmedling, och hvarom uti ofvananförde 
sista moment nämnes, må här anmärkas, huruledes, genom Kejserl. 
Brefvet till Landshofd. i Kuopio d. 28 April 1813 beviljades alt, med 
uppbörden af de uppskattade räntorne för sådane hemman i Kuopio 
Län, hvilkas förmedlings ansökningar berodde på sluteligt afgörande, 
skulle anstå till dess derom annorlunda förordnades; Samt att sedan 
förmedlingsmålen blefvo sluteligen afgjorde, men desse Rester under 
tiden hade vuxit till ett så högt belopp att deras indrifvande ansetts 

j äfventyrligt för hemmanens bestånd, så har Hans Kejserl. Maj:t, uti nå
digt Rescript af den 28 Jan. 1826, täckts alla desse innestående Rester 
eller så kallade efterfäntor i nåder efterskänka.
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Bref meddeltc, här ofvan anförde, stadgandeu, skulle tjena till efterrät
telse, är likaledes numera långt före ,detta fullbordad; likaså hade Hans 
Kejserl. Maj:t, uti nådigt Utslag, och särskildt Bref till Landshöfcl. i 
Wasa af d. 26 April 1816, täckts i nåder bifalla, att de hemmansin- 
nehafvare uti Alavo och Töysä Kapcller af Kuorlane Socken och Wasa Uti Almo 
Län, som ansåeo sig berättigade till förmedling, uti de hemmanen åsaltc0<r/' 'J<öxa 
mantal och räntor, ägde utverka sig’ förordnande för någon Landtmätare 
att i laga ordning undersöka beskaffenheten af de hemmanen underly
dande ägor, dock att allt detta skulle ske på de Sökandes egen bekost
nad; och ålåge det Landshöfdingen sedan haudlingarne till honom inkom
mit, desamme, jcmle eget utlåtande, till Kejserl. Senatens Oeconomiae- 
Departcment i underdånighet insända.

Slutcligcn, och i anledning af gjord underdånig framställning om Förmedl. 

den fattigdom, som, i följd af ojcmn beskattning, funnits rådande hos « 
Krono Nybyggare i allmänhet uti Ulcåborgs, Wasa och en del af Abo */ rfå,™ 
Län äfvensom å gamla hemman i Korsholms Östra Härad af Wasa Län, och l,raxa 
har Ilans Kejserl. Maj:t, för att genom en billig fördelning af skatte- dela] Abo 

bördornc bereda Jordbrukarens trefnad och bestånd, täckts, uti nådigt 
Rescript af d. Mars samt nådigt Bref till Gen. landttndt. Cont. 
och Landshöfd:ne i .Abo, JVasa och Uleåborg den 19 April 1833, 
angående anställande Skatleförmedlings undersökningar i berörde orter, 
meddela särskilde nådiga stadgandeu, hvilka, då de tillika innefatta när
mare bestämde, och för säkerheten om Jordbrukarens bestånd likaså vie- 
tige som välgörande, principer för Nybygges skattläggningar i allmänhet, 
här ordagrant intagas och äro af följande lydelse:

”l:o Till vinnande af en jemnare, och efter ägorne lempad, be- TillhAlka 
”skattning å Nybygges- samt Ödes-hemmanen i Wasa och Ulcåborgs Län hem™an 
”samt Sastmola Socken och Påmarks Kapell af Ulfsby Socken i Abo och sträckas. 

”Björneborgs Län, skall det, i berörde Landsorter, vara tillåtet innehaf- 
”varene af alla de Nybyggen, hvilka för sitt bestånd kunna erfordra 
”förmedling uti deras nu stående mantal och räntor, att, i den ordning 
”och. med de vilkor här nedanföre bestämmes, på Kronans bekostnad 
”erhålla så beskaffade förmedlings undersökningar, som genoin Kongl. 
”Brefvet den 11 Julii 1806, blifvil tillåtne uti Kuopio Län samt enligt 
”Nådig skrifvelse af den 28 Nov. 1817 jemväl beviljats Ikalis och Ruo- 
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jj/Ven till”?esi Socknar af Åbo Län: kommande desse förmedlings undersökningar 
alla ödej-»äfven att sträcka sig till alla de i sagde Landsorter befmlelige Ödes- 
dersiädes. ”hemman. Och som vid den gcnerelle skattläggning, hvilken öfvergålt 

”Kuortane Socken af Korsholms Östra Härad i Wasa Län, denne 
”Sockens locala brister, i jemförelse med andre, efter samma grunder 
”skatllagdc, delar af Länet, icke blifvit särskildt afsedde, hvarföre ock 
”en del af de gamla Hemmanen i berörde Socken, jemväl skola vara 
”tryckte af så dryg beskattning, att Allmogens fattigdom ansetts vara en 

•Gamla ”följd deraf; alltså må det likaledes vara innehafvarene af desse hemman 
rKuortane ”bllåtet, alt, till erhållande af enahanda förmedlings undersökningar, i 

Socken, ”behörig ordning sig anmäla.

Tiden till 
ansöknin- ” 
par om 
förmedl. 
unders.

”2:o I afseendc å verkställigheten af nämnde skatteförmedlings un
dersökningar uti Wasa och Uleåborgs Län, hafve Vi i Nåder förord- 

”nat, det Landshöfdingarne i berörde Län skola, genom i Länet utfår- 
”dande Kungörelser, anmana de Nybygges innebafvare, samt uti Kuor— 
”tane Socken äfven de innebafvare af gamla Hemman, som tilltro sig 
”kunna visa, att de icke innehafva ägor, svarande emot deras skatt, att, 
”inom viss efter Socknarnes läge afpassad tid, hvilken icke bör öfver- 
”stiga Alta månader efter Kungörelsen, anmäla sig hos Landshöfdingen 
”till erhållande af förmedlings undersökningar, med förständigandc tillika 
”att den som ulan giltige skäl, med slik ansökning inkommer, ovilkorli- 
”gen skall sjelf vidkännas alla med undersökningen förenade kostnader. 

Forord- ”Sedan ansökningarne inkommit, och Landshöfdingen under tiden jem- 
nande till ifrån vederbörande Krono-Fogdar infordrat Förteckning på alla i 

taren^~ ”öde gångne hemman och Nybyggen, de der sakna åboer, som kunde 
”deras rätt och fördel bevaka, äger Landshöfdingen utse och förordna 

■”de påliteligaste Landtmätare att, i närvaro af Krono-Fullmägtig som äf- 
”ven af Landshöfdingen utses samt 2:ne Nämndemän, Socknevis företaga 
”skatteförmedlings undersökningar, ej mindre å de dcrtill berättigade lä
genheter, hvilkas innebafvare derom ansökt, än äfven å alla i Socknen 
”befintelige Ödeshemman, efter derå af Landshöfdingarne meddelande 
”förteckning och den ordning, hvari lägenhelerne der äro införde; ålig- 
”gaude Förrätlningsmännen, att vid desse undersökningar iakttaga hvad 
”Kongl. Brefvct den 11 Julii 1806, angående skatteförmedlings under
sökningar uti Kuopio Län, i tillämpelige delar härom föreskrifver, äf- 

”vensom
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afInstru-

”vensom att, der Lägenbeterncs ägor förut icke vore rcfvade och på 
”Cliarla aflatlade, sådant i laga ordning verkställa. För öfrigt och på det 
”ett hastigare och enklare expeditionssätt samt en lättare jemförelse hcm- 
”mancn emellan må vinnas, böra Landlmätarcnc i ett sammanhang, der 
”sådant ske kan, verkställa undersökning å alla de lägenheter i en Soc- Pe'l'l,onen 

”ken som komma att undersökas, samt öfver desse, uti fortsättning af mentet. 

”ett och samma Instrument, uppsätta bcskrifiriugarnc, till hvilkas förfat
tande nödige föreskrifter böra ifrån General Landtinäteri-Kontoret ve
derbörande Landtmätare meddelas, på det nödig likhet och redighet 
”härutinnan må vinnas; men i händelse de lägenheter inom Socknen, 
”hvarå förmedlings undersökning blifver sökt, äro af det antal, alt före
nämnde ordning föranledde till alltför långt uppehåll, måga de med 
”Landshöfdingens bifall uti mindre partier delas. Sluteligen och sedan 

.”undersöknings instrumenterne på omförmälle sätt äro uppsatte, åligger 
”det vederbörande Landtmätare, alt dem, jemte förslag till hvarje lägen- 
”hets mantal och ränta, oförd röjcligcn aflemua till Landshöfdingen i Lä
net, som deröfver i laga ordning infordrar ej mindre Hemmansinnchaf- 
”varenes förklaring, än älven Förste Läne-Landlmälarens yttrande, och 
”derå, jcmlc eget betänkande och förslag till den blifvande skatten, in
länder Aclcu till Vår Senats för Finland sluteliea pröfning och förord- O 1 o
”nande.

”3:o Hvad åter angår de i Saslmola Socken och Påmarks Kapell Angående 

”af Ulfsby Socken anställande sk a lic förmedlings undersökningar, så kom- 
”ma de uti ofvanåberopade .Nådiga Bref af den 28 Nov. 1817, angåendeochUlfsby 

”slike undersökningar uti Ikalis och iluovesi Socknar, meddcllc föreskrif- Sofen- 

”ter och stadgade grunder för skattens bestämmande, att härvid lillem— 
”pas och tjena till efterrättelse; med iakttagande likväl af livad uti näst- 
”följaude 4:de och 5:le Paneler närmare förordnas rörande, beräkning 
”af skogsränla för den del af skogsmarken som lifläfventyrs kan öfver- 
”sliga ett billigt förhållande till de odlingsbare ägorne, beloppet af det 
”mantal hvarunder något hemman icke kan förmedlas, samt dispositio- 
”nen af de lägenheter hvilka såsom särskille Hemman ej kunna äga 
”bestånd.

”4:o Vid merberördc skatlcförmedlings undersökningar, äfvensom l , 
”vid framdeles skeende Nybygges skattläggningar, uti de till klimat, jord-

52
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”mon och läge mindre väl lottade delar af Österbotten, nemligen Kemi- 
”träsk, Kuusamo, Pudasjärvi, Ruovanjcmi, Muhos, Salo och Siikajoki 
”Socknar af Ulcåborgs Län samt östra delen af Ilmola Socken i Wasa 
”Län, bafve Vi i nåder velat tillåta, att den för ett mantal i desse orter 
”förut bestämde ägovidd, af högst 1200 Tnnncland, må, i likhet med 
”hvad tillförene blifvil Korsholms Östra Härad af Wasa Län, Ikalis och 
”Ruovesi Socknar af Abo Län, samt hela Savolax och Karelen beviljadt, 
”sålunda tillökas, att, efter omsiäudighctcrne, ifrån 600 till och med 
”1,700 Tnnncland skatlbar mark beräknas å hvarje mantal, utom det 
”uti Kongl. Brefvet den 31 Marti! 1786 mcdgifne tillskott af högst 300 
”Tnnncland, såsom ersättning för smärre ourskiljde Impedimeuter; och 

öfver- ”der lägenheter med ringa odlade ägor och uppodlings tillfällen, till så 
sho^narhbetydlig vidd innchafva oländig skogsmark, alt denne icke, utan äfven- 
beskattas ”tyr för Hemmanets bestånd, kan hel och hållen till mantal skattläggas, 
tlllrSänta!~ c^eu ^el skogsmarken, som öfverstiger hvad, å ett efter den od

lingsbara jorden skäligen lompadl mantal, belöper, beskattas till skogs- 
”ränla, efter de uti Kongl. Brefveu den 29 November 1796 och 11 Julii 
”1806 derföre bestämde grunder.

Till huru 
liigt man-}) 

tal ett 
hemman i 
allmänhet 
pir för
medlas.

”5:o I fall åter vid verkställigheten af skalteförmedlings undersök- 
mngarne erfa res, att ett eller annat Nybygge, i saknad af nödig upp- 

7 ”odlingsjord, icke kan äga bestånd såsom särskildt hemman af minst ett 
”tolftedels mantal, hvarlill, men icke derunder, ett Hemman i all— 
”mäiihet må förmedlas, skall en sådan lägenhet icke såsom hemman bi-
”bchållas, utan först undersökas, huruvida de derlill anslagnc ägor 1cm- 
”peligen kunna, med eller ulan minskning af deras förra mantal och 

Disposit. ”ränta, inläggas eller sammanslås med något annat Nybygge eller Hem- 
"ieterSsom ”n,an, soni antingen kunde för sitt bestånd erfordra denne inläggning, 

ej äga ”eller eljest vore så beläget all berörde ägor derunder kunna bcqvämli- 
besci“'1'^ ”gen häfdas och hvars innehafvarc till slik inläggning bifölle: Men der 
hemman, ”tillfälle till sådan disposition af ägornc ej vore för handen, måga sam- 

r . ”ma ägor då anslås till inrättande al så kalladt Krouo-Torp ulan mah- Jnratlntng „ . ° . . > . ,
af Krona- tal, endast med en, efter ägorncs beskaffenhet lempad, stadgad ränta i 

Torp. ”Penningar och Spanmål, hvilken bör af Landshöfdingen i Länet, efter 
”vederbörandes hörande, föreslås och af Vår Senats Oeconomie-Depar- 
”tement fastställas: Kommande desse Krouo-Torp att i Jordeboken be- 
”hörigen upptagas, samt med åbo-rätten derå och tillsynen öfv.er deras
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”häfd, att förhållas i enlighet med hvad Förfaltningarne om Krono- 
”fclcmman i allmänhet stadga: Vår och Kronans rätt likväl förbehållen 
”att framdeles, efter förändrade omständigheter, om berörde Lägenheter 
”annorlunda disponera.

”6:0 Beträffande sedan Räntans utgörande af de hemman och lä- Räntans 
”genheter, hvarå förmedlings undersökningar komma att äga rum, och fff™j"clre_ 
”grunderne lör densammes beräknande, under den tid förmodlingarnc medlings- 
”herö på slutclig pröfning och fastställclsc, hafve Vi i nåder förordnat, 
”att härmed skall förhållas på sätt Vårt nådige Bref af den 28 Nov. 
”1817 derom föreskrifver *);  och derest nämnde lägenheter, vid den tid 
”undersökni ngarnc derå verkställas och till Landshöfdingens granskning 
”förekomma, befunnes hälla lör Ränterester, till hvilkas gäldande till— 
”gång hos innehafvarene brister, må del vara Landshöfdingarnc tillåtit 
”att, i de fall då desse Rester pröfvas vara en följd .af hemmanets förfa 
”dryga beskattning, och tillkomne utan iimehafvarens vållande, tillåta 
”slike resters afkortande.

*) Det åberopade Kejscrl. Brefvet till Landshöfdingen i Åbo d. 28 Nov. 
1817 innehåller härom, all ifrån den tid undersökningarne af Lands- 
höfdingen bifallas till verkställighet och intill dess desanune för hvarje 
lägenhet blilvil fulländade samt af Landshöfdingen pröfvade, skola de 
gamla uppskattade hemmanen utgöra endast den gamla räntan och de 
redan i skatt gångne Nybyggen blott hälften af hvad de förut bordt 
erlägga; men ifrån det Landshöfdingen öfver förmedlingsfrågan sig ut
låtit och intill dess densamme blifvit af Hans Kejscrl. Maj:t sluleligen 
afgjord, bör räntan beräknas och utgöras efter hvad Landshöfdingen, 
uti dess öfver förmedlingen gifne utlåtande, föreslagit.

”7:o Den beräkning af grundräntan å de, för opterad öfvcrlopps-B<väZ«.a/ 
”jord, gamla Hemmanen uti Korsholms Östra Härad åsatte uppskatladeo^"'^^"" 
”mantal, som hitintills vanligen blilvil följd, i stöd hvaraf berörde ränta i Korsh. 
”är uti Jordeboken utförd, icke efter den för dylika uppskattningar uti jifff 
”åtskillige Län, der enahanda förhållande med undervisningarna äger 
”rum, gällande N vbygges- Undervisningen, utan efter ortens särskilte äldre 
”undervisningar, hvarigenom nämnde Hemman fått till godo njuta, en i 
”förhållande till deras svaga jordmon och ofördelaktiga läge lempelig 
”lindring i skallen, skall älven, såsom nu af Oss i nåder gillad, fram-
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”dcles iakttagas, samt räntan efter detta beräkningssätt i Jordeboken ht- 
”föras, äfven för de uppskattade Hemman i berörde Härad, hvilkas rän- 
”tor icke allaredan äro efter sådan grund beräknade. Och kommer detta 
”äfven att sträcka sig till alla Nybyggen i Orten, sålunda att desses 
”grundränta beräknas, efter lägenheternes Hemmantal och mantal, till 
.”det belopp, ortens gamla undervisningar närmare bestämma.”



Tiondesättningar. 413

4:<le ARTIKELN,

O/n Tionde sättningar.

Med Tiondesättni ng förslås den förrättning hvarvid Tionde-Span— 
målen, som af hvarje skattskyldigt hemman bör till Kronan erläggas, 
blir till silt årliga belopp för all lid bestämd.

Angående Tiondens upphof, af hvilka rågenheter den erlägges, 
samt villkoren vid dess utgörande, så kommer allt delta framdeles, vid 
afhandlingen om Krouo-Tiondc, alt närmare omtalas, och här skall så
ledes endast framställas, huru denne ränla tdl silt belopp bestämmes. /

I äldre lider var öfveralll i delta afseende det sätt vedcrlagit, att T^ur^ . 
årligen, sedan skörden blifvit’verkstäld, Sädesskylarne på hvarje Bondesmdre tider 
åker uppräknades till antal; deraf utsågs en till prof, som genast ullrö- bestämda- 
skades, och efler dess äring uträknades sedau hela åkerns af kastning, 
hvaraf liondedelen uti Tionde-Längden infördes, såsom Bondens Tionde 
för året, hvilkeu Tionde han på rätter tid i medlet af December skulle, 
lefverera, till åt Kronan uti del så kallade Kyrk oh erberg et eller Sock
nens Kronoboda, samt till Pastor. Denne förrättning kallades Skyl- 
dlcr Ti onde-räkning och P r o f-T r ös knin g , samt verkstäldes, en-' 
ligt 5 §. af 1638 års Riksdags Beslut, af den utaf Kongl. Maj:t dertill 
förordnade Lands-eller Tionde-Fogden, hvarförulan ock Probslen, Kyr
koherden, så ock Läns- och Fjerdingsmän samt Kyrkones Sexmän skulle 
derå tillsyn hafva. — Men i anseende till de olägenheter desse årliga 
skylräkningar och prof tröskningar medförde, hade Allmogen redan i en 
del orter, såsom uti 3 2 mom. af 1688 års Härads-Fogde Instruct.
namnes, accorderat om en viss Tiondeafgift af hvart hemman, och i an
ledning af Allmogens klagan öfver Tionderäkningarne, lenmades dem, 
uti 10 Resol. pä Alltnog. JBesv. d. 22 Dec. 1697, öppet, att åtaga Stadig 
sig en viss ständig Tiondeafgift, der sådant icke redan hade skett. — '^'åtniT 
Derefter blef jemväl, vid 1727 års Riksdag, Allmogens Riksdags-Full- bwiljaS. 
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niäglige hörde, huruvida de ville åtaga sig en ständig Tiondcsällning, 
och deröfver hade Fullmägtige sig yttrat, på sätt Kongl. Br. till Kam. 
Coll. och L andshöfd:  ne d. 17 Aug. 1727 dcrom innehåller, ncniligcn: 
Abo och Björneborgs Län vill blifva vid sin förra Tiondesätt
ning *),  hvilken 'Tiondesättning Aland också begär ; Kymmenegårds 
och Nyslotts Län vilja blifva vid sin förra vanlighet; Nylands och 
Tavastehus Län vill blifva vid sin förra vanlighet och Österbotten 
sammaledes. I anledning häraf skulle Landshöfdingarne anbefallas, att, 
genom föreställningar, söka förmå Allmogen, till antagande af ständig 
1 iondcsätlning■ hvarjemte, angående grunderne för en sådan, uti nyss— 
åberopade Kongl. Brcf förcskrefs: alt hemmanens utsäde och jordmå
nens godhet och beskaffenhet i åkrar och ängar måste anses, der 
sådant kan låta sig göra; eller ett medium af Nio års Tionde
längder , af god, medelmåttig, och bristande årsväxt af sjelfva 
åkerjorden, tagas till fundament, och till Landshöfdingarne, på 
hvilkas försigtiga och rättvisa försorg detta ankommer , lemnas 
denne jemkning, till Kammar-Collegii vidare approbation, att f ör
rättas; kommandes dock alltsammans vid nästa Riksdag alt vidare 
fastställas. Men hvarest en ständig Tiondesättning i förra tider är 
inrättad och vedertagen, bör den. blifva fastslå ndande, till alt der- 
medelst undvika alla de vidlyftigheler, som af ett sådant fastställ 
verks rubbande lätteligen kunna förorsakas, så framt icke Ögou- 
skenligen kan bevisas, alt med den gjorde Tiondesättningen på som
liga ställen, antingen Kronan, IndelningsJiafvaren och Landlman- 
nen lider allt för stor orätt, då både rättvist och billigt är, att 
detsamma ä ny o of ver ses och efter all möjelighet vederbörligen 
jemkas och rättas.

*) Häraf följer att Äbo och Björneborgs Län redan ifrån äldre tider, haft 
ständig Tiondcsällning.

ständige Sedermera förordnades, uti Resol. på Allmog. Besv. d. 12 Dcc. 
säunin~ 1734 §■ 4, Kongl. Br. till Kam. Coll. den 10 Julii 1739 samt Resol. 

^aranbe-på Allmog. Besv. d. 21 Jan. 1748 76, att Tiondesättningen borde
Jallai- p- eftcr 1727 års Kongl. Bref gå för sig, och förklarar jemväl sistnämnde 

iiesolution, alt derest Iiondesättningen i förra eller senare tider är 
lagligen och likmätigt Förordningar ne Jaststäld, eller framdels, en. 
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ligt Förordningar och Resolutioner, afslutes, densamme orubbad 
clervid bör- förblifva , ehvad invändning till dess ändrande mel up- 
flnnas. Men beträffande utsädets af dragande innan Tionden beräk
nas; sä emedan 1638 års Tionde-Placat förmår , att Tionden skall 
gifvas af all säd, som växer, ty kan det af Allmogen påstådde 
af dragande icke tillåtas. — Och hvad Fundamentet till Tiondesätt
ningen vidkommer, så hafver Landshöfdingen i orten, sedan ve
derbörande hörde blifvit, samt der till sig begifvit och samtyckt, 
att derutinnan taga det fundament och methode, som med ortens 
beskaffenhet lämpeligast finnes, samt draga försorg, att den till 
skyndesam verkställighet befordrad varder. — Och sluleligen blef, i 
anledning af Rikscns Ständers anhållan, Kaniinar-Collcgiiun, uti Kongl. 
B ref vet d. 11 Nov. 1756, anbefallt, att, i de Län hvarest med in
rättningen af ständige Tiondesättningar ännu ej kommit till slut, 
med all flit påyrka det sådane Tiondesättningar , sedan vederbö
rande hörde blijvit, och sig der till begifvit, ske måtte, efter det 
fundament som före detta redan är förordnat, och, enligt Kongl. 
B ref vet af den 17 Aug. 1727 till LandshÖfdin gar ne, efter hvarje 
orts beskaffenhet blijvit fÖreskrifvet, nemligen visse års medium, 
jemfort emot hemmanens utsäde och jordmånens godhet samt be- 
skaffenhet uti åker och äng. —■ Dock som berörde medium, om det Grunderna 
ensamt Lages till grund, är mindre säkert, dels emedan månsaffro des a 11 m n~ hemman, som under förflutna krigstider eller eljest råkat i van- gar. 
häfd eller Ödesmål, icke torde sedermera kunnat så uppbrukas, att 
af deras upbörd ännu med säkerhet kan slutas, hvad skäligen af 
dem bör kunna väntas; dels ock att flere hemman af lika bördig 
jordmån, kunna, förmedelst deras åboers olika idoghet, nu för ti
den vara olika frugtbärande, hvilket vid en Tiondesättning efter 
medium kunde lända den arbetsamma till last, men den försumlige 
till förmån; ty bor vid T ionde sätt ning a me , hemmanens jordmån, 
åkers och ängs naturliga beskaffenhet, bördighet och utsäde, mecl 
mera i synnerhet anses. — I anledning häraf, och som på Aland Ti
onden ännu utgjordes efter skylräkning, anbcfaltes Landshöfdingen i Abo, 
genom Kam. Coll. Br. den 28 Sept. 1759, alt om en ständig Tionde
sättning derstädes föranstalta, livarom Landshöfdingen ytterligare, uti 
Kongl. B ref d. 19 Maj 1772 och Kam. Coll. B ref d. 9 Aug. 1774, 
försiändigades' skyndesainligen draga försorg.
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T hvilka Till följe af alla dcsse, till ständige Tiondesättningars införande, 
til1 eflcr a,u,an vidtagne åtgärder, äro älven uti Åbo och Björneborgs, 

desätt- 1>ylands, Tavastehus, och Tavastländske delen af S:t Alichcls Län så- 
/""£',sZt'/AdanC Tiondesättningar allaredan före delta antagne *\

*) Den sista generellare Tiondesättning som uti berörde Landsorter skedde, 
angick en del af Elime, Lappträsk, Pytlis och Perno Socknar, hvilken 
Tiondesättning år 1822 blef af Hans Kejserl. Maj:t i nåder faststäld.

De grunder som för dcsse Tiondesättningar varit, uti ofvananfördc 
Författningar, stadgade, inskränkte' sig till endast visse generelle princi
per; och de närmare detaillcrne, eller den egenteliga nielhoden, var, en
ligt livad 76 §. uti 1748 års åberopade Resol. föreskref, öfverlcmnadt till 
Landsböfdingcns närmare bestämmande; likväl upplyser Kongl. Kam. 
Coll. uti specielle mål till LandsHojd. i Tavastehus den 4 Dec. 1804 
allåtne skrifvclscr, att vid den visse Tiondesättningen i berörde Lands
orter, efter gammal plägsed, och enligt en Kongl. Forordn. af den 23 
Febr. 1694, 8 kappar blifvit beräknade i Tionde af hvarje Tunnas ut
säde. Endast för Aland blef i delta afseende, genom Kam. Coll. B ref 
d. 21 Dec. 1773, närmare förklarat, alt Tiondesättningen der skulle be
stämmas efter hemmanens vid Ref- och Skattläggningen befunne utsäde; 
och är dessutom med Tionden på Aland det särskilde anmärkningsvärda 
förhållande, alt, enligt hvad Kam. Coll. Br. d. 25 iNov. 1735 upply
ser, Kronan derslädes blott uppbär halfva Tionden, och alt den andra 
hälften, som icke eller ingått uti Tiondesättningen, af ålder innehafts af 
Preslerskapet.

Grunderna Angående åter Savolax och Österbotten, der ingen Tionde- 
l°r sättning skett; så har uti Savolaxske Provincen, Tionde ifrån äldre ti- 

rande t der blifvit utgjord efter mantal eller skattmarker, sålunda alt af hvarje 
Savolax. ]le]t mantal, svarande emot 4 skattmarker, Krono-Tionden erlagts med 

1*  Tunna och Preslerskapets Terlial med-J- Tunna, Spanmål; och då så
ledes Tionden i berörde Landsort, såsom beroende af mantalet, alltid 
varit till sitt belopp bestämd, så har icke eller derslädes någon Tionde
sättning erfordrats, eller kan den framdeles, med bibehållande af nyss- 

utlösier- nämnde grund , komina i fråga.— För Os t er botlen deremot,- hvarest de 
botten. ärliga Tionderäkningarnc länge forlforo, ullofvadcs, uti 18 §• Resol. på 

Alltnog.
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Allmog. Besv. den 29 Nov. 1756, all ständige Tiondesältningar skulle o z O <7
ske, så snart Ref- och Skattläggningen derstädes Sockncvis för sig gått; 
och, för alt cmedlcrlid undvika olägenheterne af de årliga Tionde-Räk- 
niugarne, ingicks år 1762 ined Allmogen Conlract om cn viss årlig Ti
onde för livarjc Socken i Österbotten, utom Kajana Härad och Kemi 
Socken, hvilka först år 1778 uli slik förening ingingo; och blefvo desse 
Tiondc-Contracler äfven af Kongl. Maj:t fastslälde, del förstnämnde ge
nom Kongl. Br. Lill Kam. Coll. d. 3 jNov. 1762 och det sednare ge
nom Kongl. Br. den 6 Ang. 1778, i enlighet hvarmed Tionde skulle
efter desse Contracler utgå, intill dess Landet blifvit refvadl och skatt-
lagd t, Socknemännen förbehållit all sins emellan fördela den för hvarje
Socken bestämde Tionde. — Sedermera, och efter det skattläggningarna 
uli Wasa Län hade blifvit fulländade, förordnades, uli Kongl. Br. till 
Kam. Coll. den 13 Aug. 1801, alt ny Tiondesällning skulle i berörde 
.Län införas-, men som Kammar-Collegimn i anledning deraf anbefaldc 
La ndshöfd ingen alt, intill dess sådant skett, låta uppbära Tionden efter 
årliga skylräkningar, så åtog sig Allmogen uti flerc Socknar, för att und
gå desse sednare, någon tillökning af den, , uti 1762 års Conlract dem 
ålagde Tionde, och sedan denne tillökning af Kongl. Maj:t d. 29 Julii 
1805 blef gillad och anlagen, intill dess frågan om Tiondesällning blefve 
sluteligen afgjord, har Krono-Tionden uli Österbotten ännu vidare, och 
intill närvarande lid, utgjorts efter ofvannänmdc Conlract, med de år 
1805 dcrtill gjorde tillökningar. Men då numera Ref- och Skattläggnin
gen, uli de delar af Österbotten dit densamme får sträcka sig, blifvit 
fulländad, är äfven fråga nu väckt att, enligt de uti Tionde-Contraclcrne 
samt 18 §. af Resol. pä ylllmog. Bes. år 1756 gjorde förbehåll, uli 
Österbotten införa en för all lid beslående Tiondesällning, sålunda alt 
den på ofvannämnde- sätt bestämde och nu derstädes utgående Tionde, 
skulle till framlida evärdelig efterrättelse fastställas; hvilken fråga för det 
närvarande beror på Hans Kcjserl. Majits sluteliga nådiga afgörande.

För öfrigt anmärkes, att för Öfver och Ncdcr Torncå Socknar af I Tom,-.3 

Uleåborgs Län, hvilka förut hört till Veslerbotlen, viss Tiondesällning Ilarait- 
är faststäld genom Kongl. Br. den 10 Oct. 1758, med det villkor att 
Tionden endast utgöres i Korn: all uli Karelen, Tionde aldrig blifvit Karelen. 

utgjord, utan har all skatt der ingått uti den vissa Sockncskattcn som 
53
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JFiborgs numera benämnes Medium Räntan: samt sluteligen att uti WiborgsLän, 
L,an' sedan den derslädes påbörjade allmänna Skattläggning blifvit fulländad, 

kommer Ti ond en att utgöras, enligt 14 §. af Kejserl. Kungör, d. 26 
Febr. 1828, på enahanda sätt som ull Savolax, eller med 1 Tunna till 
Kronan och J Tunna till Pastor för hvarje helt mantal, hvarföre icke 
eller i berörde Län några särskilde Tiondesällningar komma all erfordras.

Af det ofvananförde finnes all, dels Tiondesättningar, dels Tiondc- 
Conlracter, allaredan äro för gamla hemmanen i alla de Landsorter af 
Finland, der Tionde utgår, införde-, och som förut åberopade 76 §. af 
Resol. på Alltnog. Besv. d. 21 Jan. 1748 samt Kongl. FÖrsåkr. den 
23 Febr. 1789 §. 2, stadga, alt de en gång gjorde i laga ordning fast— 
stälde liondesällnmgar, skola i evärdeliga tider äga bestånd, så komma 
några gencrelle Tiondesällningar numera ej alt ske; och der det lilläf— 
ventyrs skulle befinnas, alt ett eller annat gammalt hemman icke haft 
ständig Tionde sig åsalt, så kommer detsamma alt Tiondesällas, på sam
ma sätt eller efter enahanda grunder som Nyhemman, hvarom här nc- 
danföre skall afhandlas.

Tionde- livad sedermera beträffar Tiondesällningar å de i sednare tider 
tillkomne Nybyggen, så stadgades derom, uti Kongl. Br. till Kam. 
Coll. den 10 Nov. 1807, att Tiondcn för desse Lägenheter, skulle be
stämmas, på en gång då Laudshöfdingcn bestämmer deras anläggning 
samt -blifvande mantal och ränta; vid hvilkel förhållande särskilde Tion
desällningar å berörde Lägenheter, således skulle blifva öfverflödige; men 
denne sålunda föreskrefne ordning till Tiondens bestämmande för Krono 
Nybyggen, liar dock aldrig blifvit iakttagen, förmodeligeu af det skäl alt 
de ägobeskrifningar, som i afseende å mantalets bestämmande upprättas, 
icke äro, eller utan särdeles vidlöflige undersökningar kunna vara, så 
inrättade, alt deraf inbemlas, säker och fullständig upplysning om huru 
mycket åker å hvarje lägenhet kunde upptagas, och med det blifvande 
höbobiet underhållas; hvilket dock måste vara utredl innan en laglig 

Sar Tion- Tiondesällning kan verkställas. — Af sådan anledning hafva Tiondcsält- 
d<börl'ske° n*nSar å ^y^Vggeu vanligen blifvit anslälde vid frihetsårens utgång; vid 

livilken tid, om behörig tillsyn, på sätt Författningarne förcskrifva, hål
les deröfver att de Nybyggaren förcskrifnc uppodlings skyldigheter blifvit 
fullgjorde, en sådan lägenhet bör vara i det stånd, all dess åker och
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höbohl redau kan med erforderlig noggranhct till vidd och godhet be
dömmas, samt lagliga grunder för bestämmandet af Tionden således ej 
saknas. Och som, emot nyssnämnde förfarande, all först vid frihetsårens 
utgång Tiondesälta Nybyggen, någon anmärkning ej blifvit gjord under 
den längre tid dermed fortfarits, och ändamålet, som är att jemka skat
ten efter ägorne, derigenom lämpeligast och säkrast vinnes, så kan det 
tagas för afgjort, att tiden till Nybyggens Tiondesättande inträffar det 
år då frihetsåren löpa till ända *).  — Ankommande det, enligt 23 §. 
af 1734 års Landshofd. Instruct.^ å Landshöfdingarne att bevaka och 
tillse, det hvarje Nybygge vid frihetstidens utgång varder behörigen Ti
ondesalt, på det någon förlust för Kronan genom uraktlåtenhet häraf ej 
må uppkomma. Och tillägges härvid, att om frihetsåren redau vore till- 
ändagångne, så är, enligt Kongl. Brefvet den 20 Nov. 1786 och Abo 
Hof-Rälls derå grundade Universal d. 11 Jan. 1787, hemmansinnehaf--FöV A«r« 
varen skyldig att utbetala Tionde och andra räntor lör de 3 sislförflutne ejt£räk- 

. åren, ifrån den tid de blifvit debiterade och krafde, om eljest hemma- ning far 
not så länge varit under full skatt, men någon efterräkning för längre s<jras' 
tid tillbaka får ej göras.

Detta instämmer äfven med stadgandet uti 16 §-„af Resol. på Allmog. 
Besv. d. 17 Sept. 1723 som föreskrifver att, å Ödesheininan i Finland 
och på flere orter, ingen re [ning tillätes innan frihetsåren Inpit till 
ända och hemmanen åter någorlunda komma, i bruk och stånd. — Ett 
Krono Nybygge är vid anläggningen, i samma praedicament som ett 
ödesllemman, och som refning är ovillkorligen nödvändig innan Tion- 
desältning kan ske, och denne åter, enligt åberopade stadgande, ej bör, 
då fråga är om methodisk skattläggning, anställas förr än vid frihets
årens utgång, så följer, deraf att icke eller Tiondesättning förut bör 
komma i fråga.

Angående vidare ordningen, eller det sätt som vid Tiondesätluin--70*" 0^- 
gars verkställande iakttagas bör, så är derutinnan olika förfarit. Thnde-

t- ... , . sättningDet som likväl alltid dervid först bordt iakttagas, är, att Nybyg- « 
gets eller hemmanets åkrar och ängar, innan någon Tiondcsällning kan 
ske, måste, likasom i fråga om melhodiske Skattläggningar hvartill äfven 
Tiondesättningar egenteligen höra, af derlill förordnad Landlmälare i be
hörig ordning Rcfvas, på sätt förut i denne Afdclning om Ägorefning
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är aufördt; dock märkes, alt vid. denne refuing endast åker och ängs
mark kommer i fråga, men alt likväl icke blott den i stånd varande 
åker och äng ulan -älven alla derlill tjenlige uppodlingslägcnheler, böra 
med noggranhet undersökas och beskrifvas, eller da desse sednare sak
nas, sådant uti instrumentet bestämt uppgifvas. — Sedan rclningcn så- 

, lunda är verksläld, och derigenom erforderlig kännedom vunnits om .Lä
genhetens åker, höbobi och uppodlingstillf ällcn, så nyttjades tillförene 
alt, likasom vid melhodiske Skattläggningar, Kronofogden, Häradsskrif— 
varen och 2:nc Nämndemän, jcmlc Landlmätaren, efter derom förut 
kungjord termin, sammanträdde å stället, för alt verkställa Tiondcsält- 
ning, eller som den äfven kallades Tiondeskattläggning, uti närvaro ej 
mindre af Jordägaren än äfven Krono och Consistorii Ombud samt Kyr
koherden i Församlingen, hvilka alla borde derlill kallas. Dcrvid skulle, 
likasom vid skattläggningar i allmänhet, den del af ägorne som kom i 
fråga, det vill säga åker, äng och uppodlingsmark, först behörigen rau- 
sakas, eller med Landtmätarens refumgs—instrument jemföras, och sedan 
ägornes beskaffenhet blifvit utredd, vcrksläldes uträkningen af Tionden, 
hvarå instrumentet, underskri (vil af Skattlägguingsmäunerne, insändls till 
Landshöfdingen, som låtit uti Lands-Conloiret granska uträkningarne, 
och sedermera, med Lands-Coutoircts och Landshöfdingens eget betän
kande, öfverlcmnat instrumentet till Kammar-Collegii, eller numera Kej
serl. Senatens Oeconomiae-Departements, pröfning och faSlställclse.

Efter delta sätt hafva Tiondesällningarnc äfven i sednare åren, blif
vit verkstälde, ej allenast å de gamla hemman å särskilde orter, hvilka 
tillförene icke. undergått Tiondcsättning, utan äfven å Krono Nybyggen 
uti Abo och Björneborgs Län. — Men till besparande af de kostnader, 
på stället skeende Tiondesallningär medföra, har Hans Kejserl. Majd, 
uti nådigt B ref till Landshofd. i Tavastehus af den 27 Ocl. 1815, 
förordnal, att Tionden för Nybyggen skulle af Landshöfdingen uträknas 
och föreslås, sedan vederbörande blifvit deröfver hörde. —=• Och i afse- 
ende å denne enkla och lätta melhod till verkställande af Tiondcsättning 
å Nybyggen, är således endast att iakttaga: att Nybyggets åker, äng och 
uppodlingsmark böra i laga ordning af Landtmätare refvas, och refnings- 
instrumenlet insändas till Landshöfdingen, som derå, i anledning af ägor
nes beskaffenhet, uti till Hans Kejserl. Maj:t släldt underdånigt Memo
rial, föreslår den Tionde Nybygget dcrcfler bör åsättas, hvarå Tionden
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sedermera uti Kejscrl. Senatens Occouomiae-Dcparlcincnt fastslålles. — 
Denne nielhod till Tiondesälluingar å Nybyggen, är, till följe af ofvan- 
åberopade Kejscrl. Brcf, iakttagen uti Nylands ocb Tavastehus Län. — 
Men härvid tilläggcs, alt som, eller delta skallläggningssåll, Rcfningeu 
grundlägger hela Tiondcsältnmgcn, och berörde förrättning jcmväl är del 
enda tillfälle hvarvid vederbörande kunna sin deraf beroende rätt be
vaka, alliså och då, hkniiiligL Kejserl. Circul. Br. den 2 Febr. 1821, 
Krono-Fullmåglig alltid bör vid Tiondesällningar närvara för all Kronans 
rält iakttaga, och Preslcrskapct icke eller torde böra betagas all sine 
rättigheter dervid bevaka, så följer häraf, all tdl de refningar som verk
ställas för Tiondesältning, å sådanc Lägenheter der sedermera vidare 
sammanträde af Skatlläggningsmän ej sker, bör Landlmälaren i vanlig 
ordning anmäla om tillförordnande af ej allenast Krono Ömbud ulan äl
ven Consislorii Fullmäglig, samt dessutom om 1’örrållu’mgen äfven kun
göra Pastor och Jordägaren *).

För all närmare styrka den här yttrade mening, alt äfven Consislorii 
Ombud och Pastor' bör lemnas tillfälle att bevaka Prästerskapets rätt 
vid Tiondesältning, bvilkel ej allestädes varit iakttagit, bör här anmär
kas: att enligt hvad Kongl. Br. d. 10 Nov. 1807 och Kejserl. Circul. 
Br. d. 31 Jan. 1814 innehalla, skall Presterskapets Tcrlial, vid Tion
desättningar uti Abo och Björneborgs, Nylands, Tavastehus, S:l Ali-- 
chcls och Kuopio Län, ovillkorligen bestämmas till sitt belopp pä sam
ma gång med Kronans andel; och som det är en ibland hufvudprinci- 
perne i Lagstiftningen, att den hvars rätt är i fråga vid en förrättning, 
alltid bör höras eller åtminstone tillkallas, innan beslut fattas, och i 
enlighet härmed 4 jh äl 1723 års Presta-Privil. jcmväl stadgar, att Prä
sterskapet och Consislorio eflerlätes, alt genom utskickade, pä behö
rigt och bequämhgt sätt, hafva rättmätigt och lagligt upseende pä 
Präste- och Konungs-Tion des utgör- och infordrande, all densamme 
Kronan och dem rättrådigt och tidigt blijcer u/gjoyd; — till följe 
hyaral äfven Kam. Coil. i ett särskildi fall der delta var försummat, 
uli Bref-lill Landshöfd. i Tavastehus af d. 18 Oct. 1803, erinrat Lands- 
höldingen alt ölver Tiondesättningen höra ej mindre Consislorium än 
äfven den Kyrkoherde hvars rätt var i fråga; alltså och då, enär Tionde
uträkningen verkställes af Landshöfdingen .5 Lands-Contoiret, rcfirin- 
gen, som grundlägger berörde uträkning, är det tillfälle hvarvid veder
börande Jämpeligast kunna bevaka alt lägenhetens alla förmåner varda 
rigtigl observerade, så torde det vara utom all fråga, all ofvannänmdc 
personer och Auctorilcter, böra erhålla underfällelse om Terminerne till
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För öfrigt iakttages att’, då Tiondesättuiugs-iustrumenter eller un
derdånige förslag till Tiondesättning å Nybyggen, insändas till Kejserl. 
Senaten, böra, enligt Kejserl. Circul. Br. d. 6 April 1821, Landshöf- 
dingarne alltid dervid anmäla och uppgifva, så väl tiden då tillstånd till 
den ifrågavarande Lägenhetens anläggande förunnats, som ock de frihets
år dervid blifvit densamme tillagdc och sedermera tilläfvenlyrs kunnat 
ytterligare beviljas.

Vidkommande sedan Grunderne för Uträkningen af sjelfva 
b, l ionden, efter den genom refningen vunne kännedom om ägorne; så har 

det, enligt hvad ofvan är anfördt, redan d. 23 Febr. 1694 blifvit stad
gat, att Tionde bör utgöras med 8 kappar ren Säd af hvarje Tunnas 
utsäde, och genom Kejserl. Circul. Br. 'd. 31 Jan. 1814 är sedermera 
förklarat, att desse 8 kappar skulle anses såsom ett medium emellan den 
bättre och den svagare jordens taxation. — Men huru en Tunnas utsä
de bör beräknas: hvilken proportion skulle iakttagas vid Taxeringen till 
Tionde de olike jordmånernc emellan: och det särskilde alseende som 
borde hafvas, ej allenast å höbobi till åkerns underhåll, utan äfven å 
omständigheter som enligt Skattläggnings melhodeu verka minskning i 
skatten: härom allt saknas ett allmänt stadgande. Likväl hafva desse om
ständigheter blifvit bestämde, genom särskilde, i specielle fall meddelte, 
föreskrifter, och som desse föreskrifter sedermera, med Hans Kejserl. 
Maj:ts nådiga bifall, äro tillämpade tdl alla förekommande fall, som an
gått Tiondesättningar i de Län der desse komma i fråga, nemligen Abo 
och Björneborgs, Nylands, Tavastehus och Tavaslländske delen af S:t 
Michels Län, så skola de bär, såsom numera allmänt vedertagna, när
mare framställas.

Beräkn.af Hvad således först angår beräkningen af en Tunnas utsäde, eller 
Tunland. elt s<*  kalladt utsädes Tunneland, hvilkel blir grund för Tionde

sättning, så hade, enligt hvad Kaimnar-Collegii uti specielle må) till 
Landshöld. i Tavastehus d. 4 Dec. 1804 allåtne Bref upplysa, Collcgium 
begärt underrättelse öm utsädets förhållande till geometriska Tunlandet, 
och som dervid befunnits, att i allmänhet 24 kappar Råg utsås på hvarje

de refningar som för Tiondesältning anställas, dä sjelfva Tiondenträk- 
iiingen sedermera ä Lands-Contoiret verkställes.
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geometriskt Tunneland, så hade Collégium, vid reduceringen af åker- 
viddcu till utsädes Tunueland, gillat denne beräkning, i enlighet hvar
med 1 utsädes Tunland svarar emot 1J geometriskt, och 3 utsädes Tun
land emot 4 geometriska; hvilken beräkning äfven Ilans Kejserl. Maj:t, 
uti nådigt Br. Lill LandshÖfd. i Tavastehus den 29 Jan. 1819, till 
efterrättelse gillat. — Dock anmärkes härvid, alt alltid blott hallva åkern 
beräknas till skatt, och den andra hälften, såsom träde, lenmas ulan be
räkning; äfvensom, att icke blott den i stånd varande åkern, ulan äfven 
åkeruppodliugsjorden, till så stor del denne kan med hobohlet under
hållas, bör tagas i beräkning, enligt hvad jemväl uti Kejserl. Br. till 
JLandshöfd. i Tavastehus d. 1 Dcc. 1815 är förcskrifvil.

Med proportionerna vid Tiondcns utsättande efter de olika gra- 
dationerue uti åkerns jordmån, ar åter det förhållande, att då, enligt jur 
Kejserl. Circul. Br. d. 31 Jan. 1814, beräkningen af 8 kappar Tionde 
af hvarje utsädes Tunland gäller för 2:dra gradens jord, och dervid till
lika är förordnadt, all Tiondeu för de öfrige graderne i åkerjorden skulle 
blifva i proportion derefler större eller mindre, så har denne proportion 
blifvit bestämd efter det förhållande som, genom 1690 års Skallläg”- 
nings nielhoJ, är stadgadt för Taxation af åkern, nemligen all da 1 
Tunneland 2:dra gradens åkerjord är taxerad till Tunna, beskattas 
l:sta gradens till 2 Tunnor, 3:dje gradens till 1| Tunna och 4:de gra
dens med 1 Tunna. Med bibehållande af dessc proportioner, och då' 
Tionde för 2:dra gradens jord är bestämd till 8 kappar, blir Tiondeu 
for hvarje utsädes Tunland i l:sla gradens jord 92-, uti 3:dje gradens 
6y och uti ;4:de gradens 4| kappar Spanmål; hvilken laxalionsgrund 
Hans Kejserl. JVIaj:t jemväl, uti ofvanåberopade nådiga B ref af den 29 
Jan. 1819, till iakttagande fastställt.

Likväl och som denne beskattning är beräknad, efter den växt som 
i anseende till jordens beskaffenhet derifrån vanligen påräknas, så följer 
deraf, alt då åkern är så belägen, alt den är utsatt för frost, hvarigenom 
den beräknade afkasluingen i mer och mindre mon minskas, bör, enligt 
hvad Skattläggnings methoden i sådanc fall tillåter och föreskrifter vid 
åkerns skallläggande, jemväl vid dess Tiondesältande, skälige afdrag der- 
före ske; och således afdragcs, enligt åberopade melhod, då åkeri! of
tast och belydeligt lider af frost, hälften, och der skadan icke är så 
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Utsädes- 
vidden 

beräknas 
efter 

höbohlet.

årlig, äfvensom der jordmån eljest är särdeles vattusjuk, en fjerdedel, af 
deu Tionde som vid andra förhållanden bordt dera bestämmas.

Slutcligcn och då större åker icke bör å ett hemman skattläggas 
eller Tiondesättas, än som med höbohlet kan underhållas, så måste äl
ven vid Tiondesättningar, likasom vid Skattläggningar, bärå göras afse- 
ende, och de föreskrifter oftaåberopade Skattläggnings method härom in
nehålla noga iakttagas-, så att, om hemmanet icke innebar hö.bolij sva
rande 'emot dess åker, bör af öfverloppsåkcrn i hvardera årsskiftet, tre 
fjerdedelar inläggas till understöd för höbohlet, och endast en fjerdedel 
såsom åker till Tionde beskattas; likväl att dessförinnan nosa undersö- 
kes, om icke höbohlet kan, genom nyodlingar ökas, eller om icke an
dra understöd för åkerns underhåll gifvas. — På en annan sida, och om 
mera hö linnes å ett hemman, än till den i bruk varande åkerns under
håll erfordras, bör noga undersökas om icke åkern, i förhållande dertill, 
kan genom nyodling utvidgas, och der tillfälle härtill gifves, bör sådant 
ske i mon af höbohletr samt denne del af åkeruppodlingsjorden såsom 
åker till Tionde beskattas.

/

Att desse sistnämnde omständigheter, angående afdrag för frost, 
beräkning af höbohlet och reducering af ölverloppsåker till ersättning för 
bristande höbohl, der sådant pröfvas böra ske, älven skola vid Tionde
sättningar, afses, är icke genom någon Författning bestämt förklaradt; 
men då Tiondesällning, likasom Skattläggning, bör grunda sig på jor
dens verkeliga och varaktiga af kastning, så följer af sakens natur, att de 
föreskrifter som om jordens skattläggande i allmänhet äro meddelle, äf— 
ven skola vid Tiondesättningar tjeua till efterrättelse. Af sådan anledning 
hafva, vid de uti Kcjscrl. Senaten pröfvade Tiondesättningar berörde om
ständigheter, då skäl dertill varit, alltid blifvit iakllagne, och detta för- 
farande har, såsom lagenligt, Hans Kejserl. Maj:t äfven täckts vid Tion- 
dens fastställande i nåder gilla * *).

* t

*) För att närmare upplysa denne måhända nog invecklade framställning, 
af de flerfaldigc grunder och omständigheter som vid uträkning af Tion
de böra iakttagas, torde det ej vara öfverllödigt, att här uppge ett exem
pel på uträkningen af Tionde för ett sådant hemman der skäl till ofvan- 
nänmde reduceringar förekommer. — Vi antaga att Lägenheten innehar

Enligt
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•Enligt livad här förut är anmärkt, angår förenämnde sätt till Ti- i /lrdka 
ondesä inringars verkställande, de Hemman och Nvbygccn som äro be- oriertyl>- 
lagne uti Abo och Björneborgs, Nylands, lavastclius och JLavastlåndske Tionde- 
dclcn af S:l Michcls Län; hvad Nybyggen i Savolax beträffar, så gäller *u,,ait- 
för dem, likasom för de gamla hemmanen derslädes, mantalet såsom 
grund lör. Tionden, hvarförc särskild Tiondcsältning å Nybyggen der
slädes, sedan deras mantal en gång är bestämdt, vore ulan allt ändamål.

enligt Refirings-instrumentet, 8 Tunl. åker i 2:dra gradens, 2 Tunl.'i 
3:dje och 2 Tunl. i 4:de gradens jord. Höbohlet uppgår till 10 pärmar 
medelsorteus hö, och kan. i brist al odlingslilHällen ej vidare ökas, lik
väl leninar löfbrott något understöd för Boskapens utfodring; för öf- 
rigt är åkern lågt belägen i granskapet af kärraktig mark och skadas, 
enligt vunnen utredning, nog ofta af frost. — Uträkningen af Tionden 
blir härefter följande: den ena hälften af åkern som årligen besås gör
i areal vidd, 4 Tunl. i 2:dra, 1 Tunl. i 3:dje och 1 Tunl. i 4:de gra
dens jord, som, reducerad till utsädes vidd, gör 3 Tunnors utsäde i 
2:dra, 24 kappars utsäde i 3:dje, och lika mycket i 4:.de gradens åker. 
— Höbohlet svarar emot 3 Tunnors utsäde i 2:dra och derutöfvér 9 
kappars i 3:dje graden, med löfbrollet pröfvas ytterligare 15 kappars 
utsäde kunna underhållas; derefter återstår 24 kappars utsäde i 4:de 
graden , som saknar motsvarande höbobl, derai reduceras således f eller 
18 kappland till äng, och -} eller 6 kappl. blifva som åker bibehållne, 
hvarmed således det årliga utsädet, som kommer att till Tionde beskat
tas, är 3 Tunland i 2:dra gradens jord hvarå Tionden å 8 kappar per

— Ocli beträffande Österbotten, der bestämde Tionde-Conlractcr äro 
gällande, så har, i anledning af väckt Iråga om Tiondes utgörande af 
sådane Nybyggen i Kajana Härad som efter år 1778 trädt i skall oclji 
således icke ingått i berörde Contract, Kongl. Kam. Coll. genom Utslag * i

Tunland gör . .............................  24 kappar.
24 kappl. i 3:djc gradens jord hvarå, å 6 Ii kappar per Tun

land, Tionden är.................................................................... d:o
6 kapi, i 4:de dito hvarå, å 45 kapi, per Tunl.,. Tionden är 4 d:o 

eller tillsammans 1 Tunna.
Men för frostskador afdragcs en fjerdedel af skatten med 7-fkappar 
och således blefve återstoden detta hemmans Tionde med 224kappar 
Spanmål, — hvaraf Kronan tillfaller t-delar med 15 kappar och Pastor 
i Församlingen \dcl med 74 kappar. — För öfrigl anmärkes att större 
bruk af kappar än fjerdedelar vanligen ej nyttjas.

. 54

4:.de
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af den 23 Febr. 1798 förklarat, att som Sockneboerne i berörde Hå
rad år 1778 ingått i viss Tiondesättning, hvarefter Kr ono-T ionde n 
zitur desse Socknar årligen borde utgöras, med f örbehåll att hvarje 
Socken skulle till det utsatte quantum Tionde sig sjelfve få. taxera, 
utan ’ att något undantag i anseende till Nybyggen då blifvit gjordt, 
och Kongl. JYLajit, genom nådigt B ref af d. 6 Augusti samma år, 
denna Tiondesättning med dervid gjorde f örbehåll, tills vidare fast
st alt, så böra meranåmnde Socknar få detta Tionde-.Contract efter 
dess innehåll till godo njuta; i följe hvaraf Nybyggen i Österbotten 
icke borde beskattas till särskild Tionde, utan denne inbegripas uti det 

% med hvarje Socken coniraheradé Tiondcbelopp: hvilket Kammar-Collegii 
, beslut Kongl. Maj-.t, uti nådigt B ref af den 23 Junii 1800, gillat och 

faststålt.

Huruvida Sluleligen och vidkommande den fråga, huruvida sådan öfvcrlopps— 
jord^om jor<^ so,n> emot uppskattning uti mantalet, blifvit gamla hemmanen un— 
emot upp- dcrlagd, äfven borde, lika med Nybyggen, särskildt Tiondesättas, så fö- 
.fattnmg rekommer väl i delta afseende, att om denne ölverlonpsiord hade blifvit 
hemman till Nybygges inrättande använd, Kronan derifran älven finge uppbära 

, och alt dct förändrade dispositionssättet ej borde verka till Kro- 
sättcs. nans förlust. Men då härvid å andra sidan öfvervägas: att öfvcrlopps— 

jord, enligt Författningarne, icke får underläggas gamla hemman, så 
framt den icke är antingen obetydelig eller till Nybyggens inrättande, i 
saknad af uppodlingslillfällen, odugelig: att således i allmänhet någon 
utvidgning af åkern icke är att påräknas för gamla hemmanet, genom 
den öfverloppsjord som på omförmälde sätt dprunder lägges: att likväl 
Tionde, enligt denne räntas natur, icke kan beräknas för annat än åker, 
och således äfven, der denne saknas, förfaller: samt sluteligen, alt nå
got förbehåll af Tionde icke blifvit gjordt, då tillstånd mcddeltes att 
öfverloppsjord, med befrielse från särskilde uppodlings och byggnads skyl
digheter, skulle få underläggas gamla hemman, ulan innehålla tvertoni 
Förfaltningarne, all hemmanet endast skulle åläggas en derefier lämpad 
uppskattning i mantalet och räntan; alltså synas förut Tiondcsattc gamla 
hemman, som på ofvanförmälde säll erhållit öfverloppsjord emot upp
skattning i manlal och ränta, så mycket mindre kunna och höra för 
denne, öfverloppsjord, undergå ny särskild Tiondesätining, som det ofta 
hlefye svårl att för en slik Tiondesättning finna några lagliga grunder,, 
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oberaknadt att öfverloppsjordarne, den tid då Tiondesättuingen å gamla 
hemmanen i Landet blef verksiäld, ännu ansågos-såsom hemmanens till
hörigheter, och således då redan bordt ingå i beräkning. — Och bör 
här jemväl nämnas, att Hans Kejserl. Maj:t uti ett särskildt mål, angå
ende Tiondesättning å 2:ue på ouiförmälde sätt disponerade öfverlopps- 
jordar, uti nådigt B ref till Landshofd. i Tavastehus den 21 Sept. 
1821, forklarpt, alt som desse öfvcrloppsjordar saknade allt tillfälle till 
åker och ängsodling, och dessutom blifvit de gamla hemmanen i byn 
underlagde, utan särskild uppodlingsskyldighet, så skulle desamnic jemväl 
ifrån Tionde befrias.
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5:te ARTIKELN,

Om Skattläggningar å Qvarnar och Sågar.

Uti 2 Cap. 3 Art. 1 Afdcln. är, angående Qvarnar och Sågar, redan 
omlaldt, hvad vid slike verks anläggande bör iakttagas, samt huruvida 
de alla skola skatlläggas, eller bvilka ifrån skattläggning äro frikallade; 
här blir således fråga, endast om sättet till skalllägguingarncs förrättande 
samt gvundernc lör räntans uträknande dervid.

I detta afseende må först nämnas, alt uti Utslag hvarigenom så— 
dahe Qvavn- eller Såg-anlägguingar, som äro skaltskyldige, beviljas, böra 
Landshöfdingarne äfven meddela den föreskrift, alt Verket icke får till 
nation afverkning begagnas innan det undergått behörig Skallläggning: 

slj hvilka och således tillhör ägaren alt, sedan inrättningen är uppbygd och iståricl- 
"^rdnin^ salt-> ^genast, till derå erhållande skattläggning, anmäla sig hos JLands- 

xkattf. höfdingcn, som anbefaller vederbörande Skaltläggningsmän, hvilka, enligt 
rerkstal- Jen J Q Allg. Och Kam. Coll. CirClll. d. 8 Oct. 1806, Ut-

göras af Kronofogden samt Häradsskrifvarcn med 2:ne af Nämnden, att 
skattläggningen olördröjeligen verkställa.

Sedan Termin till Skattläggningen är utsatt, och 14 dagar förut 
bebörigen kungjord, samt Skallläggningsmännen dera sammanträdt, ålig
ger dem, att dervid först affordra ägaren, ej allenast det Utslag hvari- 
genom Verkets anläggning blifvit tillåten, äfvensom Protocollet öfver den 
dessförinnan ansläldc Häradssyn, utan äfven, Jemlikt Kejserl. Circul. 13 r. 
d. 23 April 1819, bevis deröfver att de som tilläfventyrs, då fråga var 
om Verkets anläggning, deremot protesterat, erhållit behörig del af sagde 
Utslag, hvilket bevis jemväl . bör till sitt innehåll uti Skattläggnings-in- 
strumentet upptagas, och sedermera handlingarne åtfölja; välförslåendes 
dock att, då .anläggningsfrågan blifvit, genom Hans Kejserl. Maj:ts nådige 
Utslag sluteligen afgjord, några sådane bevis icke erfordras eller kunna 
komma i fråga. — Sedan anläggningens laglighet sålunda blifvit styrkt, 
och de upplysningar för skattläggningen, som Protocollet öfver den rö
rande anläggningen anstälde Syn lemnar; äro inhcmlade, samt Qvaruens
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eller Sågens och vattudragets beskaffenhet, jemväl blifvit närmare under
sökte, och förhållandet uti instrumentet noggrant antecknadl, tillhör det z oo z
Skattlägguingsmäuucn att iakttaga följande:

l:o Vid Sågska Illäggningar bör skiljas, om Sågen är anlagd s'ar.dildg 
till endast Lcgosågning, eller ock, som vanligen är fallet, tiH Salusåghing:• ooo*  z o 7 or» i'l(L
i förra fallet bestämmes räntan, till en viss del af Sågarelönen för del Sa^sLaiil. 
qvantum stock som, enligt derom vid Synen skedd utredning, pröfvas å 
verket årligen för lega försågas; och som del ej är särskildi förordnadlT'^ ••bo''’- 
huru stor del af Sågarelönen bör till ränta införas, så bör ofelbart här
vid tillämpas hvad om Salusågnmg af egen stock är stadgadt, ncmligen 
att i^del af Légan beräknas till skatt. — Hvad åter Sa Insågar angår, Satu- 
så stadgar, angående deras skallläggandc, Kam. Coll. Circul. Br. den 
24 Jan. 1787, att dervid all brädsågning, utan af drag aj eget hus- 
behof och hvad till Sågverkets underhållande åtgår, bör tagas un
der beräkning , och räntan, i proportion af hela, tillverkningen, ut
sättas; samt att härvid, till följe aj' Kon g l. Kam. och Commerce 
Coll. under d. 21 .dug. 1786 utfärdade Kungörelse, af seende göres, 
ej allenast på hvad årligen vicl Sågen kan och får upsågas, enligt 
pröfvade skogstillgångar, meddelte Tillslåndsbrtf, strömfallets be
skaffenhet, Sågens inrättning med flere finare eller grofre blad, 
utan ock på Timmerlransportens mer eller mindre kostnad, på lät
tare eller svårare af sättning, medelst transport sjö- eller land-vägen, 
till längre eller närmare belägne Lastage och försäljningsplatser.

Deraf, äfvensoni af sakens natur, följer, att den genom Vrivile- 
gicrne bestämde årliga Såguingsrätlighclcn, alltid blir den hufvudsakcliga 
grund för räntan, och att någon förminskning deruli, af en eller annan 
orsak, ej kan vid skattläggningen medgifvas. — För att åter bedöma 
huru stor tillverkningen kan blifva, efter det antal stock som årligen får 
å V erket sågas, böra Sågstockarncs dimensioner undersökas och anteck
nas, samt sedermera profsågning anställas, till utredande af, ej allenast 
huru många slock i dygnet kunna sågas, ulan äfven hufvudsakeligen huru 
många bräder af livarje sort, stockarue lemna, hvilkel äfven antecknas; och 
sedan sålunda utredning vunnits, om del antal stock som enligt Privile- 
gicrne årligen får å Sågen uppskäras, desses olika dimensioner, samt huru 
manga bräder af hvarje stock kan erhållas, så är äfven den årliga bräd- 
lillverkniiigcu med lätthet uträknad. — Dercflcr utföres räntan till en viss
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O

eller -j^del af tillverkningen, efter vägens längd till afsättnings- 
men delta förordnande, som äfven synes nog strängt, har icke

del af denne tillverkning^*),  hvarvid dock förhållandet är olika, uti sär
skilde Landsorter: uti Abo och Björneborgs, Nylands, Ta va
si ehus samt Tavastländske delen af 8: t Michels Län, eller de orter 
hvarest den så kallade Nyländske Melhoden af år 1690 blifvit tillämpad, 

//""'^beräknas, enligt stadgandet uti sagde Mclhod, till årlig skatt eller ränta, 
tillier.ln. ;d brådtillverkningen, om sågstockcn erhålles ifrån egne skogar, men 

Ht/ar^ ull djdcl deraf om sagtimret köpes; och har denne skatt, enligt ordalydel
sen uti abcropade Skattläggnings method, vanligen blifvit beräknad efier 
hela brådtillverkningen, således ej blott af hel- och half-rena, utan äf
ven af utskotts bräder•, men något afseende å Sågens afstånd ifrån af— 
sättningsortcr får dervid ej hafvas, utan kommer denne omständighet att 
cousidcreras, vid bestämmandet af de till ränta utförde bräders årliga ' 
markegångspris, hvarom framdeles närmare skall nämnas. — Uti Skatt
läggnings melhoden för Österbotten, af år 1749, afses blott det fall 
då bråderne tillverkas af egen skog, hvarom stadgas alt deraf beräknas 
till skatt, .idel om lägenheten är nära till sjökusten, men eljest T^del; 
då dercmot Sågen är funderad på köpestock, synes Nyländske metho- 
dcn böra tillämpas, så att i denne händelse endast -j^del af tillverknin
gen beräknas till skatt. — För Sa vol ax ‘är något bestämt härom ej 
stadgat; för Kareleu åter innehåller Kongl. Br. angående Skattlägg
nings melhoden i Karelen d. 8 Sept. 1773, att Sågqvaruar skatlläggas 
'dl *,A ..................................................................................‘ ‘

*) Om på Sägen skulle tillverkas plankor eller bräder af ovanlige dimen
sioner, hafves derå ej afseende; vid skattläggningen måste brädtillverk- 
ningcn beräknas uti det slags bräder som å orten brukas, och räntan 
derefter uti sådane bräder utföras.

orten; j 
blifvit tillämpadt, och som Kejserl. KuhgÖr. af den 19 Julii 1816, uti 
4:de momentet innehåller: att Sågarnes Skattläggning må blifva i 
/Fiborgs Län enahanda med dy like verks i de nästgränsande Fin- 
ske Länen, så att skatten utgöres med fflel aj hel- och half-rena 
bräderne; alltså följer deraf, att nyssnämnde grund äfven torde höra 
följas uti Savolax och Karelen, såsom gränsande till Wiborgs Län, hvil- 
ket äfven i sednare tider är iakttagit, och alt således uti sistnämnde 
Provincer utskotts bräder ej komma i beräkning vid Skattläggningar å
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2.o Vid Mjölqvarnars skaltläggande skiljes, emellan dem som skatti. 
aro inrättade endast för husbehofs mald, och de som äro privilegierade “ 
all mala för Tull.

Vid Husbehofsqvarnarnes skaltläggande imdersökes endast, jr^be- 
hnru stort hemmanets beliof af Sädcsförmalniug kan vara, hvarvid dess A"/v» 
folkmängd Lages till grund, och huruvida detta belopp kan ö Qvarneu 
förmalasj i hvilket sistnämnde afseende noggrant bör undersökas, icke 
allenast valludragets beskaffenhet och huru läng tid af aret Qvarneu kan 
hällas i gäng, utan älven huru mycket derunder, efter austäkl profmal
ning, kan dagcligeu förmalas *);  och sedan del ärliga rnäldebeloppel så
lunda är utrönt, beräknas räntan, pä samma sätt som i fråga om TuU- 
qvarnar skall nämnas, till en viss del af den Tull som, efter ortens sed 
skulle erläggas, om denne säd ä en Tuilqvarn komme att iövmalas. — 
Men för Husbehofsqvarnarnes skaltläggande uti Kuopio Lan. äi likväl ett UndaUta~ 
särskildi sätt föreskrifvit: härom innehåller Kongl. Kam. ('.!/. Jfr. till J°l K,to~ 
Landshöfd. i Kuopio af d. 26 Nov. 1788, att Collegium till pröfning ,H° aH' 
förehaft Kuopio Sockne- och Maninga Kapell-boers ansökningar, 
hvaruti de anhålla. att, till undgående af den kostnad skattlägg
ningar ä deras husbehofs mjölquarnar skulle medföra. sådane 
Quarnars taxerande måtte af Jåandshöfdingen på Lands-Contoiret 
få fö r rattas: och hade Kongl. Collegium funnit, att sedan. Lands- 
höfdingen gjort sig af Mantalslängden underrättad om folkmäng
den vid det hemman eller i det byalag, som enskildi eller tillsam
mans nyttja en eller flere dår an/agde husbehof squarnar, och när
maste Krono-Betjent, som är i tillfälle att känna så väl (juarnens 
beskaffenhet som de flere härvid till iakttagande niidige omständig
heter, hvaraf prof vas kan till hvad mälden årligen kan sig belöpa, 
vederbörligen blifvit hörde och sig utlåtit, af giften till Kronan der- 

*) I allmänhet bör profmalning äfven tid husb<hofs<|curuarm s skattläg- 
gande anställas; men som åtskillige husbeholsq varnar hafv;. sä ringa 
vattentillgång, att de endast en eller arman vecka <>m ärv! kunna vara 
i gäng, och det på sädane tider då Skaltläggningsmänm u. af andra au- 
gelägna göromål, vore hindrade att Skattläggningen verkställa, så följer 
deraf, att profmalning i Iråga om husheholsqvarnar* .-l.allläggaixlc, icke 
är något oeftergifveligt villkor, och åtminstone all«l<l<< ninlnirlig, då 
ägaren erkänner att hela dess iuäldebchoi kun å <pam<u .l\< »kus.
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vjter vid Lands-Contoiret enligt Methoden kan uträknas, och aj 
Landshöj dingen utsättds, samt skattläggningen sedermera till Col- 
legii vidare prof ning och fastställande insändas. — Sedermera, och 
i anledning af Riksdagsmännens från Karelen klagan öfver Husbehofs- 
qvaruarnes i Karelen skallläggande, och de kostnader dessc medförde, 
hade Kammar-Collegium till Kongl. Maj:t inberätlat, om dess härom d. 
20 Nov. 1/88 vidlagnc här ofvan anförde Författning, rörande sället till 
berörde Qvarnars skallläggande, hvarå Kongl. Maj:t, uli nådigt Br. Lill 
Kam. Coll. d. 4 Febr. 1/91, förklarat, det Kongl. l\laj:t junnit nå
got vidare härvid icke vara att tillgora , utan i nåder gillat nämn
de aj Collegium vidtagne åtgärd i detta ämne. — Till följe hvaraf 
äfven omförmälde. Mcibod bör tjena till efterrättelse vid Husbehofsqvar- 
narncs skallläggande i Kuöpio Län; men lill de öfrige Länen är delta 
skaldägguingssält, hvarigenom likväl ändamålet med minsta omgångar och 
kostnader för Qvarnägarcn vinnes, ännu icke utsträckt.

För öfiigt anmärkes härvid, att i Ösierbolten Husbchofsqvarnarne 
i allmänhet äro skatilagde till penningeränta, hvariill äfven 6:lc puneten 
äf 1749 års Skaltläggniues inelhod föranleder.CO o

✓

Tull- Beträffande T ull q var nar ne så bör, enligt Kam. Coll. tryckte
qvarnar. Qircui af t]cn 7 Dec. 1804, redan vid den Syn som föregår deras an

läggning, undersökas, icke allenast Qvarnens läge och valluförråd, utan 
äfven hvilka hemman och lägenheter komnia alt beljena sig af målning 
vid Qvarnen, och belojvpet af den mäld som ifrån desse vore all årligen 
påräkna, hvilket allt borde uli Syne-instrumentet utredas. Dessc uppgif
ter skola sedan tjena lill grund vid skattläggningen, dock all'berörde 
omständigheter dervid, cfier beskaffenheten, genom Nämndens och gran
nars hörande, ytterligare undersökas, hvarom Kam. Coll. Circul. d. 24 
Jan. 1787 förklara!-, att vid skattläggningen af Tullqvarnar bor ibland 
annat såsojn en hufvudregel under pr Öfning komma: hvad tillför
sel aj' mäld (juarnen haj ver, med huru mångas par stenar den 
drifves, och huru stor deras Diameter är, huru många Tunnor 
Spanmål om dagen, veckan, månaden ellei' året kunna jbrmalas, 
huruvida vatlendrägten eller mäldetillgången medgifver, att den 
antingen hela året eller ock blott host och vår kan gå, om den är 
nära belägen intill andra Tullquarnar som förminska mäldförrådet, 

eller 
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eller vid stora lands- och stråk-vägar, eller ock afsides, sand om. 
Bygden deromkring är folkrik eller Htet bebodd. . I mån af desse 
ined flere förekommande omständigheter, som i orten bäst kännas, 
måste räntan lempas och i spanmål utsättas, samt beräknas i nå
gon viss proportion af mäldefånget, utan af drag af husbehojsmäl- 
deu och kostnaderne till Qyarnens underhållande *).

1 * 1 1 /

*) Delta stadgande, att husbehofsmälden ej får vid skattläggning af en Tull- 
qvarn afdragas, är generell, ocb torde således äfven gälla för Tnllqvar- 
nar å .Frälsejord, der likväl IJusbehofsqvarnar eljest äro fria för skalL- 

s läggning. — Troligen är del af sädau anledning som Kongl. Brefvet d.
1 Dec. 1800 (förut åberopat pag. 279), uti ett specielt mål, angående en 
Tullqvarn å Frölinge Säteri i Hjdlands Län, förböd ägaren alt bibe
hålla det i samma qvarnhns inrättade och till husbehofsinälden nyttjade 
slcnpar; och skälet till delta förbud synes vara, att om särskildi slen- 
par för husbehofsinälden finge hällas uti en Tullqvarn å Frälsejord, 
kunde delta blifva ett skäl för ägaren all ifrån skattläggning undandraga 
husbehofsinälden. — Der åter husbehofsmäld alllid skall skattläggas,, 
det vill säga å Kronojord, är ingen skillnad emellan slenpar för hus- 

' behofs och lulhnäld, och således lär det ktinna tagas för afgjordt, alt
i ^allmänhet det ej torde kunna betagas en Qvarnägare, alt hålla två slen- . 
par och anordna det ena' för husbehofs- det and.ia för lullinäld, endast

• bägge sten paren äro ined behörigt tillstånd anlagde, och Qvarnen seder
mera skatllägges för all deu mäld som å. bägge paren pröfvas kunna 
förrättas. 55

I enlighet med förenämnde stadganden, bör således alltid vid Uppskait- 
Qvaruskallläggningar profmalning anställas, >1111 utrönande af huru mycken 
säd kan- å den ifrågavarande Qvarnen förinalas i limmen eller i dygnet, mälSen. 
och således i proportion dereflcr, under året; af hvilken anledning skatt
läggningarna å Tullq.varnar, alltid böra anställas på en tid, då vatten
tillgång, till anställande profmalning, ej saknas. — I afseende åter å be
räkningen af mäldelillförscln, så gifves för denne svårligen någon annan 
grund, än alt densamme uträknas, efter folkmängden å de till mäldelag 
för Qvarnen påräknade hemman och lägenheter, hvarföre äfven dessc 
böra specifikt förtecknas, och folkmängden å hvarje lägenhet efter nian- 
talslängdcn upptagas, hvarvid Qvarnägarens eget folk ingalunda böra ute- 
lenmas. All härtill uppgifva någon allmännare eller bestämdare grund 
blir måhända omöjeligl.—A en del orter, der sädesiillgångarne äro ym
nigare, blir naturligtvis sädesconsumlioueu större än å sädesfatlige orter,
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dessutom rumas orter der en icke ringa del af sädesbehofvet f ylles med 
inköp af mjöl, och för öfrigt kan älven den händelse inträffa, att en 
del af mäldelagets sädesförmalning verkställes å husbehofs väder- och 
vatten-qvarnar, stundom äfven å bandqvarnar. — Alla desse omständig
heter böra således vid skattläggningarna noga undersökas, och med be
hörigt afseende derå, beräknas beloppet af den mäld som ifrån hvarje 
lägenhet i mäldclagct, med säkerhet bör kunna påräknas. — Upplysnings
vis må dock här anmärkas, att vid de i sednare tider verkstäldc Qvarn- 
skattläggningar, mäldetillförselu blifvit uträknad, efter den grund alt mäl- 
debehofvet, för hvarje arbetsför person i mäldclagct blifvit uppskattad, 
vanligen till 2 Tunnor men stundom blott till 1 f eller 1 Tunna o. s. y., 
för minderårige hälften deraf, allt efter som ofvannämude omständigheter 
inträffa, hvilkél ankommer på Skaltläggningsmännens noggranna pröfuing 
och urskiljning -, dock alt der de lägre beräkningarna antagas, skälen der— 
till fullständigt utvecklas: och böra för öfrigt Skaltläggningsmänncn vara 
ansvarige för jigligheten och sanfärdighetcu af de, till grund för rän
tans uträknande, uti instrumentet intagne uppgifter.

Räntan. Sedan sålunda mäldetillförselu är utredd, och upplvsning vunnen 
om det qvanlum spanmål som, i mån af vattentillgången, kan å Q vär
nen årligen afverkas; återstår att uträkna den årliga Tullinkomsten som 
deraf bör inflyta, och den ränta som dcrcflcr skall till Kronan erläggas. 
Hvad Tullinkomsten angår, så är redan förut, vid af handlingen om 
Qvarnar, omtaldl, hurulcdes TuUtägtcn å Qvarnar i hvarje Landsort bordt 
af vederbörande Auelorileter regleras och bestämmas, samt att Qvarntullcn 
i allmänhet erlägges med 1 kappe för hvarje mäld Tunna, ehuru un
dantag häruti, eller en ringare Tulkägt å en och annan ort äger rum. — 
Angående åter Räntan, så är, genom Nyläudskc Skattläggnings methoden 
af år 1G90 och Österbottniske Skattläggnings methoden af år 1749, stad
gat, att en fjerdedel af Tullintägteu å Mjölqvaruar bör i skatt till Kro
nan erläggas, och detta är sedermera alhnänucligen förcskrifvit, uti KongZ. 
33 ref vet den 23 Oct. 1759 m. IL, hvarföre ock berörde Taxationsgrund 
tillämpas vid Qvarnskatlläggumgar å alla andra orter af Finland, utom 
Karelen der, enligt stadgandet uti Kotigl.‘JBr. till Kam. Coll., angående 
Skattläggnings methoden i Karelen, d. 8 Sept. 1773 §. 10, endast -^dél 
af Tullintägteu blifvit, vid, anstälde Qvarnskattläggningar, till skatt be
räknad. ,
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Slutcligeu må här anmärkas, att som alla dc, om Qvarnar och 
Qvarnskallläggningar i äldre och sednare tider utfärdade, Författningar, 
tydeligen afse endast vanlig förmätning af Råg, Korn och IJalra, eller 
de sädessorter som af Allmänheten nyttjas dels till brödföda dels uti hus
hållningen, så följer deraf otvifvelakligt, att de Qvarnar hvilka ej för van
lig måld äro inrättade, utan försedde med kostsammare inrättningar för 
skrädning och siktning af IIvclc, icke äro underkastade skattläggning. Åt
minstone linnes ingen Författning som omtalar skattläggning af hvctcinäld; 
och da denne dessutom är sa osäker och tillfällig, alt den svårligen kan 
med någon säkerhet beräknas, och dertill äfven fordras särskilde inrätt
ningar, så torde de dertill anlagde Qvarnar, kunna anses hörande till dc 
förädlingsverk hvilka icke äro föremål for beskattning; men om å slike 
Qvarnar annan mäld förrättas, ulan alt dc dertill äro berättigade och 
derföre särskildt skatllagde, bör naturligtvis derföre bötas efter Lag.

Vidkommande 3:o Stampverk, inrättade dels till stampning afStamn- 
Ilafra dels till valkning af Kläde, så kommer, enligt Korigl. JBr. d. 30 rc'rZ' 
Nov. och Kam. Coll. derå grundade tryckte Cireul. af den 20 Dcc.

.1804, vid deras skaltläggandc, ^del af inkomsten att beräknas till årlig 
ränta, och för öfrigt bör, vid deras skaltläggandc, enahanda omständig
heter iakttagas, som vid Qvarnskaltläggmugar, hvarföre ock hvad här 
ofvan är i detta afsccudc anfört, här åberopas.

Sedan Skattläggning, vare sig å Sågar, Qvarnar eller Stampverk, Skatti. 
enligt ofvananfördc grunder, blifvit verkstäld, och Qvarnägaren vid för- 
rättningens slut förständigad öm beloppet af den ränta Verket anses tände, 
höra utgöra, åligger Skattläggningsmäunen, alt Instrumentet öfver den 
sålunda verkstälde Skattläggningen, behörigen underskrifvit, genast till ställelse. 
Landshöfdingcn insända; hvarjemte Qvarnägaren, i händelse fog dertill 
finnes, äger sinc påminnelser emot skattläggningen och den föreslagna 
räntan till Landshöfdingcn ingifva. — Sedan Skailläggnings-iustrumcnlct 
sålunda inkommit, bör detsamma, jendikt ll:le punclen af 1688 års 
älllmänna Skattläggnings method och Kam. Coll. Cireul. d. 23 April 
1725 m. fl., uti Lands-Contoiret granskas, samt Conloirets vltrandc der- 

. öfver å instrumentet antecknas, hvarcficr berörde instrument, med dertill 
hörande handlingar, af Landshöfdingcn, jemte eget underdånigt utlåtan
de i ärendet, insändes till Kcjserl. Senatens Oeconomiae-Dcparicnicnt, i

>



436 Andra Afd. 5 Art.

afseende å närmare pröfning och fastställande af räntan. — Och bör der- 
vid iakttagas, icke allenast föreskriften uti Kam. Coll. Circul. d. 1 Ang. 
1804, innehallande, att vid de tillfallen dd Skattläggningar o feer 
hemman och qitarnar Lill Collegii pröfning och fastställande öfver- 
lenmasj LandshÖfdingärne tillika skola insända de Resolutioner som 
tillåta deras anläggning; utan äfven, likmätigt Kam. Coll. tr. Circul. 
den 6 Maj 1803, att hvarje Skatteköps-, Skattläggnings-, Förmedlings- 
och flere dylike må], så vidt de röra, särskilde lägenheter, hemman, 
summor eller personer, och med hvarannan icke äga något oskiljaktigt 

* sammanhang, bordl uti särskilde memorial' till Collegii pröfning insändas.

Sedan räntan derefter blifvit fastsläld, hvarom Landshöfdingcn, till 
egen efterrättelse och vederböraudes förständigande, uti bref underrättas, 
bör denne ränta uti Jordeboken behörigen införas; och anmärkes härvid 

räntan1 s^ule^gcn 5 att 6 m Qvarn eller Såg före Skattläggningen redan varit i 
utttiires. gång, får någon efterräkning af ränta, likmätigt Kongl. Br. d. 20 Nov. 

1786 och Abo Hof-Rätts Universal den 11 Jan. 1787, icke ske för 
längre lid tillbaka, än för de 3 sistförflulne åren, ifrån det de blifvit 
debiterade och krafde, samt att efter Skattläggningen räntan genast upp
bäras till det dervid förcslagnc belopp; och om denne ränta sedermera, 
vid målets sluteliga pröfning, blcfve förhöjd, och någon längre tid efter 
skattläggningen då allaredan till ända Inpit, så synes, enligt livad genom 
det förut, i fråga om Förmedlingar, åberopade Kongl. Br. till Kam. 
Coll. af-den 27 Nov; 1742, är rörande hemman stadgad t, icke eller i 
fråga om Qvarnar, efterräkning för den förflutne tiden böra äga rum, 
ulan räntan utgå efter det förhöjde beloppet, ifrån oelr mod det år då 
densamme blef fastsläld; — enahanda blir naturligtvis äfven förhållandet 
om räntan, vid sluteliga pröfningen af skattläggningen, förminskas eller 
nedsättas, -under det af Skattläggniogsmännen föreslagne belopp.










