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Hjonelaga-Lag.
~Gift»s, tirfma, jord», bygg», handia Hy ett laga fång.
55tt|'mtf8gernin8, f af f, utsölning och olaga r»tteg»ng>
(Gammalt register
Salforne i Smeriges
Rites Lag af 1734.)

Handtls-AalK,

«smer

Gifkrmäls-Nalk.
1 Kapitlet,

M/Mu

2 Kapitlet.
Har
och är af ett fagert anlete, ware thetta
ingenting att förakta; sä ock om man en god inkomstkälla
mö guld

hafwer.

3 Kapitlet.

guld

man i brudstol gängit,
utsinat, ware kärleken qwar.

och fägring, efter thet

förswunnit hafwa, eller

inkomst

2 Kapitlet.
ther nödigt hålles, sin hushallskassa;
man före bok öfwer utgift och inkomst sin.
3 Kapitlet.
Man och qwinna ware bolag tillsammans; hwar
endera skuldsättning göra will, gifwe helst sädant thcn andra
tillkänna.
4 Kapitlet.
Man gore ingen skuld a ort, ther dobbel, spel och
dryckjom gagnas; qwinna undwite bodrätningar.
5 Kapitlet.
Vo ar bäst utan skuld.

4 Kapitlet.
Smekmänaden räcke hela lifstid igenom.

som

MssMttings-NM.
1 Kapitlet.
Tillgjordhct ware
falskt mynt aktadt; misslynthet
underhaltigt. Thet förstnämnde ware förkastadt, thet
sednare ersattes med ett gladt anlete.
2 Kapitlet.
Man och qwinna lefwe i god sämja samt hälle trogen
wärd öfwer inbördes frid.
annorlunda sker,
Hwar
stände sjclfwe wärsta skadan.

som

som

Irfda-Nalk.
1 Kapitlet.

som sig i hjonelag begifwit hafwa, sä man som qwinna,
tagen ars af allt thet, som godt och ädelt warit hafwer hos
them, som tillrygga i ätten äro, ware sig a fäderne eller
möderne; och ware thetta bröstarf, som icke foryttras ma,
utan
till godo.
The,

som

Zkmff-ZM.
Kapitlet.

förwaltes och förökes efterkommandom

fom

2 Kapitlet.
i
mal
ware ock berättigad!,
thy
Sidoarf
i föregående kapitel sagt är.

1

och förwaltes,

Kysser man awinna sin a panna och icke a mun, ware
skyldig att wid laglig tid göra thet sednare; och gäng>: inga
andra böter

ssrda-NalK.
1 Kapitlet.
wällommen är.

2 Kapitlet.
Ati allt rätteliga tillgå ma ock huset bestånd hafwa, i
thy att hwar sköter sitt åliggande, hafwe qwinna företrädesrätt att kök, skafferi och wisthus warda, samt man uppsyn
hafwa öfwer lada, loge och hwad thcrtill hörer.

2 Kapitlet.
att
äkta
händer af
wif endera icke rätt gör, straffes thä
ined then andres tillgift och är i thy mal bättre gifwa än taga.

Kapitlet.
i nästföreThcr sä händer, att the egoomräden,
gående kapitel nämnde äro, ej finnas, sköte dock man sina
och qwinna sina göromäl, allt under thet en rade annan till
thet godt är.
4 Kapitlet.
Nu kan sä hända, att man skrifbord och qwinna spegel-

TMumgs-ZM.
1 Kapitlet.
i brudstol gungit, ware
Ömsesidigt them emellan,
utsökningsbare ~kärlek och saktmod, trohet, bistånd och wärd".
2 Kapitlet.
Ingendera hafwe übilliga och för stora fordringar eller
kallade pretentiones pä then andra.

som

sa

3

som

bord hafwer; thesse ware thä enstilte för hwardera.

hem och them underhälle.

2 Kapitlet.
ware
skadedjur
Sladdermadamer

som

KstttgängS-NalK.
1 Kapitlet.
Ej ma annan domare wara, än ett klart förstånd.
2 Kapitlet.
Nätt är fullsuten, thä ett godt hjerta utgör nämnden.
3 Kapitlet.
Hemmet är rätter tingstad; och ting hålles pä tu man
hjonelag byggt hafwa.
hand them emellan,
4 Kapitlet.
Menige tjenstehjon, sä ock andra wittnen, äro wid hjonelagating menlige att akta, hwadan them tillträde ej ma lemnas.
5 Kapitlet.
Mal afgöres genom fnar förlikning ; och ware then winnande,
slik förlikning först erbjuder.

som

VlMmnM-HM.
Omtanka och

thera.

Nu

Hus och hem egen man och qwinna gemensamt, och
ware then blott berättigad att ther gästa, som hos begge

1 Kapitlet.
arbete bygge hus och

sa

Qwinna hafwe,

wilja man och mö hjonelag bygga, ithy att sig ett
M»" gladt och godt hem bereda, thä hafwe the kärlek till
hwarandra och late inga biafsigter radandes wara,
alltmedan kärleken är fjälen i god hemtrefnad.

Ther

1 Kapitlet.

Wilja man och qwinna utbyta äsigter om thet, theras
hus och hem anbelangar, ma thet so>n loflig byteshandel aktas.

som

hällne.

Concordia res parvse crescunt, discordia maximse dilabuntur.
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