
Afhandling

om

Grannars Skyldighet,
enligt Sveriges Lag.,

alt

I

med h va rand ra deltaga i Stångsels
upprättande och underhållande,

Första Afdelningen, t
med Widtlagfarna Juridiska Faeultetens

i Upsala samtycke

utgKYen,
att offen i el igen försvaras,

I Oeconomiska Lärosalen d. 3. Apr. på vanlig tid £.

a£

D:r Η A Ν S SAM. COLLI Ν,
Juiisprud. Oeconom. och Commerc, Adjunct,

och

ΑΧΕ I/ F R Ε D R. G Y L L Ε Ν Η A Μ Μ Α R
af MedeJp» och Jemtlands Landskap.

<S> -S>♦·O♦$>S>)5r

Upsala hos Kongl. Academie Boktryckarne Palmblad & C. 1822



TILE

JtüRIS EATRII ET ROMANI PROFESSORN

VID KONGL. ACADEMIEN l LUND,

KjERR D0CTOR JOH. HOLMBERGSON.

Gerna hade jag önskat, det jag Kunnat till Herr Doctorn och Professorn öfver-

lenana ett arbete, som hade fullkomligare än detta svarat emot de fordringar, som?
anan billigt kan göra sig af en Herr Professorns lärjunge. Emedlertid liar jag icke
kunnat afiiålla snig, ifrån, att tillegna Eierr Professorn denna lilla afbandling; ty
jag längtade efter ett tillfälle att ollen tel igen få bekänna den sLora skuld,. hvarijag
slår till en Lärare, som med en sannt faderlig karlek förenade det.utmärkta nit,, bvar-
medHr Professorn omfattar alla till vettenskaplig bildning slräfvande män. Svårt skul¬
le det vara för mig, att tänka på denna min förbindelse,, om jag icke tillika kände, att
Herr Professorns kärleksfulla sinne sätter den högsta belöning i elt tacksamt hjer—
ta. Men med denna öfvertygel e blir åtankan dcraf den största glädje , då den hos
mig är förenad med en erkänsla, lik den vördnad, kärlek och. til Igifveuliet, ii varmed·
en Fader älskas af sin son.

HANS Sam. G' o L L i m



I ni e d η in g·

IV*ed stängsel förstår man sådana anstalter, som giras får att hindra kreatur i*
från att ingå på ett eljest öppet liggande ställe i). Att sådana anstalter oftä! åro
nyttiga och nödvändiga, vet .hvar och en, och vi behöfva således icke uppehållaofs med att derom söka ofverbevisa låsaren. Också inser man , att den nytta,
som stängsel medförer, vid mångfaldiga tillfållen icke tillkommer en enda, utanåfven en eiier üera af grannarne , vare sig antingen på det sått, att stängselenpå en gång in fredar fleras egor, eller, med att afskilja dem, gifver frid och sä¬kerhet å omse iidor. Att det i sådant fall år billigt, att de, som gemensamthafva nytta af stångselen, ^fven gemensamt bidraga till dels upråttande och under¬hållande, iåsom det ock i allmånhet år billigt, att dc, fom njuta förmånerna af
en sak, vidkännas besvärligheterna deraf, bår hvar och en likaledes finna. Men
fastån billigheten så fordrar , så finnas dock visserligen många, som icke skullegåra sig förebråelser, om de, med att .undandraga lig, kunde sätta grannen i nöd¬vändighet att .hägna ensam. Också torde ,en .del gifvas , som åro liknöjde, omde hafva en större eller mindre nytta af deras egendomar, och fom derföre icke
vilja får egen del befatta fig med någon hägnad, och åfven med liknöjdhet se,
om grannarne vilja göra ndet eller ej. Om det derföre stode till hvarje jordtgaresfria behag, att hägna eller låta blifva det; tå ikulle tröghet, motvilja och egen-nytfa uppenbarligen iågga svåra hinder i vågen för den idoge och omtänksamme;

och

i). Ordet stångset kommer af stång, och synes säledes enligt härledningen b®ra haf¬va en inskränktare bemärkelse. Emedlertjd tages det for fr*dnir>gsanstalter i all¬mänhet, t éx. i K, Förordning, angående stångselskyldightten d. g. Febr.samt K. Förordn. d. 31. fifan 1315, hvaråst vattengraf och dike räknas till ftärgsel.Att lagstiftaren härvid egenteljgen endast äfyftar anstalter mot" kreatur, - och 'ickedem fom stundom göras emot menniskor, ses af BB, V: 3. K. Förordn, d. 9. Ftbr,1802 /, το, äfvenfom K, F. d. 31, Qjfan, J^/5. I lika betydelse med stängsel nyt-
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och då det for honom naturligtvis skulle Mifva både svårt och motbjudande* att
ensam arbeta både for fin och andras nytta j så år tydeiigt', att landthushållntn-
gen skulle på sådant sått blottställa» for det största åfvtntyr. For att förekomma
sådant, har Lagstiftaren , af berömvärd orwrank a, forkfarat, att det icke skall
bero på grannars nycker och egennyttiga motvi' ja att undandraga sig en gemensamt
nyttig ilångsels upfårtande och underhållande j utan skola de derrill i allmänhet vara·
tvungne, då det å endera sidan fordras: eller, som Ligen uttrycker sig, att den
»kall hafwa vitsord a), som stånga vill. Och man må icke anse Lagstiftaren
hafva hårudnnan pålaggt något Otillbörligt tvång;, ty h η har dermed icke gjort
annat, ån hvad en uppenbar billighet fordrade, och hvarpå hvar och en frivilligtborde ingå, som tankte billigt och rått* samt vore mån att fördelaktigt begagna
sin egendom-

Som

tjas orden Hägnad (såsom i sistnåmda förordn). Värn (t- ex. i BB. V\ rubr), och
gård (t. ex, 4 f, samma Cap.), hvilka tvänne sisoåmda ord i synnerhet i äldre tider
brakats, men äro numera mestedels bortlagda, Anmårkningsvis kunna vi här näm¬
na, att dä (fet i BB. V. Ruhr, hetert "om laga v år n, tappning oek hägnad;v'
så bor det icke förmodas, att dessa ord betyda ett och detsamma. Och böra de ef¬
ter värt omdöme, förstås på det sätt, 3tt vårn har afseende på r, 2, 3, och 8 §§.1
Cap»,, och betyder stängsel i allmänhet. Tappning decemot harafseende pä 4 och bety¬
der stångeelens tillslutning i anseende till grindar oeh, tiHfåJliga öppningar; och kom- '■
mer detta ord af tippa, som ursprungeligen betyder att igenfylla (sätta tapp i) ett
hål. Hägnad sluteligen , som åsyftar 5, 6, och 7 jj f. betyder här åkers och
ängs fridhållnirrg utan afseende på sjelfva stängselen. Dock tages hägnad åfven i
detta Cisp: får stängsel, såsom 2 f visar. Stängsel får olika namn, efter dess olika
beskaffenhet,, och indelas i anledning, deraf i 5 claseer,. hvaroai kan ses K- Fårordn*
d. 31. Jan. 1815-

St). Wistord, »f wita (bevisa beskylla, påstå) och ord, har, sotn man lian sluta* ursprun¬
geligen betydt de ord , med hvilka man infor rätta beviste sin sak, pä lika sått som
giptarord (SML. GB. II!'. eljest giptarmal) betydde de ord med hvilka giftoman—
nen öfverlemnade bruden åt bradgurarnenoch. bu? man vid· denna betydelse af wits—
ord stundom sett mest på den edeliga betygeisen och deri liggande bevisningen
(såsom ndåma till witzorda, U L. Thingm B. X pr., "fålla witzordn IPML.
Thingm B. XL); stundom mest på sjelfva innehållet af någons påstående eller försä¬
kran ("Aghi tha aru/in gripa titt slika witzorda hem siålwer wil'' UL. lliingm B.
III: 2). Och som det, i anseende till den äldre tidens rSttegångssätt, var en för¬
mål* att få bevisa; så kom uttrycket att hafva vitsord, eller att fä fora bevisningsor- 1
det, till att betyda det samma, som· hgfva rättighet attbevisa, hvarpå de gamle lagarne
öfver allt lemna exempel. Hå'ifrån kom detta ord· att nyttjas om rättigheten att: med-
sitt påstående blifva- hord» och att få det fram,, åfven i· sädana tvister, som icke berod¬
da på någon bevisning;; och brukades i denna bemårkeise i synnerhet vid frågor o ra*
någon gemensam sak mellan deleg&rena deri, Således· skulle den hafva eller & vits-



Som r?u Lagstiftaren likvSl icke glfvit detta vksord alldeles ällmänt, och flera
, omståndighcter dessutom {dervid komma i betraktande ; så år det maktpåliggande
att tillse, när detta vitsord eger rum. Och på det att åsigterna i denna del må
blifva alldeits bestämde, år den motsatta frågan åfven, af vigt, når lagen icke
gifvtr vitsord till stängsel. Dernåst måste man, for att rigtigt kånna stängsel
skyldigheten grannar emellan, veta, hurtt stängsel skall färdelas. Och så vida inan
mi méd säkerhet skall i hvarje forekommande håndelse riktigt kunna bed6mma
siånrse-skyk+igheten; så måste man slutligen hafva det for sig afgjordr, ot«·, och
på hvåd sätt ett redan stadgadt fårhallande i stängselskyldigheten grannar emellan
skait kunna undergå några förändringar. Dessa frågors besvarande skall blifva
£oiémå-et for tknna afhandling. Och då vi nu fSrst fåretaga oss att visa, i hvil-
ki; fall s ångselvifsord eger rum grannar emellan; så vilja vi gora det med serskilt
hånseende till de olika slags egendomar eller lågenheter, hvilkas frånskiljande eller
geuitot-mnia inhägnande kan komma i fråga.

§· i
Om vitsord till stängsel byar emellan.

Med by förstå vi hår en menighet, bestående af jordbrukare, hviika hafva
sina

ord, som ville skifta arf {UL. ÅB. XI: 6, Fred?« L. ÅB. XIt 2). eller annan sam-
fält egendom (UL, £fB. X/77: τ., Fredr. L. BB. XVII: /), som villa, att en bro skulle
uopbyggas (//£, IFB: XXIII: pr.), som påsto de uppodlandet af en odlingsbar mark
(öåL. BB„ XXXII: pr), som ville att råmärken skulle nedsattas {SML., BB XITI%)»
som ville anlägga fiskeverk (SML. BB. XX\ 1 denna bemärkelse tiges ordet, ak
det heter, att den har vitsord, som stånga viil {Fredr. L, BB V: 2, K. Forordn- rf.
9 Febr» igo2, /. /. /, 3, 6, ?.), och kan då betyda, bSd · att nian bar rättighet
att hägna, och, såsom vi i denna afhandling ämna taga dit, att man har rättighet att
till hågnaden få biträde af grannen, (ig02 års stängs. F. / γ . Härifrån har vksord
kommit att stundom rått och slått betyda rättighet (t. ex LL. GB. XV). For of-
figt, sedan vitsord betydde råttighet att bevisa, så nyttjades det icke blott i afseende
på de tvistande parterna; utan åfven personer, hviika blott såsom vittnen skulle intyga
något, sades hafva vitsord ("tha gifs fastum witzora*' UL. ffB. VI: pr.); och så¬
som en quarlemning håraf kan det anses , att vjtsptd i Fredr. L. forek» mroer for
råttigheten att giltigt bevittna eller betyga något (Aß. V i Råtteg. B. XIV: 6.)'
Derifrån anvånde mar det åfven om liflosa ting, som kunde tjena till bevis; och då
man sade, att de skulle hafva vitsord . så ville det; såga , att de skulle hafva bevis-
ningskraft Såledee beter det, att råmärken (UL. WB. XVII pr Fredr. L. $B.
XII: 3). att dombecker (Fr. L. ffR. IV: jo) och andra skrifter (Råtteg. B. XV11%
jr) ega vitsord. Härifrån har vitsord åfven kommit att betyda handlingars giltighet
såsom då det heter, att äktenskaps forord ega vitsord. (GB, VIII: /,).



4

sina egor i större eller mindre man blandade om livat andra 3). Uti sådana me-
nigheter stänger rcke hvar.je serskilt delegare for sin vid rågången belägna egodel:
Uta« alla delegarena stånga gemensamt omkring de egory som rill byens område
hora, och de utgöra således ert stångselbolag, eller, som det i åldre tider k a 11 a -
des;, ett värmlqg 4). Dertore då tvånne sådana nbtenigheters egor motas., och
endera vill,, att de med stängsel skola frånskiljas; så frågar den. icke efter, hvil¬
ken serskilt. medlem i det angränsande byalaget år egare tili den tillstötande jot>

■

■' den:.

3)« By, som i våra åldre lagat Sfven skrifves hyr <tVGh. BygdÉ. VI: i)v och ur¬
sprungligen Sr samma ord som Bce, Boer T Bu, Bur, Boj Bdh (hvaraf Boele , Bol,
Bole, Byle) har till att begynna med betydt hus, boning. Men som man vanligen,
då man byggde hus och satte sig ned på ett ställe, hade den afsigt att drifva åker¬
bruk ; så tillades snart begreppet oro en tillhörande jord, så att by i våra åldre lagar
i allmänhet taget utmärker det ställe med hus och -tillydande jord, där en eller flera

\ bodde,· odlade och drefvo sin hushållning, d. v. s. byggde efter detta ords då varan,
de betydelse. Detta hindrade dock icke, att man ju stundom hade mest afseende ρδ·
byggnaderna t, ex. bränna up by {[TB. WB. XXV: 1.% stundom på sjelfva- by-tomten
t. ex. "ligger gatu gionum by'' (UL, IVB. Il: 4), stundom på den tillydande, och
i synnerhet den odlade jorden,. hvarpå exempel förekomma i nota 73, Då man nu
såsom innehafvare af en egendom· hafver rättigheter och skyldigheter, hviika kunna
anses tillkomma sjelfva egendomen; så kom åfven by att beteckna egaren , eller e~
garne tillsammans om de voro flera, såsom en juridisk person t. ex, "dela byn /■»«"'
(LI. BB. XXVI: &). Och i denna bemärkelse måste åfven vi taga ordet, då fråga
är om byars stångselskyldighet. For närvarande fåster man vid ordet by det begrepp,,
att uti den skola vara flera jordbrukare, hvilket vi åfven måste antaga, efter som i$ö%\
års stängs. F. uttryckeligen opponerar by mot enstaka gärd. Också 'har man i åldre
tider gerna föreställt sig flera åboar i en by, men dock icke så strängt som nu, hvar-
om se not. 74, 75. I dageligt tal gör man sig vanligen den föreställning oro by,, att
delegarena skola hafva sina gårdar, så, mycket som ske kan, byggda på ett ställe.
Men då fråga år om byars rättigheter och skyldigheter i afseende på jordegendomen;
så år tydeligt, att man icke kan fästa afseende på gårdarnes läge, utan på delaktig¬
heten i jorden. Dock roedgifva vi , att det år svårt att gifva någon fullkomligen till¬
fredsställande definition; och framför allt måste vi anmärka,· att samfsllighet i skog och
utmark icke är någon sådan égoblandning, som hår kommer i fråga; ty flera byar
kunna hafva en utmark gemensam, utan att derföre få namn af en by. Och då vi
antaga att bymenigheter bestå af jordbrukare; så kunna~vi slutligen anmärka , att åf¬
ven städer hos oss fordom, såsom ock ännu sker i Danmark, blifvit kallade bvar, ef¬
ter de i deras början· hade stort likhet med dem. Så kallas borgåre för byamän i
St. L. (t. ex. Kon. B. XV.) —

4) Wdrml'ag: (ULV WB. VI: i) afwarn och lag (societas). ^ Att byar utgöra stång-
selbolag, ii afseende på rågåhsstångsélen, derom se följande 5:te~&' t denna afhanc—
Ung.



den; ufr. ti den- si ål ler sina anspråk mot hela By-en, såsom en juridisk person. H&>
utom· kunna stångs-elfråg.or upkomma på ånnu ett sått byar emellan.. Två eller fle¬
ra byar kunna riemligen hafva sina egor tillsammans inom en hågnad, och utgö¬
ra i sådant fall ett stångselbolag tillhopa, hvarigenom så vål de sins emelian få
rättigheter och skyldigheter i aiseende på siångselen,. som åfven andra byar kunna
komma i stångselförhål.lande till dessa byar tillsammanstagne och betraktade såsom
ett bolag*. Och gores i dessa frågor icke någon skilnad på de angränsande byar-
nes serskiita beskaffenhet;· utan anses alla lika > så att åfven en afgårda by emot
boiby eger fullkomligt saφma rått, som annan by 5J.

De tillfallen, då stångselvitsord eger ruin byar emellan,, kunna innefattas i
följande momen t er..

r. Mom. IViisord till stängsels upprättande och underhållande eger rum
byar emellan, då de motas i odlade egor. Dock galler detta endast så vida den ,

livars biträde äskas, möjligen kan, vid sin jords begagnande, af stängselen hafva
nytta, hvilket lagen likväl förutsätter honom kunna hafva: en anmärkning, som äf~
ven måste ega mm vid andra tillfälleny och som vi, for att slippa upprepa den>
derfore anhålla, att läsaren täcktes tillämpa vid alla, så i denna som fåljande /j)>
ytterligare forekommande händelser.

Hvad i detta afseende angår förhållandet i de åldsta tiderna, så ligger det
likt så mycket annat i dunkelhet, och de strödda anledningar, som våra åld¬
sta källor innehålla," kunna så mycket mindre gifva något såkert resultat, som
det icke år osanno iktr att ju förhållandet kunnat vara olika på olika orter,, ocb

att

5), Vi sluta Hetta deraf, att Stångs. Forordn, i g:de §·< omtalar, huru stångsel sialr
delas mellan afgårda by (se BB. XIX: 1) och bolby. utan att förut hafva stadgat
något om afgårda· bys vitsord till stångsel; hvaraf måste följa,, att denna by inbegri·
pes under det allmänna ordet by. Deremot har afgårda by fordom icke hunnat hafva
en sådan rättighet emot boibynj; ty vid byens första inrättning måste den bågna sjelf,
(Byggir han ut a mark byar gårdhi umkring sik sialwer , WGL. BygdB. V: 1.
,rThe skuiu gård warda sutn. in wilia taka IL. BB, XL: 2);; och att den sedermera
kunnat fordra biträde till stångsel,. strider emot dess beroendefulla fllialförbållande
(BB. XIX: 2, φ). Härvid' skulle endast den händelse kunnat göra undantag, då bol¬
by fordrade utmarkens delning, och utmarken derefter å båda sidor odlades til! åker
och äng; emedan afgårdaby i detta fall egde· bolbys rått. , .(Fr. L. BB XIX: 4).
Ätt andra byar icke ^unnat neka en afgårda by stångselvitsord på, grund af dess c~
genskap såsom afgårdaby, anse vi vara tydeligt;; emedan den endast kunde stå i bero,
ende af. sin bolby. .·"« ■
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vi således deraf icke fa upsårfa något allmänt nelt. Emellertid viel jemford be¬
traktelse af den naturliga ordningen för forhåilanderuas utveckling innom s;mfun-
det, och ni de uplysningar Landskapslagarna gifva, anse vi följande framställ¬
ning vata den sannolikaste, «— i äldsta tider bestämdes icke medborgareuas inbördes
skyldigheter af en lagstiftare, som med mera opartisk och skarpt seende blick kun¬
de uppfatta , hvad som var billigt och nyttigt for folket; utan de uppkomma
bufvudsakjigast genom de ömsesidiga eftergifter, hvartill hvar och ett for egen sä¬
kerhet och fordel sag sig föranlåten eher alldeles tvungen, Our det nu i detta
tillstånd hade varit alldeles nödvändigt for byar, som mortes med sina odlingar»
an hafva stängsel sig emellan; så år ingen tvifvel, att ju det ömsesidiga behofvet
skolat beqvåma dem (ill den ofverenskommelse, att de gemensamt skulle hålla
fiagnaden , hvilket således snart blifvit iag. Men som sådan jord borde å ömse
sidor hållas bågnad ; så kunde ingen mellansrångsel komma i fråga , utan då dera
ena byen antingen ville bruka sin jord på annat sått ån den andra, eller eljest fat¬
tade ett serskik begrepp om fordelen af att hafva sina egor afsräogda. Och då
dessa skål påtagligcn skulle i aUmanhet vara utan allt inflytande på den andra
byen; så år nästan tydeligr, att den regel från början bordt gälla, att den som
ville hafva stängsel, borde hålla den sjelf. Härifrån synes dock, vid befraktande
af det bruk el i ga årsombytet med åket jorden , det tillfälle hafva bordt gora ett
undantag, då en bys besådda åkergårde gränsade intill en annan bys trådesgårde;
emedan det bc-hof af mellanjstångsei, som den ena byn i detta fall hade det ena
året, träffade grannen det andra, och var således ömsesidigt. Emedlertid visa dc
äldre lagarne, att nian åfven i detta fall fiån början tagit saken på det sått, att
den by, som behofde stängsel, fick hålla den sjelf, 6.) Och orsaken, hvarfore

' man

6). Sk. L. IX: ιό. "Ligiä by markår ållar thorpmarkSr gen andrum Silar gen an-
dru th-orpe swa at annars manz håghnad gen annars fålath , garde e hin yvir i&ang
sin oc yvir hågtinadå sin, år såth a oc håghnad" DS läsaren möjligen torde förme¬
na, att fålath bår utmärker detsamma, som fålad eller fåladsmark för närvarande
betyder i Skäne, eller det Svenska hjordavall; Och dS ündr Sunonis öfversått-
ning icke säkert antyder den mening, som vi velat härleda af anförda ställe; så få vi
af Osterssox Weylles Glossar, anföra, att 'sFallit kaldis dsn Mark eller Wong
(gärde), som udleggis aarltgen till GicesbeedDenna bemärkelse bekräftas fullkorr;-
Kgt af (ffyd. L. IF: 5g, afhviiket ställe det'åfven kan slutas, att mani Jutland förut
halt den regel, att sådesgårde ensamt borde hägna emot trädesgårde, efter orsaken
så noga' utföres, hvarfore det icke så skulle blifva: "vE» of swa woflhcer at en hys
fceitcet fillaer gen amen bys keegneet, tha scuice the thcer fcelceth aghce. resa half garth
with tkem thcer wang aghce oc haldcs swa iafneth. for thi the thcer nu hauce fcedcetg
the havce at artp hasgnath, oc thurfce then sammes iafnasth." Såsom en orsak, hvarfore
örcht Fä lad i Skåoe förlorat denna sin betydelse, kunna vi anföra den omständighet
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jraiaii vid detfa tillfälle dragit i betänkande att iemoa stängselvitsord, torde hafVa
legat deri, att. man* som det synes, i äldsta tiderna beräknat stängsel tn. for ett en¬
da år,, och tagit bort den, så snart grådan blifvir inbärgad Men ty de! igen
skulle man Γ längden icke uraktlåta, att af stångselen påräkna en varaktigare nyt¬
ta, och inråtta den så, att den kunde begagnas for flera år g·, Qoh sedan inaa
hånned kon.mit r gång, så skulle man i det nu beskrifna faller påfageligen vara
benägnare, att medgifva stångselvitsotd, emedan det tydeligen skulle vara Lättare
for hvardera byen att beständigt underhålla en. del af den. stående stångselen,, ån

att

att man derstådes har för längre tid tillbaka· bortbggt årsömbytet rtied! åkerjorden
så att man årligen besår all åkern, der icke circu'atiorisbruk i sedncre tider blifvit
infördt. DS man således icke vidare kom att hafva någon trådt-sjord ,. så skulle man
naturligtvis icke längre kunna begagna ordet fålad derotn.

7). Att man i åldre tider efter sadesber.gning.en brukat taga *boTt stängsslen , sluta vi
af förbudet for jordbrukare att taga bort deras Stängsel, forrån alla grannar badö
bärgat sin groda, Sk L. IX; ig. WGL. For,:. B. VI: 1. BL. IVB. IX. En
qvarlemning deraf år det åfven, art de afbårgade egortias uppgifvande tiil kreatursbete
kallas i UL. IVB. X: rühr. och WML BB. XXXfV. rnbr. [Värnaruff; och att ryw&-
betyder upplåta sådana egor tili bete, SML. BB. FIL· pr., j. WML- BB. XXXIV,
I sammahung härmed kan det åfven nåmnas såsom upplysande, att landtbo i åls ta ti-
d'erna egde rått taga bort stångselen, då han afflyttade, hvilket dock, der det nåm-
nes, förefeommer såsom redan på det sått inskrånkt, att jordegaren skulle hafva rått
att fösa den, <5GL. BB. IX: 2, 5. «Stternhook de Sf. & Goth. vet. ptjg.
294.' Det bor icke heller lemnas oanmårkt, att stångstlvitsordets vidstråckthet står
i allmånhet i omvåndt förhållande till de stérre eller mindre spår, som i lagarna före¬
komma om stångsels rifvande». Således går HL* alldeles förbi frågan om stångselvits-
ord, och SK. L. visar endast, att den varit våckt (nota 6 ). Också veta dessa lagar
icke af det stadgande, som förekommer i de flesta andra landskapslagarna, om stång¬
selens reparation vid såningstiden fyiota 8)'r utan säger Sk. L. iXi 19 ,■ att, sedan
bönderna hade sått säden,, skulle de utsatta tidr innom hviiken de skulle gårda.

3,). Vi sluta, att man redan under Landskapslagarnas tid begynnt inråtta stångseletv
så att den kunde och skalle fcjena till ett fortfarande bruk : /jo af 3tångseiens erfor-
deliga starka och fasta beskaffenhet, QGL. BB XIV: pr. 'JNu år thet gildrr gär¬
der, swn man bår m*d'k alium folkwaptium, s,va hogher sum lagh iker madher taker
annan wå->h■ a iord medk analangtt skapte :■ Tha skal studh slaver såttia fiåtz frau
garde, tha ska, ändan a hankenum vara thuwa langer V' hvilket svårligen kunnat
Vara det s^mma , som i OGL. BB. XVI., der endast fråga år om stångsel för en
kort tidi kallas "stawra am höta i:o af föreskriften om stångsels reparation vid
såningstiden, UL. WB. VI: 1. WML. BB: XVIL 6GL. BB. XIII: /. BalL.
BB. ff. 4.? 1:0 af jordegarens rått att af bndtbo lösa srångselen, då denne skulle afflyt-
ta, oGL. IX: 2, 5; och 4:0 af den i WGL. BygdB. IV. pr., r. VI: 6. VII χ pr.
påbud ηa afhändningen af gi!d gård; hvilka sistnåmda omståndigherer icke kunnat K o gä?
ma i fråga, om stångselen blott skolat begagnas får den växande grödan.
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Ätt Tivartannat år uppfora hela stångseien å nyt). Dock som menniskor i all«
mänhet så gerna ingå på den tankan, att man kan hafva cn sak på det gamla sat¬
tet; så anse vi det högst sannolikt, att man i början endast sträckt stångselvitsor·
det till .den händelse, då byarne förut brukat att stånga sig emellan 9.), och att
man i afsende på de tillfållen, då ingen mellansfångsel förut begagnats, biifvit viii
den första regien, att den, som ville hafva och behofde hägnad, fick anskaffa
den sjelf, så vida eljest icke byarne kunde i godo ofverenskomma att stånga ge¬
mensamt 10). Men då nu någon ville gora en sådan förändring i sitt åkerbruk,
som fordrade afstångning ifrån andra? egor, hvilket, i anseende till den tidens
åkerbruk, icke gerna kunde komma i fråga, utan då någon ville beså sin jord, når
de andra ville hafva deras i tråde; och om han i anledning deraf uppförde håg-
nad* så hade han dermed satt saken i den stållning, vid hvilken man redan mcd-
gifvit stångselvitsord; och så borde den råtrssats upkomma, att då en by afstångde
sina egor från en annan bys, så var den berättigad att fordra, det denna skulle for
framtiden deltaga i stångselens underhållande i <). Snart skulle man dock erkånna
det vara hårdt, att endera grannen skulle ensam bestå hela den första upsåttnin-
gen; och så stadgades fördenskull, att når den ena af angrånsande byar ville beså
sin jord, och den andra ville lågga sin i tråde, så skulle mellansfångsel anläggas
af dem gemensamt. 12.) Och då ett mestedels lika forhållande egde rum, når

åkrar

9). Något mera antydes icke heller i DalL· BB. fl. 47, då det heter t "Kuma trveV
bolstadi sctman um giårdning, giärdi half giårdis hwar ikera".

10.) Dä det i SML. BB. XIV. heter Nu wilia men bolstadka sina med gardhe ski»
Iii &c" jfr. fl. XXIII. UL. IVB. XVII' /5. WML· HB. Ull, sä gifva orden
snarast anledning till den tanke, att frSga är om en frivillig öfveronskommelse mel¬
lan byarne; och enligt vär förmodan år det cn <]varlemning frän de tider, då hägnandet
berodde pä överenskommelse, och då det ännu endast hade hunnit inflyta i lagen,
huru stångselen skulle delas, och huru den gjorda överenskommelsen skulle verk¬
ställas. Om råmda uttryck se vidare nota /5.

11.) IVGL. Bygd. B. VI: 6. 'WVil By taka in Mark sina gen Byarmark an-
uarri, Ther skulu Gärd gärdhå år in wilia taka, ok soki sidhån liahvån sår af han-
dum gildän ok eigli itgildån." Detta bör väl egenteligen förstås om stängsel i oupp¬
odlade egor (Se nota 34.^', men ingen ting hindrar, att det ju åfven kunnat gälla i
afseende på åkerjord, hvilket vi ock janse så mycket säkrare, sotn vi icke inse, huru
ett sådant stadgande möjeligen kunnat upkomma i fräga om ouppodlade egor, om det
icke.förut gällt i afseende på de odlade. Och detta stärker oss i den mening, att
IVGL. BB. VII. pr. bör förstäs på det sått som vi åfvanföre hafva äntydt, ehuru
meningen deraf eljest kunde icke vara så tydelig. Stället lå^r ' ett, vid härvarande
Kongl Arad. Biblioth., varande M.scr. så: "Wil mather treφ* aptaka. {)j skal han
gard gåtfiz oc sokiå sijfan sår afhände halwan gildm oc ey ugildan *

12.) Att man från början på detta sätt gjort afseende på cultartiliståndet, sluta vi der.
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åkrar och Sngar mättes τ 3.); si hade det samma kommit att gålla for denna håadelse, som i afseende på tillstötande besådda och obesådda "åkrar 14.). Sedan
man na kommit så långr, och ioimodeligen af erfarenheten Jårt, hvilka förmåner
det medförde att i åkerbruket vara oberoende af grannarne, så antog man sluteli-
gen, att det olika brukningssåttet ej borde komma i fråga vid åker och ång : ochfå gifva en del af våra Landskapslagar stångselvifsord alldeles allmånt åt by.ir,
6om månes i sådana egor 15). Hårvid forbief man åfven, åtminstone såsom det

fårefaller

af, att SML. BB. ^XXIII: 2. nämner vid fråga otn åker endast den händelse, dåaanår hau/er i tkråde, ok annår will sa, hvilket vi dock ar.se endast vara en qvar-
lemning fråe åldre lagar, efter FL. XIV. visar, att saken bor tagas vidsträcktare;
samt vidare deraf, att UL. IFB. XVII: /5 (införd i No\ 15) så noga antyder, attafseende icke skall göras derpå , om åkern ligger i tråde elier besås, bvartill anled¬
ning icke kunnat vara, om ej afseende förut biifvit fästadt derpå.

*3.) I anseende till det brukeliga årsombytet med åkerjorden, skulle det verkelige*
hända, att, då byar möttes å ena sidan med åker och å andra med ång, måste hvarde-
ra byen hägna sitt år t Nämligen den by som egde Ingen, det Sr då andrabyen lade sin åker i tråd*; och denna by året derefter, så vida den ville hafva frid
1 sitt gårde, sedan den angränsande ången biifvit slagen och uppgifven till kreatursbete. Håraf torde kommit, att våra lagar icke gjort skilnad mellan åker och ång vid
fråga om stårrgselvitsord.
Wi kunna hår tillika anmårka , att så snart vi uppfattat den nu utvecklade åsigte*■f stångselvitsordets uppkomst; så blef det på en gång för oss alldeles tydeligt, hvar-före byar skulle i ålsta tiderna taga lika del i stångsel, hvilket vi ock framdeles sko¬

la visa,^ ehuru Låsaren sannolikt redan torde finna det sjelf. Och detta blir ett nyttstöd för vår övertygelse, att vi riktige förklarat uppkomsten af stångselvitsordet#
*4.) Så gbyer ÖGL BB XIII: jt, vitsord, då ång och åker möttes, men nåmner icke

de tillfallen, då åker mö re åker, eller ång mötte ång. Också SML„ BB. XXlhl: a,
nlmrer det ti I i flik, då åker mötte ång, ehuru den ej nåmtier den håndelse, då tväbesådda eller två i rråue liggande åkrar möttes.

15) UL. BB. XVII: 15. "Nu wilia män belstadhi medh gardi skitia, ther saman
kufna giårdi tu} saht aller osain. åiler ok annät är sait ok annåt osait, Ther a hu/ar
by hawH gardi w'.rd». Nu kuma saman akra ok ångia aftnars mans ok annars
bya. Ther a ok halwn gir de hwar hy war da. Koma saman angia tweggiä byaf
-Halde ok ha'watt gärd luvar by". Ifr. SML. BB. XIV och XXIII: 2. WML.
BB. LUT. Hå· vid π § vi jck.» förgåta att råmna, det föresatsen "Nu wiia mån9'
låtteligen kan tyd-s orn er frivillig öfverenskommelse byarne emellan, i hvilket fall
det anförda stadgandet endast skulle åsyfta stångselens delning. En sådan tolkning
syres åfvep uedt rstöi j»s af jämförelsen med LL. och Fr. L, hvilka icke kånna ett
så vidsträckt scånggelvitsord; samr af den omståndighet, att lagen icke i sitt eljest
vanlig* språk fager, att den skall hafva vitsord, som stånga vill. Men häremot stri¬
der, att i SML. BB, XIV. t sedan fö^ut år taladt om stängsel i åker och ång, iöl-

B



forefaller oss? i Μ agm Eriksons lagförslag 16); men som man formodeligen
nu redan begagnat stängselvitsordef yid alla de tillfallen, då stängsel mellan byar
kunde vara mera makrpåliggande, och folket sedermera försvagades så, att det var
nog, om byarna i allmänhet kunde underhålla den dem emellan redan varande
stångselen, så skulle fråga om ny stängsels upprättande högst sållan förekomma,
och begreppet om billigheten och nödvändigheten af det stråhga stångselvitsordetsåle-

jer denna motsättning., "Mötes hjordhwaldher byamallum, ther agher hwarghin fri
andrum intaka (nemligen kreatur) » utan kan wili ensamin gierahå um sik, ther ma en-
gin nödhga annan tit. Således måtte den ena kunnat nödga den andra att deltaga
'i hågnad, då åker eller ång möttes.. Också hade UL. icke behöft så noga utmärka
de olika egor,, som skulle grånsa intill hvarandra, 01» fråga blott varit om en frivil¬
lig öfverenskommelse, b vilken bordt gålla lika för alla egor. Härtill kommer, att
Μagn.. Lagab..Guleth*. L. LandsL. B. ΧΧΧΓ. på lika sått begynner: menn vi-
lia gard hafa basa i tvillomoch supponerar sedan uttryckeligen, att den ena parten
icke ville. På lika sått gifver Gottl., L. XXVI'. 1 stångselvitsord. Det heter bår:
^Bai\>is. ma\)v, halfgiey^i äff mannt, [>λ, al tilsegia hanuns mtj) granna vitnum tpa
kirchiumänua, oc schitin Socnamenn til lutar i samn siaunatumHår utmårkes \ål
icke den nu ifrågavarande håndelsen;, men naturligtvis bör den snarast anses vara
åsyftad.

S;6;) Magni Eriks. L. BB. XXL "Motas twe hya i åkrom aller- angiom, wilia the
sik måth gardke skilia, ligger annar for meer oc annar for minnaf bygge hivar åp-
ter sinne agho\ satnuiedk år än ångh möter dngh. (Obs. De Mscr, som vi sett, haf-
va detta stalle oredigt och olika, och de flieste hafva åghn eller egHa i stållet för
ånghi men då'den anförda låsningen öfverensståmmer med Ragwald Ingemukd-
sosrs. divers.. de Iure JEi'if. XXII; så- anse vi den vara riktigast.,) — Uttrycket
"ruilicf the"" synes val. bår böra förstås om byarna, och stadgandet således föriStsårta-en
δη ses idig öfverenskommelses Men då denna lagbok år i det nårmaste samtidig med
SML.; och det icke år sannolikt, att tankesättet i afseeode på stångselvitsordet kunnat
så mycket åndra sig under den högst korta mellantiden», ehuru- man redan blifvit/miss-
uöjd med den gamla, stångseldelningen., hvilket ock. naturligtvis borde intråffi genast,
så snart stångselvitsordet blifvit så vidt utsträckt; så' förefaller det oss troligast., att
snan med' detta 'k'wilia the*'' velat såga det samma , som med- det förut brukeliga
"Wilia· Tttdn": Ock detta synes oss bekräftas deraf, att tr.an med en ny d.elnings-
grundv ville afhjelpa det missnöje, som stångselvitsordet' kunnat förorsaka, hvilket icke
behöfts, om man velat återställa "saken i dess ålsta ställning, då' stängsel skulle bero
på öfverenskommelse. Också om, meningen verkeligem varit, art göra en så betydan¬
de förändring; så hade lagstiftaren icke bordt våljy ett uttryck , som så, lått" kunde
förblandas m'ed det-förut brukade. Dock medgifVa .vi; gerna„ att vi i denna.de! icke
våga såga något· med fullkomlig isåkerhet;. ernrdan det år möjeligt, att det strånga
stångselvitsordet icke varit så all månt I hela· landet-, att man vågat' in-ö'a det i den
till allmänt bruk Unnade Hgboker; hvaHore rågnn åfven möj!'i"»n skulle kunna såga,
»tfc: lagstiftaren med. flit valt ett uttryck,. som, kunde, tagas på t\å sått.



således iydeligen förfalla; och så kom det att inskränkas i Landslagen, enligt hvil-
k<n upprättandet af ny stängsel byar emellan kom att bero på ofverenskomn eise,
17.) och vitsord endast att ega rum till underhållande af en redan dem emellan
varande stängsel iR ), Och sådant forblef förhållandet oforåndradt ända till dess
ljjq. ars Lagbok utkom, då man af åkerbrukets begynnande framsteg åter väcktes
till uppmärksamhet på ett lått inträdande behof af stängsel byar emellan, och den
förändring1 derfore sJcedde, att vid byars sammanstötande i åker och äng skulle
deu halva vitsord, som ville sitt ifrån annans skilja; dock fastade man härvid det
vilkor, att det skulle kunna ske utan andra byens forfång ; 19.) emedan man icke

ville

17.) LL. BB. XXVI; 6. "Motas twe bya i Akrem eller Ångiom eller androm ågha-
delom, milta the sigh medh Gärde skilia" &c. Hår visa de tillaggda orden "eller
androm åghadelom*, att fråga icke kunnat vara om annat ån öfverenskommeise, eme¬
dan man af det följande i samma Cap, ser, att stängsel vitsord icke egde rum, då by¬
ar möttes i betesmark (se nota 36). Att det så åfven blifvit förstådt, ser man deraf,
att då ett , ehuru inskränkt, stångselvitsord infördes i Fr. L., så valde man alldeles
andra ord (Bß. V: 2.) Också skulle det blifva svårt att förklara , hvarföre Fr. L.
så inskränkt stångselvitsordet, om det förut varit alldeles oinskränkt. — Hvad denna
förändring beträffar, så anse vi sannolikast, att den skett på det sått, att sedan folket
genom digerdöden, genom Regeringens svaghet och flera andra omständigheter
kommit ur stånd att befatta sig med några nya hågnader, så glömde man så små-
ningom hvad som förut varit lag i detta afseende ; och efter talesättet i lagarna så
lått kunde tydas om en öfverenskommeise, så kom denna tydning af sig sjelf, enär
en vidstråktare tolkning skolat strida emot folkets ställning och tänkesätt. Men då
nu stadgandet skulle forstås om en ofverenskommelse, hvilken borde gälla lika for
alla slags egor; så tyckte man det vara ofullständigt att endast nämna ' i åkrom eller
ångiom", och man ersatte derfore denna brist med tillägget eller androm åghadt-
tom". Och möjeiigen har detta åfven varit orsaken , hvarfore renskrifvarne i Magni
Er. L. ändrat ordet äng till åghn eller egha, såsom vi i förra noten hafva an¬
märkt.

x§.) Detta sluta vi af lagens allmänna föreskrifter om stångsels iståndsåttning, L. L:
BB. Vill. IX: 4. Också hade det icke varit vårdt, att byar kommit öfverens att
upprä'tta en hägnad , om endera sedermera kunnat undandraga sig att underhålla den¬
samme.

19 ) BB. V: 2. Med fårfång kan hår icke förstås mannat än hinder i utöfvandet af nå¬
gon rättighet (servitut), som tillkon\mer ena byeri på den andras egor, såsom våg,
vattenhåmtning <5cc. Möjeiigen skulle man ock kunna tro, att lagstiftaren härvid tänkt
på den händelse, då ena byn icke knnde -vid sitt åkerbruk hafva någon nytta af stång¬
selen, och då dess deltagande deri således skulle förorsaka ren förlust. Men som for¬
fång icke vål kan betyda annat ä'n det i !§. förut nåmda ordet mehn, som suppone¬
ras i en händelse, då grannarna ej ålades någon stängselskyldighet; så kan en sådaa
tolkning icke rått · väl försvaras.
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vifle med en alltför hastig förändring väcka folkets ovilja mot fagerr. Men som
detta villkor i längden blef besvärligt, och vår lagstiftning i sedrtare tider utmärkt
»ig genom ett berömligt nit, att vilja afskaffa alla hinder för åkeibrukes tillväxt;
så upphåfdes sluteligen åfven detta genomKongt» F. om stängselskytdäghtien d. 9.
Febr. 1802., hvarigenom förhållandet helt och hållet biiivit sådant, som vi i det
öfvguskrifna momentet halva framställt det.

Vi sade då, att st åug&elvitsord eger rr.m , når byar mötas i odlade rgor.
Kämda stängs. F. uttrycker detta så i 1 JT. ^Då by: möter annan by i äker och
ang · - · gifves honom vitsord, som stänga vill". Hår nämnas således endast åker
och äng, och möjeligen kan det sättas i fråga, om dessa ord iå tagas i en vid¬
sträcktare mening, ån som deras vanliga och allmänt kända bemärkelse tiilkånnagifver;
ech således åfven, 0111 vi haft fullt skål, att utsträcka lagens foreskrift t?ll odlade egori all¬
mänhet* Men att en txtensif tolkning ί detta fall skall t nv'ndaf> bevisar srångsel F.
sjelf alldeles tydeligt.,4Ty uti y jf. sättes plantering tillsammans med åker och äng; och
en marks användande till plantering, anses der vara en förändring, som lika
så lätt kunnat åstadkomma en ändring i stängselskyldigheteu , som en marks upp¬
odling till åker och äng, om Lagstiftaren eljest velat, att förändringar i culruren
skolat verka någon ändring i en redan varande gemensam stångselskyldighet?
hvaraf tydeligen följer, att en sådan plantering måste i fråga om stångselvitsord
betraktas lika ined åker och äng 2 0.). Men nu kunde man såga, att en sådan
utvidgande tolkning endast bör tillåras i fråga om planteringar, efter lagstiftaren
endast nämnt dem. Denna utväg kan dock icke antagas; ty Lagstiftaren har all¬
deles i-cke nämnt planteringar på det sått, att han velat antyda, det de borde t
fråga om stångselvitsord betraktas lika naed' åker och äng; utan han har endast
tillfälligtvis omtalat dem på ett sådant sått, söm visar, det han, supponerat att hvar
och en borde på förhand begripa det af sig sjejf; hvarigenom han icke blott
lemnat ett alldeles fritt rum, åt en allmänt extensif tolkning,, utan tillika antydt, det
han velat, att en sådan skulle ega rum. Såledeshar man påtageligen ingen, annan ut¬
väg, ån att följa den vanliga tolkningsregeln, att lagens stadgande skall användas
vid alla tillfällen då lagens grund existerar. Och vilja vi då undersöka denna
grund, så kan, enligt vårt. omdöme,, orsaken till den skilnad,, som Lagstiftaren gjort

emellan

30.) Åfven. uti n §'. sättes plantering tillsammans med'äxer och äng, pä'det sätt, att
stångselen omkring plantering skall hållas i svarsglldt stånd alla tider om året, lika¬
som om besådd åker och ång, H5raf våga vi- dock icke sluta någpt i afseende på de
tillfållen då vitsord' till ståhgsei eger rum;, ty eftersom lagstiftaren på detta stI1!e blott
råmt besådd åker, och han naturligtvis , vid. fråga om dfe tillfällen då vitsord'skulle
gifvas,, icke gjort afseende derpå, om åker varit besådd eller obesådd;, så ser man,, att det
icke varit den oliks tiden för oiika· egots hållande i bägnr som bestämt honom, att
betrakta dem olika i afseende ßl stångselviksofdeti-
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emellan åker och ån» η ena samt skog', utmark och beteshage å andra sidan,
©möjligen hafva varit annan, ån att behofver af stångs«] vid förstnämnda slagen af
jord år mera trångande, aUdebsrund en sådan jord vid land rhushåi lti ingen gifver
en produet, som ouudvikeltgen måste »fredas för kreatur , så vida man deraf vill
hafva d en påtåknade nyttan. Således borde lagens i fråga varand'2 stadgande tri—
lampas pa all joid, som likaledes vid landijiushåilningen gifver eo produet , som
bor fredas for boskap. Men ännu en omständighet torde hat vki iå komma i betrak¬
tande. Såsom vi i< det följande skola visa , har lagstiftaren i ke velat,. att stång-
seiskyldigheren skulle la rubbas endast for fot åndr ingår i· culrurfillsråndef, sedan
den en gång blifvit gemensam grannar emellan. Derfore anse vi det icke bora for¬
gåtas, att man vid åker och ang fåsrer det begrepp, att de, enligt det vanliga syfte¬
målet med dem, åro bestämda till ett fortfarande sådant bruk , som gor kreaturs
afhållän de nödvändigt αι.). Fastån η u denna omständighet, enligt vårt omdöme,,
visst icke varit orsaken, hvorfore lagstiftaren påbudir, att en grannat emellan redan
varande gemensam stångselskyidighet skulle fortfara, Oaktadt eulturen underginge
förändringar j så anse vi den dock i· denna fråga bora komma i betraktande, efter-
som lagstiftaren, då han velat undviks af t såra folkets tänkesätt, når han bibehål¬
lit det gamla stadgandet, att egaren till åker och ang skall ensain hågna emot
larmarkåiven måste hafva velat undvika den anstotlighet, som skolat upkomma,.
om en jordegare kunnat åtåggäs, att i hela framtiden deltaga i stängsel mot åker
och ang, blott derfore, att han ett eller några få år behoft afhålla kreatur från
sin utmark ss2.). Resultatet, blir således,, art det ifrågavarande stadgandet masts

galla

2i.) Såsom bevis härföre kunna vi åberopa ,* att lagen skiljer emellan att svedja och
att rödja till åker och äng (BB. XII?: aj, hvarmed meningen icke kan vara annan,
»a att i sednare fallet betsats jbrden till ett fortfarande bruk.· BB. Fl: /.·
Anmai kniogsvis kunna vi ock hår tidågga , att ett svedjeland kommer under namn af
Sker. om man fortfar att nyttja- det, sedan man deraf tagit tre grödor,- LL BB»
XXXII. Emediertid gifvas tillfallen, då ordet åker måste tagas så vidlåffigF, att det
Sfven inbegriper svedjeland, t: ex. BB. IX: 6.»

32,·) Πρπ mottsatta meningen synes dei-emot understödjasy dels af deti vidsträckta
bemärkelse som plantering kan emottaga, dels af lagstiftarens eljest ådagaiaggda
syftemål att i allmänhet vilja utsträcka stångselvitsordet. iVlen bvad det förra beträffar,
så bör plantering vid dess hånförande under åker och ang i i §. icke künna fä
tagas i någon vidsträcktare bemärkelse, ån som Öfverenståmmer ined dessa ordens
betydelse i de omständigheter, på hvilka lagstiftaren kunnat fästa afseende. Den an«r
dra omständigheten kan icke heller ensamt vara afgorande, enär vi se, såsom här
ofvanföre nåmdes, att lagstiftaren eljest icke velat fullfölja sitt syftemål att utvidga
stängselvirsord'ety så snart han- sett, att det skolat blifva anstoteljgt for folket, Och
hårpå måste lagstiftaren så mycket säkrare i denna fråga hafva fästat afseende, som
han i< annat fall· icke blott skolat såra folkets tänkesätt,, utan låtteligfn kunnat skada
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'galla for all jord, som år bestämd , att på ett fortfarande sått begagnas till en
production, som oundvikligen fordrar kreaturs afhållande. Och for att h<fvaett
beståmdt uttryck, kalla vi sådan jord odlad 23); och såsom sådan måste utom
egentelig åker och ang anses trådgårdar, kålgårdar, humlegårdar och sådana
-skogsanlåggningar, som efter den strängare skogshushållningens regler skola stån¬
digt fredas ifrån boskap. 24.\

Men säkerligen skola många anse oss hafva på ett annat sått tagit detta la¬
gens stadgande i en a 111for vidloftig mening; ty det år en icke ovanlig tanke, att
5 i stängs. F, 25.) gor ett undantag på det sått, att då odlade eger motas,

ar

ganska mycket. Ty mången, som eljest velat plantera skog och freda den några år,
skulle iåtteligen ha'fva afskråekts derifrån, om han sett sig dermed ådraga sig en be¬
ständig srångselskyldighet.

®3·) Vi hafva endast i brist af något båttre ord valt detta, b vilket visst icke fullkomli-
gen antyder begreppet, helst det så lått vacker föreställningen om ett i sjeifva jorden
nedlaggt arbete. Och att detta icke får komma i fråga inses deraf, att lagen icke gjort
skilnad mellan naturlig och artificiel ång.

.24.) Hvad nu betraftar begreppet af ordet plantering, så finna vi, sa vida det enligt vår
förmodan år att förstå om skogsanlåggning, att dermed måste vid dess hånförande
under åker ocb ång i i §, (och således åfven i 5 §.), förstås en egodel, som blifvit
beståmd till en så beskaffad skogsproduction , som på ett fortfarande sått skall hållas
fredad från kreatur. Men då vi af det följande (se slutet af 3 mom.) kunna sluta, att
en så noggran tolkning endast behöfver komma i fråga, då egaren till en angrånsande
åker eller ång vill fordra stångselbitråde af grannen, på grund att dennes jord år plan¬
tering; och alldeles icke, då egare till plantering vill fordra stångselbitråde af egaren
till en angrånsande åker eller ång; så jfinner man, efter planteringsegarens rått således
år större, att ingen ting hindrar, det ju plantering i 11 §, kan tagas i vidlöftigare
bemärkelse, och att derunder kan subsumeras åfven en egodel, hvilken man blott un¬
der skogens uppväxt vill någon tid hafva fredad för kreatur. Och detta upplyser, att
lagstiftaren handlat mångfalldigt klokt, då han i χ §. icke nårnt plantering, hviiket
man eljest möjeligen kunnat tillråkna honom såsom ett fel. Ty i annan håndelse
skulle man antingen hafva tolkat detta ord för inskränkt i Ii §,, eller, som sannoli¬
kast hade skett, för vidlöftigt i 1 §. Och då en så strång skogshushållning, som i
t §. kunde få komma i fråga, ännu icke kan sågas vara i riket införd, så var det all¬
deles tillråckeligt, att lagstiftaren endast antydde saken på ett sådant sått, som, ehu-
ru dunkelt för mängden , dock såtter den mera tänkande i stånd, att rått kunna a f-
göra henne , då den en gång i framtiden kan komma i fråga. Och att han påräknat
någon skarpsinnighet hos Juristerna, bör ej kunna tydas honom till last.

55,) För låsarens beqvåmligbet införa vi här nåmde 5 §. af Stångs. F. "De foråvil
dringar skog och utmark kunna· undergå genom uppodlingar till åker, ang ock plan¬
teringar, böra icke verka till annat forhållande uti skyldigheten till hågnads uppråt-
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af hvilka den ena förut νέι-rit ouppodlad,. skall denna sednare vara fri från stångsel-
skyldighet 26). Men detta strider först emot lagens grund, som år, att då för¬
månerna åro lika,, hora åfven besvären vara lika* Också kan ingen grund anfo-
,ras, hvårföre den sednast odlade jorden skulle vara fri från stångselskyIdighet; ty
om man ville sågaj att lagstiftaren velar tillågga den en sådan förmån for att be¬
fordra dess odling > så gifves ingen rättsgrund, hvårföre lagstiftaren på sådant sått
skulle gynna en jordegare på de andras bekostnad» Det strider vidare mot lag¬
stiftarens syftemål i stångs. F., hvilket uppenbarligen varir, att utvidga stångselvits¬
order, hvarmed den tankan svårligen kan sattas i förening, att han icke velat gif-
va det vid ett tillfålle, der det redan skulle egt rum enligt gamla lagen, hvilken
alldeles icke gjorde något afseende derpå, om båda de angrånsande egodelarne
blifvit uptagna till odling på lika eller olika tid. Det strider också verkeligen e-
niot det lagstålle, livarifrån man velat hårleda det; ty der heter der, att upodlin-
gar bora icke veika till annat forhållande uti skyldigheten till hågnads uppråttsnde
och underhållande. Helt naturligen faller man härvid på den tanken, att lagstifta¬
ren vid ot det "annat*' åsyftat det, som han förut i forofdn. stadgat; men han har
icke med ett enda ord vidrört srångselforhållandet mellan odlad och ouppodlad
förd,, och man* har således redan liåraf anledning att tro, der han icke åsyftat det¬
ta forhållande. Hårpå fasta vi dock icke så synnerligt· afseende, emedan man kan
invanda, det lagstiftaren vid ordet annat" mojeligen haft afseende på de i 5 Cap.
BB, innefattade och till laga kraft bibehållna stadganderna. Mera makrpåliggan-
de år det fördenskull, att lagstiftaren säger, det odlingar icke få verka någon an¬
dring i skyldigheten till stångsels hållande, hvaraf så mycket mera tydeligt följer,
att han åsyftar de händelser, vid hvilka en sådan skyldighet egde rum , som det
i annat fall omöjligen kunde blifva fråga om dess ofoiåndrade bestånd. Men e-
mellan odlade och ouppo Ilade egor fanns ingen stångselskyldighef; ty att egaren
till den. odlade jorden, måste hågna sjelf,. ville alldeles* icke såga det han var

skyldiga

tände ock· underhållande·, utan varde jorden· eller marken, oakta dt sina förbättringar,
ansedd efter dess förra beskaffenhet.'"

260 Äf sådan mening år åfven den Cämmittée,· som i nåder blifvit forordnad att utar¬
beta project tiil en ny lagbok« Dess> ord åro loljande: ''Det låter··' svårligen for-
svara sig, att din, so n dg>r ett gammalt akergärde, skall vara skyldig att i everde-
liga tider ensam häda· häpnaden·, blott d ■' före , att det sädesfält, som ligger in¬
till detta garde, varit betesmark får- några hundrade jr sedan : ännu obiliigare är
det, om det gamla åkergärdet nu for tiden nyttjas till betesmark», Men i bada fal¬
len måste, enligt 5 ψ. af 1S02 års stå· Rsel-iag , hagnads åliggandet alltid forbltfva
det samma, utan afseende. på de förändringar jord η å ena eller andra sidan med ti-
den .kan?hafvj undergåttf — Förslag, till Byggn. B, Motiverna pag, 45*
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skyldig att skifFa grannen frid på des« utmark, utan att han syelf ßck sk, ffa sig
frid på sin åker och ang zf.J. Han kan derföre saklöst, åtminstone hvad gran¬
nens rått beträffar, taga bort sin stångsii, når han vill 28·)· iOch då sålechs In¬
gen skyldighet att hågna hår har egt rum, såser tnan tydeligen, att nåmda 5
icke kan åsyfta denna händelse. Således hafva vi icke det ringaste skål att antaga
annat, ån att lagstiftaren har i Stängs. F, 1 menat åker och ång alldeles så
aihriåni, soun hans ord på detta srålle antyda.

Anmårkningsvis kunna vi tillågga, att man i denna del med ett besynnerligt
nit antagit de mot alla tolkoingsregler mest stridande meningar, ehuru man van¬
ligen sjelf med det samma klagat öfver deras obillighet 29 >. Det var derföre
icke nog, att man anvånde den nu vederlaggda m ningen vid de tillfallen, for
hvilka lagen, enligt sin egenskap af ny lag, kunde anvåndas; uran man tillåmpade
den åfven retroactift, och antog, att en åker och ång, som någon gång bevisli¬
gen varit ouppodlad, borde vara fri från stångsei emot en ål t! re 30 ). Härige¬
nom upkommo naturligtvis en mångd invecklade rättegångar, hvarvid alla möjliga
gamla handlingar skulle fram, och gamla gubbar inkallas för att svårja emot hvac-
imdra. Men utan afseer.de på denna således uppkomna olågetheten, hvt 1 ken
man dock icke bordt supponera lagstiftaren hafva velat åstadkomma, borde man,
då man nödvändigt ville att j:te §. skulle låada en sednare odlad jotd till be¬
frielse från stångselskyhiigheten emot en äldre, hafva insett, att den icke kunde

tillämpas

»jr.) Att egaren till åker skall hågna for sin egen råkning, och icke till förmån får
egaren tili den angränsande utmarken, ligger tydeligt i sakens natur, och upplyses
dessutom af de gamla lagarne, hvilka uttrycka saken på det sått, att egaren till ut¬
marken skulle vara saklos (LL. BB. XXVI'. 6. UL IVB. XVII: 16. SML, BB.
XIV: &c), hvilket ville säga, att af honom kunde icke något stångselbitråde fordras,
eller med andra ord, att stångselen var en sak, som icke angick honom. Mårkeligt
år, att Lag-Committéen på anförda ställe pag. 46. icke anser det alldeles otroligt,
ehuru den dock iclce ordenteligen antager, att egare till åker och ång skall kunna når
som hilst borttaga hågnaden, och lägga åkern eller ången öppen till utmarken, seda»
den förut beståmdt sag% att en sådan jordegare skall vara skyldig att i everdeliga ti¬
der ensam hålla hågnaden. (Se not. 26), Utan vår eriudran förstås det, att man i
juridiskt afseende icke kan sägas vara skyldig till annat ån det, hvartill man af an¬
dra kan lagligen tillhållas.

28.) Detta torde väl ibland kunna lida någon inskränkning genom BB. VI: 4-, $fr*XXVII: 1; 4. Men tydeligen Sr detta något, hvarpå icke grannen kan pocka.

δρ) Så begynner Lag-Committéen Sitt i nota 26 införda yttrande med den försäkran!
"Det låter . - svårligen forsvara sig &c".

30^ Lag-Gnflviitteén tillåter, att man får gå några hundrade år tillbaka. Se No& 26·
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tillämpas vid de tüITäilen, da culturen skett fér så Ung tid tillbaka» att vitsord redac
enligt gamla lagen egf rum. Ty såsom ny lag bord<? den icke förmodas gälla till
férföng för en af kg^n redan erkänd rättighet, och hade således endast kunnat
komma.de uppodlingar filt godo, »som blifvit gjorda efter lagens utgifvande, obc-
råknadt att det sku le bhfva ratt svårt att uppgifva någon orsak, hvaifore det just år
iS°2 skolat falla lagstiftaren in, att utdela belöningar for-odlingar, som blifvit
gjoida for riågra hundrade år-tillbaka. Och man gick, soitt det synes, härvid till
v.loa med en fullkomlig sblindhet. Ty >man ofversåg, att Lagstiftaren i 5:te
uitryckeligni talat endast'om skeende odlingar, då han säger; "de fSränaringar
skog orh . utmark kunna undergå" < hvilket alldeles ©möjligen kan forstås om de
förändringar, som de hafva rundergått, vare sig for ett eller några hundrade år
■tillbaka. % 1.) Också ofversåg man, atr man ? på sådant-sått Just vräkte ofver ända
den princip, på hvilken man jlikväl ville stödja sig, nemligen att stångselskyldighei·
ten icke skulle ändras på grund af ändringar i culturen; ty ^man upphåfde således,
på grund af en skedd .culturfåråndriug, en . ståogselskyldighet, ; som Frtdr. £#,

; redan i hade tet kånnt. ^

rHåijärnte utfåfkte'en Och annan, att «man Torde'taga i betraktande en viss
- skilnad mellan inego·och - utego-ti-Atur, hvilken skulle bero på skattlågningar, och vi
veta icke allt, hvarigenom stångselfrågor, ?■ som enligt lagen fborde varit hdgst en»>

i kla, , ofta invecklades i mörka. antiquiteter #2.). :Men äfven detta stridde lika
uppenbarligen emot lagen; ty vid vitsordets bestämmande· mellan byar^ hvarom nu
fråga år, nämner stäng. F. icke< ens, hvarken ίi i« eller 3 §, inegor eller utegor,
utan talar å ena sidan om fiker < och äng, . och å andra sidan . om skog, utmark
och beteshage; '· hvaraf man tydeligenIfinner, att,endast; de. angränsande egodelarnee
culturiillsiånd kommer i ι betraktande.

iUti det, som · vt nu anfört, håfva vi helt och hållet lagens ord på vår sida ?
och vår tolkning har således icke varit afvikande från lagens bokstifliga stadgan¬
de, om den ock råkat vara i strid med hittils gängse meningar. Men då vi vidare
i det anförda momentet fordra det som ett villkor for vitsord, att sfångselen skall
kunna medföra en ömsesidig nytta; så hafva vi verkeligen mindre något stod af
lagens bokstaf. Emediertid skola vi framdeles såka rättfärdiga detta, då vi kom«

v . ma

31.) OcksS har Lag Commiteen, vid dess tolkning åfver 5 i stängs. F., icke kunnatbe¬
gagna de ofvati anförda, i förordningen foreKonr.roande, orden; utan har nyttjat dessa
nSgot helt annat betydande: "de förändringar jorden å ena eller andra sidan med
tiden kan ha/v a undergått" Se Not. 26.

33.) Till bevis för denra uppgift kunna vi icke anföra annat än vir eget» erfarenhet
vid Damstolame.

€
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till att uppräkna de tMlFallen, vid fivilka vitsord icke eger rum; och vi vilja
au endast anmärka,, att vårt omdome. i denna del stödjer sig derpå < att då någon
fordrar stängsel af en granne,.som icke mojeligen kan hafva någon nytta deral; så
existerar icke grunden for det af lagen gifna vitsordet, hvarfore dess användande
måste af sig sjeif förfalla. Härvid bora vi dock tillägga, att vid afgöi andet af denna
fråga·, huruvida den stängsel, som någon påstår, kan· vara nyttig for dess gran¬
ne eller ej,, får nian endast hafva afseende på stångselens ki fly rande på begag-
standet af den egna egodelen,, och icke på det genom st ångse k-η upkommar.dé
förhållandet till den afstångda· främmande jorden. Om jåledes ena byen sluilie
ihafya scrvituter på den andras egor, och begagnandet deraf skulle till någon del
försvåras genom stångselen', så tår det icke komma i· betraktande, hviJker man
inhämtar af stängs. F. §. z. Och· ehuru försiktigheten fordrade annat i Fredr,·
L,r sä år dock detta oriekeligen· i sig sjelf ganska billigt; ty fastån en by måste
tåla de å dess jord liggande besvår,. så bor den. icke derfore kunna förnekas, att
i ofrjgt draga a|l mojelig nytta af sin egendom.-

Då det nu likvål, såsöm vi ofvanfårc anmårki,. icke uttryck. ligen foreskrifves
utr stängs. F. såsom vilkor for vitsord', att stångselen åfven skall kunna medfc®
ra nytta för den , af hvilken Bitrade d'ertill fordras;" så slma viy att lagstiftaren
piresumerat, det stängsel bor kunna medföra ömsesidig nytta for grannar. Och
hnraf följer då, att den, som fordrar stängsel, alldeles icke bshofver bevisa, att
stångselen verkeligen åfven for grannen kan vara nyttig; utan råges detta for af»
gjprdt, så vida icke motsattsen å andra sidan kan bevisas,

Men når skall man nu sågai, att byar motas i ©dlade egor? Att dertill i all—
jmånhet icke fordras, att sådana egor skola omedelbart vidröra hvarandra, anse vi
^ara tydeligt, emedan saken icke kan förändras deraf* att ett vatten, som icke gor
fredy eller att en landsvåg åtskiljer egorna. Vid betraktande åter deraf, att skogs¬
lundar ofta ligga uti gårdenen ,. synes den händelse kunna blifva betånkeligare 9,
då en skogslund ligger vid gränsen af ett gärde, och der möter en annan bys ä-
Jker eller ing,· emedan man då kan anföra, att skog möter åker eller åiig. For
■vår del anse vi dock en sådan invändning icke fertjena något afseende; ty nyttan
af stångselen, som år grunden for vitsordet, förändras icke på något sått deraf, att
ea skogsland ligger vid gränsen af ett garde, Efter denna åsigt bora orden åker
och äng i stängs. F. egenteligen forstås om åkergärde och ångsgårde; och i så«·
dan bemärkelse förekomma dessa ord åfven ofta i lagen 33). Och således bära
ibyar sågas mota hvarandra i odlade egor, så snart de hafva dem på det sått lig¬
gande intill hvarandra, att utan itnellanstångsel skulle kreatur kunna gå ifrån den
«na byens sä beskaffade egor in på den andras,

Sonjr
Jill ι II·· ' ' '.tf

-3S>) T, ex, Fredr· L· BB, IX: f, &
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Sluteligen fa vi For fallsfandigTiefens siull anmärka * att vi i ofvahsfcriföa
"moment aniagir, det vits*-cd eger rum mellan byar till stängsels uprättande och
underhållande i odlade egor, ehuru ι §. i stängt. F. blott nämner vitsord till
stångsels -uprättands. Men sa snart lagen anbefallt en stångsels anlåggan·
de, så måste skyldigheten till dess underhållande förstas af sig sjelf, så långe icke
förändrade omständigheter kunna föranleda 'ill ett annat forhållande; emedan stång-
selens anläggning eljest skulle blifva utan påfåknad nytta. Också påbjuder stäng.
'F. i allmänhet i tf f. , att stängsel skall behorigen underhållas- Likaledes bor
icke heller någon betånkelighet kunna uppkomma vid den händelse, då en by for¬
drar stångseibiafide, san förut sjelf hållit 'bågnad ; ty om någon skulle mena, att
påståendet i detta fall ej ginge ut på stångsels uprtfttm.de, så kunde saken hjeipas
på det satt, att den by, soui egde den varande stångstlen, toge bort den.

2. Mom. · Vitsord till stängsels upprättande och underhållande tger rutts byar
-emellan, då de motas i ouppodio.de egor. > "

Den tid , då åkerbruket ånnu icke hunnit gora synnerliga framsteg, skulle
mängden af eleu ouppodlade jorden naturligtvis gora dess inhägnande omåjeligt,
och det var således icke något skål, att i allmänhet dertill gifva vitsord. Derfåre
förklara ock våra flesta Landskapslagar, att den by, som ville hafva sådana egot
inhägnade, fick gora det sjelf 34). Härifrån gjorde dock WGL. på det satt ett
undantag, att den &yi som ville hafva sådan mark hägnad , egde rått att af an¬
gränsande by fordra biträde till stångselens underhållande, sedan den sjelf först
uppfort hela stårtgseleu 35.). GottU L, synes åfven ^gifva stångselvicsord -så utaa

sli

34.) SML BB, XIV. te nota t$. $fr. ΐίΧΧΠΙι α. ÜL. -IVB, XVlIi 1? WML·
BB. Lill. Det är samt, att på dessa stallen nårones endast hjordvall; men tyde-
ligen skulle detsamma gäila i afseende pl skog, hvilken på den tiden icke kurrde
hafva så stort värde, att den i allmänhet förtjente inhägnas och Vårdas. Härvid skuU
le man dock roojeligen kunna tro, att ållonskog gjort ett undantag, efter SML, BB.
XXVIII ochWML. BB XXVIII. stadga, att den skulle inhägnas» Men detta stad¬
gande innehåller endast, Att delegarena .vadan skog skulle gemensamt irfreda den,
och föranleder på intet sått dertill, att en by hade vitsord emot en annan till sådana
skogars afskilj'ande med stMgsel, b varom fråga på detta srålle år.

35.) WGL. Bygd. B. VI: 6 införd i Nota 11 — Att bär icke är fråga om åker och
ång, ses dels af det nyttjad» ordet mark , om hVars betydelse se Nota 45, dels af
sammanhanget med det föregående i sam««flock, som endast talar om ouppodlade e-
gor. Emedlertid är detta stadgande rsåget beyynnerliat, och vi kunna icke förklara det
annorledes ån son en « gen tUlfhpning på ouppodlade egor af det, soip redan var
antagit i sfseencfe ρ'-i odlade. Till denna fråga horer äfven Bygd. B. VII·, r, som
dock hvarkea vederlägger eller bestyrker det förut sagda > men mojeligeo bér be-
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all inskrårkning·,. attdet ock borde galla for nu ifrågavarande håndeise- 36.), Meni
om detta, som så mycket strider-mor tidens ι de öfriga landskapslagarna så tyde-
Jigen uttryckta-tånkesåtr, iår tag^s så vidlöffigt, våga vi icke försåkra. Wid Lands·
lagens utgifvande forblef man så; mycket- heidre vid-den allmänna åsigfen, att
stångselsvitsoidet icke- skullegifvas£ då -byar' måttes- ibouppodlade ego*' 37.·),- som
man så betyde'igrn inskräkte detta?' vitsord: fori de- tillfallen, vid hviika det förut
egt rum. Ochsåsom.*något; nytt kan det' svårligen' anses,, att LL. antager; det
ståugsel i detta fall kunde ske efrer öfverenskommelse 38 )>· ty ehuru-Landskaps-
Lagarne icke nåmnaderom, så år det likväl högst sannolikt, otn ej tydeligt, att byar åfven
på den tiden kunnat på bindande-sått åraga ajg, att gemensamt hålla stängsel mellaci
deras onppodiade egor;: efter man åfven då måst erkånna den; regel, att förord
bryter lag, och det i alla fall·icke var ovanligt, attf byar hade någon serskilt öf-
verenskommelse,,som dem ■ emellan gåilde såsom lag 39.), I Fredr. L. förbigicks
denna händelse; men då< detta icke kunde-'anses som ett npphåfvande af det gam¬
la stadgandet,. så skulle.detta åfven·sedermera anses såsom gällande. Också låra··

omstån--

traktas som en qvarlémning' af äldre lågar;' då den' omtalta afbåndningetr af stängsel V
icke egde rum. Det Torqt omtalta Mscr. har detta ställe sä: >rfPil mather fåtät sina
hägna. Jin skal han garp}måUin;fäläi'gora, ey / ma; han ella intaka(grannbyarnas
kreatur) utan han se saker at prim markum \ heta pre oc äro tua oc hete gräspari
pä», by ar suagårK' Anmärknings vis kunna vi 'nämna,-attmather' bär icke kan< får-
stäs Om en granne i by, emedan man pä den tiden icke viste af att; dela a betesmar¬
ken mellan byemännen. Och dä det' får åffigt icke saknas exempel,att madher täges
i en sädan obestämd bemärkelse (t. ex UL* lVß. IIh rübry, sa ser man, att man
icke pä anförda ställe behöfver med- Ihre tyda byρ eller byj med incola.'-

36.) Gottt, L, XXFIii. införd d slutet af Nöta 15.;

37.) BB. XXVI: 7. Mätas hjordawalla twe hwar aff/sinom by, tho at anmr ste minne-
än annar, Thå må kläff, tnedh kläff gänga, och hwarghin for androm intaka j Uthan >
Bolstadher- annar wil um sigh gärda9')' Detta stadgande står egenteligen får att be¬
stämmas, huru beteemark skulle begagnas af grannar, och icke for att afgåra något i'
afseende på stängselskyldigheten, hvilket icke behdfdes,v dä Landslagen i allmänhet
icke gaf nägot'vitsord till stängsels upprättande; men det antyder1 dock, att stängsel-
vitsord icke- i detta fåll existerade, hvilket kan vara vigtigt nog, enär7 man eljest raéi
jeligen skulle kunna frestas , att1 tyda den föregående 6 på det sätt,, att den gif~
vit ovillkorligt stångielvitsorxiLvid>alla.tillfällen. - Sö Nota 379.

XXVh 6* Se Nota 17;-

39.) T. ex. stadgan får Hammars Tridiung t Throgd, införd4efter BjärkSa- rättens"
Att sådana åfverenskommelser skulle gälla, är så mycket tydeligare, som det helt oeh<
hållit öfverenståramer med den tidens lagväsende, som bestod däri, att det', som pä
«η oxt var gammal sed eller öfverenskommelse, utgjorde lagen.
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^mståndigheterna till dénna · ti<3 icke synnerligen hafva påkallat någon ändring;
Μεη dereiter begynnte forhållandet blifva annorlunda;; ty som folkmängden till¬
tog, och landet allt mera uppodlades, så hånde, att skog och betesmark, ifrån att
vara; öfverflodig, på många stallen kom i det förhållande till behofvet,- att den
varsamt borde begagnas.' Det blef således niaktpåliggände, att åfven sådan jord
hägnades, och de orsaker som åstadkommit detta,.gjorde nu åfven hågnaden nio·
jelig. Också skulle man, så. snart det någorlunda kunde verkställas",* naturligtvis
vara -angelägen att få utmarken inhägnad, .för att'såledesskunna hafva säkrare vård
oro kreaturen, och att med större lätthet kunna finna dem; Genom en tillfällig-
het'vacktfs fråga hårom, hvaraf Regeringen år 1790" föranlåtsriörordna,-att ''ifall
de serskUte omständigheter^ i en eller' annan' ort' kunde - inträffa] att aff tvdnne eller
jlitra till hvcirandra gränsande byalag,-ett' eller annat skulle finnas'lida mycket mehn
af; deras utmarks ohägn,· då deremot dess· stängsel skulle äjven tillskynda de Sfr ig»
granname betydelig forman;· så· skulle? ankomma^ på KonglJ Majits Befallnings«
hafvande att sådant hosrKonglJ Maj:t: i underdånighet· anmäla, då Kongl. Maj:fl
i nåder ville taga i' Sfvérvågande, ont och" hvadserskilte forfattningar efter hvarje
orts beskaffenhet i< detta' ämne måtte kunna' vidtagas" 40.). I anledning! häräf
gjordes· den; underdåniga anhållan, att stångselvitsord byar emellan afven; måtte
sträckas· till den händelse, då dé möttes i skog och utmark. · Men' af' en visserli¬
gen beromvård försiktighetfann Regeringen1 för godt att afslå denna begäran
41.),. med* undantaga af VåstetNorrlands Lån,; för hviiket;den bifölls. 4a ). E.

roedlertidi

40.) ' Förhällandét härmed var"följande; Bondeståndet begårté en sädan förklaring öfver
5 Ccip. BB, -, att förmedlade hemmans äbbermåtte vara förbundne, att uti stängsel ta¬
ga lika del som fornt, innan de förmedlade blifvit,· hvilken förklaring gafs uti Res»
fa Mm, Btsv. d. 29, · Nov· 1756 f. 31 i på défc sått; · "att· lägen däri vore tydelig,
att hvar och en borde efter sin egodel stånga, hviiket! vore att förstå både om «/-
mark': och ing".· Detfå · utryck om utmark', som egentéjjgen icke åsyftade annat«
ån huru stängsel skulle delas -mellan delegäre i en by , - då de ville hägna ' om sin ot=
inark, togs af somliga i den mening,' att stångselvitsord åfven skulle ega rum, då by¬
ar möttes i utmark; Kanske understöddes- detta' missförstånd! åfven·' déraf, att' Fr·
L, icke såsom de-gamla lagårfia uttryckeligen uphåfvit stängsel vitsord i! nåmda fall.
För att saken nu icke-skulle tagas olika vid domstolarne, förklarades i K. Br. d. 13
Aug. 1790, att stångselvitsord enligt lag icke egde rum i skog , beteshage och ut¬
mark. Och härtill lades dén ofvan' intagna föreskriften'för Lsndshöfdingarne, att in-*
berätta, hvad söm kunde tjéna till upplysning af folkets behof i denna! del» °

41.') K. Br; åj 3t: Maj 1793, Regeringen gick härvid till våga med den'1 utmärkta och
berömvärda ©mtanka, att den lät Håradsbbar, Häradsrätter och Hof-Råft höras; och
som en del af fo ket dervid yttrat den önskan, att det måtte förblifva'vid det gamla«
så fann Regeringen betänkeligt att bifalla propositionen;·

4&) K. Fårorån, d, 31 Maj, 1793J En aff Lånets Riksdagsmän hade vid förgående
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ir.e3!eriici blef folkets behöf i denna det allt mera synbart, odi Regeringest fick
i den tilltagande och förbättrade laadthushåliningen en saker anledning, att den
by, som af en annan upfordrades till stängsel i skog och utmark, skulle deraf äf»
ven kunna hafva betydelig nytra, och att det for den således skulle biifva en bil¬
lig skyldighet att deltaga t en sådan stångsels upprättande och underhållande. Och
detta stadgades derfore ί j §. af i$Q2 års stängs. F1, på sått som vi i det-of-
vanskrifna momentet hafva anfört.

På s.igda stalle i stängs. F. heter det: Uti frågor om Stängsels upprat·
tände och underhållande byar emellan··- uti sk-ag, utmark och b eter hage Λ

ege den vitsord som stänga vilt". Då nu skog , utmark och beteshage i stängs.
opponeras emot åker och äng; så ser man, att hår år fråga oni cger, jiviika

antingen icke vid landthushållningen gifva en product., som måste skyddas emot
boskap, eller icke åro beräknade att på ett foitfarande-såtr använd, s till en sådan
product, med undantag dock af .så beskaffade egor, hvilka åt o beiågna inom den
bågnad, som innesluter odlade egor; och härmed ofverenssiåmmer åiven de anför¬
da ordens vanliga bemärkelse. 43 j).

η

Riksdag äfven anhållit, att sflngselvitvord skulle gifvas i skog och utmark; och då
Landshåfdingen nu åter foredrog det samma, och visade dess nytta, så icke blött in¬
stämde Häradsrätterna och Länets invånare dåri enhälligt, utan det anfördes tillika, att
-detförut varit en i orten antagen sed, att grannar skulle deltaga med. hvarandra i
utmarkers frånskiljande. Huru det forhållit sig med denna sed, kunna vi icke vete»
'Så mycket år åtminstone visst, -att något spår dertill icke förekommer i HL. Λfven som
att den icke kunnat vara så gammal; emedan den icke kunnat förenas med den stång-
seirifning, som denna lag vet att omtala. Se nota 7.

43° Beträffande bemärkelsen af orden ■$)kog, utmark och beteshage Få vi aumärka, att
det först i sednare tid blffvit brukeligt att byar inhägna all deras-till skog och bete
liggande jord. Val tords detta hafva någ^n gäng händt under den tid Landskapsla¬
garna gällde Bygd Έ. Fl·. 6 Fil· /.); men att det icke skett allmänt, kaa
man lätt sluta ; och vid folkets öerefter inträffade allmänna försvagande fdotaskulle
det tydligen biifva åmu mindre brukeügt Och sä vet allt gammalt folk att omtala,
oet byame i deras barnffom i allmänhet alldrig hade deras skogs««och betesmark all¬
deles afstångri ifrån andra byar. (Och besynnerligt vore otn NorrTand skulle härvid
hafva gjort ett. undantag. Se N. 42). Emedlertid instängde man af betesmarken vissa
delar för sSdana kreatur, som man abringen ville hafva närmare och säkrare tillhands

-. eller bättre födda; och man kallade dem beteshagar. Men -som i allmänhet ingen an-
nam instängd betesmark fanns, så kom man att nyttja ordet beteshage åfven vid -sådanatillfällen, då det serskilta ändamålet .med inhägningen icke kunde komma i fråga. Öeh

Äar beteshage i vår 4ag del: en vidsträcktare bemärkelse, då därmed fostås in¬
stängd betesmark i allm. (BB. IX: 6. Sffr. XI: i,, hvaräst genom tryck eller
skrif-f«! citeras IX: γ i stallet för IX: 6)\ dels en inskränktare, då dgrmed försräs
eu egod;j, som blifvit instängd för ett inskränkt antal kreatur, dem mäss antingec
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Vi hafva hårv i di. ett par frågor att go?a. Man föreställe sig den börxleke,,
dfr tvunne ouppodlade marker grånsa in till livarandra, af IvvUka den ena fordora
varit odlad raen icke den andra. Då frngas, om ;cke den by, som eger den
fordom odlade jorden, bor ensam.bågna.. Åtmins? ©ne slutar man vanligendetta af stångs„
F. f § 44 ). Men likasom den tillämpning af denna §. , hvilken vid foregående
moment hafva vederlagar, strider emot lagens grund, så gor åfven denna;- ty se¬
dan d'G angränsande egoiotterna, genom ett lika culturtillstånd, kommit i ett lika
feehof af stängsel, så bora naturligtvis besvären dsraf åfven blifva- lika. Och nåt

got

vill Hafva sakrare tillhands eller bättre födda (BB. XIVV t, gffr. Skogsordn. if$4v
/. 44., ig'3. /. /· 53 > 5^> 55 · 'S05 /· /· 53 5ψ, 55". 5& > bvaråst det tor saker-
bets skull heter rätter beteshage, åfver.somide a:ne sistnåmdedet· i BB. XIV« 3. fore¬
kommande uttrycket utom hägnad blifvit bortlagdt,. såsom nu mera icke användbart i
dess fordns bemärkelse). Den utom äng och åkergårde samt beteshage belägna och
till bete liggande jorden (med nndantag dock af svlnavaWen BB II: 5., ch å. den
som ligger uti och närmast vid byens tomt) har man, utbm andra benämningar, kallat
skog osh mark eller skog och utmark", och allt eftersom beteshage tages i en in¬
skränktare eller vidloftigafe bemärkelse, sä fä dessa orden en vidlyftigare eller in,
skråoktare betydelse. Emedlerdd förkomma orden skog och utmark åfven i vidlöf-
fcigare mening. Således inbegripa de åfven rätter beteshage, såsom i ig8j års Landtm.
Orén. /. 6$, hvilket troligen kommit der'af, att lagstiftaren frän början icke tänkt
pä , att sådan jord skulle komma att undergå storskifte. Sluteligen få vi ock 9
efter vi till skog, utmark och beteshage hänföra egodelar, som blott för någon
kortare tid begagnas till én production ♦ som måste fredas för boskap , anmärka-, det
t. e:t. ett på utmark eller i beteshage upptaget svedjeland egenteligen> hvarken kan
sägas vara utmark eller beteshage. Men som en sådan egodel, så snart dess tillfäl¬
liga bruk upphörer, återgår till den förra egenskapen af utmark eller beteshage;, sä
räknar man den åfven under brnknings tiden vanligen till detta slags jordi Så omta¬
lar åfven Enskifits F. i&iz /. 12. en uppbrukad,, utmagrad och illa håfdad ut- ock
fåladsmark

44.) Då Lag-Cgmmtteen på ofvan anförda ställe (se Not. 26.) antager , att en betes¬
mark , som fordom varit åkergårde, skall ensam hägna emot ett angränsande åkergär¬
de, som icke varit likas-å- tidigt odladf. som det till betesmark utlaggda gardet; så åc
tydeligt, att den: ännu mera måste antaga, det en sådan betesmark skall ensamt häg¬
na, om.den angränsande jorden ännu år ouppodlad. Detta antyder Dpn ock närmare I
det följande (pag. 46), och grundlägger sin mening med denna slutfö'jd ΌΛ som
skyldigheten att deltag a i stängsel, dä bada sidorna af ålder bes*att af skog och ut-
ptark, icke år ovilkorlig eller unde*kastad fot ändring efter de olika sätt, på hvilka
Jorden kan i en framtid komma att brukas, hor icke eller någon fråga upvsfå deront,
att en sådan ombytlightt skulle ega rum, då ena sidan i forntiden varit nyttjad till
åker eller eng." Vi hafva med serskilt stil utmärkt rägra uttryck, på det att Läsa¬
ren sjelf ma vidderas jemförande kunna bedöma det bevis, som ligger i denna
slutiöljcfi
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got skål får den motsatta meningen km ibke anföras; ty man kan ickfc éaga,rafi
egaren till ett åkergårde ej bör lägga ut det,;0,<ίίι att, hart., om han .går det, %©r
derfore straffas med skyldigheten att hågtia; .emedan det <ofta kan vara ganska
klokt, att uptaga ny åker på ett bördigare ståile, och att ι utlägga den ·.gamla; åt¬
minstone måste det icke på något sått kuma angå grannarne. rDå således denna
tolkning strider emot lagens gtund, så måste vi efterse, om den nödvändigt ·föl¬
jer af ordalydesen i den 5 §..Men denna talar ^endast om de förändringar, som
skog och utmark kunna < undergå genom upodlingar, och alldeles icke om. de for-
ändringar, som åker och ang, kunna ·. undergå genom utläggning. Och att lagstif¬
taren endast tänkt på ocultiverade egors uppodlingblir ytterligare tydeligr af de
i slutet af §. tillaggda orden: varde jorden eller mar ken ,'oaktadt tsina J orb ät¬
tvingar ansedd efter dess förra beskaffenhet, hvarmed återigen atitydes, de^s att
fråga endast var om förbättringar och icke om försämringar; dels, med de til¬
lagda orden "eller marken".„att fråga var om sådan jord, som fåre förändringen
varit mark 4$·)» d. v. s. ouppodlad; tyman;finner.lått, att detta, tillägg icke kiiti-

i nit

45.) Mark, som ursprungéligen torde håfva>.betydt '(hvaräf fiSstan syses ettspir
i Sk: L. IX: /0) och derifrån den ur-åt byagränsen > liggande och vanligtvis i ouppia-
de jorden (Se Ihres Gloss. ordet, mark), har sedermera i åldre tider på-somliga stal¬
len tagits for ■ skog. ? (t. ex. Magn. sLagab. Guleih. L, Landsl. B, XXII. ;Engi scat
haugga i annars mans. maurko"),. p! andra stållen ordentligen opponerats, deremot (t»
tx.lyd. L. I: 53. rubr. i'Of ens mans scogh oc annaen mans mark itotoes"); men, som
det synes vid jemforelsen af de stållen, der detta ord förekommer i vira, äldre ! lagar,
hos oss huvudsakligen nyttjats om den jord,· som lig utom hägnad, vid■ tillfällen då
det egenteligen icke „kom i fråga, om jorden var skogbevuxen < eller ej, {IVGL.
Bygi. B. V: r, 2. jfr. pr, VI: pr., 3 Mandr. B. XII: pr.,,r. LL. BB. XLIX.
XL Yfflh 3. XIV: pr. VII: 1. jfr. Frei» L. BB. VI: 3 ) Härvid göfdock Sk. L.
ett undantag, som äfven tager ordet mark om odlad jord, (se iX\ 16. införd i nota 6)
och synes opponera den emot skog (Χ; 6K Sedermera har bemärkelsen af dttta
ord ρδ tvänne sätt undergått forändringar. Ty som man alltid, dl man bestämdt ve¬
lat utmärka en skogbrvuxen jord, brukat ordet skog; så kom snart mark att anses
mera åsyftande den utom hägnad liggande skogläsa jorden , hvartill äfven spräkbru-
ketiSkäne och Danmark torde hafva; bidragit. Derfore begynte man i sednare tider
att vanligen bruka uttrycket skog och ma* k, dl man i allmänhet ville utmärka den
utom hägnad liggande jorden (t. ex. K. By. d. 2. Sept. i6s$. Fr. L. -BB. X.) A
andra sidan äter, eftersom mark nyttjats, dä det var likgilltigt, om ett ställe var skog-
bevuxet eller ej; sä begynte man äfven bruka detta ord, då det icke hufvudsakeligen
kom i fråga, burudant ett ställe var beskäfFadt, om det var skogbevuxet, ouppodladt
och utom hägnad eller ej (t. ex Fr, L BB V: 4, XV: 3, MissgB, XVI: 5. XLIII. rubr.
i); och, sä vida eljest Stjernhjecm i Ordarrg. Ull lVGL. riktigt tolkat ordet byar-
mark. så förekommer redan spår filfen så vjdlöftig bemärkelse i [VGL. Råttl. B. V: <$·
Af denna orsak begynnte ock lagstiftaren, att i stället for mark bruka utmark (se
nota 43 )* hvirmed belägeoheten utom hägnad båttre skulle antydas. Hårigertoiö h*r
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nat komma i fråga~ om lagstiftaren tankt på all slags jorcl Då nu både lagens
grund ock bojksuf strider emot den anförda tolkningen, så inses lått, fiuru Otill¬
börlig den år. Och detta blir ånnu tydeligare, då man, i ofverensståmmelse med
livad vi ι förra momentet hafva anfört, besinnar, att egaren till den utlaggde å-
kern icke halt någon skyldighet att hågna, hvilken han mojdigen skulle kunna
δiåggcS att fotrfi ia med. Då vi således antaga, att vitsord eger rum byar e-
mellan, då de mrvrs i ouppodlade egor, åfven i händelse markejn å ena sidan för¬
ut'varit odlad i så bor*. vi hkvåi tiUågga, att eulturen bor verkeligen vara aflaggd,
d. v. s. att jorden bor harva legat otiegagnad en så lång tid , och på sådant sått,
att myn ser, det den icke endast bi j tvit laggd i trade, innan egaren till denna jor¬
den kan å sin s'da eg* virsordf enjedan lagens stadgande om stängsel mellan od¬
lade och ouppodlade egor eljest skulle blifva nåstan utan all betydelse 46.). Den¬
na antnårknir g angå: deremoc icke den granne, hvars mark aldrig varit odlad s
såsom vt i iöij ude moment skola visa.

Andra frågan år; når skull man såga, att en hy begår stångsel ? Denna frå¬
ga forbigingo vi, då vi talade om byars vitsord till stångsel i odlade egor, eme¬
dan den dervid icke kan uppkomma , alldenstuud , såsom vi framdeles skola visa,
hvarje serskiit delegare i by en kan lagiigen göra påstående om stångsel i sådana
egor. Men vid fråga om stängsels upprättande i ouppodlade egor har hvarje ser¬
skiit delegare icke i allmänhet vitsord, slsom vi åfven framdeles skola visa, utan
tillkommer vitsordet hela by en. O111 nu alla delegarne i byeo åro ense att be¬
gära stångsel, så år saken tydelig. Men Gtn somliga vilja, och somliga vilja icke
stånga, så kan der b'ifva betänkligare. Efter vårt omdome bör afgorandet af en
sådan tvist först bero på byordningen i den by, hvarest frågan våckes, så vida
den innehåller något sradgande, huru beslut inom byelaget skola fattas , och sä
vida den år behorigen fastålld 5 emedan den i sådant fall eger laga kraft 47.). £
annan händelse, d. v, s. då antingen icke någon laga kraft egande byordnitig fin¬
nes , eller icke något stadgande om voteringar och besluts fattande deri förekom¬

mer &

bemärkelsen af mark nu mera biifvit temmellgen obestämd. Emedlertid finner man
doctt, alt Lagstiftaren i allmänhet har, sä snart jordens beskaffenhet mcjeligen kunde
komma i fråga, med noggranbet endast nyttjat detta ord så, atr odlade egor ej skul¬
le derunder kunna inbegripas Och detta har äfven i stångs. F. biifvit iaktaget, så
att mark i 3 sättes i stället för utmark» och i 4 och 6 §. betyder skog uU.
mark och beteshage,

«<5). För detta tillfälle anse vi det vara fullkomligen grundadt, som Lag Committeeui
p? anförda ställe pag. 4.6, säger, att *'genom Ht så godtyckligt stegf som tn hägnads
borttagande, bår en rättighet ej kunna forvirfvas

47O K% Resol» på Allm> Besv< d» 1 Sept. if^r. 13*
Ρ
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mer, anse vi deras mening bora gälla, som ega största delen i byen. Ty som?
skyldigbeten att hägna drabbar dan mest, så bora de åfven,, så vida eljest råttig-
heter och skyldigheter skola· afpassas efter hvarandra, hafva största rosten i frå¬
gor om stångselen. Detta ofverensståmmer ock med hvad lagen i andra fall har
stadgat, såsom då det heter, att sockne- alimånnings vårdande och anvåndande skall
ankomma på de fleste sockneboersefterhemmantalet: råknadt,,godtfinnande 48.)

j. Mom. Vitsord till stängsels upprättande och linderhällande egerrum byav
emellan, dä de motas ä ena sidan med odlade och. ä andra sidan med ouppodlade e-
gor, enär denna, olikhet i. culturtillständet uppkommit sedan isoz ars stängs, F*.
utgafs y äjvensom dä stängsel fordras af egaren. till. den, ouppodlade marken.

Enligt de åldre lagarna egde aldrig» stångselvitsord rum mellan odlade och
©uppodlade egor, och detta förhållande fortfor ånda. till dess 1802 ars stängs. Fil
utkom 49). Men enligt denna forordn,. kan det stundom galla mellan så beskaf¬
fade egor;, och detta såga vi inträffa först vid; den händelse, då olikheten i cui-
tui tillståndet. upkommit, sedan nåmde forordn. biifvit utgifven,. i hvilket fall det,,
enligt egornas förut varande lika culturtillståndgällande vitsordet skall fortfara,
©akradt den skedda förändringen. Härvid: åro tvånne händelser mojeliga:: dels kan
nemligen olikheten i culturtillständet liafva upkommit på det sått, att den ena af
tvånne angränsande ouppodlade lågenheter biifvit: odlad dels på det sått, att utaf
tvånne odlade egolotter har den ena biifvit urlaggd till betesmark. Hvad nu den.
forstnåmda händelsen beträffar, så· stadgar stängs.. F. s 3- uttryekeligen, att vitsor¬
det skall fortfara oaktadtden skedda förändringen. Och vi bora anmärka, att
vid detta tillfälle år nåmda hvilken man eljest så gerna vill missbruka, just på
sitt stalle^ och så, val de i nyttjade ord,, som dess sammanhang med de när¬
mast foregående §. §. visar, att den just vid denna händelse, bor. tillämpas. Der-
emot skall det synas något betånkeKgnre, huruvida vitsordet skall fortfara, då det
©lika culturtillständet upkommit det igenom, att en åker eller annan odlad jord biif¬
vit utlaggd till betesmark; ty härom talar lagen. egenteligen icke.. Men såsom det
synes oss, bor dock betänkligheten icke blifva särdeles· stor;, ty om vi betrakta
de nu omtaita båda händelserna i anseende till deras inre beskaffenhet, så åro de
båda alldeles ett och det samma; ty i båda fallen motas odlade och ouppodlade
egor, och i båda fallen har vitsord redan egt rum, innan olikheten i culturtillstän¬
det upkom. Hvad lagen stadgar om det ena tillfället, synes således på grund a£

nåmda<

4g ) K, Forordn, om Skogarne d. /, Aug,. *805. /. S·
49·) Härom mera framdeles, dä fräga blir oro de tillfällen , vid hvilka stångselvitsord

icke eger rum.
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nåmcJa likhet-, åfven böra gälla for det andra, om ock dess bokstafliga stadgande
icke uttryckeligen åsyftat dem båda. Och detta blir ånnu tydeligare, då vi be¬
trakta orsaken, hvarföre lagstiftaren stadgat, att de förändringar, som iipkomma ge-
nom odlingar, icke få verka till förändringar i stångsekkyldigheten. Det var nemli-
gen, såsom man kan se i hela stångs. F. lagstiftarens mening, att utvidga vitsordet»
och att, så vidt det billigtvis mojeligen kunde ske, göra stångselskyldigheten ge¬
mensam for grannar. Men for att 'icke allt förmycket stöta det allmånna tanke-
sårtet, ansåg han sig dock böra låta den gamla principen galla, att åker och ång
skulle ensamt hägna emot angcånsande skog och utmark. Få det att hans sagda
syftemål likväl icke skulle härigenom lida for mycket; så borde han tydeligen
icke låta detta undantag gälla vid de tillfållen-, då det icke skulle blifva anstöte-
ligt, att åker och betesmark hägnade gemensamt. Och detta skulle inträffa vid de
händelser, då grannarnc förut gemensamt afstångt sina egor, och icke tänkt på
annat ån att hägna mellan dem. Af denna orsak inforde lagstiftaren ganska försiktigt
och val y jf. i stångs. F. Men då nu alldeles Samma forhållande inträffar, når
en af tvånne angränsande åkrar eller ångar utlägges till betesmark ; så år allt skål
att sluta, det lagstiftaren åfven i afseende på detta tillfälle skolat hysa en ltka klok
tanke, om eljest hans uppmärksamhet serskilt hade blifvit fästad derpå. Och i den¬
na del hoppas vi så mycket snarare skola vinna bifall For vår mening, som den
öfverensståmmer med den vanliga oriktiga tolkningen af $:te §.·, som i detta fall
händelsevis ledt till ett sannt resultat 50.). Sluteiigen kunna vi nu härvid anmärka,
att om vi jemföra, hvad som i detta och de föregå ride momenterna blifvit anfprdt;
så gifver det den allmänna åsigt, att förändringar i de angränsande egornas cultur-
tillstånd väl kunna verka till stångselviisordets inträdande der det förr icke varit,
men aiidrig till dess upphäfvande der det redan existerar.

Vi hafva i det ofvansktifna momentet antyd t, att olikheten i culturtillståndet
måste hafva uppkommit, sedan r$oz års stångs. F. utgafs, så vida det nu anför¬
da skall kunna tillämpas. Att vi hårutinnan åro -i strid med den vanliga åsigten,
som vill åfven fästa afseende på de förändringar, som skett för flera hundrade åc
sedan, inser låsaren redan af det föregående 51.). Men utom det att en sådan
åsigt, om den consequent fuilföijes, leder till det resultatet> att all jord bör be¬
traktas såsom ouppodlad, efter den från början nödvändigt varit sådan, hvilket lik¬
väl omöjligen kan hafva varit lagstiftarens mening, efter han serskilt talat om å-
ker och äng. som i sagda händelse icke behöfts; så strider den dels emot lagstif¬
tarens ord, hvilka uttryckeligen inskränka sig till skeende förändringar, såsoin vi

ofvanföre

50.) Man behöfver blott 1 slutet af Lag-Conmittéens i nota 44 anförda yttrande sätta
"båda sidorna" i stället för "ena sidan" för att få det, som vi nu velat bevisa,

jjr.) Se Nota 30.



©fvanfåre hafva anmärkt; dels ock derernot, att ι händelse olikheten uppkommit
forr ån S ångs F. mgafs, så existerade då i det beskrifna I lief icke någon
stångs-Iskyldighet eller något vitsord3 om hvars fortfarande -någon tiåga kunnat
blifva i stångs F.

På lika så t som i de foregående momenferna hafva vi i detta antagit, ati
vitsordet strå k r i>ig både till stångsels upråttande och underhållande. Men hvad
det nu beskrifna tillfallet angår, så kunde det sattas i fråga, om icke vitsordet
skulle inskränkas till en redan gemesamt anlaggd stängsels. underhållande ;· emedan
om vitsordet icke varit anvåndt redan den tid, då de angränsande egoma voro i
ett lika cultunillsrånd, så kuride man såga, att någon stångseiskyldigfeet egtnteli-
gen icke existerar, om hvars fortfarande kunde blifva fråga» sedan cul·urtillståndet
blifvit olika» Också synes lagens anförda grund tala for en sådan mening. Emed-
lertid har lagstiftaren i y jfr stängt. F, ganska forsiktigr förekommit allt tvifvels-
snål, då han urtryckeligen talat både om stängsels upprättande och underkallande
©ch tiflaggt, att jorden skall anses efter dess furra beskaffenhet* Och detta hans stad»
gande, som står i innerligt samband med hans afsigr att utvidga vitsordet, rättfär¬
digas dels deraf, üti stångselskyldigheten, om den ock icke existerat i veikstållig-
heten, lrkvål har existerat uti och enligt lagen; dels ock af den hos folket van¬
liga mening, att ingen bor lida for det han icke använder sin rätt, hvaraf åfvea
vitsordet i detta fall skulle forlora sin anstotlighef,

I det anförda momentet nämde vi ytterligare, att vitsord kan ega rum emel¬
lan odlade och ouppodlade egor, enar egaren till den ouppodlade marken påstår
stängsel. Troligen skall låsaren finna det besynnerligt, att vi ens kunnat formoda
en sådan händelse, alldenstund egaren till den odlade jorden naturligtvis år mån
om att hafva den inhägnad, hvarmed grannen tydeligen bor arnojas. Vi med-
gifva ock gerna, att händelsen sällan och kanske alldrig torde inträffa; men vi an¬
se den dock mojelig. Ty det bor märkas, att då egaren till den odlade jorden
Jårer den ligga i trade, kan hart sakiost rifva ned hägnaden , efter lian stänger for
sig sjelf och icke for grannen, och denne således icke har rätt att klaga oiver den
©frid, som kommer genom en sådan hägnad. Men om nu denne granne händel¬
sevis funne det for sig maktpålrggande, att hafva säker frid på sina egor, så har
han derfill ingen annan utväg, än att medelst deltagande i s ångselen, g δ ra tien
andre förbunden att å 'sin sida beständigt hålla stångselen friggilcfr Att i denna
ställning neka honom vitsord, derfore att hans utmark gränsar till en åker, vore
uppenbarligen obilligt och orått, enar han skolat ega vi'sord emot en u mark;
och en åksr tydel igen i detta mål icke bor ega meta frihet ån sådan jord. Också
bor så mycket mindre något tvifvei ega rum i detta fall, som egaren till åkern
på sagda sått snarare får en förmån än någor besvär. Härvid la vi slutcligen
tillägga» att om någon ega re till ouppodlad mark händelsevis skulle fordra stängsel al

x egarea



cgiirers till en adlad jord ; sa bar nan cfermecl far frsnatide# åfven gifvit honom
vitsord, eftersom vi hår ofvr.nfore h<dva sett, att det varit lagstiftsrens mening, att
en redan varande stångselskyldighet skulle får framtiden ega bestand.

4. Mom. Dä en by med sina egor möter en mark, som samfallt tillhorer
ßera byar; sä betraktas de i samfallighet varande byarne i afsesnde pä den gemen¬
samma marken säsoni en enda by, och vitsord till stångsd eger dä rum. ρ Fi
lika sätt, som när tvänns serskilia byar mätas, kvarom i föregående momenter ar
ialadt.

Den i detfa moment uptagna fråga bar enligt de åidre lagarna icke kunnat
upkomma, emedan de endasc gifvit sfångse! vitsord i åker och ang, hvilka slags egote
alltid måste tillhora en serskilt by 52.) Och om en by ock g ansade tili flera
byars så beskaffade egor, så hade den dock for hvarje serskilt tillfälle endast med
en enda by att gåra, Men sedan i$02 ars stängs, F. gifvit vitsord till stångsei
i ouppodlade egör, så kan den nu upptagna frågan låtrdigen vrickas> emedan ea
by, som från äldre tider haft sin ma^k fskikl ined rå och ror, kan rned denna
xnark grånsa till en annan, som gemensamt tiilhorer flera byar. Hvad nu denna
händelse beträffar, så hafva vi, såsom vi framdeles skola visa, full anledning att
tro,, der lagstiftaren icke bestämd i hat åsyftat den, ehuru orden i j §.^stängs. F,
synas föranleda till en sådan tanke, då der heter: vUti frågor om stängsel -- e-
msllan byar uti skog — — ege den vitsord som stänga vill β hvilket beepfimiigers
kan förstås så vål om den händelse, då flera,, som då tvånne byar motas. Men i
alla fall anse vi ingen .betänklighet vara vid att antaga, det strlngselvitsord bår e-
ga rum; ty der vore obiiligt och utan all grund, att en by skulle lida derfore»
att grannbyarne funne det for sig vara förmånligast att h-ifva marken öskiflacL
O.h att lagstiftaren icke velat en sådan obiliiglier, kan ra n sluta deraf,, att bars
icke gjort afgeende på en inom samma byelag varande samfåtlighet, med hviIkera
den emellan flera byar varande så mycket Iieidre bor jemforas, som det i båda
fallen står i delegarenas fria makt , att upphåfva samfahigheren når de vilja, Vi
anse det således vara oivifvelaktigt, att den by, som· gråns-ar trli en sådan s«mfåU
iighet , har stängselvitsord; och att den i sådant fall måste vånda sitt påstående
mct£ alla de i samfålligheten delt-gande byarne3 hvdka då komma att utgöra ett

stångselbolag,

ga.; For mera iydelighets skull fS vi' anmärka, att om en by har Sker efler Ung jnona
en annan bys område, så komma sådana egor att betraktas som utjordar eller ur=
fjällar, hvjfrntn frauibättre skall talas. Skulle- man deretnot finna, att tvär ne byar lig¬
ga uti åker och äng uti en sådan egoblandnirg, att irrgen by«, råns år fl u emellan»
så utgöra de» Stmbsfotre e ligt det begrepp, Söm vi i denna hSga fåstat fid ordet
by, verkt ligen blott, en enda by. (
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stångselbolag år tydeligt. På lika sått måste dessa byarne tillsammans hafva stångsei»
vitsord emot den andra, emedan stångselvitsordet, for att vara fuilkoniligen billigt?
måste supponeras vara ömsesidigt i alla af lagstiftaren icke uttryckelig^n undantagna
tiilfållen. Men i likhet med livad vi förut yttrat* att en serskilt d<?legare i hy icke
eger vitsord till att få en byens samfållighet inhägnad; så kan icke heller en ser¬
skilt by eller enstaka gård giltigt påstå inhägnandet af en for liera byar samfalt
mark, såsom vi, vid fråga om de tillfallen då stångsélvitsoid icke eger rum, fram¬
deles skola soka att bevisa ; utan måste det, i likhet med livad vi antagit i afseen.
de på en serskilt by, och på lika grunder, bero på pluralitetens mening af de.i
samfålligheten varande delegarne. Och förhållandet blifver då , såsom vi i ofvan-
skrifna momentet hafva antydt, att de i samfålligheten delegande. byarna komma
att i denna fråga betraktas såsom en enda by.

For att förekomma missförstånd, bora vi dock tillaggs, att det nu anförda
icke galler för den händelse, då byar vål hafva sin mark samfålt i anseende till
dess begagnande, men likväl hafva sina delar afmåtta , så att hvar by vet sin del.
I detta fall måste den, som åskar stångsel, hålla sig endast till den, livars ego-
lott grånsar intill hans; emedan det år en sak, som icke kan angå honom, om de
andra byarna vilja hågna sig emellan eller ej; och lagen i allmänhet icke föreskrif-
vit några större menigheter ån byar att tråda i stångselbolag.

Till slut få vi åfven anmärka, att hvad vi i detta moment hafva antagit, bor
tillämpas i afseende på sockne-allmåningar, så att de i allmånningen delegande by¬
arne dels åro skyldige att hågna omkring den , då det af någon granne fordras,
dels å sin sida hafva vitsord till dess inhägnande emot grannarne. Vår grund
hårtill år den» att detta slags aiimånningar hafva numera alldeles intrådt inom
privaträttens område, sa att delegarne inom de menigheter, hvartill de lyda, kun¬
na efter eget behag hushålla med dem, och åfven skifta dem, i hvilket fall,
Iivarje hemmans andel iklådsr sig samma natur, som hemmanet eger 53.). De
åro således att anse alldeles lika med byars samfåilta mark , och bora deriore åf¬
ven i stångseifrågor betraktas lika med dem.

5. Mom. Om två eller fiera byar innesluta Odlade egor inom en och samma
hägnad, sä· att de icke hafva någon mellanstängsel sig emellan ; så har hvarje by
vitsord att fordra, det de andra byarna hålla stängselen vid sina egor i laggildt-
stånd.

I synnerhet i äldre tider hånde det icke sållan, att byar hade sina gården
tillsammans inom en hågnad, utan att hafva någon mellanstångsel sig emellan

54·)·

53·) Skogs Fårordn, 1805. /. /♦ 8, 9.



31

54-")· I sådant fall var vål den ena byen icke på*det Sjått förbunden att bidrag®
till fredande af den andras egor, att den skulle sörja for sina kreaturs afhållande
derifrån, i händelse den ville tråda §in jord,, då grannen ville beså sin 55.). Men
om de angränsande byarna brukade sin jord på, ett lika sått, hvaronv de naturligt¬
vis skulle vara måna, for att slippa. besväret med' mellanstångsels uppförande; sa
var behofvet af saker fridhållning lika å omse sidor, och skulle således föranleda
till den råitsats, att byar skulle i sådant fall: ömsesidigt hålla laga· värn for hvar-
andra 56.). Då nu de förändringar skedde, att man icke mera uppförde hågna-
der blott for ett års bruk, och man tillika, aiuog, att skyldigheten till mellanstång¬
sels hållande var lika så stor for den by, som ville tråda sitt garde, som for den»
hvilken ville beså sitt; så skulle nåmda råttssats tydéligen få en vidsträcktare til-
låmping, och galla for hvaije händelse, då byar hade sina gården liggande tillho¬
pa utan mellanstångsel 57.). Detta skulle ånnu rydeligare komma att gåiia, se¬
dan mellanstångsels upprättande byar emellan enligt LL. kom att bero åfverens-
kommelse, och skulle- nu forstås alldeles af sig sjeif 58·)» emedan man, sedan
man en gång erkånnt den ömsesidiga stångselskyldigheten, omöjeiigen kunde anta¬
ga', att en by, med att satta den andras egendom i osåkerhet och med att neka.,
sitt deltagande i stängsel*. skulle ega att såtta den andra i nödvändighet att bågna
ensam.. Få lika sått borde det åfven komma att forstås af sig sjelf enligt Fredjr..
L'y emedan det vilkor, som der blifvit stadgadt for stängsel mellan byar, nödvän¬
digt måste förutsatta,, att byarna skulle utan fara kunna umbära en sådan stängsel
59). Och for närvarande måste det samma gälla,, dels såsom; ett oupphåfvet
stadgande från åldre tider 60.)f dels emedan, endera grannen, icke bor, vid deras;

förhållande

54.) fVGL; Forn. B. XT: 7. 'Mm fler i bijå ågUu fruodgiård saman,r flffr ULz
IVB. XIII·. /. OGL. BB. XXI; /.

55») Se hegynnelsen tiil i) Mom. i denna fli
56.) Detta har man tagit f&r så gifvet, att πΐ3η, enligt hvad vi observerat i Landskaps¬

lagarna, icke stadgat något; som serskilf åsyftar denna håndelse.. Det måste derfö-
re inbegripa» i det a lim δ·η η a stadgandet: Allir grannar skulu &c. UL. VFB. VI; r.

57) Enligt vårt omdöme bor det så förstås, då det i SML. BB. XIV. heter: "Alle·
the gardha agha sum liggid. um akra dier. engi&> marin, skyldughtr. lag bwdrη hwaf
widh annan haldaV

58y Något stadgande,, som beståmdi· syftar·· härpå,'hafva vi icke funnit i LL·
59,) Fredr. L. har icke heller något serskilt hit syftande stadgande».
éo.)'Stångs.. F. 16 jh stadfäster cttryckeligen de i BB: V., förekommande Stina1 icke?

uphålda eller åndrade stadgandérna. Då rn forevurande fråga κχ.aste åtminstone fach¬
te innefattas i detta capitel, och stångs F. icke serskiif stadgar deren.;; si år tyd€*··
ligt, att den ånnu måste bedömas så, som den skolat bedemas.- eftei Fr. Lag,
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förhållande af ömsesidig skyldighet till mellansfångsels hållande, ega rättighet att
blotts tå lia den -andre for skada; \ ι

Vi nänidé i det anfchda Mom., att denna ömsesidiga rättighet och skyldighet
eger rum i aiseende på den stängsel, srni byar halva üiiikiiig adlade egor. Den
gå i jer deremot icke t afsetnde på den stängsel, som de hafva omkring ouppodJa-'
de egor, såsom vi framdeles skolla visa. Dock böra vi at.macka, att ert del af
Landskapslagarna här-vid gjorde ett undantag i afseende på ållonsk-og, till hvars
gemensamma iofredande g»annarna^ vid intiåff.nde åilnnår , hade vhsorci βι ); same
att åfven ännu ett undantag derifiån skall kui na komma att ega rum, hvilktt vi
dock icke hår bt.quämligen' kunnat framställa, uran, sorn vi hoppas med Läsarens
biiali, hafva måsf femna till ett lägligare tillfälle längre fram i afhandiingen.

Vi hafva åfven a-nfydf, att hvajje by bor i det beskrifna fallet underhålla
hägn rid en -vid sina egor. Man skulle eljest möjeligen kunna rro, atr de flera by-
arne, som hade sina egor inom en hägnad, borde ordenteligen dela den sig e-
inellan. Men man har i å.dre lagar förklarat, att hvar by skall stånga vid sina
,egor 62.); och då detta icke blifvit åndradt eller upphåfvet i de yngre lag rna ,
cch något skål icke förekominer till afvikande derifiån, helst ett sådant förhållan¬
de byar emellan år så lått uphäfvet , derigenom att endera byn fordrar meüan-
et-ångseh så måste vi anse det ännu vara gåilande. Också få vi till slut anmär¬
ka, det vi förutsatta, att hvardera byen verkejigen vid sina egor till en del bi¬
drager till den allmänna hågnaden j ty om så skulle hånda, att en bys odlade e»
gor ligga alldeles öppna emellan andra byars egor; så blir förhållandet annorlun¬
da, såsctn vi framdeles skola söka till att visa,

§. ζ,

ύι.) SML. BB. XXVIII. "Nu wilta mm frtdh lysa a gisntngå skogke syn, im nut
ok aldin, thev skulu alle åghandar gareih um giardhå ok wårn um halda. Fäder no-
kor ok ligger gaedh hans rtidhri bote 111 årä$1*"· WML. BB. XXVIII. Att
detta stadgande ic e får inskränkas blott til! de aniorda Lagböckerna, sluta vi deraf,
att UL. IFB. VIl: 5 (Jfr- WML. BB. XXVII.) tager skipad skog for en afgjexdt
Innom värn be'ägen egodel. hvarrned cock , etter detta uttryck utan allt tvifvel kom¬
mer af talesättet -skipa Jwin a skog (UL. WB. Vill.), egenteligen näste hafva för¬
slits lllonskog, säsom ock Ragw. Imgemu»dson ofversätter det med Silva ferti-
Hs. Anroårkningsvis kunna vi tillägga, att detta uttryck bibehölls i LL. BB. X: 3,
men i Fr. L. BB. IXx 1. XIV'. 1. §fr. 2. utbyttes mot hage och beteshage, bvar-
fore det mojeligen kunnat i dageligt tal tsgas i en vidiöftigare bemärkelse Sn den na
antydda egenteliga. Att detta rt-u omtaita stärcgselvitsordet icke skuije bibehållas i LL.
är fydeligt°, dä denna lag eljest inskränkte vitsordet så n.ångfaildigt; och detta be·
kräftas åfven af BB. XII,

ö?·") WML. BB: III. Wardfa harar*" Gåvdhum ak Grindum» emedkan hans bot-
stadk raklur". - -h·.
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