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MIN HULDASTE FARBROR och FASTER!

A for et verkfamt nit och får en länglig moda,
Ej hämta, annan frukt, ej fiovda annan groda
Ån blott at ha beredt en annans framtids' väl.
Det kan i Edra brbß, J Dygdens ägta Vännert
En hugnad fprida ut, Jom ingen annan känner
An den, fom fatt med Er en lika ädel. fjäL.

Ån mer i det är en lättr fom tilhbr den och Eder^
At får Er ömma värd ej njuta annan heder
An deny at ge Ert Namn ät profvet af min fiity
Och aty när det med Dem i glam[ka jes forjvinnax
Dock altid i mitt brbß den i'äga oqvafd finna 3

Som Eder ömhet tändt uti et tackfamt nit..

MIN HULDASTE FARBRORS och FASTERS

Odttijuknfle Tjennre
JOHAN JOACHIM UHR.
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Ovi Boråsratt och Giftorätt i hbrdkiopt egendom,
i anledning af X. Cap. G. B. och IL Cap.
J. B.jemférdt med XVII. Cap.j.jf. A.B.

Sedan man och quinna blifvit fammanvigde, egerhvardera giftorätt i boet: efter landsrätt, mannen
tvådelar i årfda och forvårfda losoren, ehvareft de fin¬
nas, famt uti all under åchtenfkapet forvårfd fafl egen¬
dom , och huflrun tridjung; men efter Stadsrätt hålfcen
hvardera, i både loft obh fafl, årfdt eller förvårfdt,y£
X. Cap. G. B.

Nu fom lagen icke få uttryckeligen ftadgar om
bordktöpt egendom, och huru dermed förhållas fkai
vid bofkiften i anfeende til giftorätten, och olika
praxis, kan hånda, hos delningsmin , i fådane fall
deraf kunde upkomma, i få måtto , at en del torde
flråcka den famma til fielfva egendomen, andre åter
allenaft til bordefkillingen, få hafva vi trodt icke obe¬
näget uptagas, om ock vi vår tanka, fåfom et Acade-
mifkt fnilleprof, ofver detta ämnet våga afgifva.

AC hår icke kan vara någon fråga om bördkiopt e-
gendom i fladen, år ;få mycket tydeligare, fom gifto¬
rätten efter fladsrått, flråcker fig lika til all flags inom
ftadlens domfäga varande egendom, fe nämnde Cap.§. 5.
utan til den fafla på landet, fom under åchtenfkapet an¬
tingen bördas eller kiopes inom någondera makans bord.

Men förut torde likvål vara nödigt, at något nåm-
na om ordets bord från hedentima håmtade bemårkel-
fer: om bordsrått, defs uphof och befkaffenhet.

A a 2 Hvad



) 292 ( $$
Hvad nn bemalte ord angår, få har det både i gemen

och i våra gamla lagar flere uttydningar, ak fom det af
finn åtfkillige flamord hårledes. Når det kommer af föda,
parere, gignere, generare betyder det folier, fe IVeflm. L.
A. B. C XXIV\ Jak ar medb barne ok hyrd bonda mins:
ddrtil med flåchlfkap gens fen fannha, fe Jord. B. L. L.
IV. Cap, var bon, jorden, eij laghliga upbudbin ocb lagh
ftåndin, Iba gänge åter i byvd, fe. /.,0. Så utmärker det ock
jus retra&us gentilium, hvarom vi nu til någon del tala,/?
*7. C. §.i.i naß förutnämnde B. Dela, d. å. t vifta, men om Byrd
m. m. och VI. Cap. §. 3.J.B. Likaledes når famma ord
leder fnt urfprung från böra hvadan börda , innebar det
fordom onus probandi, d. å., fkyidighet at bevifa, fe Helf.
L. Fl. X. lingm. B. bar man vittni ok fyller eij byrd fina,
d. å., om han ej lagligen fullgjör fin gående ed, m. m.,
och andra dylika lagar af fådant innehåll.. Vi tiiiågga
allenaft Tjiifm. B. XXII. Cap. L. L. komber then fom he-
molar figb tilf d. å, kånnes vid, fåger lig höra til, Tim
bafvi then byrde fig å baak tagher, d. å., vdå fvarar han
före om det år tjufve gods. Men når ordet börd kommer
af hora, v il det Tåga det famma fom prseflandum, ord¬
ning, fkyidighet at gjöra det eller det, då det heter:
det år min börd, vårf, eller förrättning, hvadan ordet
inbördes, fe Cap. II. §. 8. G. B. hånledas kan. Ofs år
icke eller obekant, at börd underftundom ock tages för
lös egendom, fe det teftam. hvarom AfTefT. Djjkman for¬
maler i fine Actiq. Ecclef. f 210: Vara odalsb&rd fom vi
I)afvom til Veßerhus, d. å. årfda lofa egendom: fåfom en
och annan gång fjelfva jorden, jundns, dermed förflås,
t. e. i Kvrk. B. Helf. L. XIV. Fl: Teflament giwi hvar åpti
finum vilja, af tby gots fom ban aflat, och 1. §., d.f. fl. afgam*
blå byrd finni ma ban eij mera giva m. m. jemf.XlV. Fl. fam¬
ma B.L.L.; hvareft gamla byrd i famma mening ock fö¬
rekommer. Vi balk onödigt at nåmna flere.

Den



) 293 ( H
Den hugnad at hos fina efterkommande likafom fe

fin varelle ftråcka fig fram om grafvens granfor, och den
deraf månnilkor i almånhet medfödde å*rå fil deras bi¬
behållande och välmåga; och at fåledes hvad idoge för¬
åldrar och förfäder til iådant åndamål med (Vett och
ofta mycken möda , lofligen famladt, fårdeles fa-
fiigheter, måtte få vidt fig lagligen giöra låter , blifva
bibehållit inom deras flacht 5 hafva, jemte andra orfa-
ker, utan tvifvel, gifvit anledning til bördsråttens Up¬
hof, fora år den, fkyldenpån a*f lagen iemnade förmon,
at få återkiopa den årfda fafia egendom, (om af annan
fkyldeman blifvit bordåid, fe J, B. cap. Fl. §, i.

Hos ols, lå vål Tom hos andre folkflag, finna vi
den ftadgad i deras.åldfia lagar3 ehuru den i gemen för¬
håller fig olika på olika fiållen. Redan hos Judifka fol¬
ket har den varit i bruk, fe 111. Mof. B. XXV. C. 25. v.
Om tin byoder varder fattig ocb fdljer tig fina ägor, och hans
nåfte fiyldman kommer til honom, ocb vill lofat, ja fall han
ibja thet hans broder falt bafver\ och var den bördemannen
altid öppen, i anfeende til fart egendom å landet, men
i Raden hade han endaft et års tid til lofen■> fe 28. och
29. verf. i famma Cap. a). At den ftråkte fig icke allenaft
i up och ncdfiigande linien utan ock i fidolinien, åtmin-
fione til fierde led, kan fiutas af Propheten Jeremies 32
Cap. 7 v. Sij Hanameel Salluvi fon t ins Faderbroders kom-
vier tili tig och [kall Jaga: käre köp tu min åker i Anatbot,
ty tu hafver nåfla bördesrätten tber tilfi at tu Jkall köpa
honom, famt at clen fom var nårmafi i arftåchten åfven
var nårmafi: fil börden; fe, ibland flere J. D. Michaelis
Mofaifches' Recht, II Del. p. m. 24. och följ. famt Ruths
Boks 4:de Cap. Huru den fkall ifrån Hebrseerne kommit

Aa 3 till
a) Huru vida den tillika haft en annan nffichr, horer nu idke hit,

fe Lraml. Lagman KÖNIGS Anmärkning, til II.dra Tor/ten af defi Lärdoms
Ofningar fid. 197, ocb följ.
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till andra folkflag, fe Loccenii Syn. ffur. Diff. XXI1 §.
ii. At den ock hos de Locrenfer brukades, vicnar åfven
Aristoteles Je V. Cup. i IL B. af defs Boiit. Hos de gam¬
la Romare, hvilkas husbondarått var få vidflråcke at en
fader kunde ock efter godtycko flächten arflos göra, och til
främmande bortteftamentera al fin egendom , utom hu-
ftruns hemgift, egde val egenteligen få kallad bordsrått
icke rum; dock finna vi hurn forgfålligt åfven detta fol¬
ket varit, at inom flachten bibehålla deras förfäders e-
gendom, om icke forbundne af lagen, dock utaf Reli¬
gionen, på det flåchten icke fkulle läkna fina husgudar
och grafftållen, fe L. 38. cjr. de rei vindic, jemf. L. 22 C,
de adm. tut.

Hos våra grannar de Tyfke, utan 8t nu något näm¬
na om de Danfke och Norrfke, har den åfven på fitt
f åcc icke (om Juris Communis, utan Sracutarii varit ftad-
gad. Således var det efter gamla Saxifka lagen forbu-
dit, at utom nårmafle fkyldemans famcycke, på hvad
fått lom håldft, förfkingra icke allenafl: arfvejorden, utan
och dertil horande lifegne bönder, glebce [adfcripti; och
om få fkedde, egde nårmafle fkyldeman rått at återkal¬
la den. Det famma galler ånnu annorflådes iTyfkland;
dock få, at fåljaren nu mera icke år fkyldig at fåga
bordemannen til; och at denne, om han vil njuta fin
rättighet til godo, måfte til kjoparen icke allenafl: betala
kjope fkillingen, utan ock alla på egendomen gjordo
nödiga förbättringar, åfven fom han inom natt och å~,
fedan han om kjöpet fått kundfkap, bör utföra fin talan,
jemf. Hein. EL Jur. Germ. Lib. 11. Tit. II. §. 162. och Tit.
X1F. §. §. 112. och 114. d.f fl.

At våra förfäder ej heller varit mindre angelägne,
at inom flåchten bibehålla den jord och fafta egendom
fom de af fina flamforåldrar årfdt, derom vitna få vå¬
ra åldfta, fom medeltids lagar. Antingen fådan jord

fkul-
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fkulle fåljas eller forpantas, var altid fåljaren eller lånta¬
garen förbunden at fornt hembiuda den bördemannen,
och var icke en gång Regenten frikallad det ifrån. An
fdfja vil jord fina , tha fkal bjudhe Arfvd finum, je It7. G.
L. f. B. Fl. Fl. i början. Nu vil Kwmnger eghn, d, å., jord,
fina fdlja, Han fkal frdndum finum bana aterbjuda fva han
fum bonda fe U. G. L. Egbna Jalur h Fl. princ. och fåledes
fådernes trånder, fådernes jord. Nu vil bonde eghn /al-
ja, tha fkal ban frdndum finum aterbinda fddhvenis frän-
dum , fadbrine, och modbrinis fråndum médbrini, fe 111. FL
d. f fl. jemf. L. L. Jord. B. C. 11, fom få i början lyder:
Nu vil man jord fina fälja, tbe han bafver med arjffangit,
tha (kall han å trem Hdreds Tbingom bona lagbliga Frän¬
dom finom upbjndba y fdåernes frändom fdderneoch modber-
nes frändom mbdberne b). Men var fäderne eller möder¬
ne jord kommen genom bakarf ifrån gamla börden, t.
ex. om moder årfde fin fon, fom förut årfdt fådernes
arfvejord , och hon fedan fålde famma jord , tå var vål
den jord börd underkaffad, men icke af hennes fåder¬
nes eller mödernes frånder, utan af defs döda tons få¬
dernes eller mödernes frånder, fe II. FL Årfd. B. Suderm.
jL. §. i. bomber bakarf i fyr an tridhi man bafver drft,
gange tha egn i hyrd, tha fum ärft var ut af* och var
det icke en gång tillåtit at afbånda fig fådan egendom i
^nöd och trångmål, fåfom hos förbemålte Locrenfér: nu
kan mannt nöd ti/komma ocb thrang, tha vill ban jord fina
fälja, bjudhe the jordb byvdbamaimum finum fyrft hema at
tbera med granna vitmtmy tbernaft at kirkiu med Sokna
vitnnm, ok [va a tbingt med tbinx vitnum, fe Suderm. L.
J. B. fl. 4. och åndå icke mer, ån til tre års föda :
Låter man jord fala , ga?nbla bördfina, ban fkal fkyldaftu

man-

6) Fordom holts et ting hvor vecka, fe VI. C. Tingvi, B. L, Z,..,,
dock icke helo året ofver, utan på tre terminer om året, fe VIII. C. 4,
f, ft. Håraf folgde at upbuden ej gingo få långt ut, jemf II. C, JR.,B..
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manmim (intim] bjudba fore grannuin ok kirkiu fokn, ok a
Tingt. JViljii tber aij kjopå ok aij lof till låggiå, Tha ma
han fåljd till triggid ara jodbo ck dij mera, fyr an han an¬
nan tima fkylddflå mannom med v itnum bjudber ok atfpor,
fupi fyr dr [ngt. Vilja tbe dij antha kopä, aller loj til gi-
a)ci, tha ma han faklåft jdlljå hvem han fiälver vilf fe Helf.
L. f. B. FL 1. och i Dale L. A. B. 9. §. Varder man Jva
gava l, el!a wbyvghir, d. d., gammal, tbat bau gittir
di bulpit fik , bind firi fokn ezinni , och andrum finvi, oc
tbridbiu (inni, them fiylddfiir dr ; vil di han ella andri fkyl-
dimen vidbtaka oc banum wppibaldba, taki tha lagha dotna
til oc gijvi ofkyldum mannnt fina egbur, Jum banum rvppi-
baldir, oc allu fyrgbir, och var åndå den nårmare at lo-
fa, (om-närmare var efeer avjtali, eller ndfier var arfvi
du dijva fkuldbi, utan, någon vifs förefkrefven grad, hvar-
inom denna rättighet fkulie fladna, fe J. B. L. L. C. VI.
och f. B. Upl. L. FL IL och fKedde löfen i äldre tider-ef¬
ter byrda budhi, d. å., efter det värde fom bordemannen
biuder, fe Fl. L y. B. Upl. L. c); dock likväl federroera ef¬
ter goda mäns värdering eller måtismanna ordom, trenne å
fåljarens och trenne å bördemannens fida, je 111, C. y, B.
L. F.; men lösnings ratten fträkte fig icke allenaft til arf-
ve jord, utan ock til den bördkiopta , fe X. C. S. B. Vil¬
le nårmafte bördemannen dä ej lofa, lä (kulle jorden up-
bjudas ä tre hundaris, d. å., håradstingi , fbrfl ena, fä an¬
dra och Ja tredje bordamanni; anmalte fjg ingen til bör¬
den inom delfa fre Ting: köpi tba then Jjudb, d. å.,
pung, crumena , hafver dutpäfla,fe Upl. L. j. B. FL 1, fom

dock

c) Våra Forfader hafva , fom redan fagt år , hnft mycken hog for
faft egendom, fåfom den i vilst affeende år den redbnrafte , och bidrog
til familiens (Ivrka, och heder til en de!; i fynnerbet den , fom någon af
flachten varit egare af. 1 följe håraf fkulle efter landsfed , jetnf. t. Cnp.
ti, R. Bfom fednn blef förvandlad ti! Ing, når en fådan, inom flach¬
ten varande, forytrades, hela flachten tilbiudas, jetnf, Yeßeras Recefs of
Hr 1527.
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dock (federmera blef for längd £ (il natt och jamlanga, fe
qemväl Dale L. §. ro. eller natt och år eher tredje up*
budet Je 11. C. J. B. L. L. och var denna tid af natt och
år förbehållen utrikes faren ifrån det han hemkommit,
öfvermage från det han fylt XV. år, och mö fiån det
hon gift blef, fe FUL C. §. i. i fidfin. Lag och B. varan¬
de lag (amma i kjöp fom i (kifte efter Sudevm. L. F. FL

B.
Efter vår nu gällande lag år mycket håraf åndradt,

få at (åljaren icke behofver hembjuda bordemannen den
arfvejord , fom han år fmnad at fålja, utan eger han
rättighet at öfverlåta den til hvem han vil> lofningsråt-
ten vederbörande arfvingar förbehållen, och det ayra-
ffe han gitter; dock åligger det honom til forekom¬
mande af underflef, at med ed fåfta kiopefkillingens
(forlek , om bordemannen fådant åfkar, fe FCap. 6 §„

B. hyars (kyldighet år at inom natt och år efter tre¬
dje opbudet nedfåtta i Ratten fulla kiöpelkillingen i det
mynt (om I kiöpebrefvet (lår*) eller ock framlägga på
infatte penningar fådane bevis, fom allmånt i Riket gal¬
la F. Cap. i. §. J. B.j och (åledes icke BancoAflfigna-
tioner, fe K. F. d. 27 Mart, 1730. m. fl., får ock icke
fkilhad gioras på verkeligit „ mynt ellej defs repräsenta¬
tiver, BancoTranfportfedlar, fe Kongl. Placat, d. 2%
Febr. och 23 061. af är 1745. fanit Kongl. Brefv. d. 4 Aug.
1762 och Kongl. Fovordn. d. 27. Nov. 1776; få at exce¬
ptio monefae hår icke har rum; men fkrifver bordeman
under kiöpebrefvet fom vitne, utan förbehåll af börden,
få anfes han hafva flillatigande, tacite> renuntierat eller
affagt fig fin rått, (e $. §. fCap. och B. **), hvilken i få-

B b dan

*) Detta kallas depofrtum juris, iå at mundklander ej galler, lik-
jnatigt ordlpråket: Den fom vil klandra, Jkall ha tidgot at jlamra med.

**) Annan fak tyckes vara, om han det (lutande kiopet allenäft åhört.
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don håndelfe tiifaller fiermare bdrdeman, varande den
närmare at börda, fom närmare år at faga arf; i up och
nedftigande iineen ? få långt den fhåcker fig, men å fi-
done til och med fierde led; dock få at de om obe-
futtenhet å mindre hemmans delar utfärdade Kongl Får¬
ordningar dervid i acht tagas böra, då den lom eger
florfta lotten utefluter den andra, och lotten, Jors judi-
ciaria, fkilje dem åt fora ega lika del, Je VL Cnp. i. och
3 § §• 7- B» emedan res hår år civihcer individua fe
F. Cap. 7.. §. UtJ. B. och fl. fl. men i bakarf råttar
fig borden icke efter den hvarifrån arfvet kom¬
mit, utan efter fåijaren, fe IV. Cnp. i §. J. B. for
egendomens confolidations fkull; åfven fom öfver-
maga, mö, vanvettig, utrikes faren, eller fången v nu
icke hafva andra fataler fig lemnade, ån hvad om bord
t allmänhet ftadgadt år4 fe 4. §./ Cnp. och B.\ och ftråc-
ker fig bordesråtten icke allenaft til egen arfve och
bördkiopt jord, ehuru dobbla blodsbandet hår icke forn
i arf anfes, fe llh Cnp, g §. Å B, utan oc^ ^ frålfe-
råntor , befittningsråtten å Krono Bergsmans hemman,
och Krono Rufthåil famt Skattevraks hemman, och til
Kronan forfallne frålfegods, fe Kongl. Bhds Stad"
gan d. 27. Junii 1720, Kongl. Förordn. d. 4 Julii 1739,
d. 22. Febr. 1749 , Kongl. Rejol. pd Alltnog, Befvår d. 10
Sept. 1743- §. 13, flnmt Rid. och Adel. PriviL d. t 6. OSb.
1723. §. 25. Och böra ej mindre famma fkyldigbecer
hårvid, fom vid annan jord i acht tagas* få at åfven 7 slå¬
dan bör-d, klander icke gäller utan med penningar, le
Kongl. Fårordn. d. 4. Jul. 1739. och 30. Sept. 1756. ån al¬
la frågor om bord afgioras vid den Rått, hvarunder
jorden lyder,, forum rei fitceyfe X. Cnp. 14 §. R. B.; ehu¬
ru depofmon plågar fke , der ftorffa delen af egendomen
år belågen , undantagande frågor om Krono Rufthåli ,
kvilke höra til Landshöfdingarnes och Regements¬

chef^
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Chefernes afflutande, hos hvilka bördemannen til be-
fittningsråtten bor fig anroåla, inom natt och år, ifrån
den dag annan Pvuflhållare blifvit infkrifven, och fam-
ma fumma, (om i tranfporten finnes utfått, i Landt-
Rånteriet inom förbemåke tid nedfåtta , fe ofvanabcropade
Förordningar af d. 22. Febr. 1749, ocb 30. Sep/. 1756.

Når nu bordemannen ? det år den fem har jus re-
trahendi , på fätt fom ofvanförmåldt är , nyttjar fin rät¬
tighet , då bördfallen egendom blifvit fala til ofkyld j
få kallas en fådan egendom bordkiopte, men fker falu
til den fom år rätter bördeman, då fåges den vara kiöpt
inom borden.

Nu händer ofta ae endera eller ock bågge makar«
bördfallne egendoro,, antingen bördas eller kiöpes in»
om borden under varande åchcenfkap, då frågan blif-
ver huru vid enderas död, eller bofkifte, förhållas fkal
med giftorätten; hufvudfrågan fynes dock egenteligen
deruppå bero, huruvida bördkiopt egendom år at anfet
antingen fom arf- eller afiinge.

Deras mening, fom vilja at giftoratten i fådan egen¬
dom bör urga in natura , fom man fåger , fynes icke
vara utan grund, då i öfvervågande kommer 1) at få
val åldre fom nyare lagar icke göra någon uttryckelig
fkilnad emellan aflinge och bördkiöpt jord, i anfeende
til giftorätten, utan tvertom ftadga, at all jord och lös¬
oren , fom i gamla lagarne kallas Spånga köp bcra vid
bofkiften komma uti delning; ty att alt tbet bonden och
husfrun köpa faman badbe i jord Geh iosbrum, tbet kallas
fjänga köp: Algbi Husfrun thridjung och Bondin tva lutti
af bokåpinu, fe IX. Fl. 2. §. A.B. UpL L.jemf.XXIX. Cap.
L. L. 111 Fl. Gipn. B. Sud. M. L. och j. §. Å B. Dal. L.
Åfven fom X. Cap. 2. §. G. B. fydeligen förmår, at frål-
feman och bonde giftas til tvådelar och huftrun til tri-
diung i ak faft gocls å landet fom the i hionalag afla

B b a il«.
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tilfamans, utan annat undantag, åo den fafta egendom
endera makan forvårfdt före åchtenfkapet, eller ock årfdc
for och under det (amma: Tbev boncli är, ßom Oft. G. L.
talar Gift. B. Fl. XXII., gåftev til gärds och egh husbonde,
hvarvid den fatfen kunde tyckas ega rum: exceptio fir-
mat regnlam in cafibus non exceptis. 2) At bordkiopt
jord, ehuru arfvejord i faijarens hand, likväl icke fy-
nes kunna vara det i bordemannens, ty denne i fall
egendomen genom falu kommit i oflryld mans hand,
ikläder fig endaff des kiöp; och i hånddfe at den fål-
jes inom borden, år han fielf köpare; men i bagge fal¬
len förvårfvar han denna fom all annan kiopt egendom
titulo onerofo; hvarfore ock ILCap. pf. i?., fom egen-
teligen förklarar hvad arfvejord år, icke nämner bord¬
kiopt jord , utan fager den endaft vara arfvejord fom
efter Föräldrar, barn, det är achta och icke naturlige eller
åttledde, Sylkan, eller andra frånder nåml. å fidone, årf-
ves -y och ledan den aflingejord, fom likmåtigt XVIL
Cap. 2 §. Å. B. fåttes i flålle for arfvejord; hvilket in¬
tetdera med den bordkiopta tyckes inffåmma. 3) At
fom STJERNHÖÖK de Jur. Sveo. Vet. C A', p. 242.
fager ; Leges odiofas non efje extendendas ad plures aut no-
vos cafus, quam quos lex ipja exprejje tangit, [ed potius
reftringendas; ibland hvilka tvifvelachtiga frågor om en¬
dera makans rättigheter i boet, i anfeende til den andra
eller barnen, fynes vara. I fynnerhet (kulle,om delnin¬
gen fkiedde efter kiopefkiilingen, råttegångar] och
oenighet kunna emellan föråldrar och barn fororfakas,
da frågor upkomma om värdet af de förbättringar, me-
liarattoner, fom under varande åchtenfkap fkedc på den
bordkiöpta egendomen: hvilka voro får nödiga at an-
le, och hvilka umbårliga, o. f. v.; hvarjemte den ena
nakan vid et fådant delningsfått kunde blifva lidande,
t. e. mannen bordar under varande åchtenfkap en

egen-
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egendom for iooo Riksdal.; han dör, och huftrun fkall
dela med fine och mannens barn; men vid bofkiftes-
tiden har egendomen Rigit til et varde af soooRiksd.,
då hon förlorar två tredjedelar af hvad hon verkeligen
åtniutit, om lika egendom för lika fumma blifvit kiöpt
utom borden. Och ehuru 4) ratio legis for bordes>
råtten år emot en fådan delnings grund, fynes den lik¬
väl uti en tvifvelachtig fråga icke böra tiena til fkiål
emot bokRafveliga innehållet af en lag, (om år deremof.
Det kunde åtroinftone fynas ej vara få klart, om bördkiopt
egendom år af famma egenfkap fom arfvejord; men det
år vifst, at giftoråtten Rråcker fig til all under åchten-
ikapet förvårfvad faft egendom.

Hvaremot och då man i ofvervågande tager 1) fjelf-
va ratio legis til bördesråtten, deruti beRående, at for-
faders fafta gods må til deras efterkommandes vid
machthållande m. m, qvarblifva inom deras flacht 5 och
icke derifrån fingras; hvilket likväl, når delningen på
lått, fom ofvan berordt är, verkRålies, låtteligen fkulle
kunna fke, antingen den ena makan, fom for orfaker,
hvilka i VIII. Cap. 2. §. och XIII. Cap. G. B. upråknas,
blifvit fkild ifrån den andra , eller efterlefvande makan
tråder i annat gifte, då defs, under förra åcktenfkapet
förvårfvade giftorätt, til Rörre eller mindre del, kunde
komma i fednare makans famiile; eller ock genom te-
Ramen te och gåfva, fe XV11. Cap. 3. §. Å. B. och VHl.
Cap. i. §. J. B. 2) At bördkiopt jord ehuru i ofvan -
nämnde II. Cap. J. B. icke uttryckeligen nåmnd fåfom
arfvejord, i anfeende til flera a£tus af LagRiftaren, år
anfedd af lika befkafFenhet fom arfvejord; i thy at blo¬
det och ej penningar förorfaka borden, jemf. ofvan-
nämnde XVII. Cap. 3. §. A. B. och Vill. Cap, 1, §. famt
V. Cap. 5. §. J, B.) bvaraf man medelR lagens analogie
kan Ruta at, emedan bördkiopt jord ej mera ån arfve-
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jord genom teflamente och gåfva får fondras från
flächten, utan år, fåfora arfvejord, bord underkaftad;
den famma då måtte vara af lika befkaffenhet; hvilket
ock flyrkes af våra gamla lagar, fom tydeligen undan¬
taga bordkiopt jord ifrån aflinge, fe IX. Cap. L. L. ocb
FL X. §. 5. Up/. L. *). At makar icke heller kunna få-
gas vara i deras giftorätt förfördelade, når de undfå
deras tilflåndjga lott, antingen i reda penningar, pecunia
mimerata, eller filfver och guld , jemf. XXF Cap. 3 §.;
R. B. eller andra losoren, fom reprsefentera den bord-
kiöpte egendomens varde; få hålla vi för vår del fore,
at ae fynas hafva ftarkare fkiål, fom i bolkifres frågor
om bordkiopt egendom , fornåmligaft hafva affeendc
på bordesfkillingen, men icke på fielfva egendomen;
af hvilken tanka åfven framledne Lagmannen Herr
Aeramson i Dejs Anmarkn. til XVI. Cap. G. B. L. L. och
Revif. Secret. Herr Ehrenstråle i Dejs fur. Prud. Civ.
y.dje Ajdeln, fid. 209. §. 79. ad fin. ocb Anm. til fid,
58- §• 48. åro.

Vidare om denna vidlyftiga materia lemnas
til et annat tilfålle.

G. A. Ä

*) Om våra gamla Lagars nytta i vår nu varande Lagfarenhet fin¬
ner man nogfamr tilkånna^gifvit af dem, fom Jkrifvit Hift. Jur. Fat.
Litt, fafom EHRENSTRaLE , WILDE och i fynnerhet Prof.
OL« RABENII vackra Dsfputat» De XJfu jtiris (uititjui bodieniv,


