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Min Huldafta Moder

Da jag nu fbrfta gången for almånheten utgifver et profaj de inficbter jag under den Jramfarne tiden mig får-
varjvadt\ jores jag billigt på den vördnads fuliafle åtanka
utaf den, bvilken, naß Almachten , jag bor %ilfkvifva alla de
fårmonerflag til närvarande tid åtniutit, nämligen min Hul¬
dafta Moder. Jag ville nu upräkna alla de vålgferningar och al
ömhet, fom min huldaßa Moder mig ertedt; men ehuru lifli-
ge intryck hvart och et vedermåle deraf giordt på mitt hier.

och ehuru ömt hugkomßen af dem bos mig bevaras? nod-
gas jag dock, emedan deras upräknande fkulle borttaga for
mycken både tid och rum, dem jörbigä. Nog af, jag vår¬
dar min Huldafta Moders godhet for alt, och jåledes äfven
derfårc, at jag genom deff vård om mitt väl blijvit i ftånd
fatt, at utgifva detta Academifka Lärdoms prof. Jag tilläg¬
nar det derfore i al bdminkhet med aldra flårfta fkiäl, min
Huldaßa Moder, icke fäfom nägon afbetalning for den flora
moda Min Huldafta Moder får mig haft, utan fåjom et be¬
vis af den vårdnad, bvarmed jag til mit (idfia framhärdar
at vara

Min Huldafta Moders

Lydigfte Son
CARL WILHELM' AURELL.
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Något til uplysning af V. Cap. is, /. J.

Begynnare uti Lagfarenheten plåga gemenligen ftötafig vid denna §., och ftadna i tvifvelsmål om den
tid, fom Lagftiftaren velat utmårka med de orden förr
och efter Thomas dag, af den orfak, at få fnart Thomas
dag år forliden, få åro följande dagarne, alt til nåfta års
Thomas dag, i hånfeende til det förflutne årets Thomas
efter och i hånfeende til det tilkommande årets Thomas
dag, förr, hvadan hvarje dag i hela året i vifla hånfeen-
den kunna fågas vara både förr och efter Thomas dag.
Någon torde vål fåga at om man härvid tager hvarje
år for fig, få följer onekeligen, at deruti gifvas dagar,
£om med fkiål kunna fågas vara både förr och efter Tho¬
mas dag, nämligen alla dagar ifrån d. i Jan. til d. 2r.
December åro för Thomas dagen, och alla dagar ifrån
d. si til och med d. 31 December åro efter Thomas dag;

"

men emedan Höftetigen enligit II. Cap. 1 §. JR. B. jem-
fördc med Kongl. B. d. 13 Jan. 1757 innan Thomas-
måflodagen böra vara flutade, och de derpi följande
Vintertingen icke börjas förr, ån efter Tiugunde dag
Jul, famt Ting fåledes aldrig hålles efter Thomas dag; ty
fkulle man, vid antagandet af et flikt råkningffått, ådaga¬
lägga den tanka, at Lagftiftaren ftadgadt en omöjlighet.
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Detta Lagens rum år af enahanda befkaffenhet med
många ofrige, hvilka vid forfta påfeendet fynas morke; at
det båffc förklarar fig fielf. Uti denne §. omtalas detvån-
ne vid egendomars af och tillrådande betydelige tide-
punwter, upfågelfe och fardagen, af hvilka upfågelfen
bor föregå, innan landtbo kan forplichtas, at flytta ifrån
egendomen. Och ehuru vid ^frågan om återbördad
jords aftrådande, upfågning år åfverflödig, emedan kiö-
paren genom den ågågne flåmning nogfamt blifvit un¬
derrättad om bördesmans åftundan, at fielf komma i bi-
fittning deraf, och domen i faken tienar i flållet för fielf-
va upfågningen ; finna vi dock, at famma hufvudfa-
kelige tider hår åro i acht tagne: hvarföre vi icke kunna
anfe detta lagens rum annorledes, ån fåfom et undantag
ifrån Lagens generelle fladgande om fardag uti XF1. Cap.
5. §. J. B: Nu vil landbo (ig ifrän heimnan och dejj bruk
Jaga, eller jordägare landbo (in ; giore tbet med tvånne goda
nian förr Thorme dag ett äry förr än giftoßemna är ute-i och
(itte fedan landbo qvar det fbljande äret, och på det andra >

*

til fiortonde dagen t Mars manad. Defle Lagens bågge flad¬
gande åro val mycket fkiljachtige; doch flamma de
dåruti ofverens, at den af flyttande fkal fitta quar, åt-
minflone öfver en upfågnings eller Thomte dag, fedan
han blifvit upfagd, antingen genom tvånne gode mån^,
enligit XVI. 5. §. eller genom dom efter V. Cap. 12. §.
famma Balk. Och aldenflund upfågning bor föregå far-
dag eller afflytning; fårdenlkull jemte det vi förut an-
fördt, år det ganfka tydligit, at den tid, fom år emel¬
lan Thoraae dag och den fiortonde Martii, bör råknas,

och
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och uti detta Lagens rum anfes vara efter Thorax dag
famt den tid fom år emellan d. fiortonde Marth och

tiugu föcfta December, förr Thomas dag. Så at om jord
domes i bord emellan Thomas dag och d. 14 Martii af-
flyttar kiöparen ej vid nåda fardag; men domes den i
bord emellan d. 14 Martii och Thomas dag; då {kal han
nåfta fardag afflytta. t. e. A. har til Hoftetinget år 1779
inffåmdt B. ,Fat f börd til honom afflå et hemman: fålles
nu dom i faken vid (amma ting A til förmon, iå borde
B vid midfaflan 1780 flytta derifrån; men om bördes
tviften då blef upfkuten och ej förr ån vid Vintertinget
1780 afgjord, få bör B den til innevarande års midfafta
befitta; emedan dårom blifvit dömdt efter Thomas dag:
åfven fom B, om dom ej fallit i faken förr ån vid 1780
års fommarting, d. 14. Martii innevarande år bör afflytta;
men af den grund, at jorden år dömd i börd för Tho¬
mas dagen 1780. Se vidare härom Siunde fortlåtningen
at flröd, befvar. Lagfr. utgifne af Herr A.. N. Weflerberg.

Anmärkningar vid Vill. Cap. 1. /« J*
Ehuru naturen inplan tadt hos månnifkan {förre kier-

lek och valvilja för deff egtn affoda, och dem, af hvil-
ka hon hårleder fin uprinnelfe, famt med henne bafva fam-

'ma flarn, eller med andre ord, emot barn, föråldrar och
flåchtingar ån emot andra; dock likväl förete fig icke fållan
fådane exempel, fom vifa och bevifaat famma naturliga
drift kan minfkas och aldeles förquåfvas; åfven och våndas
til andre perfoner. Orfaker hårtil kunna vara dels verk-
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lige dels inbildade, och hånledas dels ifrån den ena fi-
dan, dels ifrån den andra. Men det år utom vårt åndamål,
at ingå uti vidlyftig underfokning dårom. Igenom en
flik kallfinnighet och utflocknad kierlek for ens nårma-
fle blodsforvandeer kunde låtteligen hånda, at den ena
familien efter den andra fkulle från den ftorfta vålmåga,
nedfånkas uti en ulel fattigdom, få framt icke Lagftifta-
ren, i fynnerhet til årfda faftigheters bibehållande inom
flächten , vidtagit åtfkilliga forfattningar hvarigenom en
mindre våltånkt medlem deraf hindras, at der ifrån fkin-
gra en jord, på hvars forfkaftande, han icke mer ån
defl efterkommande örbefadt. Sådane medel finnas uti
XI. Cap. 7. §. G. B. XVir. Cap. 1. och 2. §. §. A. B. III.
Cap. i. §. V. och VI. Cap. IX. och FL11. C. C. 1 §. J. B.
hvilket fidftnåmnde rums förklaring hår egenfeligen år
vårt åndamål. Uci denna §. år val al gåfva af arfvejord
fårbuden; men emedan Lagftiftaren formodadf, at fådant
icke deftomindre kan hånda, få har Han lemnadt gifva-
rens barn och arfvingar macht, at, fedan gifvaren år
död, gåfvan återkalla. Och ehuru ej något vilkor hår-
Vid år bifogadt, hvaraf man torde falla på den tanka,
at ehvad aötus, foro föregått, fkola dock arfvingarne
åga macht, at gåfvan återkalla; dock aldenflund Lagen
uti FL Cap. 4. §. J B. ftadgar at omyndig dåreft han ej
i rätter tid foker i bord återvinna bortfåld arfvejord, in¬
gen rått-ghet hafver, at vidare derå tala; och både gåfva
och kiöp åro laga fång, fe /. Cap, 1. §. J. B, hvarå up-
bud och fafla icke vågras; fördenfkul och om gifva-
sens arfvingar, i håndelfe den, fom gåfvan undfådt

der-
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dermed lagfara låter medan gifvaren ånnu lefver, icke
föka, at den på Jagligit fått inom förefkrefven tid,
vindicera, utan behörig fafta åkommer, den ingen enli-
git XXXI. Cap. i. §. R. B. utan Konungen åger at håf-
va; altfå år vår tanka, at detta Lagrum få bör förflås,
at arfvinge efter gifvarens död åger macht, at återkalla
en bortfkiånkt arfvejord, få framt någon laga a&us
fådant icke hindrar.

Något til vidare uplysning af famma Cap. och /.

Naturliga Lagen ålägger vål hvar ock en, at efter
förmågan tiena fin nåfta, men famrna lag förbinder åf-
ven den fom åtniutit någon tienft, at vifa fin tackfam-
het tilbakars, i fynnerhet då fråga år om få kallade offi-
cia imperfecta. Hvarföre och då giorde tienfter icke böra
lemnas olönte och förtjenfler obelönte och utvågar der-
til ofta fela; famtarfvejord,arfvingarne til fkada icke fårbort-
fkiånkas eller förlålias, har Lagfliftaren lemnadten jordäga¬
re, fom icke åger aflingejord, tilflånd, at, åt den, fom trogen
tienft giordt, hvarunder man och huftru icke förftås, e-
rredan de fåfom ett kiott anfes, och ingen kan fågas tiena
eller belöna fig fielf, på defs lifstid förlåna något, det
år, ett årdft hemman. Och faflån en del hålla före, at
pröfningen huruvida lånetagaren giordt långifvaren tro¬
gen tienft eller icke , endaft tiikommer den fednare,
utan at hans arfvingar, allenaft han fielf uti förlånings
brefvet föiklaradt, at förlåningen fkiedt för trogne
tienfter, åga någon talan eller bevisnigs rått emot

3 M lå-
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lånetagaren * åro vi likväl, efter den anledning t. §. i
detta Cap. gifver, af annan tanka härom. Det finnes
månnifkor, hviika hyfa et få flört hat til fine arfvingar,
at de icke unna dem det ringafte af fin egendom , utan
flråcka alt fitt bemödande där hån, at den förfkingra.
Vi hafve exempel på flike, hvilke, når krafter och tilfål-
le for dem flelfve felade, valdt fig medhielpare til utfö¬
rande affin forefats, hvilken fluteligen, fåfom belöning
for flik trogen och med gifvarens afficht öfverenftåm-
mande tienft, fått förlåning af den quarblefne arfvejor-
den. Men det år icke nog, at lånetagaren tient lånegif-
varen; han bor med famma tienfl icke fkada defT arf¬
vingar; ty om det befinnes, at de eller förfla arftagaren
deri genom blifvit förfördelade flår det dem fritt, enligit
2. §.; detta Cap. at gåfvan återkalla, om Domaren pröf-
var den vara förvårkad. Således äga en gifvares arfvin¬
gar rått at bevifa, det en lanetagare giordt dem otienfl
och fkada, och Domaren at pröfva en flik deras talan ,

hvarvid lånetagarens foregifvande och lånegifvarens er¬
kännande, at lånet blifvit gifvit för trogen tienfl, nöd¬
vändigt åfven måtte fkiårfkådas; helft det förra utan

*

det fednares motfåttjande icke kan afgioras. Hvarföre
vi ej annat kunna ån flufa, at oachtadt lånegifvaren för¬
klarar en förlåning vara fåfom belöning for trogne tien-
fter, äger dock Domaren, enår arfvingarne derå klandra,
at pröfva, huru vida lånetagaren giordt lånegifvaren och-
dem trogen tienfl eller icke; lamt i anledning deraf,
utlåta fig om lånet år forvårkadt eller icke.

Skulle någon påftå at i 2. §. af detta Cap. egenteli-
gen-
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gen talas om fådane gåfvor, fom gifvås af valvilja och
"någon fynnerlig adfe&ion och boijelfe, få åro vi ej eller
med dem af lika tankefått. Lagftiftaren har icke lem-
nadt någon 'tilftånd at bortgifva eller förlåna arfvejord
åt någon annan ån den fom giordt trogne tienfler, hvar-
fore åfven i denna §., efter vår menings talas om en flik
forlåndt jord, ehuru lånetagaren, fedan han lånet undfått,

på hvarjehanda fått, genom få vål lånegifvarens
fom defT arfvingars fkadande, kunnat

gjora fig forlåningen förluflig.
G. A, Å.



 


