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Om Skattjkyldig jords forminjkande*

Hfter några förberedande anmärkningar, om jords 6e-
ikatxmng i allmänhet, ämne vi utreda en och annan i
Lagarne emot fkartikyldig jords minfkning mindre tyd¬
ligt afgjord fråga, fom vid tillämpningen af desfe La¬
gar måde förekomma.

All jord, fom tilhör enfkilde medlemmar af famhål-
let, bör befkattas i mån af den förmåga hon, med or¬
dentlig flit och omtanka gagnad, gifver, at bidraga til
Statens underhåll. Huru detta med noggranhet ikali
kunna utföras, torde årfarenheten ännu icke hafva up-
dagat a); men om ock, fom vi frukte, alla förfök i

A verk-

a) Skattläggningar verkftållas hos ofs, efter en Allmän methode
af den 22 Februari» 1688» fom egentligen ämnades til användande,
dä frälfeman fökte byte med Kronan , och innehåller nödvändiga men
otillräckliga föreikrifter. Det briftande fkall fyllas af fårikilde Metho·
der eller undervisningar for hvarje ort. Af desfe hafve vi icke fätt
tillfälle fe flere; än dem, fom tillika med allmänna bytes - raethoden
blifvit 1773 af trycket utgifne i Upfala. Men blott åf desfe kan man
finna, at man icke allenaft icke lyckats, utan icke engång förfök t er¬
hålla et jämnt ikattläggningsfått. De fläfte Iro icke faftftålde af tfög-
fta magten. De äro fammanfatte efter gamla fedvänjor, upkomne i
en tid, då knapt de nårmaft hvarannan liggande landikapen i Civil
eller Ekonomifk Lagftiftning ägde någon annan likhet eller gemenikap,
än den fom finnes tillfällig. Det kan icke beftridas^at iocala omftån-
digheter, Climat, lättare eller fvärare affåttning, m, m. måfte, hälft i
et land af fådan utftråckning fom Sverige, vid fkattlåggningar beräknas;
men detta hindrar icke utarbetningen af en enda Methode för hela
landet, dervid öfverfigt af allt på en gång och ibtiftiik kännedom af
de fårikilde delame blefve oumbärlige. — Så långe detta företag åter-
ftår, har man icke gjort hvad fom kan ike, för att ernå ett rättvift
och jåmnt beikattnings-fyftem.



Af»

verftålligtieten" ikulle ftadna vid approximationer, blir
fjelfva regeln icke derfÖre förkaftelig, och hvarje afftcg-derifrån, Tom tages med- öfverlåggaing, icke allenait
motarbetar allmån och enfkild välmåga, uran ftrider mot
fjelfva rätts-läran. Man behöffrer ej: i fammanhang här¬med tillägga Statsmagten rättighet eller fkyldighet ac
välja tilvåxten af Underfåtarnes välmåga til fyftemålfor fin verkfamhet, eller at inblanda fig i deras planertil vinnande deraf. Vi til och med tro, ar ingen råttig-het ikulle af Stats,-magten lättare kunna mifsbrukas och
urarta til et med mennifkans frihet oförenligt förmyn-derikap. Utan annat ledband af Staten, ån det fom til-
bakahåller mifsbruk af krafter til andras, förfång, bere¬der fig h.var och cn, fom år öppen for inflytelfe affamhållslefnaden, båft fjelf den högila möjliga njutningaf lifver. Och då denna njutning väl icke för fig fjelfåger något värde, men blir af fiörfia vigt, fåfom et
nödvändigt vilkor för öfvergången från djurifk råhet
til den moralifka bildning, fom år menniikans ovilkorli-
ga mål, har ftaten åtminilone din negativa pligten, aticke lägga hinder i vågen för någon enda. underfåtes

rlåfliga bemödande, at upnå en fådan njutning, och atföljaktel igen icke göra der, hvarpå han får anvisning
at använda fina krafter, fåmre ån det enligt Naturlagar¬
ne befinnes. Enfamr från denna Starens negativa pligt?hårlede vi oråttvi&n af et upfåteligen ojämnt beikatt-
ningsfåtr. Det åc för den enfkilde en tvångspligt, atårkånna Statens Lagar, men det famma, fom rättfärdigaret fådant tvång, nemligen et åfyftadt allmänt befkyädför perfoner och egendom, grundlägger ock hvarje en-fkilds lika råttmåriga fordran, förft at fkyddsmagtenfkall organiferas på det för famhållslefnaden famfåidt
aainit tryckande lått,, och fedan at hvar och en (kall

kdeb



deltaga i cl eis underhållande, erdaft i rr/ån af fm forma-
ga. Man har fkal at "fäga, at före inrättning af Stat
ingen ägande rått finnes eller kan åberopas, men det
Tom kan utdelas och blifva enfkild egendom finnes för¬
ut, och Staten ofverfkrider grånfoma af dån magt, om
antingen fumman af der, fom kari tilegnas defs medlem¬
mar, förminfkas, eller nftgon enda del deraf, genom
Statens <omfkapning fårfåmras, hvilket fednare måfie in¬
träffa, da den betydligaile af all egendom, fjelFva grund¬
egendomen, ojämnt beikattas. För et fädant förfarande
har man icke en gång der forfvar, ibrn i alla fall ej
fkulle urefluta orårtvifän mot enikilde, ar famhållet, be-
rraktadt fäfom et helt, dervid förbiefve/fkadeslöit, eller
at den lindrigare ^beikartade jordägarens vinning fkulie
upvuga den hårdare trycktes förluft;: ty under' det den
fednares produktions förmåga förlamades, blefve den
förres, årminftone til få flor del, den blifvit otifbörligen
tilokt, antingen af maklighet h vilande, eller, genom en
onaturlig upmuntran, rigtad at et håll, dar den firuktlöfl:
förfpildes. Den nyttiga tåflan, at ouphörligen upnå en
högre grad af välmåga , afftadnade, emedan den å ena
fidan vore öfverilödig och å den andra omöjlig. Efter·
finnas härjämte, at Staten hos fine öfrige närande med¬
lemmar icke kan påräkna, i famma grad fom hos jord-
rågarne, hvarken benägenhet at fylla Statens ftåndige be-
hbf, eller ftyrka at biftå, då en utomordentlig fara hotar
fjelffiåndigheten, men at, genom et ojämnt beikattnings-
fått, jordågarnes både välvilja och förmåga minikas,
den förra af iiibördes afvund, den fednare deraf, at
deras krafter aldrig komina at famfålt verkaj få anfe vi
ofs berårrigäde til det påffående, at, från den fynpunkt
Statshushållnings-verenfkapen franrftåller vårt årnne,
ingen minfkning af ikatdkyldig jord kan blifva för Staten
■< A 2 våd»



vådligare och fér defs innevånare oråttvifare, ån den
Lagarne vålla genom inrättning af få kallad privilegie¬
rad jord.

V ,

Tillämpningen af det hittils anförda blir likväl helt
olik, vid de fårfkilde frågorna, huru en Stat från början
b6r inråttas, och huru en gammal Stat, där UrminnesLagar
grundlagt et annat förhållande, bör bringas i öfverensftäm-
melfe med en fund Statshushållnings förefkrifter. I fed-
nare faller tro vi, at en häftig omftöpning (kulle medfö¬
ra et mångdubbelt ftörre ondt, ån det man ville bota.
Skattfrihec eller lindring i (katten å vifs jord har blifvit
en af Staren förfåkrad egendom. I äldre rider, då man
ej mente der famma med Stat (om nu, har troligen en fådam
egendom utan oråttvifa kunnat utdelas. Det år fannolikr,
at vid famhåliens förfta upkomft antingen Regenten varit an-
fedd fom ägare til hela det land han beikyddade, och at
underfåtarne lika få liter kunnat klaga ofver en ojämn be-
fkattning, fom en landbo nu för tiden {kulle kunna
kalla det oråttvifa, om hans egendomsherre bortlåmnade
et annat hemman på lindrigare vilkor åt en annan land-
bo, eller att Regenten endaft varit en mågtigare gran¬
ne, fom på vinft och föiluft med hvar och en af de
fyagare grannarne ingått fårlkilda fördrag om beikydds
meddelande. Efter våra båttre utvekläde begrepp om
ftat, regent och underfåte, finna vi våra förfaders mifs«
tag. Men om på detta mifstag Staren redan förfåkrat
en egendom i en enfkilds hand, få kan denna egendom
icke utan erfåttning fråntagas honom , få vida man ej
tillåter fig et våld, fom förr altid bör beröfva underfå¬
tarne förtroende til Sratsmagten. Endaft genom fmånin-
gom yppade och begagnade utvägar at vedergålla dem,
fom förlora vid förändringen kan Staten andra et fel¬

aktigt „



5

aktigt ikattlåggningsryftem, hvilket i annat fall genom
våldiammare fkakningar förr eller fednare torde ftörtas
af fig fjelft, hvarpå vi icke fakne exempel inom vårt
eget land b). Den medborgare, fom åger en lindrigare
beikartad egendom bör fåiedes icke utan fullkomligt ve¬
derlag mifta fi ' ikartfnhet; men, vågrar han art ingå i
detta utbyte, behöfver ej Staten lyfsna til et fådant på
alla fkål blottftåldt magtfpråk c).

En jämkning och jåmnlikhet i befkattningen, fom
i alla tider fkall aga beftånd, fordrar, att all jord blir
af famma natur, eller, kanfke rättare fagdt, att all Poli-
tiik hemmans Natur mätte uphåfvas. Atnöjer man fig
at för det närvarande af hvarje hemman erhålla (katt i
mån af defs godhet, och utgår för öfrigt denna fkatt
efter olika grunder, få kunna omftåndigheter åter rubba
jåmnvigten, ätminflone år möjligheten deraf icke före¬
kommen dj.

At

b) Reduétionerne under K. Albrecbt, Dr. Margaretha, K. Carl
Knutsfon, Guftaf I. och Carl XI. medförde mänga olägenheter och
flere flågters olycka. De blefvo dock nödvändighets fteg, icke f6r at
återlkaffa Kronan en bortflofad ägande rätt till jord, utan for at äter
Utbekomma den efrergifna fkatten.

c) Bondeftåndets vid 1809 års Riksdag gjorda påftående om all
ilags jords lika beikattning, hvilket vi finna fogligaft och grundligaft:
framftäldt uti det af Ståndets aktningsvärda Ledamot Mats Persfon
frän Dalarne upfatta , och i Ståndets namn den 5 Jun. med de éfriga
Stånden communicerade Memorial, anfe vi icke vederlagt uti de flere
deremot och i fådan affigt författade Tamt iedan fårfkildt tryckte Di-
ftamina. Likväl formode vi at for Bondeftåndets önikan icke mer vid
forfta forfoket kunde uträttas, ån fom fkedde. Hopp om vidare fram¬
gång felas icke nu, fedan nu mera all flags jord får ägas af hvilken
underfåte fom hälft, och fedan fåledes enikildt ftånds-interesfe med
tiden alt mindre och mindre bor hindra.

d) Då jordikatten, grunden til den nu fåkallade jordeboks-rantan,
blifvit ftadgad, genom Helge Ands Holms Beflutet 1282 och Konung
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At utarbeta en utförlig afhandling om de bos ok
nu gällande Lagar emot fkerrfkyldig jords minikning ,
var vår forfta plan; men då detta-Specimen b6r utgifvas
inom en forefkrifven rid, hviiken defsurom år upragen
af flere andre goromål, nödgas vi infkrånka ok til några
mårkeligare delar af nämnde Lagar, ech til det forfö-
ket at efter dem utreda, 1:0 hvad jord kallas fkattfkyl¬
dig, 2:0 i hvad fall den minlkas, och 3:0 på hvad fått
olagligen afföndrade delar fkola återvinnas.

Magnus Birgersfon derefter tillät jordågarne genom Stadgan af 1285
at vilja emellan denna fkatts eller rufttjenftens utgörande, var fannö-
ljkt ingen grund lagd til ojåmn befkattning, ty vi finne at frålfeman-
nen fl mycket mindre mitte haft någon fordel framför firattebonden.,
fom denne förutan jordfkatten åfv-en kunde tåla*, at tie extraordinarie
bevilningarne enfamt filad s hénom. Detta bevifas fydügaft deraf,
art'60 år efter rufttjenftens inriktning, påbjöd K. Magnus Eriksfon uti
Stadgan gjord i Teige Anno MGCCXLV* ■/. g: "-kan tket oc fwa
■wara, at vakar fransman wil nndan frälfe hanga, tha ma han thet
r.y gi/ora , utan tha wapnfynån haft, tha fculu the, fom wapnSynånå

'

jfkudå af konungfens våglinå.·, aåta hans forfall met hwat fkyålom hän
ψΐΐ ivither fralje fkiljas, ey fart oc af ti tha thånå orlaf." Man fer
dåraf at det motte fvårigbetér for én frllfetnan at åter blifva bonde.,
hvilket icke kunnat fke om han i förra egenfkapen ågt mindre bor¬
gerlig tunga. Endaft då nlr en vifs natur Förenades med hvarje hem.
man, grundlades den ftora olikhet i beikattning, fom öfverklag*.s. —

Befkattningsfittet mellan år 128a och Guftaf }:s tid var visferligen at
förkafta, i anfeende til behofvet af årliga ikattlåggningarne, men det
kan ej beftridas detta beikattningsfått det företräde for det närvaran-
ds, at ingen vife natur var fåftad vid fårikilda grundegendomar. t
Fördelen af,den vid Guftaf den I:s tid ftadgade men til verkftlllighet ^
endaft påbörjade förändringen, beftod deruti at, all jord ßmlle indelas
i mantal.; men man hade bordt gå en medel vig emellan det gamla
fåttet, fom förkaftades, och det nya fom antogs, och denna medel¬
våg hade beftått deruti, at all jord bordt indelas i visfa Mantal, men
utan att någon ikillnäd i Mantalens natur tillika blifvit föreikrifven.



Eag^n ftadgar i JordaBalkens 4 Gap; 9 §.. "Ej mü'·
then-ßm et JkaitJkyldig jord fiter, genom köp, Jkifte, eller et
annat fittu, något Jandra och minjka af thet, fim therlill med
ratta horer ; gjor thet näger vare ogildtf Och i Rättegångs¬
balkens 20 Cap. 3, : "Bonde kafve ej, vald, genom forlik--
ning minfa ihen jord, fim JkatlJkyldig dr, ehvad therom, emel¬
lan grannar i bifi eller fårfälta holbyar tvijl dr.3*" Frågan år
huru vidftrådvi order Jhatt/kyldig fkall tolkas. Skatt af
jord kan tagas-i trefaldig bemårkelfe, nemhgen forft for
alla de utgifter och befvir agaren af jorden år iåfom
fådan for „Statens fkull fkyldig vidkännas,, antingen des*
fe omedelbarligen öfverlernnas år Statsmagtens dispoii-
tion, eller efter anordning användas för ar för Stats*·
magten befpara dylika utlagor och befvår, för det an¬
dra för den rånra fom fårikildt utgår af fkattehemman,
det vill fåga, jor4eboks och mantals rånran, och för det
tredje för blott fjelfva jord-rånran, med uteßutande af
mantals rånran. Ägde vi frihet , ar i vår tolkning endaii
fåfta ofs vid ändamålet med lagfliftarens förbud emot
jordens, minikoing, nemhgen iakerhets vinnande för
Jhvad af famnia jord bor årlåggas til Kronan, ikulle vi
antaga den förfta bemårkelfen af ordet fkatt och för¬
klara förbudet gällande i. affeende på all flags jord ej.
Förbudet, falunda utiydr, fkulle jämte fitt hufvud-ånda,·
mål af få kerbet för Kronans inkomfter,. tillika medföra
den goda verkan af mera- låtrnad och reda både, för

fkatc-

e) Hvad utfkylder och befvår utgå Srligen af Krono- Skatte-
Prålfe-hemman och den ännu mer privilegierade jorden , anfe vi icke-1
böra hår anföras— derom lämnas- uplysning i fkre arbeten, t. ex*.
Hembergs Difputationer , om Skattehemman, och om fkattfkyldigi
jord, Nyftröms arbete om SVenflia hemman m. fl.' Af desfe inhämtas»
ät ingen jord Hanes, fom år aldeles fri fiån utgifter til Kronanv/
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fkattlåggnings- och upbördsverketJ men, oberåknadt det
logifkt oriktiga i ofvannåmnde ftadganden, at omtala
fkattikyldig jord , dä ingen annan jord kunde finnas,och
at omtala bonde Tom fitter å fkattikyldig jord, då hvar-
je innehafvare af jord vore en fådan, böre vi icke forgåta
at Lagarne emot fkattikyldig jords minikning åro eko·
nomifke och derfore icke böra fökas i 1734 års Lagbok,
enligt, den derå meddelade fiadfåfielfen, och at ändamå¬
let med de anforde Lagftållen icke år at införa något

~

nytt, eller åndra ert åldre förbud i detta åmne. Lag-
ftiftaren har icke kunnat hafva annan mening, ån at i
J. B. 4 Cap. 9 §. ftadga, at et köp, fom ftrider emot de
Ekonomiika författningarne emot fkattikyldig jords
minikning icke kunde anfes för laga fång, och i R* B.
20 Cap. 3 §., at det i detta Capitel uptagna Contra#,
nemligen förlikning, icke kunde galla, om det ftridde
emot nåmnde Ekonomifke författningar. Det år fåledes
enfamt i desfe vi måfte föka hvad fom menas med
fkattikyldig jord. Placatet af den 21 Julii 1677 nämner
endaft Skatte- och Kronohemman f)% och i anledning af

detta

/) Kronohemman kunna väl icke fågas vara fkattlkyldige. Endaft
ägaren til jord betalar ikatt derfore, hvilken i våra äldre lagar måft
förekommer under namn af Gård, eller Utgård, Upl. L. Kongl. Balk.
Cap. 10. 10. eller Gengärd, Weftg. L. JordaB. Cap. 3. och flere
dylika nu utur bruk komne ord, och ägaren af ett fkattehemmaa
kallades derfore Utgårdesbonde, fe Stadgan gjord i Jönköping 5f
R/1CCCLX. Hvad en Landbo, antingen pä Kronans eller enlkilds jord
ärlade til Kronan, hade dä famma namn fom det ännu bibehåller,
Afrad, J. B. 17 Cap. Jfr. Öftg. L. ByggdaB. Cap. 9. m. fl. Emel¬
lertid år det icke underligt, at Kronohemman åro åfven uptagne i
förbudet emot hemmans minikning, hålft icke allenaft famma {kål,
fom verka ett fådant förbud i affeende på fkattehemman, gälla för
Krono.hemman, utan ännu flere tillkomma. Derfore finna vi ock i ψ
Piacatet emot Skattehemmans famt Kronohemmans delning och for-
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detta Placat urkomne Förklaringar och Refolurioner näm¬
nas antingen inga hemman af beftåmd natur, eller ock
blott Krono- och Skattehemman. Och det år fåledes
blott til dem vi anfe de om fkattfkyldig jords minfkning
förr och fednare utkomne ftadganden låmpelige, Uti
den Disputation, fom är 1783 utkom hår under Prof.
Do£t. Hembergs Preefidium , råknas åfven Frålfeftrögods
til fkatdkyldig jord; af det ikål, at de af mantalsråntan,
hvilken jåmte jordeboksråntan fkulle urgöra egentliga
egenikapen af ikattikyldighet, årligen årlade halfva bö-
ikapspenningarne, halfva landtågsgården och halfva fkjuts-
fårdspenningarne, och derjåmte med Krono- och Skatte¬
hemman lika delade andre befvår, hvarifrån Säterier*
Rå- och Rårshemman och infockne Frålfe voro befria-
dej men om Lagftiftaren haft famrrta tanke, få infe vt
ej, hvarfåre Frålfeftrögods och utfockne hemman icke
blifvit nåmnde i 1673 eller 1677 års Placat, halft Frålfe¬
ftrögods redan på i640:talet blifvit (kyldige utgöra half¬
va boikaps- och halfva ikjursfårds-pengarne, och i öfrigt
delat med Krono- och Skatte fiere andre befvår, hvari¬
från Säterier, Rå- ocfti Ror famt infockne hemman varit
fritagne. Arminftone hade i de Förklaringar öfver 1677
års Placat, hvilka utkommit, efter det ikattlåggnings-
methoderne utkommit, och de förut extraordinarie Be-
villningarne af boikaps- och fkjutsfårdspenningar förvan¬
dlats i ftåndige utlagor, någon gång förekommit, at åf¬
ven Frålfeftrögods och utfockne hemman innefattades
under farnma Placar. Då detta icke fkett, kunna vi icke
gilla Hembergs mening, eller råttare fagt gifsning.

B Sku!-

minfkande af d. 2 Maji i6?3 en olaglig afföndring af delar, börande
til Kronohemman, belagd med ftorre åfventyr for dem fom deraf
blifvit innehafvare, ån fom ågde rum vid en dylik afhanaling om ef
Skattehemmans minikning. Hvarfore derna fkilnad blifvit uphåfven i
defc no gållande Placatet af 1677, år ingen orfak upgifven*
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Skulle fåledes inträffa, at ågor afföndrades från Frålfe-
Rå och Rörshemman eller Säterier, på et fått fom for
Krono- och Skattehemman vore olagligt, och et derom
upråttadt Contra# upviites för Domaren, til århållande
af Defs faftftållelfe, eller intagande i inrekningsproto-
collet, få kunde han icke, i kraft af Lagarne emot ikatt-
fkyldig jords minikning, vägra den hos honom fokte
åtgärden. Huru vida andra fkål til et fädant vägrande
finnas, förrjenar en nqgare underfökning, den vi likväl
få mycket mindre kunna företaga hår, fom vi måite ute¬
lämna mycket af det, fom närmare rörer vårt åmne.

I ordningen följer nu at utitakas,på hvad fått /katt·
fkyldig jord förminfkas olagligen. Den hufvudiakliga
förändring i fkattiåggningsfårtet fom föregick underGu-
ihf I:s tid, då de i i.>82 års ßcilut itadgane årlige fkatt-
låggningarne och jordens efter ägarens ftånd ombytliga
natur uphörde , förändrade helt och hållet begreppet om
ikattikyldig jords minfkning, hvilken likväl altid varit
förbuden. Vi kunna derföre icke undgå att anmärka få-
fom befynnerÜgt, at i början af Placatet af 1677 åbero-
pasKonungChriiijernsmed Rikfens Råds Råde utgifne öpne
Bref af anno »4^9 och Calmare Recesfen af anno 1474,
ehuru desfe icke innehålla någon ting fom kunde tilläm¬
pas, efter förändringen af beikattningsfåttet. Under Pe¬
rioden för de årlige fkattlåggningarne, led Kronan minfk¬
ning i fina inkomfter af jord, 1:0 då Kronojord af åboen
hemligen afftods til en fkattebonde eller fiålfeman eme¬
dan Kronan dervid icke allenaft förlorade fin ägande
rått, uran ock årligen hade mindrec fördelar af jorden,
fom fes af K. Cbriftjerns bref til OfterGöthland 1464.
2:0 då ikattejord kom under frålfeman, ty jordfkatten
minfkades då altid, ofta åfven fåttingikatten, utan at
frålfemannen för tilökningen af jord fuk någon tilökt
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förbindelfe mot Kronan, och 3:0 då en fkattehonde (log
under (ig mer jord, ån Tom (varade mor et helgårds-
hemman, emedan Kronan dervid förlorade i fåttingfkai-
ten, fom (kulle afpasfas efter er ungefärligt förhållande
til bondens jord, men icke kunde höjas öfver få kallad
hel fatting g), ehuru mycket jord bonden kunde flå un¬
der iig. Deremot, fedan hemman blifvit fatte til et vifst
mantal, menas med defs förminfkning, afföndring af
någon dertil hörande förmon , utan at en i mån derefrer
afpasfad andel i den vid hemmanet för altid fåftade (kat¬
ten åiföljer det frånfkiljda. Omedelbara verkan af en
iådao förminfkning år icke afkortning pä fkatten, utan
förft förmin(kning af den fåkerhet Kronan bör åga for
(kattens urgörande, och derefter behof af förmedling, få
vida hemmanet (kulle kunna åga beflånd. En fådan för¬
minfkning år fåledes förbuden, utan alt affeende derpå.
Om den afföndrade delen (kulle komma at förblifva en

befittning för (ig fjelf, eller låggas til något annat hem¬
man af hvad natur fom hälft.

Hemmans minfkning bör ock noga (kiljas från klyf-
ning, hvarmed menas et hemmans och defs (katts i lika
förhållande afmåtta fördelning emellan flere ågare. Af
de för den fednare utkomne få åldre fom nu gällande
ftadgar, dem vi haft tilfålle granfka h) inhämtas, at

β 2 hem-

g) Botin, om Svenika hemman. I. D. ρ. 3Γ.
h) Placåt till alla Landsändar om Allmogens fattigdom, om

hemmans klyfning &c. den 19 April 1555. Kongl Maj:ts Placat hu¬
ru alle Skattehemman ßola bebos och brukas, få at the genom ägor-
nes j,Itiftning i alt för många delar ej mage' fordårfvas, den 10 Junii
1684. K. K. B, B. d. 13 Julii och 13 Nov. 1741. Beikattriingsfättet,
innan hemman fattes till vifst mantal, fordrade at, förnåmligaft i af-
feende p3 SStningsikatten, et maximum for en bondes faftighet (kulle
atftakas. Detta ikedde dock ganika obelUmdt, det kallas i Strengnås
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hemmans klyfning 0fver en vifs gräns blifvit förbjuden
af följande orfaker: r. ex. at Kronans fkatrikyidige bön¬
der derigenom fkuiie blifva förfvagade och utarmade:
den olägenheten för Kongl. Maj.-rs betjente, få ock andre
fom fkola upbåra råntan af gården, at de intet kunna
få hålla fig til en man, utan måite föka hvar och en
for den lilla del han befiiter, åger och brukar i gården
och fåledes plåckevis håmta in då at den ene, då af
den andre utlagorne: ikogarnes befparing o f. v. På
hvad fått hemman nu för tiden i allmänhet få klyfvas*
och huru tvifter derom ikola afgöras, inhämtas af KgL
Förordn. d. 30 Jun. 1747 och Kgl. Förkl. den 24 Jan.
1751. Håraf fynes, at hkafom de begrepp vi fåftat vid
hemmans minjkning och klyfning icke hafva minfta fam-
manhang, och man lått kan föreftålla fig en ouphorligen
fortfatt minfkning å et hemman, utan at det kiyfves,
famt tvärtom , få har ock Lagftiftaren för de fårikildte
itadganden i desfe olika ämnen haft helt olika motiver.
Förblandning af fjelfva hufvudbcgreppen måtte förorfa-
ka, at Domaren vid frågor om hemmans minikning
tillämpar Lagarne om klyfning, och tvärtom. Men fom
en fädan förblandning ftundom har fkett, hafva vi an-
fett en varning derifrån icke öfverflödig i).

De

Stadgan 1437: hvad en bonde kan vctra fnltbola på och Sjelfver fara %
likafå i 1459 års Placat, i Calmare Recefs af 1474. §'. 25: det gods
en ßc.ittebonde är full/ädhe upa , i Calmare Recefs 1483 g, 43 ; thet
gods thet en Jkattebonde är fullfåtter på, i 30 Cap. Kon. B. LL.: den
jord, then en bonde år Jjelfver fullfädhe och befittjande uppa o. f. v.
Efter förändringen af Skattlåggningsfåttet, ikadades ej Kronan deraf at
en bonde ågde mycket jord, men i ftållet fanns nödigt at forelkrifva et
minimum.

i) Uti den 1783 under Prof. Dr. Hernbergh om ikattfliyldig jord
utkomna afhandling, i livars andra del författaren år helt och hållet
fysfelfatt att befvara den frågan , når fkattfliyldig jord må, fä/om olagl.



De et hemman åtföljande förmåner, på hvilka Kro¬
nans fåkerhet om (lottens utb kommande beror, åro an¬
tingen fjelfva grundegendomen och derpå upförde verk
af hvad art fom hälft, eller rättigheter fom vidhäfta
grundegendomen. I anledning håraf anfe vi hemmans
minikning kunna inträffa, 1:0 om et ilycke af grundegendo¬
men , antingen naturhgen eller blott i poliriilu hånfeende
med bolbyen förenadt, affö dras. 2:0 Om den andel i
grundegendom, iom, vid fördelning af en för en hel

me-

forminßad, famt förbudet deremot btutit, anfes, förekommer §. ir.
"i huru många delar Fräße och Skutte-hemman må, igenom hop,
fkifte, eller å annat fått, abalieneras och ägande rätten therå af nå¬
gon til andra åfverlåtas, utan at fådant må. fåfom ftridande emot
forbudet, angående fkattfkyldig jords forminfkande anfes, jynes büß
och lämpligaft kunna utredas efter &c." och mot Aurel· af famma §. "Så¬
ledes är det lått att finna, at när igenom kåp , ßifte, eller å annat
Jätt, ifrån Kroiio K> onofkattc- och Frålfe.-hemman icke mindre delar
abalieneras. ån hvartill de få klyfvas , fådant hvarken kan eller bår
anfes , fåfom ftridande emot förbudet emot fkattfkyldig jords minfkning"
Om Författaren icke anfett hemmans klyfning och hemmans minfk¬
ning betyda ett och de t fircrna, hade hela denna långa §. i hans afhandling
antingen aldrig funnits, eller ock kunnat infk-ånkas til den rigtigare
anmärkning, at^hemman kunna in infinitum klyfvas, utan at någon
minfkning nödvändigt Atall rieraf härröra.

Anmårkningsvårdt Sr ock det mifstaget af Författaren, at likafom
han utfträckt Lagarne emot fkattfkyldig. jords förminfliande Sfven til
Frålfe-hemman . få har han ock , för att öfverensftåmma med fig fjelf
och i följd af fin förblandning af minfkning och klyfning, åfven nöd¬
gats til Frålfehemman lampa Stadgarna angående klyfning af Krono-
och Skatte-hemman,

Botin, fom visferligen ganfka vål infett fkilnaden emellan hem¬
mans minfkning och klyfning, famt de olika lagarne för desfe Smnen,
har likväl icke med den noggranhet man af honom kunnat vånta
utmårkt denna fkillnad. En nybegynnare kunde lått mifstaga fig , då
han låfer hvad fom hos Botin förekommer i hans Bok om Sv. Hem—
man. D. I. p. 146.



14

menighet tilvunnen tilokning, borde tilfalh et hemman,
afitås, t. ex. om en hel locken eller by hade från Kr'o>
nan eller från rågon annan menighet vunnit en ikogs-
trakc, och vid defs fördelning emellan hemmanen i den
tilökta Socknen eller byen, den andel (om dervid borde
tilfalla ett hemman afitås k). 3:0 Om den fervitur et
hemman har att fordra af en annan grundegendom ef-
tergifves, och 4:0 om et hemman ikiådes en ny fervitut
i affeende på en annan grundegendom. I alla desfe fall
anfes afföndringen fke, under det hela fkarten vid hem¬
manet qvarblifver. Kgl. Placatet af år 1677 förbjuder at
från fkatt.ikyldig jord afhända åker, äng, holmar, Jkog eller
mark, jämväl fifkevatten, eller livad namn thet eljeft hafva kan,
och vi anfe vår anförda indelning fullkomligt uptaga
men icke ofverfkrida hvad Lagens ord uttrycka.

Annu årerftår, til beftåmmande af begreppet om
hemmans minfkriing, at utreda, pm ofvannåmnde för-
moners afföndrande, blott för evårdeliga tider, eller åfven
då den iker för endait visfa utfatta år, kan anfes förbju¬
den. Vi tro det fednare, dels emedan de Contraft, ge¬
nom hviika afföndringen år förbjuden, neml. kop, byte,
pant, lego eller hvarjehanda förlikning, icke alle åro af fådan
art, at de ofverlora evårdelig ågande rått, och emedan

ånda-

k) Vi anfe mantal mindre vara en abfolut måttftock, bvarefter någon
vifs fkatt, en gäng for alla Sfatt, fkulle till Kronan utgå, än en
relativ, utvifande i hvad män et hemman ågpr förmåga, at med andra
hemman deltaga icke allenaft ΐ närvarande ikatter, utan ock i alla
dem fom framdeles kunna behöfva ålåggas. Håraf följer, at et hem¬
man , fom bibehåller alla de förmoner det innehar, kan genom up-
offring af en tilökning, fom tilfaller öfrige hemmanen, blifva oförmö¬
get at lika med dem utgöra en möjligen nödvändig tilökning af lkat-
ten, och fåledes icke fvara til fit mantal, hvars bibehållande likväl
Sfyftas med förbuden emot ikattikyldig jords minikning.
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ändamålet med förbudet icke år at Kronan blott i fram¬
tiden. utan for hvarje åjr (kall i afkaftmngen af hemmsn-
ners alla tilhöngheter äga iäkeihet for (katten. Likväl
tro vi, at et med agaren ingånget Contra# om visfa
års nyttjande rått til någon et (kattchemmans tilhörighet,
få vida det icke medför hinder för hemmannets håfd
Och tdbörliga fkötfel, bör medföra full förbindelfe för
jordägaren , eller verka jus ad rem, men ingen fakrått,
jus in re. Om fåledes ägaren til et ikartehemman, t. ex.
på 50 år förpantade ar en annan et flycke åker, tror jag
honom och hans råttsinnehafvare icke kunna återkalla
et fådant Contra#, under åberopande af Lagarne emot
fk-ittikyldig jords minikning; men å andra fidan kunde
ej pant innehafvaren vägra at af den förpantade åkerns
afkaftning fylla alt hvad forn hos pant-gifvaren kunde
brifta i den årliga (katten. — Då vi icke tillagt et ia¬
dant Contra# annan kraft, ån at verka jus ad rem, och
uttryckligen nåmnt, at Kronans rått til fkatten icke derat
kan förnärmas, återftår ånnu den frågan, hvad verkan
Contra#et bör medföra för tredje man, fom antingen af
jordägaren hade at fordra upfyllandet af en förbindelfe,
hvartil denne genom bortförpantningen af fitc hemmans
tilhörighet bldvit oförmögen, eller biifvit efteråt ågare
af fkattehemmaner, uran förbindelfe, at fåfom arfvTnge
ikläda iig den förre ägarens förbindelfer. — Det anar
ofs at desie fall kunna ännu närmare beftåmmas, och
olika uplösning af frågan derefrer följa; men vi fakne
til/ål le, ar denna gång deruri inlåta ofs.

Då vi ilutligen (kola beikrifva fåttet huru olagligen
affondrade delar af fkattikyldig jord (kola återvinnas,
och hvad förhinder derföre kuna möta, anmårkes förfl
rörande rårrt gången i fådane tvifter, ar enligt den allV
månns grund Lagen upgifver i iq Cap. 16 §. Råtteg. B.

klan-

/ 1
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klander, fom anftåjles i följd af Lagarne mot ikattikyldig
jords minikning bor af Konungens Befallningshafvande
upragas, pröfvas och afgöras, i det enda fall, då et Kro¬
nohemman blifvic förminikadr, och det derifrån fkiljda
kommit et annat Kronohemman tiigodaj-men i alla andra
håndelfer af allmänna Domftolarne. Den part, fom kan
anflålla fådant klander, år altid Kongl. Maj:t och Kro¬
nan, och det minikade hemmanets innehafvare, i hån-
delfe icke han fjelf brutit Lagen och vållat den olagli¬
ga minfkningen. Inftåmmes rviften af agaren til det
förminfkada hemmanet, bör Krono-Ombud före Domens
fållande höras. Svarande Parten år innehafvaren af hvad
fom blifvit från den fkattikyldiga jorden afföndradt; dock
kan det ej förmenas honom, at til fit biträde, enligt ii
Cap. i. §. JordaB ftämma fin fångaman, antingen denne
år fjelfva agaren til det olagligen förminfkada hemmanet,
eller någon annan.

Det allmänna ftadgande hvnrefter nrflag- bör falla i
fådane tvifter, med undantag af de håndelfer, fom efrer-
åt ikola anföras, år, enligt 1677 års Placat, at den fom
handlar fkatrikylldig jords nlhörigherer, Jkall aldeles blifva
forluftig af det fom han fäledes til ftg otilborligen och emot for¬
bud bräckt hafver, och at, hvad fom fore ιόηη fäledes kan vara
afhändt, oacktadt at dera laga fafta vore gifvet, Jkali läggjas til
fm rätta Bohlftad och Jkattehcmman igen, utan nagen lofen eller
fornojning. Vi fluta håraf, at om någen löfen icke kan
fordras, för det fom före 1677 års Piacat blifvit affönd¬
radt och återgår til fin bolftad, få kan löfen fä mycket
mindre fordras for hvad fom efter denna lags utfärdande
olagligen afhåndes men återlågges. Meningen af ftadgan-'
det kan likvål icke blifva annan, ån at hvarken Kro¬
nan eller det förminfkade hemmanets irinehafvate, få-
fbm fådan år ikyldig utbetala löfen for de ågor eller



formoner Tom återvinnas; ändamålet med Lagen fordrar
icke at den, ibm {kall- 'afftä desfe ågor eiier formoner, fkaü
förlora den allmänna rättigheten en köpare har at af fin
fangam a η föka hemul, ocfcder-t-il anfe vi honom ovilkor-
ligen förbunden.

Olagligen afföndrade ågors årerlåggande til fin fkätt-
fkyldiga· boliiad, hindras 1:0 Af urminnes håfd, enligt
K» Placatet af d. 21 jul. 1677 , — hvilket likväl håiuri måite
förklaras få, at det ej ßrider err.ot 2 och 3 §. §. i 15
Cap. JordaB, dep vil i a ga at Urminnes håfd ej hindrar
olagligen afföndrade ägors återtagande, om desfe beilä
i åker, ång, fjö, fkog och mark, och blifvit tagne frän et
ikattehémman, och lagde til et annat hemman i famma
by, ej eller om de afiöndrade ågorne åros delar af öppen
ikog och mark, byar emellan, och håfden ej underfto-
des af och rå rör, eller annan bolffada fkilnad /). 2:0 då
de före 1677 blifvit afftådde til förvalrare af - bruk och
bergverk, få i koppar-fom jårn-bergslagen, hvilké fådane
til fine bruks confervation fig tilfkiftade ågor, förutan
bvilka bergyerken ej kunna beftå, antingen igenom
köp, flcifte eller lego lagt, befirrja, Kongl. Rcfol. och förkl.
då .2 Marti i 1682. 3:0 Då Innevånarne i ftåderne lång tid före
1677 af ode och fkogsvuxen mark hafva köpt något af
nåftomliggande fkättebonder och fedan bona fide genom
mödoianu arbete, och; bekoftnad culfiverat, upbrukat. och

C. håf-

/) Då betydelfen af ordet ßcatt/kyldig i 1734" års Lag ikulle utle¬
tas, åberopade vi til fl od för vår tolkning 1677 års P'acat· För at
beftåmma i hvad fall Urminnes håfd kan: hindra olagl. afföndrade ågors
återlåggande til den ikattfkyldiga bolbyn, åberope vi 1734 års Lag,
och vi frukte icke att derföre befl^yIlas råka i någon ftridighet med
ofs fjelfva. Det tilhör en ekonomifk Lag at förklara hvad fkattlkyl-i
dighet betyder, men Lagboken at förklara, når Urminnes håfd^kan..
biifvä en rättsgrund för äganderätten,
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håfdar, thet 'fkole Borgare roligen och oturberade få
nyttja, bruka Och behålla, K. B. d. i. jul. 1682. 4:0
33a de beitårr af odemark och fkog, fem långlige tiderföre 16,77 kunna vara från fkattehemman ikilde "med tiden
excolerade, och federmera f6r et halft eller fjerdedeis
hemman fkattlagde, eller fådane fkattiagde utjordar, forn
ej bolbyen uti åker och ång afgå. Dock galler detta
undantag ej får få beikaffade ägor, då de blifvit militie-
hemman afhånde. Kongi. Refof. och forkk ang. Ridd.
och Ad. d. 23 Dec. 1682. §. 15. 5:0 Då ågor kommitfrän iine fkattikyldige bolbyar, under de til Kronan
reducerade Konungs- och ^Sätesgårdar, den tid desfe vo¬
ro i Privatorum händer. Öppet Bref och åtvarning d. 7
April 1685· och 6:0 i allmänhet, då de åro omiflelige
for den ena fkatrlagde bolbyen, til hvilken de olagl. blif¬
vit lagde, och deremot miftelige for den ikartikyldige
holbyn,från hvilken de blifvit tagne. >F0rkl. 0fv.er.1677
års Placat,af den 14 Aug. 1690,

T h e f e s R e s ρ o η d e τι t i c.
Th, I, Omni attention? dignum judicamus coniilium Comitis von Sodeft

Oeconomiam Nationalem txNa{ional - Oekonomie) utpote discretam et fundamenta¬
lem feientiam proponendi, qua quod äd partem fuperßruatur, et cui in ceteris
mumquam repugnet Oeconbmia .publica. (Stats JFirthfchafts · kunde).

Th. II. Lege Agraria, exafte ßatuente tam maximum quam minimum pra-
dium rußicum , quod iingulis liceret fuo fubjicere dominio, civitati optirae
esfet confultum.

Th. III. Celebris illa Controverfia, cui propriétas fundi vefligalis trä—
buatur, annuum cenfum folventi an recipienti, in ferendis Legibus magni, at
in applicandis fere nuWius momenti eft4

Th. IV. Littera Regia d. 16 Aug. 1751 et 2·$ Sept. 1747 falubri principio
legum noßrarum , quod colono pra aliis jus fundum fifcalem acquirendi con-
cedit, nimium dierogant, dispendio agricultura, rei iftetallica et opificiaris in-
xiu4gentes.


