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KRONO -BEFALLNINGSMANNEN
ÅDEL och RÖGAGTAD,

He® JONAS SIMBERG.
SAMT

VÅLÅDLA FRUN,

Fru ANNA CATHAR-
KOLLINIUS,

MINE HULDASTE FÖRÅLDRAR,

huldhets rena eld Foråldrars hjertan brinna;
1 Barnens bjerta ock de fin belöning finna,
All plikt emellan dem jufi hjertats enfak år.
I Deras öma nit: i Deras kära moda9
At Dejfias tackfamhet dem måtte under/löda?
Det är den hela Ihn, fom Deras hopp begär,



åfag, mer ån någon an, kan denna fanning yrka^
Som Eder ömhet rönt, med fådan drift och flyrka,
At den, i alla fall, min fvaghet öfvergår ;

Då ej min lårofpån kan Er belöning gifva
Låt Hulda Far och Mor! det dock en borgen blifva
För mera mogen frukt, vid mera mogna år.

MINE HULDASTE FÖRÅLDRARS

Lydigflt Son
ANDERS N1CLAS WESTERBERG.
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Något til vidare nplysning af 1. Cap.
z. jf. B. B.

Lagen utfåtter hår en almån regel, huru förhållasfkal, når en hel by, antingen medelft vådeld eller
mordbrand , afbrånnes , fe XXIV. Cap. i. 2. ff, ff. B. B.
XI. Capk M. B. varder öde, fe 111. Cap. B. B. af fiendens
infall förftörd, eller medelft andra olyckshåndelfer, jemn-
Jör Herr EKHOLMS Difputation De ContraSln locat. con-
duSl. pag, /3. kommer at upbyggas å nyo, då förbemål-
te lagens förefkrift bor noga i achttagas, på det den e-
na ej måtte fke fornår utaf den andra, utan i alt or-
denteligen förfaras, få at det i längden kan hafva be-
ftånd, och ej någon oreda famt ftridighet upkomma.
Håndelfer af nybyggen förefalla vid åtfkilliga tilfållen,
fe^Kongl, Kungiorelfen den 20. Nov. q41, och KongU RefoL
pd Allmogens Befvdr den to. Sept. q43. ff. 2.4. hvarutin-
nan hvar och en af hvad Stånd han vara må, med vis-
fa privilegier, får upodla ödesland i Wåfterbotten, ocn
andra ftållen i Riket. Långt up i Norrland der ftor
och vid fkog famt mark år, fom icke någon privat
utan Kronan tilhörer , dar hafva bönder funnit fin räk¬
ning, at^ genom Kronones Mans i orten fam tyeke , få
intaga ftörre eller mindre rymder; och dår upråtta ny¬
byggen * kvilka, fom de med nödiga hus fkola förfes,
fe II. och XXV1. C. C. B, B. och ågorna hvardera åbo-
en i proportion tildelas , at beqvåmligen nytjas, utan
ftridighet dem emellan, måfte fådant noga efterkom¬
mas löm detta /. Cap. förefkrifver, ym«/. Kongl. Stadgan
om Storfkijten den q. Aug, dr q62. fom til en del åndrar
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och 4. jf. JT. i detta Cap. Tamt Kongf Brefvet til Lands-

bofdingarna den 2j. Jidii är /7/2. fom innehåller at den
äger vitsord , fom begårer fiorfkifte i åker äng och
mark når han prtefierar jemngod jord igån. Waran-
des och då nödigt at Landtrhåtaren härvid vederbörande
tilhanda går, med en ordentelig utmatning och afftak-
ning, få at icke någondera bygger den andra förnår,
fe Kongl. InftraSlionen for Landtmåtare den 20. April är 172 j.
jf. 20. Hårtil kan läggas, hvad Herr AND. C. JVEST¬
DAHL i andra delen uti deß Uttydmng hfvev derma B. B.
i. Gap. 1. Jf. omformaler : fe bärjernte II/. Fortfätningen af
Strödda befvarade Lagfrågor, utgifne af Herr jlOH. ELERS*

Jemnfårelfe, emellan XVI. Cap. /. if. G. B.
Jamt XII. Cap. 9. /. A. B.

Når et barn af fin fader eller moder under deras
lifstid något i löft eller faft bekommit; hvaröfver ej
något quitto bref finnes, at det år hemfölgd ; och de
tndre barnen påftå det vara af värde, och at det på arf-
vet bör beräknas; få frågas huru fådant må rätteligen
fkiljas: bågge beropa fig på hvar litt af berörde La¬
gens rum; bågge hafva andra fkål å fin lida, i thy at
det ena barnet kan vara lika beråttigadt til förmoner
fom det andra, eller och at föråldrarne ej må betagas,
til at gifva utan beräkning til barn fom de kunna för
lydnad och flere dygder ålfka, når de det få^til främ¬
mande obehindrat, jemnför 4. jf. i XVII. Cap. A B. Den
ena fåcrer at beräkningen bör vifas med quitto, den an¬
dra at gåfvan bör beftyrkas med bref. Derutinnan år
Laoten klar,at den arfvinge fom något redbart til fkänks
bekommit, utan tydeligit förordnande , huru dermed
förhållas bör, af fådan befkaffenhet, at det ej kan an«
fes höra til kläder eller upfoftran, bor med fkrifteligit
bevis i anledning af I. Cap. 2. jf. J. B. och ofvanfkrefne
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Lagens rum; eller vitnen enligir XVII. Cap. zp. jf.R. B»
bevifa, åt fång deraf år gåfva til evårdelig ågo, eller
af varm hand, fom man fåger. Finnes fådant bevis
tydeligit få år faken klar; finnes det ej bor det beräk¬
nas under arfi Men tvift kan dock upkomma fafiån be-
vifi blifvit, at gåfvan år giord utan vilkor, eller nå¬
got uttryckeligit förordnande * om den firidiga faken
år af vårde eller icke. Anfer man Lagens ändamål få
finnes, at hufiru barn och arfvingar, flå likafom i me¬
ra tvång ån främmande, hvad gåfvor och föråringar
angår; hvilket vi hålla före til den ändan yara lkedt,
at vånfkap, förtroende och förbindelfe må man och
hufiru famt nårfkyldte emellan icke bibehållas af vin¬
ning, lego eller belöning, fom ofta fker främmande e-
mellan; utan bero på chrifiendom, dygd, kårlek, na¬
turlig ömhet och årkånfamhet: barn, makar, fyfkon
eller bolagsmän Ikulle medelft båttre tilfålle af dageli-
git umgänge eljeft kunna förledas at gjöra andra fkada
på et fått, fom foga kunde råttas, få frarnt Lagen der-
emot icke hade fatt behöriga fkrankor. Lika befkaf-
fenhet år det åfven med brott. En tienare fom år o-
trogen , en husbonde fom öfvar oloflig beblandelfe, en
flåchtinge fom begår lågersmål med fiere, åro med hår¬
dare ftraff hindrade ån andre, på det at tilfålle och be-
quåmljghet at åftadkomma och dölja mifshandelen icke
må gifva anledning til fådane ogierningars foröfvande,
fe XLTL Cap. jf. /. Lill. Cap, jf. och LFM. Cap. Ms. B.
Således fynes ofs ofelbart vara-, at blotta befittningen el¬
ler innehafvandet af en fak af vårde, fom årkånnes va¬
ra fkånkt af den, fom någon med flere år arfvinge til,
icke kan utefluta de öfrigas rått deruti. Men hvaraf
fkall man fluta om det ftridiga år af vårde eller ej? et
vift antal penningar kan hår icke, efter vår tanka, ta¬
gas til grund: det fom fynes ringa uti et rikt och för-
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moget hus, kan ftiga högre ån al förnögenheten i et
fattigt bo. En vifs utmärkt fak; tjenande antingen til
åminnelfe, eller til annat vift åndamål, kan ibland för
den ena vara högre at fkatta ån for den andra, och
for en arfvinge mera ån for en fremmande. Flera fmår-
re gåfvor åt några arfvingar, kunna åfven giöra anfe-
enligit mera, ån ftorre gåfvor åt en. Med en arfvin¬
ge, fom giordt någon befynnerlig tienft, t. e. haft vård
om den iiuka under defs ftukdom, utfördt råttegång,
bevakat angelågenhet; eller giordt framför de andra få-
dant fom eljeft koftat utgift, anftår det de öfrige , en-
ligit pracepta honefli £r decovi, at ej vara få nogräknade.
Når nu af detta alt följer, at det bör ankomma på do¬
marens beprofvande efter omftåndigheterne, få fynes
det vara billigt; och åga någon laglikhet, at i et fat-
tigtbo förklara det för mindre vårde, fom Lagen ftad-
gar för de fattiga, eller at vara deras andel; hvilket år
enligit med § /. i KongU Borordn. är 16#8. den 21. Ottober
och XVII. Cap, 4 §. H. B. 4 år. af hvarie tco dal. fom
hela boet rätteligen fig heftiger til, jemnj\ Forfla Fort-
fåtningen af Strödda Befvar. Lagfrågor utgifnc af Herr J.
KRULL pag. 4.

Något til uplysning af 1IL Cap. 2. /. Å. B.
Lagen har uti detta Cap. och §. ftadnat uti jure re-

prcefentationis vid brodersbarn, på det arfvet ej fkulle
för mycket komma at delas, och i få många delar, at
de med få ringa ej fkulle merendels betiente varda.
Men uti den neaftigande råtta linien år en annan be-
fkaffenhet, få at den i anfeende til mångfaldiga orfa-
ker, bör 1 ftorre förmon åga, jemnfor femte Fortfatt¬
ningen af Strod. Befvar. Lagfrågor, utgifna af Herr JO¬
NAS SAM. LEJONSTOLPE.

Nä-
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Något om fardog i anledning af XVI. Cap.

f. /. J. B.
År råknas flerehanda; fåfom det vanliga året, hvil-

ket tager lin böljan dm i. Januarii, det få kallade Prå-
fteåret, Tom börjas med den /. Maji\ Kyrkoåret med den
i i Adventet j Legohjons året, fe XIV, Cap. H. B. och Far-
dagsåret med den 14. Martii å Landet nu för tiden, och
t btaden 2 månader före ftemnodag, om våren, den
fidfta dag i famma månad, och om höften, den fidfta Se¬
ptember , fe 1. 5. §. §. i bemalte XVI, Cap. Men tilförene,
enligit XXIV. Cap. J. B. L. L. var thorsdagen före mid-
fafto Söndagen fardag å Landet, och efter Stadslagen
Påfk och Michaelis tid, fe Kongl. Förordn. om fardag ir
i Stockholm den 30. Ottob> 1674. Warandes och denna far¬
dag fom hos Lagvitre namnes dies itienum eller commi-
grationum lempad til lego och hyre contra&er af faftig-
heter i gemen, få i Staden fom å Landet, förnåmligaft:
i anfeende til åkrens vård och Ikotfel, famt för höft-
fådets fkull. Wi mårke hårvid at månaden Mars, har
af den Hednifka Krigs-Guden Mars, fom troddes vara
Romuli, den Rosnerfka monarcbiens Stiftares, fader, fådt
fit namn 3 hos ofs af Ibori månad Tborre, Thhrre eller thyr%
fom år det famma fom Martius. De Danfke kalla den
7hors maanad, och Ißändarne bltjda manad, efter fom den
ftrånga väderleken i denna månaden gernenligen börjar
vara blidare. På Tyfka heter den Merts rnonats af mehrt
eller mehren af dagarnes tiltagande. Således år Lagens
åndamål med utfåttiande af fardag, at hvar och en
landtman, med hvilka vi förftå en fådan, fom idkar å-
kerbruk, gernenligen med eget folk och afvel, må ny-
tia fit nerlagde förlag och arbete med tråde, hågnad och
fåde, famt at ingen må honom deruti rubba och förför¬
dela, få och at jordbrukare, fom Lagen kallar bonde u-
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ti Cap. j. §. B. och år förfedd med dragare och
åkerredlkap, må kunna vara förvifiad om hemftålie, famt
ämne til fin handtering; hvaraf den nytta följer,at åker-
bruksnåringen fåfom den angelågnafte, kan med defs
vårktyg, dragare, folk och anläggande i trygghet fore¬
tagas och fortfåtjas ; och det få mycket mera, fom
landtbrukets vanhåfd år firidande emot Lag, fe XXVII.
Cap. B. B. Hvarfore och fardag åfvenledes derfore blif-
vit förund,' på det innehafvare af faftigheter, må haf-
va yttermera råderum at de famma bruka, bygga och
förbättra. Hvad nu vidare fardag angår, få åtniutes
den af panthafvare, fe IX Cap. 9. §. J. B. af landtbo,^
XVI. Cap. 2. §. ibid. af hyresman, fe ij §. ibid. Af Bo-
ftålshafvare , fe Kongl. Refal. den 17 OSi. 1727, af Bergs-
mån , fe Kongl. Refol. på Bergslagens befvdr den 17. Novcmb.
1741. §. 20, Huru fom de i Staden niuta fardag , hvars
hus i mät gå; och de å Landet få fitta quar uti tre må¬
nader efter utmätningen, fe V. Cap. 8. § U. B Der-
emot gifves icke laga fardag, åt den fom från hemma¬
net vråkes , fe XVI. Cap. 4 §. j. B. Den famma niuter
ej eller Kronorufthållare, fom ej behörigen preefterapra-
fianda, fe Kongl. Refol. på Krigsbefälets befvår den 27. jun ii
år 1720. §. j. Så tyckes och ofs at fardag ej eller äger
rum når man t. e. för en vifs fumma penningar om å-
ret, leger en äng o. J. v.

Jemnfbrelfe emellan XVI. Cap. 16 jf. J. B. famt
XIII. Cap. 2 /. H. B.

Desfe lagar fom vid förfta påfeendet kunde fynas
ftridige, förenas låtteligen , når man befinnar,^ at den
fenare angår allenafi: lösören, fåfom fartyg, åkedon,
håfl: m. m. af hvad namn de vara måge; men den för¬
ra; Jord, hus, gård och tomt å Landet eller i Staden,
enligit 4. §. uti XIII. Cap. H. B. Icke defiomindre yppar



& ) C ^
fig den fråga; om icke denna fenare Lag mi följas,
hvad jord och faft ågendom angår, når icke någon af-
rad eller lego år betingad, fom ofta fker med fkatte-
jord, t. e. man får nyttia den endafl for utfkyldernas
erlåggande; fåfom och om icke den giordt fig til boter
förfallen, fom vetandes med öfverbiudande hyrdt hä¬
ftighet, hvilken förut til en annan varit utlegd. Bag¬
ge fynes off kunna hefvaras med ja, få at nar et för¬
drag eller afhandling, angående någon egendom, eller
tienft år emellan tvånne eller flere ingången , få har
hvardera et jus quafitum eller förvårfvad och ftadgad
rättighet til faken, fom med enderas ändring icke kan
ryggas; utan bör fåfom den fluten blifvit med ömfe lå¬
dors famtycke håfvas, om någon ändring deruti fke fkal,
Som nu den af de förft tingande felar, hvilken annor¬
lunda med ågendomen förfara vil, ån han låfvadt och
fig förbundit hafver, hvarföre han med ftraff bör an-
fes, antingen efter tydelig Lag eller laglikhet; fom, ef¬
ter vår mening, i detta mäl finnes. Sa måfte och den
hvilken med intrångande och öfverbud vil förleda äga¬
ren til det fom år olagligit, åfven få vål hvad faft å-
gendom , fom mera år, fitt tilbud umgälla, fom med
löfa fakers förvaltning, hvilket mindre år.

Något om 2. och 4. /. /. uti V. Cap. Str. BJ
At fpöflitande år infkrånkt til fyratijo par, år, fom

vi mene, icke juft grunden tagen af Judarnes maner, hos
hvilka de brotsliga dock fingo et flag mindre, för ln-
ßrumentets befkaffenhet, fom då dervid brukades; utan
når en delinquent år faftbunden, fä at han ej kan und¬
vika något flag, eller deras fvårhet, fåfom vid gatulopp,
ooh den fom förrattar exfecution låggcr med den alf-
varfamhet handen vid, fom $. §. i detta Cap. fager, kan
den brottsliga föga mer tåla; Guds Leg uti V\ Mos. Boks
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XXI7, Cap. 2. och v. v. innehåller ock, at man ej /kal flå
fin broder, at han varder ftyggelig; fördenfkul hafver
Lagftiftaren ej lladgadt flera ån fyratijo par. Quinnor
åro gemenligen klenare och fvagare til kroppen, ån
månnerne; hvarföre och en fådan deras kröps befkaf-
fenhet vid deras ftraffande år vorden anfedd, få at de
altid til ris/litande blifvit dömde, men icke til fpö, och
derföre jemnvål antalet af rifen blifvit modererade mot
/pö for mannen. Hvad åter den i Lagen brukade åt»
fkilnad i månadernes räknande , fe XXX. Cap. 4. §. R. B.
få år til mårkandes at vid brottmåls afftraffande har
Lagen folgt den uträkningen af dagatalet uti hvar ve¬
ka, och deraf följande manaders långd, befynerligen, af
den grund, at når ffraffet af vatn och bröd få adpliceras fom
det lig bör, knapt någon kan uthärda med flera dagar,
ån tiuguåtta, hvilket och af förelupne exempel bevisligit
år. Ofs år dock icke af fordna prxjudicater obekant,
at delinquenter blifvit dömde til B. a 9. vekors fpifande
vid vatn och bröd; I anfeende hvartil den frågan blif-

ver öfrig, om behörig upficht af den, fom exfecutio-
nen vårkftålla bordt, år vorden brukad.

G, A. A.


