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emot de " i annat *aM skola vårdas efter samma hufvudgrnnder
ftjin Kronans, och inga nybyggen eller nyodlingar dera tillåtas.
På KroiToskatle- och Frelse-egor 8) aro dylika i allmänhet ovilknrji—
gen tillåtna 9). På Krono- och Boställs-heman 10) måste vissa
vilkor iakttagas.

Om än mycken jord i alla Scenska landskap återstår att Från
vildheten eröfra; kan dock IVågan om rätten att på allmän jord
nybyggen anlägga., omöjligen för den arbetande jordbro kare-
clavsen få den vigt, som ilen om klyfningsrätt af redan odlade
bem an.

De äldsta förbud emot hemansklyfning bade intet saman-
hang med de åsigter, som ligga till grund för de nu gällande,
nemligen att tillåtelse att under egauderält innelrafva allt för små
jordlägenheter, skall frambringa en talrik mennFkoclass, som
med anspråk på, men i verkligheten ulan, sjelfständigbergning,
undandrager sig en välgörande upsigt och vård: att. en sådan
class både skall mera vehka för produclion och ega större sä-
krhet om sin utkomst, nm den förmås alt underkasta sig Hu$-
bondevälde, än såsom jordegare utan tillräcklig både sysselsätt¬
ning och utkomst; och att härunder den verkligen sjelfständiga
classen af mindre jordbrukare måile minskas. Om dessa äldsta
grundsatser kunna vi således ej har, utan vid den lagstiftning,
med hvilken de genom sin syftning samanhänga, tala.

Den första gång vi funnit nödvändigheten af ett näringsminr-
mum för jordegare uttalad, är i K. Pl. 19 April i555, som dock
nöjer sig med att förmana och varna. Pat. 20 Mars i5g5 ålade
deremot i 4:de Mom. Häradshöfdingar och Fogdar att tillse det
Skatteheman icke så sönderrifvas och åtskiljas, såsom af arf-
vingarne ofta tillbjudes och hittills skett; och KFkl. 17 Febr. i65i2
befalte alt den ena arfvingen skulle utlösa den andra, serdeles
der trång lägenhet var, men att hvar och en feck behålla sin
del, der flera kunde sig behjelpa. Ingendera upslälde dock nå¬
gra bestemda reglor; men, då den först^ iemnade helt och hållet

8) SkO. i8o5. §§. 17, 18.
9) Hvilket ock gäller i Bergslagerne; då endast deras Allmärmingar

genom SkO. i8o5 §. 16, äro från allmänna stadganden undantagne»
10) SkO. $.26.

III.
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åt vederbörande att bestemma de regi or h varefter de dömde, up^·
slälde den andra åtminstone den, att klyfning var tillålen, så
snart flera kunde sig på hemanet behjelpa, h varom den öfver-
lät undersökningen åt Nämnden: och torde ej i sina grundsatser
betydligen skilja sig från nu gällande Lagstiftning. KPl. d. 10
Junii i684 införde först en skarpt beslemd- regel, Ett lieman
feck ej klyfvas i mindre ån £ mantal.

Delta sätt att, i stället för ett Pbysiskt, antaga ett Käme-'
ralisliskt mått för hemansklyfnings tillåtlighet synes föga hafva
tillfredsställt allmänheten. Efteråt i) som förut 2) klagade All¬
mogen öfver den omåttliga hemansklyfningen. Undantag från»
den gifna regeln måste beviljas 5); och slutligen återstäidés ge¬
nom KF. 5o Junii 1747 saken i nästan samma skiek, kvar i den
kom genom i652 års Förklaring, likväl med det tillägg alt klyf¬
ning af heman endast tilläts till förmån för gifta personer.
Men äfven denna Författning lyckades ej att förnöja de stridiga
Interessena. En mängd af undantag beviljades ytterligare flera'
orter. Så hade man funnit att livarken i684 års antagna mått ^

eller den 1662 och 1747 obestemdt gifna tillåtelsen att klyfva
heman mellan så många "som kunde sig derpå behjelpa" eller
"så långt de kunde tåla" upfylt sitt ändamål. K. F. 19 Dec.
1827 geck en annan väg. Den beslernde ett allmänt mått lör all
hemansklyfning, men antog, i stället för det Kameralistiska, ett
Physiskt. Med löfte att K. Maj:t, i fall Dess B e fa Ll η ing s halVand e
anmäile omständigheter, eora för vissa orter gjorde den antagnai
regeln ölemplig, i Nåder ville tillse huruvida något serskildt Stad¬
gande för ett sådant Län kunde utfärdas, samt med undantag för
St. Kopparbergs Län, för hvilket KBr. 9 Febr. 1802 utsätter
serskilda reg]or,- bestemmes derigenom alt, för bcsutenhet,. d. ä»
rätt att under egande-räit innehafva en till serskildt Mantal satt
jordlägenhet, fordras att af dess behållna afkastning samt saker-

1) R.Allm.B. 1719- $. 8, 3720 5.
2) R.Alhn.Bt 1680 φ. 3os
3) jfr. LHI. 3734 §. 36. ÄB. 32: 7 yttrar einlast alt, om jord ej'

kan väl delas eller klyfvas,. den sohl största delen egde
skulle liafva vätt att lösa de öfriga: och kunde väl ej, utan. att
inga på den Ekonomiska Lagstiftningens område, närmare uttryc¬
ka sig.
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och ständig biförljenst, skola kunna underhållas o arbetsföre per¬
soner: afvensom elt bestemdt anlal kreatur bÖT dcrstädes kun¬
na födas.

Till denna tid hade Frélsebeman ansetts undantagna från
'Författningarna om hemansklyfning. KK. i4 Nov. 1829 ut¬
sträckte, utan ändring af Allmänna Lagens föreskrifter om arf
och börd, hvad Säterier angeck, de nu gifna sladganden till all
slags frelsejord.

Lotsheman äro dock undantagna från allmänna regeln (K.
F. 19 Dec. 1827 T: 5.), och Bergslagsheman få ej heller klyfvas
utan föregången undersökning om klyfningens verkan på bergs-
irandteringen Och hemanets förmåga alt sina skyldigheter utgöra
KF: 19 Dec. 1827 I: 4.

Egande-rätt till mindre hemans del än nu sagdt är, kan
dock ej förkastas som laga försvar, så länge egaren ej Jagligen
hlifvit tvungen att den frånträda. Ehtlru verkligen olagligt, må¬
ste det dock tills vidare såsom giltigt erkännas.

Utan mantal kan, enligt samma KF. 2 Cap. jfd med KK. i4
Nov. 1829, en jordrymd af 6, till och med 4, tunneland i olika
provinser, antingen under egande- eller besittningsrätt på vissa år,
som ej få ö fyerstiga 5o, och en dylik af 1 eller % tunneland,
på vissa localer, nnder sistnämnda rätt lagligen innehafvas, och
lemna egaren elt fullkomligt lagligt och fortfarande försvar 4).

Huru mycken jord en arrendator eller brukare behöfver in-
nehafva, för att derigenom hafva laga försvar, är på intet sätt
bestemdt, hvarföre otvifvelakligt är att b varje brukare af en jord¬
lägenhet, ehvad den är nog stor alt sysselsätta honom eller icke·,
fh vilket senare är fallet med en mängd torp,) derigenom anses
försvarad. Skälet är att Husbonden anses lemna honom den ar¬
betsförtjänst han behöfver för att. upfylla det som hans lägenhet
ej ger af hans nödtorftiga underhåll 5).

4) I England bestemdes i562 (5 Elis. c. 4) att till elt sådant försvar
fordrades lands, tenements, venis or hereailaments, copyhold or
freehold of one estate of inlieritance or for term of any life or 1/res,
of clear yearly value offorty shillings. Statutes at large. Lon¬
don 1706. Fol.

•5) I England omtalas dock att ett försvar endast vanns genom en
c onoenient farm or other Jiolding in lillage, whereupon lie may

χ



20*

Vi komma 1 ill de åtgärder Staten vidtagit att bevara de till¬
fällen till loflig sysselsättning och derigenorn .vunnet laga försvar,
som vid jordbruket redan finnas.

Första rummet bland dessa intages af förbudet mot odlad jords:
ödeläggning. Då ödeläggning innefattar en derelic&ion, har Sta¬
ten full rätt att tillerkänna sig egartdeiäilen till all sådan jord,
som. af egaren blifvit ulan all vård lemnad.

D ock lär denna Statens ratt till Skattejord ej förr äh efter 5
år från det hemanet blifvit ödelågdt kunna yrkas 6); ocli hvad
Frei seheman angår, måste Landshöfdingea förelägga viss tid, ef¬
ter hvilkens förlopp Statens rätt först inträder y)V

Kronoheman, till hvilket Kronan<Ttalltid bar eganderätt, och
hvarlill åborätt efter 5 års vanhäfd uphör 8), återfaller under
Kronans omedelbara disposition; och äfvfenså Skattefieman, hvilka
båda enligt KF. Sept. 1766 uplåtas åt den som dem törst begär.

Frelseheman deremot hemfaller till Kronan som Danaarf,
men saljes med bibehållande af sin Frelserält 9) och om det re¬
dan är uptaget, erlägges derföre, eller den nya Skallläggningen,
Kronovärdiet af 2.0 års räntor 10)»

Men Staten har stundom ä£ven emot fléra jordlägenheters
förening till färre, och deraf följande afliysning utfärdat fö i bud.
Om ock på delta sätt jorden icke alldeles undandrages psodu-
ctionen,. har man dock ansett Staten därigenom förlora så vida,,
som den jordbrukande folkhopen derigenorn förlorade utvägar till
en, åtminstone till "viss grad sjelfständig, utkomst såsom arrenda-
torer eller brukare, och en ny. söndring af de samanslagna lä¬
genheterna], onr den i framtiden skulle finnas nyttig, genom af—
hysningen blifvit betydligen försvårad. Med erkännande af det

employ Iiis labour (5 Elis. c. 4). Ocli 1589 (3 r Elis. c. 7) för-
böds att bygga backstugor, till hvilki ej lades minst 4 acres (om¬
kring 3-f Svenska Tunneland) jord; ett förbud, som dock upbäfdes.
177Ö. (Ruggles, Histoire des pauvres, publice en Frangais par·
Ad. Duquesnoy.. Paris Απ. X. 1. Tom. s. löaj.f

6) 11 Fl. 10: 4.
7) R.AdB. I735. §. i3.
8) 16: 4. JB.
9) KBr. 9 Junii 1735 §. i3, 10 Ang. 1706..

10) KBr. ui Mars i8o4, ö Jan. 1806,
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sanna i dessa skaf, våga vi dock ej an.se den nytta., sona härom
gifna föreskrifter verka, i allmänhet öfverväga den skada, som
all inskränkning af fri egandeiält medför. Om Staten i vissa om¬
ständigheter må vidtaga fly lika författningar, synas de dock kun¬
na uphora med det hehof som dem framkallat, och erfarenheten
i ett land, sådant som vårt, torde bättre än alla författningar
trygga den fattiga jordbrukarens sjelfstandighet.

Dessa grundsatser hafva ock mindre, hos oas än i andra län¬
der blifvit åberopade till stöd för de emot afhysping gifna för¬
fattningar, som hos oss mindre åsyftat den arbetande dassens
sjelfbestånd, än säkerhet för Kronans skatt och jordeböckernas
redighet.

De äldsta forbad', som i vår lagstiftning förekomma emot
flera jordegendomars sammandragning till färre äro, så vidi vi
känna, LL. KB. 5o: a. KSt. i45g: >, a. Recess 25 Avig. i4?4.
§. 25. 1485. §§.44, 45, hvarigenom Bönder föibödos alt köpa sig
mera jord an till fullsutenhet behöfdes; likasom de i samma
af i4o9 och i4?4 årens författningar och 44, 46 §§. i i486 års
Recess förekommande förbud för Skattebönder, som förut voro
fuILädes, att sig emellan skifta och afhysa de gårdar, som i arf
dem tillföHo och , i sådan händelse som sagd är, borde åt någon
obesuten lemnas.

Dessa omtala dock ej afhysning i den mening i hvilken·
ordet nu tages, utan liktydigt med inläggning, genom hvilkem
den efter mantal utgående skatt försvann.

KP1. 20 Mars 1695 och HSO. 18 Julii 1681 förbjuda der-
emot alt lägga tu gods i ett, hvarvid den senare tillägger: "så
framt icke lag- och klarJigen kan bevisas att tbe ej af sig sielf
allena kan bestå,'* och nyttja ej dervid ordet afhysa, som nu från
den här åsyftade inläggning var väsenteligen skildt.

För egentlig a f h y s η i η g s otillåtlighet denna och den näst
följande tiden draga vi i betänkande att anföra KBr. 12 Febr.
1696 och R.Kr.B.B. 1726 φ. i5. K. Hes. 27 Mars ,iyo5 § 5. H.
Allm. B. 1709 §. 59, då det första endast angår en viss lands¬
ort OGh de senare endast Rusthåll.

Den sistnämnda Res. åberopar dock författningar, som berät¬
tiga' Landshöfdingen att tillse det b varje lieman biel ve ined åbo-
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er besatt ; och ett clirect bevis emot afhysnings tillåtlighet, hvati
Krono- och Skatteheman angår, lemna HSO, 18 Julii 1681 och
BB. 27 Cap.; och hvad Allmänna Frelseheman angår, Ad. Pr.
1725 §. 8. jfrda m. KBr. 6 Mars 1780, der Adeln såsom ett
privil-egium lemnas ratt att samanlägga 2 närbelägna Sätes¬
gårdar, dock med serskildt tillstånd, äfvensom alt under Sätes¬
gårdar afhysa rå- och rörs-, samt insokne-heman.

Genom KBr. 6 Mars 1778 är förbudet att i Skåne nyttja
flera hemansnumer under «It matlag, likasom i allmänhet genom
JKBr. 5 Junii 1811 att samanlägga serskilda heman ooh numer
i by 1).

För det närvarande är således i allmänhet förbudet att af-
hysa serskilda lieman eller numer i hy, de vare af allmän frelse,-
krono- eller skalle-nalur: hvaremot tillåtelse är lemnad att afhy-
sa, dels under Sätesgård, både andra Sätesgårdar och Rå- och
Rörs-eller Insokne-heman, de förra dock ej utan speciel anmä¬
lan och derpå lemnadt tillstånd, dels ock delar af samma heman
eller numer i by 2).

1) I KBr. 19 Junii, kungjordt genom KCK. 20 Julii, i83o är delta si
förklaradt, att, då någon i samma by innebafver och sjelf gemen¬
samt brukar 2:ne eller flera delar i olika hemansnumer, och dessa
delar satnanräknade ej öfverstiga mantal, de i alseende på onera,
som efter rök eller matlag utgå, endast anses för en rök eller ett
matlag.

2) Ilvilket sista Kongl. KamarColleghnn ock förklarat genom Utslag
d. 20 Nov. 1793. ß ran ting, Handbok, innehållande Svenska För¬
fattningar. 1 Del.. Sllim. 1827 s. 582.

Kanske finnes intet land, der Regeringen under^senare tider vi¬
sat en så stor omsorg för den fattigare jordbrukareclassen, som Dä¬
nemark, och som bevis på huru sorgfälliga bestämmelser man .der
gjisett nödiga i detta afseende; torde här tillåtas oss anföra de huf-
yudsakligaste, till förekommande af afliysning, der gifna föriattningar.

KF. 28 Jan. 1682 Art. 2 och C.VrsL. 5: 10. 48 förbödo bondgår¬
dars afliysning, som skedde i afsigt att dermed förbättra Sätesgård.'
KF. 6 Junii 176g utsträckte detta förbud ä-fven till all annan afhys-
ning af bondgårdar; hyarföre Jordegaren enl. KP1. 9 Febr. 1820 må¬
ste inom 1 år och i4 dagar, efter det gården blifvit ledig, eller, om
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I öfrigt medför genom arf eller conlract vunnen egande- eller
nyttjande-rätt af jord, som af bergverk, omedelbart näringsrätt*
fOm Judar och Utlandningar se KK. 10 Sept. 1828, 5 Oct. 1829.)

rättegång eller annat binder möter, 6 månader efter dess upliörande,
liafva derpå utgifvit fästebref.

Undantag äro: 1) Enl. KF. a6 Mars 1791, då egaren icke kunnat,
på vilkor, som Ämtniannen gillat, inom 3 år erhålla· Landbo, då går¬
den får delas mellan andra bondgårdar. 2) Enl. s. F., då Egaren ön¬
skar dela jorden mellan backstugor eller använda den till lieman och
n}ra torp. 3) Enl. KRes. 26 Sept 1792 och KF. 27 Sept. i8o5, då
Egaren önskar till Skogsplantering använda bondgårdens jord. 4)
Enl. KRes.. 4 April 1772 ocb 28 Aug. 1777, då bondgårdens egor äro-
så obetjrdliga att en brukare deraf ej kan lefva. 5) Enl. KR. i4
Dec. 1791., da laga skifte sker i byn, 6) enl. KF. r5 Jönii *792, då
den nedlagda gårdens jord användes till förstärkning a£ huivudgårds-
lolter, som brukas ütan Iiovéri, hvilket genom KRes. 20 Apr. i8i3
utsträcktes älven till nedläggning, som skedde att förstärka· sådana·
sammanhållna huvudgårdar, sorn skötas utan hoveri; allt dock un¬
der vissa vilkor, del3 efter anmälan, och dels efter utverkande a£
tillåtelse, som icke i alla händelser är beitemdt lofvad. (Mandixr
Dansk Landvasseusret. 2 UpL 2 Del. 10 Cap. jfr det år 1829 ut-
gifua Tillägget.)

I England, der man, förr som nu, mindre förfarit efter några
allmänna Theener, än efter landets närvarande behof, liade, efter de
inbördes oroligheternas slut i slutet af i5:de Seklet, en stor mängd¬
arbetare blifvit husvilla. De stora Jbrdegarne iunno ej vidare nö¬
digt alt bibehålla den mängd små lägenheter, Ii vilkas imjellafvare
förr för dem voro af värde. Dessa lägenheters samandragning till
större åstadkom nu en oreda, soin hotade med allvarsamma följder
aiSy (4 Henr. VII. C. rg) utfärdades derföre ett Statut: ihat no per¬
son, of whalecer estate, degree or condition ihat he be, t/iai hatii
any house or honses, ihat at αηγ Ihnes within three years passed,
halh heen or ihat now is or hereafter shall be let for farms, witlt
iwenty acres of land at least, or morej lylng in iiltage ordnis-
handry, (hat ther owtier and owners of enery such house or houses or
land do Jceep, sustain and maintain houses and buildings lipon the
said ground and land convenient and necessary for jnaintainmg etnd
npholding of the said tillage and hitsbandry. Detta statut, (livars i
Statutes at lärge, den af oss i höt. 9 sid. 19 citerade editionen, för--
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Vi hafva hittills egentligpn haft Åkerbruk ί sig te. Skogshus¬
hållning och Boskapsskötsel, är© i det odlade Sverige q ii a st
Binäringar till Åkerbruk, i delin ords vidsträcktare mening.
Undanlag härifrån linnäs dork t. ex. i Bergslagerna, der Skogs¬
hushållning utgör hufvud- någon gång kanske enda närin-
jgen; äfvensom Boskapsskötseln i Nona orterna i allmänhet ut¬
gör hufvud- och älven i Södia Sverige lör några Arrendatoier
enda näringen, Ii vilket ock är fallet i Lappmarken med Lap¬
pa'ne, så vida, att de derjemle hvarken idka åkerbruk eller
skogshushållning.

Jagt och Fiske, som tillsaman med Bergs- och Jordbruk
utgöra CJ r ρ r o d u k t nä r i η ge n, nämnas ej heller särskild t i K. F.
och innefattas troligen, så framt de, i stället att vara binäring till
åkerbruk, åberopas som hufvud näring, under namnet: annat laga
näringsfång. Det förra lär väl sällan i clenna.afsigt såsom hut-
vudriäring åberopas. Dock kan det ej vara otillåtet eller otänk¬
bart alt en Innehafvare af Skälredd (liefn. Instr. 1622) eller Jakt¬
rätt i Skärgårdar (JaglSl. 1Ö08 II: 5. IV: 2), eller en Arrendator
af enskild mans Jagträtt, om sådane förekom 111 o, åberopar delta
näringsfång, som laga försvar.

Fiske deremot är ett yrke, som våra Författningar 5) med
synnerligt benägenhet omfattat. Fisket i Insjöar och S trona ar
förutsätter, äfvensom det i inre Skärgårdar och så långt enskild
persons landgrund derutom räcker, egande eller genom sérskildt
aftal vunnen brukande rätt; och något näringsminimum är här ej
föreskrifvet. I öpna JBafvet är deremot efter 1766 års Fiskeri-
Stadgä fisket åt hvarje rikets innevånare uplåtet; och lika litet,
som Insjö- eller Strörnfisket, bundet vid något näringsminimum.
Ej heller äro härföre några andra till concurrensens inskränk¬
ning syftande hinder lagda, hvårföre hvar och en, så länge han
ej uppenbart faller det allmänna till last, och så framt han med
detta yrke verkligen sig sysselsätter, derigenom har Jaga försvar.

bigångna innehåll vi ur Qnarterly Review. Vol. XXXIII. s. 432-433
anfört) återkallades jemte de i samma ämne sedan gifna (7 H. VIH.
C. 1. 2 & 3 Phil, and Mary C. 2), då omständigheterna fullkomligen
förändrats, något mer än ett Århundrade derefter iög7 (äg. Elis. C. 1).

.3) Kongl. Stadgan i4 Nov. 1766 1; 1. jfr 2: a. KSt. 21 Jul. 17fk
1:1,' a, samt VärfningsStadgan 7 April 1802 7: 7. Om Perlefiskeri
se Kßf. 2 Jun. 1747.
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•c) Förädlings- och Handelsnäringar, af hvilka den förra
delas i Fabrik och Handtverk KF. nämner IJandel, Fa-
bi iksrörelse, Haod-tverk -och Sjöfart.

Dessa böra i allmänhet drifvas i Slädarna, och förutsätta
då vanligen, såsom vilkor för räll att dem idka, viss, till tid
och satt. beslemd, undervisning, samt, ännu allmännare, burs kap.

Från den första fordran äro dock betydliga undantag gjorda.
Fabriks- eller Manu fa c t.14 r-anläggningar skulle, enl. Ma-

nuf. Privii. 17Ö9 §. 1 val egentligen ske 1 städer; och, mtd
.undantag af Adeln, var ingen utau K. Ma.j:ts ISådiga tillåtelse
berättigad att sådana på landet anlägga. Sedan Commei ceColleginm
tid efter annan erhållit rätt alt, utan serskild underdånig anmä¬
lan, tillåta anläggning af vissa fabriker på, landet, har genom
senare författningar 4) denna rätt bli fvi t utsträckt till alla; hvar-
med man kan anse strängheten al den löna grundsatsen, om Fa¬
brikernas sanaanhållning inom Städerna, öfvergiiven.

Några la enklare fabriksin rättningar i såsom Mjöl- och Såg-
■qvarnar, Valkveik .5) samt Bränvinsbrännerier 6), hafva dess¬
utom icke blifvit underkastade samma lagstiftning, som andra, och
således icke varit såsom Städerna företrädesvis tillhörande an¬

sedda. Den sistnämnda kan dock enl. KK. 25 Junii i85o §. 6
endast åt en Arrendator leinna något laga försvar.

Han dt ver k a re måste ej heller alltid, för att såsom såda¬
na åtnjuta Jaga försvar, i stad idka sin näring. KMand. 25 Febr;
i546 beialte alla handtverkare på landet, med undantag af "me¬
nige mans torffwelige gärningzmän" att, hvar helst i riket de vi¬
stades, till städerna inflytta; hvilket uprepadés i RdB. i6o4 §. 9
och KMand. 9 Dec. 1604 7). St.om Stad. Adm. 26 Dec. 1619 geck

4) K. Instr. för Comm. C. 23 Apr. i83i 2: 3. CCK. i4 Sept. i83i.
5) BB. 20. KK. i3 Febr. 1828. KK. 29 April i83o m. fl.
6) KK. 25 Junii i83o.
7) 1 Danemark föreskrefs det redan af Ii rik af Pomern och Chri¬

stian II. och bekräftades ytterligare af Christian III., att Handt¬
verkare skulle vara i Städerne. Kolderup Rosenvinge, Dansk
RetsHistorie I. s: 109-110, 125.

IV.
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ännu längre, då den i 19 §. föreskref att inge "gångande Em-
betzmän" finge å landet iuoin 4 mil från städerna lidas, hvaret-
ler R.AlIm.B. i644 § 7 och R.Pr.B. i664§ ri ålade de i aflägsnaro
Soknar tillåtna handtverkare alt i Städerna vinna burskap och
der årligen utgöra sina rättigheter till Kronan. R.Allm.B. 1680p
§. i4 tillät ändtligen å nyo Soknarne att behålla sina Embets-
inän "o tri bulerade" af Staderna. Genom K. Förs. på Altm. Fri-
och Rättigheter 20 Febr. (orätt dat. 4 Apr.) 1789 §. G och CCK.
i4 Dec. 1802 är denna rätt senast försäkrad, och de med behörig,
tillåtelse, som dock utan K. JViaj-.ls Nådiga pröfning ej får för
andra än de i dessa Författningar uttryckligen nämnda utlärdas,
antagne Soknehaudtverkare, njuta endast såsom sådane laga för¬
svar·

Detta ega ock de, enl. Ad. Pri v. 1720 §. 16, af Adeln," enl·.
R. St. B. 1725 §. 10, af Bruken , och, enl. Regi. 21 Julii 1774 Ii
5, af Salteri-idkare antagne handtverkare. älvensom de, enl. KBr.
9 Maji 1822, på landet bosatte och sysselsatte, från Veterinair-
inrättnirig utexaminerade, Elever. Deremot medför den Allmogen
tillerkända rätt att vissa hand t verk idka så mycket mindre något
sådant, som den under förutsättning de rat är raedgifveu.

Handel är lika litet alltid Städerna förbehållen. Det aids tar
förbud vi sett emot LandsköpS) är i Si L Kraß. 25. Dess yttran¬
de om ansvar för hvilken som fins köpslagan å landet drifva"
''swåsom Η o f fm a η na S wena , PrästaS.wena, Bönder eller
andra män" torde dock ej åsyftat Freiset. Älven Christ. EL»
KraB. 6, 7 upräknar såsom under förbudet inbegripna endast Köp¬
män, K ler k a, Sven a, Ho fm än, Bönder, Land bo eller
andra män och qvinnor, och lemnai' det verldsliga Frei¬
sets rätt å sido. Åtminstone förefaller det mindre troligt att
delta höga stånd jemväl skulle varit menad t under benäm¬
ningen, andra män, som eller alla öfriga oroförmälas. Ehuru
"Wexiö St. 24 Jun. i4i4, i delta afseeuder omtalar alla, vare sig.
lekta eller lärda, var kanske KMand. 25 Febr. i546 dea första

8) I Dänemark förböds Köpslagan på landet, först for Skåne af Wal¬
demar IV.; sedan i Seland genom Eriks af Pomern Gårdsrätt
i422 och allmänt af Christian II., som först uttryckligen riktade
förbudet mot Adel och Presterskap. Kolderup Pvosenvinge L c»
I: s. 108, 109.
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Lag som, i det den uttryckligen nämnde Freis em än, emot dem
gaf förbudet någon kraft; hvarefter Ad.Pr. 156$ och 1617 §. 21
inskränkte Adelns handelsrätt endast till afkastningen af deras
gods samt egna förnödenheter, hvarom de med in- eller utländ¬
ska män egde rätt att köpslå. Lika litet medgafs Adeln genom
Hand.O. 21 Mars 1675 §. och Ad.Pr. 1725 §. 19 någon rätt till
Landsköp, då den Adel och Kronans tjenstemän genom dessa
författningar medgifna handel endast är Stadshandel, hvarlöre ock
afgift till Staden betalas.

I senare tider har man dock, utom de i Allmänna Lagen
medgifna modificationer, äfven tillagt åtskilliga andra.

De, hvilka angå handel med köpmansvaror äro få, och icke
al den beskaffenhet att de lemna något laga försvar; och äfven de,
angående handel med landtmannavaror, utfärdade författningar,
äro till en del af samma beskaffenhet.

Undantag härifrån äro KF. 22 Mars 1775 och 5o Nov. 1780
'om Spannemålshandeln, KF. 26 Oct. 1801 om handeln med in¬
hemsk Salpeter, och CCK. 19 Dec. 1785 om handel med Silltran,
hvilka medgifva idkare af handeln med dessa., dels verkliga landt¬
mannavaror, och dels såsom sådana ansedda artiklar, laga försvar;
äfvensom tillåten krog- eller värdshushållning medföra sådant.

I eamanhang med förbuden emot landsköp hade äfven, ehu¬
ru senare, tillkommit förbuden emot Landtmannaseglationen med
större fartyg. Efter flerfaldiga modificationer äro de slutligen
uphäfna genom KF. 11 Febr. 1802, som tillåter livar och en

jpå landet bosatt att med huru stora fartyg som helst segla
till alla inrikes orter, afvensom till Finland, Norrige och Danska
staterna, under iakttagande af föreskrifna Controller, och således
erkänner detta yrke äfven på landet som laga försvar.

Efter dessa undantag från den första regeln följa de, som äro
jörda från den andra: att lätt att i stad idka förädlings- och
andelsnäring förutsätter de genom Hall-, Skrå- och Handels-

Ordningarne bestemda läro-tid och sätt.
fabrik sid kar e äro först härifrån undan tagne, såsom i

åetta afseende af HallO. 2 Apr. 1770 ej ens nämnde. Den som,
utan att åberopa egen erfarenhet i slöjden, vill anlägga Fabrik,
skulle enl. Manuf. Pr. 1739 §. 4 och Res.St.B. 1752 §. 6 anmäla
«g hos HalLRält eller Magistrat, som till CommerceCollegii prof-
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ning öfverlemnade frågan. Nu mera låra 9) ansökningarne irreiv
andels direct till CommerceCollegium inlemnas. Redan anlagda
Fabriker gå i arf, skifte och salu, utan att serskildt tillstånd
dertill erfordras 10). Ridderskapet och Adeln får, enl. 19 §* a+
dess Pr.r tillstånd ej vägias, till anläggning af manufacturer;
hvilket nu mera lär gälla för alla; under förbehåll förde hindery
hvilka vid den undersökning, som för vattendäinning eiler skogs-
tillgång stundom bör anställas i), kunna möta.

Manufacturister och Fab r i k s m ä s t a re . åter äro· enl,
H.O. 5: 2 endast de1, söm sitt yrke lärt och det elter vunnet bur-
skap drifva. Desse måste således hafva underkastat sig den t
H.O. 6 Art. föreskrifna läromethod.

Dock kan 2) CommerceCollegium bevilja rätt att under Ma-
rmfacturfrihet tillverka händt verkarearbeten , icke endast åt depr,
som, hos Manufacturist, i yrket inhemtat fullkomlig kännedom,
samt, efter Magistrats eller Hallrätts intyg, äro skicklige att lör
egen räkning arbeta, utan ock åt en hvar, som styrker sig. kun¬
na tillverka arbeten, hvilka vanligen f Skråmästare antingen
icke, eller åtminstone af sämre beskaffenhet, tillverkas.

På några i CCK. 26 Nov. 1766 npräknade orter, bland
hvilka Eskilstuna dock sedan fått serskilda stadgar, är dessutom
hvar ocli en, som hos Halb ätt eller Magistrat om god frejd,
skicklighet och erfarenhet, upter bevis eller, i brist deraf, sådant
prof som derom (om skicklighet ocli erfarenhet? frejd kan väl ej
så styrkas?) tillförlitligen vitnar, tillåtet att genast nedsätta sig
och under manufacturfrihet idka finare jjern-, stål- eller annan
me tal l~manu factur.

Endast de således bland Manufacturister, hvilka i allniäpliet
vilja såsom mästare omedelbart lägga hand vid' egentliga man i) *
facturarbeten, äro underkastade BallOi dningens? föreskrifter om
ordentlig lärotid; hvaremot ej mindre Fabriksidkare, än de Ma-

g) Danckwardt, Sammandrag af Författningar i ämnen scsn tillhöra
CominerceCollegii befattning. Sthm. 182Ö. S, 85 not. c.

10) HallO. 2 Apr. 1770 5: 8.
x) KBr. 2 Dec. 1806. KBr* 1 Jul. 1818. &CK. Jan. 1825. KF.

17 Apr. 1828.
2} CCK.. 6, Nov. 1821. Jff CCK. 22 Jaiiuarii 1828-
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mifkcftfrister, som antingen af CommerceColleginm pröfvas kun¬
na åstadkomma bat tre än vanliga handtverksarbeten, eller ock å
"vissa orter vilja i metall-manufactur arbeta, äro från denn®
skyldighet alldeles fyi kallade.

Strängare äro före.skriftrrne om stadernas Handtverkare
och Handlande. I de flesta äldre städer måste Handlverkare,·
så framt de ej hos Co mmerreCo 11 eg i utn vilja söka m an ufactur-
fri het,· underkasta sig den lärotid och de prof, som SkråOYdnin-
gen d. 2/ Juni i 1720 jemte flera författningar, bland hvilka vi här
endast anmärka KBr. 17" Sept. ι85ο, föreskrifva: och äfvenså
Handlandeden i Handelst). 19 Dec. iy34, med flera författningar,
stadgade läromethod. Dock halva älven i dessa städer undantag
för vissa personer, i afseende på hvilka handtverk som1 helst,, octi
dels för vissa, dels för alla, i afseende på vissa handelsgrenar,
blilvit gjorda. Då vår afsigt ej nu år att lemna en framställ¬
ning af Svenska Näringssyslemét, kunna vi har blott anmärka,
alt de i afseende på handtverk gjorda undanlag sällan bereda något
laga försvar, då de personer, till hvilkas fördel (!e skett, oftast
måste ega ett annat; bvaremot de, dels åt Adeln, dels ock åt an¬
dra personer" serskildt lemnade handelsrättigheter i allmänhet lemna
sjelfständigt försvar. Sådant ega ock Borgare-Enkor, som i, all¬
mänhet ega att, så Jänge de ogifta lefva, fortsätta sina afledna
mans så väl manufactur- som handels- och handtverksnäring 5).

I Marstrand 4), Eskilstuna 5), Waxholm 6), samt senare
anlagda Stader och Köpingar 7") är deremot förbindelsen att han¬
del och handtverk,· älvensöra manufactur, på det i allmänhet
föreskrifna sätt, hafva lärt, undanröjd, och rätt att dem idka, ide
för dessa orter serskildt utfärdade löriattningar, serskildt bestemd.

3) 1720 års SkråOrdn. 101: i5. 177o års HallOrdn. 5: i3 samt flera
Bändeisregléjnenten.

4) K. K. i5 Aug. 1775. §.5.
5) K. Regi. 2 Mars i833. $$. z2, i3.
6) CC. Bet. 6 Maji 1800.
7) FundationsBref för Malmköping 5 Nov. I784, för Östersund d. 23

Oct. 1786; KK. 20 Maji 1812, (jfr KBr. 8 Junii 1821) for Haparanda.
CCK. 22 Apr. 1811, (jfr KK. 23 Dec. i8i2, KBr. 8 Jun. 1821) lör
Arvika. KR. 29 Dec. 1817 för Borgholm. KR. 27 Apr. 1825 för Mör-
bj Långa. KR. 28 Mars 1829 för Ljungby. Jfr KBr. 29 Apr. 1811 for
Töksmark. KBr. 5 Dec. 1821 för Haparanda..
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Sjöfart från staderna skulle i visst anseende oftare kunnat
betraktas som enskild tjenst, än såsom sjelfständig näring. KF.
uptager den dock såsom sådan, och då rättigheten att delta yrke
idka medför laga försvar, följa vi dess efterdörne.

Sjöfart inrikes orter emellan får från de stader, der Skut-
skepparegillen äro inrättade, efter de för dem gällande rrsdemen-·
ten, eljest af hvar och en bosatt pei*son, som antingen for delta
eller annat yrke är behörigen skattskrifven 8) idkas.

Städernas till utrikes orter gående skepp får deremot i all¬
mänhet 9) med undantag af Officerare och* examinerade Under-
Officerare vid K. Maj:ts Flotta 10). ingen annan föra, än Coopvaer-
dieSkeppare, som på yrkeL behörige» tjent i) och undergått fö-
reskrelven examen 2).

Med några undantag, såsom för nämnda Officerare och Un^ /
derOfficeiare, Fabriksidkare, vissa manufacturister, dern, som äf-
ven i äldre städer 5) med serskild frihet idka egentliga handt-
y^rk, de flesta 4), som med samma frihet idka handel, och
kanske de. utom gillen, antagna Skulskeppare, måste i Siad
desse upräknade Näringsidkare enligt HB, 4: 2 samt KFörs.
2D Febr. 1789 §. 2 ega B urskap. Då K K. 6 April 1810 lör-
klarar rätt att, emot åtagande af deremot svarande borget lig
tunga, idka borgerlig näring tillkomma alla medborgare-
classer, skulle man väl vara frestad att anse nyss åberopade
föreskrifter derigenom uphäfna. Det synes som åberopade KK:s
anförda ord ej kunde tolkas så, att denna rätt endast skulle, med
vissa undantag, 'tillkomma en m e d borgareclass, nemligen
borgare: och alt således hvarje medborgare, om- hau upfyltöf-

8) KBr. i3 Jul ii i8i4.
9) Undantagna äro t. e. Skånska Färjemansbåtarne; likasom naturligt¬

vis det fall då CoopvaerdieSkeppare dör, oeh Styrman måste
emottaga befälet.

10) KF. 5 Jul. 1816. §. i.
1) Sju år, enligt KRegl. 3σ Mars 1748 2·^ 2.
2) Efter i832 års slut tages den i CCK. 1 Mars 1827 anbefaldä exa¬

men CCK. 17 Junii i83o^
3) Nemligen icke blott de serskildt privilegierade, såsom Marstrand;

Eskilstuna och Waxhohn.
4) Stundom är denna frihet tillerkänd dem, som å annat yrke vunnit

burskap,



Ol

Eiga föreskrifter om lärotid och dylikt, som, utom barskap, för nä¬
ringsrätt erfordras och ej i KK. 6 Apr. 1810 namnes, skulle,
Utan att vinna burskap, vara berättigad att borgerlig näring idka.
Oakladt häremot kan invändas, att icke all borgerlig tunga bu-
res al den, hvilken ej vore berättigad alt öivertaga sådana be¬
svär, som en borgare ensam kan bestrida, synes oss verkligen
mindre våld på orden motsvarande borgerlig tunga gö¬
ras genom den förklaring, att härmed blott förslodes all sådan,
som kunde af en icke-borgare utgöras, (hvarvid man i allt fall
kunde ålägga ersättning för all sådan, som, för en viss burskap
icke egande näringsidkare, af andra måste öivertagas), än på
ordet idka, om det förklaras med söka och genom öfver-
gång i ett annat stånd erhålla rätt att idka. Man torde
ock häremot invända den menliga följd, som en sådan utsträckning
af den redan förut i vissa fall medgifna, och, oaktadt den 1789 ånyo
uplifvade föreskriften 'i 1619 års Stadga om St. A ihn. §. 24 och
HB. 4: 2 , beslående rätten, skulle medföra för ordningen inom Stä¬
derna. Vi kunna härpå endast svara att, för att bedöma sannolik¬
heten häraf, fordras en slörrej erfarenhet än viega; och, om vi
äfven tro att den sålunda bestemda rätten af ytterst få skulle be¬
gagnas, kunde vi b varken häraf, eller af den nyssnämnda fruktan,
låta leda oss vid tolkningen af en gifven lag, hvilken måste efter
lagstiftarens mening, ej efter de lydandes mer eller mindre gyn¬
nande tanka om dess lemplighet, tolkas. Men starkare skal nöd¬
ga oss att erkänna den af oss anförda förklaring ogiltig: ocIi des¬
sa äro Lagstiftarens i otvetydiga ord förklarade mening. Vallofl.
Borgareståndet yttrar i det d. 18 Oct. 1809 4) gifna utlåtande öf-
ver Kidderskapets och Adelns härom gjorda framställning, "enär"
— "Borgareståndets så kallade privilegier, hvilka i alla fall ic-
"ke angå personerne, blott näringarne , icke lägga hinder i vä-
"gen för hvilken class medborgare som helst, alt idka Borgerlig
"näring eruot upfyllande af derined förknippade skyldigheter,
"finner Borgareståndet icke heller någon betänklighet att detta
"vilkor niedgifva." Men Borgareståndets Privilegier, KFörs. 2S
Febr. 1789 2, lägga visserligen i allmänhet hinder i vägen för
andra än Borgare att idka, ehuru för ingenatt genom öfvergång
i borgareståndet vinna rätt att idka borgerlig näring. Väll, Bor¬
gareståndet måste således verkligen halva vid ordet idka fästat

4) Väll. Borgareståndets Protocoll 1809. B. 3: i. s. 419.?
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•den senare meningen; och vi hafva således Här -Lagstiftaren*
egen fö.rJilåVing, emot Ή vilken intet är all invända.
*

; På delta saft var ock, såsom Borgareståndet sjelfl - säger»
denna förklaring inlel medgifvaiidé af någon ny -rättighet och det
är .således ganska listigt att den liva ken i lid B. 1810' eller KK.
fi April 1810, såsom' sådant* bli fv it'np tagen.

Beviljande af Burskap kan således anses söm det egentliga
tillståndet att idka de flesta Stadsm K11 η a η a r i η g a r. ITufvu fvilkoi-,
som dertore fördras,· äro, utom de redan iiairitfda oth göd frejd,
i:ö SVcnsk Medbörgarerätt 5j. 2:0 Myndig ålder 6). 5:o Borgen för
(i års ufskyld-er till Staden 7). 4τό Alt den sökande ej är borga-
re i annan Stad 8). 5:o Att efter ortens belägenhet, folkmängd*
näringSntvägar och kringliggande landsort* s^äligen må kunna
förmodas, «Jet den nye -näringsidkaren jemte de äldre *nå derstä-
des kunna finna slö utkomst. Detta stadgades val i R.St.B. 1767
§. 16 otii alla Borgare, likasom det yttrande, som enl. HB. 5: α
öcli Hällt). 1770, 8 afgifves, utan tvifvel kan röra denna san¬
nolikhet, ehvad näfing den sökande ock vill idka. Einedlertid
omtalar K Förs; 25 Febr. 1789. §.5 endast Handlande och Handt-
verkafe, hvilka der försäkras om'afseende å denna omständighet;
hvar-före ovisst syhes, huruvida Manulacturister numera kunna
med framgång åberopa den. Likaså torde de i senare tider an¬
lagda, eller med serskilda friheter försedda Städers författning,
som på allt satt sökt gynna och framkalla concurrens, gifva skä¬
lig anledning alt tvifla, huruvida delta vilkor för Burskap« vin¬
nande derstädes gäller.

Dernäst anför KF. annat laga närings fång. Vi hafva
redan nämnt att jagt och fiske, hvilka, ehuru oftast binäring till
åkerbruk, dock afven kunna idkas som hufvudnäring, då troligen
härunder inbegripas. Det senare idkas någon gång som borgerlig
näring i Stad. Alla öfriga näringar, som under detta namn kun-

5) 3: a HB. KBr. 12 Dec. 1811. Jfr för Norrmän KBr. 3o Maji
i8a6i För Judar gäller KR. 27 Maji 178a o. £L

6-) KBr. 18 Ang. 1820. .

7) HB. 3: 1.
B) HB. 3: 3.
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ϊτλ fpraa. höra ^enligt sin natur .till' .forädlitrgsuäringct), ehuru,
narmgdagarne <på goda skäl ej unde» kastat dem ål· för denna
i alirnänliet gällande reglementen. Exempelvis kunna, såsom
dyHka andra,laga näringsfång, nämnas: Boktryckeri, Orgel¬byggeri, Bryggeri, Slagteri, Bageri (uloin Stockholm) m il.
b vi i ka, icke till fördel för vissa personer, då de vanligen ändockhänföras till sin class, utan på grund of den annorlunda beskaf¬
fade bildning de ansetts fordra, blifvit Iran allmänna regiert
undantagna. De idkas såsom hufvudnaring oftast i Stad. Och
i. detta fall fordras för några bland dem burskap, för ändraåter icke; likasom tillstånd till deras idkande stundom alldeles
d behöfves, ocl^, nar det behöfves, på lielt andra vilkor, ät»
för de vanliga, erhålles.

vi anförde Statens eller annan Allmän Tjenst, såsom
laga försvar, redöviste vi ej sättet alt det erhålla. Alt detta
försvar endast af en Offentlig Auctogitet kan beviljas, antyddes:
att Staten eller Corporaliouen eger att for detta beviljande före-
skrifva de vilkor tjänstens beskaffenhet krafver, en åtgärd, ge¬
nom h v il ken ingen na'iulig rätt inskränkes, ansågo vi tydligt för
en byar, och onödigt att med tipräkningen af dessa vilkor förlän¬
ga vår kanske i alla fäll nog vidlyftiga afhandling.

Annat ar förhål landet ined Fria Konster och Studier. Det
tiilsLånd KF. i afseende på dem nämner, fordrade en förklaring»hvilken vi, efter vår åsigt, gifvit.

Äfven med näringarne inträffar detta förhållande. Rättighe¬
teli att till sin Försörjning, utan andra hinder, än afseende på
andras ratt, fritt använda sina krafter, yrkas ofta och högljudt,
och kan ej af någon bestridsfs. Skillnaden mellan de åsigteY, soth
här strida, är den: att den ena, jemte den, äfven å andra sidan
oifast medgifna, nödvändigheten af ordning, till hvilkens bibe¬
hållande för vissa näringars drifvande måste fordras serskiklt
tillstånd; yrkar alt under andras rätt måste förslås både Statens
och äfvenså äldre näringsidkares väl fötvärfvade rätt, hvilkeus
skydd anses fordra för tillståndets beviljande vilkor, iOTfi utan
detta afseende ej skulle behöfvas. ' ' V"
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Die inskränkningar, som af dessa skal i vått «Näiings^ystém
blifvi»"införda och bibehållna, halva dock ej i alle näiingäc bjoVt .

eller kunnat gora sig lika gällande. 1 B e r g s b r u k;e t ht5höi;Vev4 ti l- '
stånd endast ior a η l äg g ή i 11 g, vare sig af a|h!elcs. nya verk,
eller , i vissa delar -af näringe»., af sädqna. förändringar , fivilka ^
anses, i vigt motsvara nya verk; men icke för näringen5 idkande .;
vid redan anlagda och i sitt gamla skick hulyiidsakligen liihe-
hållna, verk·. Jordbruket idkar livar och en laglig jurdegare
tller,brukare, utan offentligt tillstånd, om den förre ej üpiagil ny¬
byggen på Sta'ens jord, eller ock klufvit eller afhyst hegiian elier
derifiån afsöndrat jord, eller ock i egenskap af Uiiaiulning eller ,

åtminstone full Svensk medbörgarerätt saknande inloding, -måst
serskildf tillstånd söka, eller den senare ej brukar Statens jord,
då legocontractet är ett sådant. Huru litöt Fiskareu behöfver
n^got sådant, år ock visad t. Fabriksidkaren béhöfver'"oc k en¬
dast ΠΠ Första anläggningen tillstånd, h varefter rätt att med det en .·

gång anlagda verket; förtsätla nä» ingen icke erfoidj ar någon för¬
nyelse deraf. Μ a η ufacfur i s t er s , Handtvei käres och t

Ila η dia η des räi't år defemot nära lika personlig soui Tjenste- '
mannens.Utöm Eukor kan i allmänhet ingen ,, utan seiskildt
tillstånd, idka dylik näring; och detta tillstånd förutsätter yilkor, .

hvilka "dock senare lagar befydligen mildrat. '
Denna olika betydelse af det i KF. 29 Junii i853 för närings

idkande orutaita tillstånd ansågö vi således fordra den förklaring,
hyilkep.-saft oss i tillfälle att, i de hufvudsakiigaste dragen, visa :
de sätt, på hvilka detta försvar erliålles.

Hva4; hittills blifvit-anfördt, har angått bestetnd sysselsättning
rncd "ett visst yrke. Men KF. fordrar ej nödvändigt sådan, för
alt tillerkänna eu person laga försvar. Den erkauner ock, såsom
eganti· sådant, alla
D) dem som vinna ärlig försörjning genom

■ eller annan loflig sysselsättning; delta arbete eller
sysselsättning må ock vara obestemdt egnade än åt ett, än

i- åt ett annat yrke, så vidt de e; med lagarnés föreskrifter
stå i strid.

tlndér denna* titel hänföras således de mésl '.olikartade ämnen;
men de fleste personer, som detta försvar begagna^' aro de, som5i
städerna vanligen kallas arbetsfolk, på landet inhyses4-" och back-
stnguhjon. .1 · ,
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Goltlauds-Lagen sådana Öeh utstakar för detp vissa
både skyldigheter och »ätiigbeler. I 06:, 2 bjudes atl sadesiöst
fqlfc-l suknep icke skulle vägra' ati bergä säd med bonden för em
λ i sä fieiatoring.; hvaremot det borde under skörden föda sig sjelft:
o-ur bonden bevisligen fordrät deras biträde och det vägrades,1,
skulle devföre botas o öre; men i 48: 2 tdiägges deremot ock detta
sade-slösa folk rätt att af egaren till dej» joid, de bebodde, er-,
hälla \ laupslatid till rofiker. s

YVGL., som i I. FB. 3 omtalar Graessgeti och i II. FB 46.
I nufsmafjer, sager, i II. MB. 29, att om någon, man eller;
(jvinria, satt och bief no k k sed rum,)) er, som ej gjorde skatt och (

skuld, och e} ville å lego gänga, då man behöfde dem, skulle
den, som, efter det de bliTvit lagligen lipfordiade, hyste dem
böta 2 marker. Likaså säger IV: 20. 1. Sitter η o k k aed r u ni beg
eller 11 o k k «3 k o π ee, vilja ej å lego gånga, gör ej säd, ej skatt;
och sky Ider, - fordrar bonde honom tiU.legoman eller henne till
b-gocjvinna , och någon, sedan de äio. kralde, fiysér dem, böte etcv
Skillnad en emellan grsessapti och i ii ni sm a ρ på ena, och n.ok-
kiedi u ru ber på andra sidan ar visserligen icke i Lagen upgii'-"
ven. Dock synes map, utan mycken fruktan for misstag, kunna,
bestemma den så, att endast den grcessaet i eller i η ηisma f)er,
som ej gjorde någon skatt, kallades η o k k aed r umber. Skulle
vi tå antaga att de i upsatsen V i Doc.t. Gollins och Schlytevs
uplaga af WGL. meddelade underrättelser om beskattningens
grunder i WesterGotland hade galt vid den tid, då den senare
Codex af WGL. skiefs, eller byk vid den, då den i IV: 20. »·
befintliga autekningen gjordes, och- att det ej leranades åt inhy-:
singens behag, utan efter lians förmögenhet afgjordes, huruvida;
han skulle göra skatt, följer deraf att han, för att vara befriad:
derifråu, skolat ega mindre än 3 marks värde i boskap; (ettstad¬
gande som väl låter förena sig med den äldre WGL, F.B. 3*
som visar att dylika personer haft kreatur, dem de der förbjudas
att slappa utom hägnad); och att plikten att antaga tjenst endast;
ålegat dem, som ej egde detta minimum» V

UL. som i KkB. 9: 4 bland fattigt folk räknar, utom andra,!
Hussätisfolk ock malakarla (dem som gjorde Presterskapet?
mål i 9) och i KkB. 7: 9, jo nämner gerningsmäp och -hussa-
t i s ra ä η såsom underkastade vissa afgifter till Prestérskåpet-, an vän-

9) UL KkB. 7: 2. xo.



der intet serskildt namu'pi derti, ti vilka den i WB. ti: 5, lika med
WraL BB. 5£> förklarar skyldiga att emoitaga erbuden lega; tuen
menar troligen inga andra ah riet ί Kkß» oratalla Hussatisfoiket.
l öfrigt ålägga dessa å:ne sistnämnda Lagar 10) hrarken inhyses-1·
hjon eller deras husvärdar något ansvar för tjenstlöshet, Förr ari
de förstnämnde fingo sig erhucJen lega. Men ifrån denna stund
var inhysingen husvill till dess han antog budet$ odi, om han
ej af sin husvärd förjagades, pliktade denne.

Is ågon sådan upgift på den Förmögenhet, hvilken fri kallade från
års t]enst, som den vi trott oss finna i WGL·., innehålla ej de
nämnda Svealagarnej men SmL. förklarar i BB. 26, att den, snnj
egde o marker, ej var skyldig att å lego gå. Omständligare ut¬
vecklas detta i Magnus Erikssons LL. BB. lé 1), Alle dg ha i eg ho
ganga £)e minna agha ®.n til J5riggia märka hua |Deni
hyse ella heme sijjan £era legha byuz oc faesti paen in¬
ga. oc vilia ey vi£> taka, böte Jare marker; hvarefter
tillägges: Agher han til ^righia mark a. ella mer oc vi!
ey legho ganga, ,vari hin i halfne gimr^ ma?t) b o η d a.;
ett tillägg, som fnllkomligen öfverensstemmer med den gissning
vi vågat om WGL:s moning; som pck skulle varit att en grses-
sreti skulle af 3 marks egendom göra half jjärd.. LL. i44a BB'
10 : 5 uprepar den äldres innehåll.

I StL. 2). lyder BB. or Alle m sen ok qwinner re gha
legho ganga som minnahaffuaaen til thriggia mar ka
rörliket godz. Η war som them hyser ella haerbser-
ghar sid han t h einher leg hop« η inger budhen ok wilia
t ii e eig widher taka höte thre marker &c. — Agher
han til thriggia mark ok wil eig legho ganga war*
tha maejD byaman i fullom vtskildom.

Tre marker vorö effer StL. JB. i5 och LL. JB. Si: den b&-
eternda ersättningen för 1 års underhåll. (Enl UL. JB. 21 var detta
underhåll mindre. Enl. ÖGL. ÄB. 12; 1 för fullvext man 4
marker). Denna förmögenhet lät WmL. ThmB. 24 ock gälla vid '
frågan om ett vitnes godkännande, i stället för den bofasthet ♦ Som
UL. Thm. B. 9: 7 fordrade. De lagar, som antogo denna frikal-
tetee från plikt att taga års tjenet, utgingo således från den grund-

10) Jfr DL, BB. 63.
1) Cod. B. 9. Stockholms K. Bibi.
3) Stockholms Magistrats Exemplar. - -
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