
AFHANDLING
O M

JORDS TAXERING

HVARAF

FORSTA DELEN

MED JURIDISKA FACULTETENS - I ABO SAMTYCKE
UTGIFVES OCH FoRSVARAS

AF

DA NI E L MYR EE N
PHlt. MAC J. U. DOCTOR OCH DOCENS I SVENSKA OCH ROMERSKA

LAGFARENHETEN VIO ACAD» I VPSALA, : ->,., V

MED BITRADE AF

JOHAN MATTHIAS SUNDWALL
SATACUNDENS.

I OFRE LAROSALEN DEN 20 JUNH 1812«

T, V, T. F. M,

ABO,
Tryckt hos Johan Christ. Frenckeix.



•"«Aws Se KccKetvos ■'. etrttv, w; ?<£# ,tjjv yeiisy!av r£v cc&av rk»
%vuv' ixqjegcc n&{ rtjcCpov tivets'iev'.m s*sy : ytes'<pe§esAevtjss tyjs yeœg.
y!cce, ?ggavTcu K£/-«/ ;«'/&«/ Ts%v«/ vt,Ttuaus ',-m <T «V civciyx,cis*

*■s•*> yn xestreuetv, <X7rcss£evvvrcti x&i «/ «A«/;Ts%v«/ <r%esov'li
W mr* yh W HSSI £ENO2>. OIKON.: KE3> . J



OM JORDS TAXERING.

Allmanna hushallningen erbjuder sa manga atnnen.
vardiga en 1 noggrann undersokning, att man vid val as

-amne sor en : Academisk Ashandling '= (nart ar villradig
hvilket bland dem man sorst skall lamna sin upmarksam-
het; men da den kortthet €tt;ladant tarbete bcir aga so-
reskrisver granskaren trangre gransor, an att amnen as
siorre: omsactning skiille i en sadan ashandling kunna : ut-'
redas, 0» har jag valt till soremal sor det arbete, som
harmedelst osverlamnas till allman prosning, en undersok-,

ning om Jord-taxering, i som bor ' sorega skattlagningar,
och som liven bor ske vid Storskisten och Enskiscen as
samsallig mark; ett -amne val mycket specielt, dock as
vigt sor Staten., sor agare as Jord och sor Landcbruket i
a*ilmanhet; samt hoppas tillvinna mig Lasares bevagenhet,
ehuru ' jag ma ,'h.ahda genom mitt sorsok endast kunnat
gisva anledning sor man as mera insigter, att i sull dag
sramstalla grundsatser as betydenhet sor, Samhallet och
Staten. Vv .:; ' '

' ■ Naturen har nedlagt uti Jorden en prcductionskrast
as alit hvad manniikan behosver och alia njutningfrae-
del harleda sig primitivt fran denna kalia, raen ehuru
ra- amnen laledes vinnas, blisva dock de flesta as dem
sedermera genom industrielt och commercielc arbete sor-
§dlade njutningsmedel, och erhalla genom den derpa
anvanda konststit .etc sorokadt varde; alia naringsgre-
nar bitrada saledes hvarannan inbordes att frambringa
manniikans sornodenheter, och medverka 'gemensamt att
sstadkorama National Rikedom.
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km dersore ' ensim, och obereren.de as de 6srig.a, sliga* till
nagon Brdeles- liogd', asven (bra hTgen bland deai kan
lamnas ett absolut soretrade srsrnisor de ; otriga. - Giund-
naringen eller Ur-Produttionen d. a ; Landbruket med Bo-
{kapsasveln, : ar likval den torsta kalla, hvaiihan (amar
varaktiga och arligen sig sornyande rikedoraar-ti islyca e»
land, soviikets. bebyggare, med idogbec och omtanka id-a
den samma; En blomstrande; Grundnarrng. gor Nacio-
nen ; i sin ;produstionskrast oashangig och besordrar sa-
k?all Folkmangdens regelmassiga tillvaxrj ,det arbete och
kapital som anvandes Grundsorbartringar . identisieras
med sjeliva jorden:och blisver derigenom en sor Samhal-
let sakert sorvarad och ; ransegjsvandeißikedom;, Aker-
brukaren, ager bland nationens medlemmar, ostast. d?n
storlta tillgisvenhec . sor sn land, ■;sarnt genom : vma . vid
starkareanstrangning har han vunnit ,bade. hardighec och-
styrka, larat blisver vid botande sara Faderneslandecs ia-
kraste sorsvar. En korc osverhgt as 'ailla dessa, sordelar,,
hvarcili annu manga ; slere kunna Kugas, osvertygar oss
nogsamt as buru, mycken vige Landtbruket ar sor ett
SamhMle, och, huru val dess idkare sorcjena Styrande
Mag,tens vard och noggranna •

--: >'

. Jordens productiva formaga med asseende pa den
organista na tureo ar obegransadvcch kan genom med-
verkan at mannilkans idoghec och ; omtanka bringas sili'
en nastan otrolig. hogd; och for la. vida man kanner de
motiver, hvilka drisva mannilkan sili en nyttig verkiam-
het och man kan leda eisskiltas foretag la aer: de med
hopp ora egen vinst tillika arbeta for larnhalletsrgemenr
samma nytta, har man funnit och« begagnat de medel
man i ekonomiskt asseende ager aer arbeta for allmant
val. Ora saJedes'Jordbrukaren endast genom sorokade
pcoductionec kan erbstla sorokade inkomster, sa vinner
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asven Samhallervid en sadan enskiltas anstrangning om-
nigare ti!lgang as njutningsmedel, ' och hvarje m<-d!emas Samhallet skall derigenom sinna' en lactare bergning,
samt soljakteligen ; Folkmangd och " Rikedom hasligt till-
taga. Deremot om i*roducencer ej as en sri och.lislig
Concnrrens vackas till taslan elier genom battre arbetssatt
och 6xade produdlioner soka lattare assattning och storre
inkomster, utan under ikygd as Monopola sorsattningar
endast genom sorhojning i. priset kunna (kassa (ig.en
vinst, sker det alltid pa de 6l'riga Stacsborgarnes be-
'kostnad och utan nytta sor Samhallet. U National Ekono-
mien, eller den Vetensliap (om upgisver huru :Rikedo«
mar i en - Stat skola upkomma, bibeballas och sorokas
samt sluteligen consumeras, undersoker dersore de medel
hvarigenom• ett Folk i allmanhet'under belkydd • as'. sin
Regering lattast kan torvarsva, soroka och till njutnings-
medel anvanda sin sonnogenhet, sarr.t huru de ; hinder
sko!a -undanr.odjas, (om kunna ligga i vagen sor nyttiga
soretag. j ;'■.'•.■"■":•: .-■■;■--'•■■, I •>-,:' '■••:..■■■.;•: .•,•;-■,"

Men den srsgan kunde : vackas om samhallet och
stater» aga att fordra, det enskilte medlemmar bora ibruket as sina krafter och sio egendo vara inskrankte
under nagon hogre assigt an den, att 'med full frihet
under statens belkydd subactio egen sorkofran och deri-
genom statens? i>a vida ? siakerhet sili pecten och egen-
dom vore stata - inrattningens sida andamal, sa bor ickenekas att ju det kan vinnas utan att tvinga enssctltas fri-het innom. deVgransor som National Ekonomien fordrar*
Manniikan ar dock skapad med formaga as soradling, och
vantar sig as samhalls inrattningen storre fordelar .an ettblott beskydd; och om det ar for henne en ovilkorlig
pligt att arbeta pa sin 6sverg3ng fran djurisk rahet siliMoralisk bildning, sa maste hon asven begagna de me-r ■3" ' • y»
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del" hon : dertt.si' bar i sin sormaga v - v,- Kan det-'.'ß!edes,
genom en sordart: undersokning, sr&n , dessa grunder be-
visas attderar med Ractsgrunder en!igt, att ett Ekono-
rnilkt Xamhalie bor inrattas, hvars soremal icke blbtt.ar
enskiltas utan skall vara allas. gemensamma val, sa mSste
hvar och en underkasta sig att tala: (a mycken v instuank-
ning i sin sria verksamhet, att icke mojligen nSgon med
aberopande as Lagartill '-sitt/sorsvar {kulle kunna sorera-
ga handlingar motverka, utan alla bora styras der«
han att de medarbeta till vinnande as det hela ocb sto-
ra andamal Aliman Lycksalighet. - Dersore. kan - Stacsmag-
ren med sull rattvisa i detta asieende utsarda prohibitiva
sorsattningar, ty enskilte medlemmar i samhallet aga sor-
pligteller icke allenast emot Regeringen och emot en-
ikilte utan asven emot Nationen, eller alla, colleclive,
atminstone den negativa pligten, att icke soretaga nagot
hvarigenom bergning och sorkosran nu eller sramdelessor nagon medlem as saœhallet biesve omojlig eller
kunde sorsvaras. J en Ekonomisk Stat bora asven iadane
allmanna inrattningar ocb positiva sorsattningar vidtagas
till att - kunna begagnas as alla, men hviika ma handa
ikulle osverstiga enstciltas sormaga, hvarigenom samhallec.
vinner soradling, rikedom ocb magt. . Dock kan icke pa
Ekonomiska grunder, eller i tanka att besordra allmanc
val, Statsmagten tillerkannas n?vgon rattighet till ett di-
rest, ledande as enskiltas''' hushallning, utan endast dea
negativa att : sdrhindra sadane soretag, hvarigenom nagon
kunde sorsvara andra medlemmars bergning och sor-
kosran, I osrigt ar sakerhet och srihet ;i anvandandet as
kraster och kapital den storsta drisFjeder sor enskilta till
omtanka, verkiamhet och drist. .

*

;
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Ingen lust att odia, ett land eller sili annat nyttigc
anvandande asi assicte och krafter kan uppsla, om icke
toreragaren ager den osvertygelle, att han med andras
utestutande skall sa besitta och draga sordden : as, sin stit
och sitt bemodande; .men Torri egendoms- saeteo siost
blisverg categoriskt , insord o;h : sorsakrad genom sim-
sunds-sordragets stutande, sa sorutsatter National Ekono-
mien, siasom ett nodvandigt villkor sili frambringande as
rikedom, att sassihalls-inrattningen och en derigehoni
(kyddad egande ratt sikola vara insorda; , men. denna"
egendomfratt, sili vackande as arbetsisver, sikall icke
blott vara samhallet i allmanhet . tillerkand, utan ali
egendom bor genom en tillracklig sordelningbch latthec
i siisverlataside lamna- hvarje enskild mojlighet att kunna
sorvarsya och under . saker besictning , som sin enskilca
egendom, bruka en dei as det hela. Vidare sordras fri-
het i krasters bruk och anvandande pa nyttigt- arbete,
ty endast der kan den florsla just. till arbete och produ-’
ction upsta, bvaresl hvar och en ar sorsakrad att for, sigsa behalla det sorvarsvade och sijels ager frihet att an-
vanda sina krafter och sin siormaga, pa det i hans tanka
formahligaste (att; Andteligen, som alia i ett Land for
sin pecten och i sossiailande till vardet ; as sin egendom
hasva behos och sordei as statsmagtens belkydd, la sol-
jer deras asven, att alit bidrag sili statens upratthallande .
i man derector jemnast sordelas. skulle blott productio-
ner ssieskattas, (a blesve derigenom i sin man industrien
tillbakahallen, genom att lagga tyngden as utlagorne
pa den idoges verksamhet och stit. Kunde vidare ett
jemnt sorhallande ester hvars och ens formaga till be-
(kattning sullkomligen vinnas, vore ett nytt hinder for
idogheten, i synnerhet i Jordbruks- naringeh, undanrojdt
Desta siatser, sasom en inledning barntade fran National
Ekonomien, ciliata i tillampningen slere modificationer
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da sraga ar om ett, redan i xrdriing bragt och =ilad-
gadt Samhalle, hvaresl: all tiastig sorandring, as genom
aldern vordnadsvarda Lagar och inrattningar, ar skade-
lig; Likval hoppas vi deremot, art tankande Lasare tor-
de medgisva, National • Ekonomistrska undersokningar
i dessaamnen kunna aga ett varde. ehuru vi asven er-
kanna att t. ex. tidehvarsven ej alltid varit sorberedda
till att emottaga de sahningar som blisvii: updagade.

Om as dessa grunder det latt kan bevisas, att sarri-
,agandet as Jord :ar (kadligt sor ett Lands produ&ion,
och om deras vidare sol;er. att Statsmagten ager pabju-
da en bartre sordelning as Jorden mellan enskilre, (a
so!jer deras asven, att agande ratten bor vara helig och
att den ar asven (a nodvahdig till besordrande as samma
slora andamal: Allmant val. Den strangaste rattvisa b6r
dersore iakttagas vid sragor om enskiltas rart, vare sig
till vinnande as iakra grunder sor en jemn btskattning
eller endast till erhal!ande as en rattvis sordelning mel-
lan slere geraen!iimme agare as en samsallig mark; Den-
na rattvisa jemkning. och sordelning' vid sragor om
Jords upskattni,ng och vardering kan icke vinnas, utan
genom en noggrann bonicering d a Jordens gradering
ester den godhet hon ursprungeiigen as natuteneller vid
nu varande odlingsgrad ager,. eller ock vid en stigande
cultur mdjligen kan emottaga.. .:• . \ ■" ,

r;.'.■* r.\ ;

Med Jords Taxering sorda vi deo sorrastning,
hvarigenom alia agor i Jord och mark, som. 'ti 11hora en
grund poslession, sili sio go.lhet beskrisvas, up(kattas,dcb
varderas. As alia sili skattlaggningar och Udkistningar
horande operationer ar utan tvisvel jordens ssionitering
och derpa grundade taxation dep vigcigasle, ty dec be-
ror i synnerhet pa med hvad for noggranhet den blisvit
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sonattad,, och onT de .grander man soljt . varit nog sakra
och tilJsurii eliga sor: att dereher deternyinera och sedan
bestandigt sor sramtiden saltstalia de rantor, som as den
taxerade ; jorden bura utga , och i tragor' om utßtiscning;,
huruvida hvar och. ensatt sull gensu!lo eller motsvaran-
de: Jordalott emot sin agande andel i lamta.ligheten.,
Om btatens ' ratt skall bevakas och", enskilras dervid icktr
sornarmas, maste (amma allmanna och saststa-lda-grttnds.
satser dsv,ee allt soljas, ty andamalet ar att sinna en saker
jemsoreiregrun.d, ' hvarester Hemmans relativa godhec
med storsta noggarnbet kan bedommas och jorden
derester beskattas, la att rantorne blisva j,emnt sordelade
mellan de*sliattsl.<yldige och Kronan ej kan komma' att
lida minskning i (in ratt. As min<ire vigt tor ratts-
sragor*mellan enskilta ar det, att lika la sakra och oro-r-
----anderliga grunder aro gisne hvarester godheten as en
Grundposiessions delar inbordes kunna jemsorss- och
varderas, sa att agare as sjridda jordalotter,. ma kunna
sa n emot dem ■ (varande possesiion pa ett ltalie iamlad
och ursamsaiiighecer>'utbruten,<\ ; - •

Skall en sadarc Jordens Taxering vara nojaktig och
teke blott ase jordens nu varande odling och deras sly-

. tande atkastning, som , ar. ostast relultatet as Jordbruka:

rens derpa anvanda arbete och slit, hvilken emot sanna
Ekonomiska principer i denna handeKe narmast skulleerassas as beskattningen,; utan skall det egentligen bedo-
roas hvad jordens godhet ursprungeligen varit, i anseende
till. belagenhet, "sasom s ex. as hbgre eller lagre.Jcindy
Buttning emot sodern, aslcigsenhet isran hasvet , Bora sjoart
Bogar t massar och berg m. m;'■

* Mulljordens djup, bestands-
delar, underlag. och vaxt-.produdliv. krast;, Uimatets irr-
slytande uti olika verkan pa vegetation i skilda provincer
as ett vidstrackt rike,o. t, v, och sluteligen asv*en* berrak-
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tas hvad jorden vid en stigande Cultur t en omtanksam
odlares hand genom Vattens asledning, Stenars' upbrytan-
de och andra sorbattringar mojligen kan blisva,. sa sor-
dras dertill goda Chemisea,' mineralogislca och botaniska
kunskaper; vidare vid sragan om sarskilta produclioner
hvartill jorden sor vissa industrigrenar i anseende till
belagenhetj och lattare transport m. m.kunde begagnas,asven val Sratistisk kannedom as Landet; samt dessutom
nog osning och ersarenhet i det praktiska' Landtbruket
sor att rigtigt kunna bedoma odlingsgradens ; medverkan
pa jordens produclionssormaga, och sor att kunna be-;
stamma den kostnad och arbete, som sordras sor att'
bringa en jorda!otc till en astundad grad as sorbattring;
en kannedom nodvandig vid asgorandec as sragor anga-
ende ersattning mellan ensliilta sor olika odlad mark.
Innan dessa preliminaira kunskaper as taxeringsman och
skistessbrratrare blisvit inhamtade, torde annu jord-
taxeringen vara i ran den approximation till sull-
komlighet, hvartill, den mojiigen kunde hinna; De
kunskaper. som till dessa undersokningar erscrdras. skola
hamtas srSn en sullstandigare naturkannedomv och som
dessa vetenskaper pa senare tider med sramgang annor-
stades blisvit benyttjade vid jords bonitering och utskist-
ning, torde man asven kunna hoppas, att de sor sram-
tiden, i ett amne as sadan vigt, mera alimant skola be-
gagnas. Emellertid har man trott att praktiska Landt-
man battre, atminstone mera osvertygande i sor veder-
bomnde Jordbrukare, skulle kunna bedoma och saststal!a
atskillige Hemmans ellerock Jordalotters inbordes sor-
hallande i anseende. till deras sruktbarhet an vetensl-cape-
ligen kunnige, men i det praktiska Akerbruket oersarne,
och med det locala obekanta man, .. ■ * "',';• - Æ;>.l
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Om skatdaggningssattet i aldre 4: tider finner ; man
sorst uniderrattelse J det si* kallade Helgeandsholms Bestutas 1282, dl enligr .berorde document en allman Jorda-syn och skattlaggning ■ beviljades as hvar ■ och en bondes
aboende hemman; och pa , det skattlaggningsmannen
tkulle aga ragon : grund att ga esier i iin befattning
bltsvo hemmanen lacte sili Ore och Ortug i anledning as'penninge rakningen (a), lasom i Upland och sierestades,esser sili sjettungs , Attungs och ’ Tolstungs .. jord sasom i
Ostergotland, Westergotland och snialand esier den der-
siades ■ brukelige myntvagningen (i) sedan den tiden
finner man ore och ortugarakningen hasva varit bmkad
vid beskattning och V§rdering as jord>Tom omtalas stadse
i gamla handlingar (c ; Agor innom by deltes asven
grannar emellan esier stamma grund Cd), Kronans Landt-

a) penningar gingo-pa en Ortug tre Ortugar pa ett <3re, ocli
•-; Stta 6re pS en mark; Stjernhik de jure Sveonum Vetusto, Lib.
, 2. Cap. 6, -'

- "/..-.: v /-""-.'■' "'-' "''•''"■
5) Och bles allt Upland 'lagdt sor Marksland och Oresland, sa att
...as hvarje 6 Oresland skulle utgSras 3 pund Spannemal, itern ett

. gammalt sar och 6 ore penningar dagsverken 3 , ,och hushastar 4.
, Bles oeksa samtyckt att 4 tiwinor skulle vara ett pund. och hvar

tunna skulle ha!la s 2 kannor , : och en kanna Rag vog 5 marker
En tunna Rag vog 12 lispund: En tunnas übsade raknades ssr
ett Oresland - ■-. - utas hvar Attung skulle utgßras 2,3, eller 4
tunnor Spannemal ester som joiden hasver varit god till. 7 Helg,
Andsh. Bes. 1282, se Botin om Sv. hemm, pag. 21.

c) Ther skall vara markiordar-vndi Hundaris Kirkio hwaria, ok
halss markiordar undi Tolsta Kirkiu. Up. L. o. p. Sl, st.'' s

d) Tompt agher brytas esster Byomale , esster penningsland och Sr-
tughaland, Orisland och Markaland, esster Attungsland och halss
Attungsland 4 Cap, 8.8. L.L.
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bonder betalte ' deras asrad (') och Skatte bonder den
scatt, som vanligen as skatte jorden {kulle urga (/>-;ester
denna berakning, Beskattningen skedde arligen och . bles
hvar och en Bonde skattlagd ester sitt arone, H. a. ester
storleken och belkastenheten as dess Gardsbruk; Denna
arliga beskattning var nodvandtg emedan Hemmanen e
voro sacse till nagot visst Hemmantal eller storlek, utan
kundegenom agolotters ; tillagande eller sranskiijande
sorokas el!er rninskasC,g-), och sasom billigt var att hvarje
Landtbrukare ester sin Sgande och benyrtjadejord skulle
beskattas, maste hemmanen arligen';skattlaggas ( h ); Dels
var asven den standiga sorandring \ som roregeck emel-
lan Skatte och Fralse-hemman, en orsak (om jorde arli-
ga Skattlaggningar nodvandiga, ty -sa lange ' Rustrjensl
praerterades sor ett Fralse-hemman var dec Skatte sritt,
men om Rustjensten nedlades, sorsoll Fra!set ater under
Skatten, och berrodeKronans ratt derpa, att ia-dane hem-

e) 20 Cap. J. B. L. L.

/) Calra. Rece.ss» 1474 §. 25.
g) Calm. Recess» 1483 §♦ 44 Faller och rtagon Skaltebonde etter

theras Barn nagon Skattejord ti!l Arss, ta b<sr them thet njuta,
'

om sa ar at Bonden haswer sedan Barn eller Aisvinge han kan
sættja der opa, som Godset srjrina besittja, och gstra Cronan sin
Skatt som ther ar w-.nt asg,anga. At drestalen isran Bolbyar osta
s<sndrades och lades ander andra Hemman, bevisa . icke allenast
de nu varande. utjordar och ursjellar, som ' bcllgne tnuom sine

' Byars, RagSng, doch lydt • under andra* Hemman, utan ock de
manga i gamla jordebdckerna gjorda ann-otationer, att neml. sedan

, Hemmanets slietal i . Jordeboken blisvit utsatt sinnes l braddei»
anmirkt att vtssa dresland jord isran , samma hemman blisvit as*
sktlde och lagda under nagot annat hemman. Botin om Sv, Hem,

pag. 24.
h) Calm. Rec. 1483 $. 47.
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man aterigen lika med' osriga Skatte-hemman ■' b!esvo
6kattlagde (/)".:'. :

.. ?.; : ',;:;'■.,. i.■.,-. I /:-■ •.■;■;/*■

skartlaggningens soremsi var att insima huru mycket
-ssnarje bonde ester sitt amne d a ester det as honom
innebasvande Oretab eller annan jordrakning i arlig ranta
borde (kartas sili, samt att tillika utsatta, huru stor dei
Bonden i ovissa skatter och besvar borde svara, eller som
det kallades. satta hvart och ett hemman sili en viss
\sattning; haras kommer att, innan annu nagot visst
manral . blisvit hemmanen ssatt finner man, att i. gamla
bandlingar omtalas hei och halsgards hemman (/)

i) XI Cap. K B. L. L» Hwiikin manstalst vit haswa (itt Godz,
hwat. han eller Riddare eller Swen, engom vndantaghnom, - ....

'

a S kan thet swa wara at'naSborass; Bondom wil tralsisman var-
da,-tha-lkaKhan,Ggh,redha innan thenna daghin med Hast ocb

IVa/nomi - - -■ -
. Jsr. so Cap K. B. L. L. SwaTom Frilsis

iorcl ma arswas och ligstiii i Ska.t om ej , halds at henne t,en,st
. uppe som US* %h , -.Sva ma och Skattar *?'* "*"88 ' Fralse,

ther Fsalsisman eller Qvinna ar Skattebonda arlwmge; och Bonde
eller Bondason ma sigh i srllse koma, som s<sr ar lagt. ~:

S K. Magni LaduUSs Stadga 1285 $• *s ' ' tha takom WUritadn
tha,ssl tstsstning: Fyrst alle wara Gardæ, swa B.scupæ oc R.ddaræ

■" oc Swænæ tisWapn swa at th*r skulu ing».lkuld bæræ !thær til

antiggiæ giw* «»« selli», uran thær s.alw.r w.l.æ. - %. U.
• Flli*hær thy at thet ær wæl wærdugt, at tb*r sum ols

syldiæ srammarmer ba.hi med radhum oc h.a!p, at thær haswi
mere æra; . tha giwm wir al!æ waræ !; mæn wara K,yæræ Brod-

thers Bændigs oc alle therræ bryttiæ oc landbo, oc alæ tha i

therræ Go.hsæru, lidi.ghæ as allum Konoi.gsl.cum R*t, swa oc

.11» Ærkibiscupsins . Swenæ, oc allx B.scupænnæ Swenæ. . W.c
wilium oc at allir ! ther mæn, ær medl Ors .*»«»> at ther havv.

I thæt samæ sr^lsi,hvcm'sum ther thiænæ hælst. Jsr. Calmare
ssirening 1483 S» -'?.'• V.':' !"' "•'/'' ':^.''^" : ■';'■''''"..- ; -"-; .~

A Til Sattningstalet lades grund i sjelsva Helgeandsholms ,beslutet

as ÜB2, der det ssirordnaa att Sex siresland skullc « Upland ut-
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Delta beskatmingssatt var likval ganska ©fullkomligt,
deis for skattlaggningsmannens okunnighet och mindre
noggranhet deis ock for det undersses, som dervid sked*
dc, som bevisas as oretalets olika godhet (m V meti-anna
mera obillig var den grund bvaresier bonden skulle del-
taga i ovissa skatter och besvar, ty- hei fattning eller
gard var det bogsta hvartill en bonde kunde skattas om
han an agde msngdubbel; jord : jemnsorelsevis med en
annan, som asven, da han agde aer vist oretal jord,
kunde blisva upsord till en hei s :ittning, Ifran denna
fattning eller Taxerings Grund harlcda sig de, ssisnga
forbud, att icke nagon. Bonde matte sta under sig mera
jord an han var sullsuten pasio* sjelsva skattlaggningen

gora helgards hemman, asven som ait Altung . Ikulle svara -sili- hei
ssttning i sisler och Wasier Gstland samt smaland.

W* L. K. B. 20 si. ’ Hwa suro gsir fulla Genglrd ....hva
minna gir an fulla gengard. ' ,

}}>') Kammeckers Jus Pubi. svec. Cap. 15. §. 07. B6nderne veta an-
nu tala om rundt och trangt (Jretal. Runt Oretal : kallas nat man
kan sa halsannan, twa , eller tre sunnor pa Orestandet, , men

sirangt da man kappast kan sa en tunna. ", -

Ii) Botin om sv. Hemm, pag, 32 ans6r exempel pa sattningarnes
olikhet. I.anseende till *sctrbud s(sr skattebonde att sta under sig
mera jord an han var sullsuten pa ma ansdras Calmare Recess. as
Ir 1474 25 J. then skatlabonda som egher oc siker thet Godz
ther han aer sullsaede upa, as hvilko han formag at gsira Cronone
sin skatt oc drager vnder sig med Rop eller annorledz meraGodz

? oc untweller ther med Cronone sin skatt, hwilken honom : borde
, g6ra, 'oc want 5r as tbe Godze ga J Findz thet Ikeliga med ho-

nom , tha aer han sakir at XL mark, .... skeer oc swa, at
slere skattebondom eller theres Barnom faller till Act' skattajord,
soro suller skatter ter waht asga, tha skal en as Arswingiana thec
Gotz till sigh Isisa, som eig haswer thet Gotz han aer • sullssede
as, swa att Crononss skatter eig «indzsltas5 eller Folkid, ,Jsr- sijo
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sorrsittades as tols haradets Skattebonder, som ester as
lagd ed beskattade hvar och en ester sict amne (o).

Om vi nu granska det* Taxetingssltt hvarpa nyss
omtalte tidehvarss beskattning grundar sig skola vi sinna

'detsamma Vara: Ovisst , ester allt ankom pa Skatsnings*
lnannens tycke och ensigdige berattelser, utan att hem-
manets agor och sormaner togos i behorigt overvagande;
*Opalitligt,'. sor Skattlaggningsmannens Wardsloshec okun-
nighet och ' Ojemnt, as nyssnamde orsaker
och emedan inga altmanna grunder soljdes, och da olika
Skattlaggningsman pa skilda tider och i sarskilda !larader
,sdrrattade taxeringen tned olika noggranhet; Obitiigt, as
alla sorenamde orsaker till sammaus tagne, och i sin*
grund obilligt da Bondeme ester det ojemna sattnings
talet, men icke, som likval bordt ske, ester sormanerne
as sine agaside hemmans delar, skattlades till deltagande
i ovissa onera och besvar. Det var asven srridande emot
sanna ekonomiska principer, ty bonderne skattlades en-
dast ester den jord de ville bruka, men ej ester den
de under sine hemman agde och som till Sker och: ang
kunde vara tjenlig. Ett sa sorvandt beskattnings satt,
hade den pasolgd, 'att den slitige Landtbrukaren, - som

xii

Cap. 2J.K. B. L.L. Engin Bonda hasavi tsald at kspa nieræ
Skatta Jord under sigh, an han Sr sjelswer sulßdhe och besittjande
nppa: K. Crislierns placat as ar 1459? 'I $. och Calmare Recess.
as ar 1474, J. as samt as ar 1483, 0:43» 44» 45> 4$ och 47,

0) Calmare Reces, 1483 $. 47. Tols goda och beskedligh Danne-
. raæn Skattebsinder , skola hwart ahr Skatten Istggia och gsira sin

Eedh tilsorende och bedja sig, sa Gudh hjelpa, at de %vele'weta
Cronones bæsla och ingen stedz ssirnedra Henne sin Skatt och

: i Rænto i nagon matto, . ... och. att thc læggia hwar Man ester sitt
xtnpne cch skona thst ingen " -'

'■ - .
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genom arbete och idoghet torbattrade hemman, be-
tungades med rtorre skatter, da den lara och sorsumliga
vann estergirt och lindring i skatten nastan iom beloning
och upmuntran sor sin vardsloshec ip). .. -.:," n

B6rjan med inrattningen as en bestandig skattlaggning,
skcdde ester Herremote i Wadstena 1724, da det pa K.Gu-
stass derom gjorde proposition beviljades, att en allmann
Jordebok skulle uprattas deruti all Kronans Rsnta och up-
bord skulle upskrisvas, samt huru manga skatte, Krono
och Frdise Bonder uti ssivart lan woro. , I anledning der-
as skulle en allmann skattlaggning osver sida Riket
soretagas ' och hemmanen ester deras lagenheter till en
standig ranta skattlaggas, som kan ses as slere Konung
Gustass derom urffrdade bres {q). Hemmanen blesi/o da
sarte till ett viffl hemmantal eller Mantal; som betyder
Cameralissiska mattet pa hemmans godhet (>).

p) Till bevis pa att detta .varit skadligt scV Lards Cultnren ma as
K. Guslass ',ljs Mandat as ' den 20 Junii '555 sßljande ansßras?
Samiiialunda J vilja ock er. part B<3nder icke bruka och sa deras
Sker tillsyllest, sorri dem med ritta'3gnar och b<sr, utan lata.mer

.an halsparten as akern ligga • 6de och' obrukad, sa att J der som
borde sas Atta eller Tio tunnor, dsr sa •de nu nSppeligen tva
eller tre , och somliga anda mycket mindre, derigenom deras egen

- sattigdom sig ock mycket sSrorsakar och Kronones och arli-
,ga rSnta blisver s<srrriinskad, och ssirkortad. v

*

„ .
: '-

sj»:_

q) Bres till Abo Ltn den 3 Januarii 1540, till Da!arne den -7 Ost,
1540, till Wesler GÆtland den 23 Martii 1542, och till Wiborgs

-'Lan den g Julii is 58«" '.■_■■'■■ '." '■':
r) Indelnings Comniissionens, uti Abo roch BjiSrneborgs LJn, Bres

till Kongl. Majtt as den 22 Januarii »72?. EmellanSvenska och
Finska Hemmantalet 5r deruti skillnad, att det uti Finland kallas
Mantal, som i Sverige kallas Hemman, sa' att - ehuru litet > ett

.'_ Hemman i Finland vara ma, blisver det dock alltid !

ssir ett helt
. Hemman i rSkenskaperna antecknarit; daremot Mantalet allenast

viser Hemmanets siorlek, antingen det Sr BSrrc eller mindre. '
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r '• AsKonung Gustass instrudtion gisven ar 1528 sor dem
som skulle halla Skattlaggningen ; inhamtas de grunder,som dervid Ikulle soljas, nemligen;

~ Hvart och ett
hemman (kulle i med sina ; agor upskrisvas, ,huru ;s mycket
der kunde sas uppa, huru mSnga lass Ang dertill.horde
och om der war godt Mulbete, Fiskevvatten, Skog och
andra goda lagenheter och tillagor; sa (kul!e
(kattlaggas icke ' blott ester Aorleken; as Aker ; och Ang:
utan asven , ester som de voro goda till, hvarvid asven
asseende skulle hasvas p£ andra sorenamde agor och, la-:
genheter. - Derester ; {kulle Hemmanen med , sina torp-,j
Urjordar Quarnstrommar, Fisken, Angar, Holmar, eller
andra lagenheter uptagas och . inskrisvas i Srliga rantan.
Stora GSrdar, a hvilka slere Sboer kunde barga sig, be-
synnerligen nar de hade tva markland jord och
annan god lagenhet dertill, (kulle skattlaggas sor ha!stan-
nat eller twa .mantal ester som Gardarne voro-stora och
goda till, i hvilker sall skatten (kulle sorokas, sbm an-
kom pS Ransakningsmannens beprosvande, men mindre
Skatte eller Krono hemman, som allenasl lago sor syra,sem, eller sex oresland jord, (kulle deremot blott Skatc-
laggas till halsva Sattningar och raknas sor . halst uti
garder och andra ovissa palagor;.. Da bles j asven
sorordnat, att den Bonde eller Landtman, som brukade
tvinne hemman, (kulle halia bagge hemmanen vidmage
och ivara till tva mantal, sa att han ej sick lagga det
ena under det andra, med hvad mera som as sjelsva
instrudtion sullstandigare kan inhamtas. ;

'

,

Denna skattlaggningsmethod var atminstone bat-
tre an den sorut brukeliga, ty i;mo factes Hemmanen
sili en viss bestandig storlek och till grund for hemman-
talet togs, att Bonden macte aga sa mycken jord ban
kunde vara bargad ps och bequamligen brukai , 2;do
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bles denna Jordpossession elleriMantalet bestamdt icke
blott ester • agornas slorlek : i Aker och Ang utan as-
ieende skulle hasVas lillika pa deras godhet, 3:110 skulleasven andra sormaner (om vid hemmanen kunde sinnas
uptagas, beskrisvas, varderas och till arlig ranta skattlag-
gas och slutligen skulle 4:to hvar och:en .skatta ester den
jord han agde, sa att den som' hade : tvanne "hemman
maste underhal!a : dem - bagge och svara till de pa dera
lagde Skatter och besvar, asven som svagare hemmanas samre agor och sormaner blesvo satte till mindre hem-
mantal och derester utgSende onera. Att," ehuru assig-
ten med ' denna|Skattlaggningsmethod verkeligen varit
god, andamalet en jemn beikattning iikval icke sullkom-
iigen vunnits, derom vittna bast de manga i aldre och
sednare tider skedde : sormedlingar. Denna : \ method
medsßrde manga as de \ olagenheter lom atsoljde densorra, hvi!ket vi tro i synnerhet kom deras att sa mycket
vid ransakningen var osverlemnadt till Skattlaggningsman-
nens beprosvande, och \ ehuru de pa ed \ och samvete
voro sorbundne att ester osvertygelse l upskatra, torde

subje&iva grunder, om sßr sin tid - tillsorliteliga,
dock enligt sakens natur, icke alltid varit tillrackliga, att
med noggranhet jemsora och bedoma Hemmans olika
godhet och varde. '■ }■''■■-} ■)k -'.; .'•;'- \- ";.

Denna allmanna skattlaggning oeh Hemmanens
fattande till mantal och en standig ' ranta sortsattes uti
Konung Cari den 5:5 tid (j) same under Kon, Gustas

s) Enligt K. Carl IX Mandat den i Jul!i 1602 och FSrkl. den 29
■ Nov. 1602 Skattlades Giaslcikeland, Helsingsland ,

Angermaland
.och Medelpad ; och denna skattlaggning bles saledes hallen att 12

■ Sadesland jord blesvo raknade och lagde sSr; ett sullgards Hemman,
- livarester det Skattlades med : iina vissa - rjnteperledlar J isamt i
Dalarne och nedra Bergslagen, enl. Placat, den 3 Fcbr. 1605,
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Adolph : I anledning as Skattlaggningar upratta-
des i sitt bemalte Konungs tid eri"allman Jordebok, der
hemmanen. till : sin natur, hemmantai och standiga ranta
blesvo uptagna ; och , beskrisha, \ hvarester » ingen sedan
kunde till Kronansskada soroka eller rninska sina jhem-
mari*med jord och agor isran andra hemman, utan maste
allt blisv*a vid det, iom da stadgadt bles m), hvaremot det
ar tillutigt, att hvem,,som vill och kan ma kopa mera
Skatcejord, an han sjels ar sullsade och besictande pa (v).

Pa Riksdagen i stockholm 1624 ssieslets, att en ali-
man Jordresning (kulle ballas osver hela Landet pa det
skatten macte blisva lampad ester agorna och hemmanens

godhet (w); klagomal upkomma derosver, att som-
liga Hemman voro upsorde sili tor hogt Hemmantal
och ranta (x Derpa gass ett nytt loste om en allman
sltattlaggning i Drottn. Christinas 'tid (y), men denna

s) Skastjemkning i Helsingland, se Kongl. conErmatlon d. 17 Martii
1615, och Jordresning i Wester GStland Instr, d. 4 Ost. 1619,

«) Placat angaende Skattsk. Jords sSrminlkande 1677., Ingen ma har-
*•: ester, undersia sig, till att antingen genooi ki<sp, byte, pant, lcga

eller hvarjehanda sSrlikning och Contradl ashtnda och abalienera isran
Staderne, Skatte-och Crono hemmanen i gemen mycket mindre

■isran dem som besittas 'as milicen eller brukas sslr nagot Embete,
nagon Aker, Ang, Holmar, Skog eller Mark , Fislcevatenj
eller hvad namn det eljelt hasva, kan,, wid slrass till gorandes.

lt
.

v) Dock sa* att icke nagot Skattehemman ma nenlJggas eller under
annat ■ Hemman ashysas Kongl. Bres. . till Cam.. Coll. lsßs Jsr.
Landsh. inßr. och Husesyns Ord, 168 1. >\

w) Biassked. 7 April 1624 ■ V
«) Res. pa A dei. Besv. d, s Mart, 1633.
y) Res. pa Allm, Besv, 1644,
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sier.e gangor uth*svade allmanna Jordresning och' deras
beroende (katt aggning.koms icke till : verkslal!ighet sorr
ati i Konung Carl tid. : Konungen, iom ville hasva
indelnings verket /pa en god och ' tor.'» rramriden'■' saker

inrattadt, sann nodvandigheten at, att- Hemmanen"
skulle sorut noga resvas och, iattas till" ett sadant Hem*
mantal och rantor,- att de i langden kunde dermed ut-
harda bade till Indelningens och sjelsva Hemmanens be-
stand -(s). ; Hemmanen blesvo underiokre och till sinasormaner granskade samt derester sa lindrigt skattlagde»
och ester (kattens slorlek till mantal 'upsorda att de
sramdeles bade i god och ond tid skulle ivara till /sin
nya ranta ; och alla osriga ester mantalet : utgaende be-
ivar. Vid denna nya skatt!aggning skulle man i synner-
het tillse att- icke Kronan- genom allt sor mycken as-
korttning matte komma att lida, asvensom i att Hemma-
nen icke skulle till hogre skatt upsorasi an de i langden
kunde bara, halsl sadant langt-isran att tillskynda Kronan
nagon sorman endast skulle sororsaka Hemmanens under-
gang och « odesmal samt Allmogens vanmagt \ genomsor dryga skatter (*). "/' ::

,-
.'-

. .

Det Taxerings satt as jord och derpa beroende skatt-
Isggning , som i Konung Cari Xl:s tid brukades och an-
nu ar lagligen' sorelkrisvit att iakttagas, innehalles' icke
uti nagon allman method, lampad l och antagen till bruk
for hela Landet, om icke man dersore vili anse Bytes-
methoden as den 30 Jan. i6§B> som innefattar nagra
allmanna grunder sili Jords beskattning och hvad soni
bor iakttagas . vid Hemmansbyten, som as privata sokes
med H. K. Mai;t och Kronan.

2;) Kongl. Bres, d, %% Jan. 1685-
*) Cainm, Coll, Bres. den 14 Junii 1689»


