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Om

¥ågrödjning och Brobyggnad.

e o *X ill de ämnen, fom på den allmänna Hushållningen»
iardeles i ett ftenbunditj bergigt och flcogigt Land ega
ett vigtigt inflytande, räknas utan tvifvel med mycketikål Vågars uprödjning. Denna bidrager icke allenaft til
öpnande af en lättare och bequåmare gemenikap imel-,lan fårikilda Riken och Landsorter i allmänhet; den är
ock i fynnerhet för inrikes handel och näringar oum-
gänglig, genom ett ymfefldigt utbyte af de varor, fom
åro mera på det ena ftållet umbårliga, än på ett annat*
den främjar fåledes vidare Landets odling, fom nödvän¬
digt mycket ikall bero af den beqvåmlighet och lätthet,
hvarm,ed jordbrukaren kan föryttra de varor, dem han
måfte aflåta till nödiga utgifters beftridande; åfvenfom
den allmänna Hushållningen ockfå vinner genom vigti¬
ga röns och uptåckters fnarare meddelande och kring-»
jpridande, oberäknad all annan betydlig förmån* hviiken
fammanlefnaden A allmänhet håraf tillikyndas.

Tidigt var dårföre Vågars Rödjande ett ämne för
allmänna omtankan, och üfverhetens omforg att tid efter
annan genom vifa Författningar härtill bidraga, har egt
alla de välgörande följder, hvilka, till befordran af all¬
mänt och enfkildt gagn, härigenom varit påräknade. Och
då vi nu årne att, vid tillfälle af ett Academiikt Låro-
profs utgifvande, lämna en kort öfverfigt af de anftal-
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ter och Forordningar, fom i vårt Fädernesland ifrån
åldfta tiderna till vågars uprodjande och förbättring blif-
vit vidtagne, tillförfe vi ofs få mycket fåkrare den up- ~
lyfte Låiarens ikonfamma och öfverfeende granfkning ,

fom detta ringa förfök, dels genoro otillräckligheten af
vår förmåga, dels under mångfaldiga hinder af andra
göromål, utan alla anfpråk på någon fullkomlighet, till
en gynfam ompröfning framftålles.

Alle Nationer, få vidt man om dem eger någon
Hiftoriik kännedom hafva varit omtånkte att befrämja
fkyndfamhet och beqvåmlighet genom vågars anläggning.
Det år likväl fvårt, om ej omöjeligt, åtminftone altid
ofåkert, att noggrant kunna beftåmma tiden, når hos
hvarje fårikildt Folkflag vågrödjning förft börjades. All
vifshet hårutinnan blir blott den högfta fannolikhet. Så-
fom fannolikt anfe vi då, åfven vid briftande Hiftorifka
upgifter, att, få fnart det Nomadiika lefnadsfåttet up-
hörde och man begynte att håfda jorden, famt fåledes
på ett ftålle fåftade fin boningsplats, man åfven i anfe-
ende till behofvet af ymfefidig bjelp och fammanlefna-
dens behag böljat att tänka på vågars uprodjande ofver
ftållen, fom defsförutan varit otillgängliga. Vågar imel-
lan gårdar och byar, eller till allmänna famlingsorter,
fynas dårföre vara de åldfte och troligen lika gamle fom
inrättandet af de förfta till gemenfamt Ikygd och inbör¬
des fåkerhet upråttade famhållen.

I åldfta tiderna funnos i Sverige ej mer ån annor-
ftådes någre uprödjade vågar, utan man var nödfakad
att fmyga fig fram öfver klippor och branta berg, ge¬
nom täta ikogar och furnpiga dålder. Sveriges åldfta
Hiftoria få väl foin andra länders, förlorar fig i Fabel¬

åldern ?
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åldern; endaft gifsningsvis kan nian upgifva förfta tide·«
punkten af Borgerlig Sambålis inrättning dårftådes. Be-
ftåmmandet af d η tid, då våre Förfäder förffc blefvo
omtånkte att uprödja vågar, blir dårföre altid ofåkert.
Imedlertid, då de åidfta Fäderneslandets håfder hårtill
ej gifva någon den ringafte anledning, år det ganika
fannolikt, att i Sverige före Äfarnes hitflyttning, ej
funnits någre vågar, om ockfå något fom liknat fam-
hålls regering före den tiden, fom det tros i Gores tid i),
•fkulle varit inråttadt. Afarnes Thor fåges väl hafva va¬
rit den förfte, fom infört bruket af vagnar 2), men af
hvad pålitlighet denna upgift kan vara, eller huru desfe
vagnar varit beikaffade, iåmt hvartill de egenteligen el¬
ler hufvudfakeligen blifvit nyttjade, eller, huruvida man
håraf kan fluta till några vågars inrättande, år ovifst,
heldft Hiftorien ej förmäler, att någon författning i fådant
affeende under denna tid blifvit vidtagen.

I den mån Folkmängden i ett Land ökes, tilltager
oekfå med ökade behof fliten och omtankan ej min¬
dre för nödtorftig utkomft, ån för det fom hörer till
lifvets bequåmligheter. Jagt, Fifke och Boikapsikötfel
blifva dårföre otillräckliga näringsfång för en ökad folk-
ftock. Våre Förfäder föranleddes fåledes, dels af behof-
ven, dels-af kloka Regenters nit för Rikets uphjelpan-
de från råhet och vanmagt, att företaga Landets uprödj-
ning och håfdande, och med denna början till åkerbru¬
kets inrättning var åfven omtankan, för ett beqvåmliga-
re och lättare fått att färdas och kringfprida jordens
alfter, nödvändigt förenad.

Det

1) Lagerbrings Svea Rikes Hiftoria I, Del, fid. 49,

2) Lagerbr. a, ft. fid. 69,

χ
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Del: år likväl förft under Konung Braut Anunäevs
£id, fom någon verklig början med vågrödjning fynes haf-
va blifvit gjord 3). Men naturligtvis voro de förfte --

vågarne till antalet ganika få och långt ifrån den full¬
komlighet fom fednare tiders. De hafva förft genom
en lång följd af år kunnat erhålla den beqvåmlighet ochbrukbarhet de nu ega, i anfeende till de många hinderaf höga berg, djupa dålder, tåta och många ikogar,trålk, fjöar och ftrömar, fom ϊ ett fådant land fom
Sverige möta ett dylikt företagande, och hvilka göravågrödjningen mycket befvir och mycken koftnad un*
derkaftad.

I Sveriges åldfta Hiftoria fakrras val upgifter, hvar-af man med någon vifshet ikulle kunna iluta, att våg¬rödjning da allmänt öfver hela Riket blifvit påbuden ochverkftälld; likväl vet man, att denna, få vål fom Bro¬
byggnad^ i fårikilda Landsorter utaf enikilda blifvit be-
förjd. Således år det bekant att Olof Trätilja 4), då ho¬nom efter fin Fader Ingialds död icke tillåts att intagathronen, begaf fig till Värmeland och begynte att upröd-ja farnt bebygga detta Landikap. Åfvenfå har en Bi¬
lköp i Skara Bmedidtus dm Forfie, kallad Hin Gode, med
mycken koftnad och otroligt arbete genom hela Våfter-Göthland öfver förut otillgängliga ikogar #ch obanadamarker låtit uprödja vagar fa rot på åtikilliga ftålien,dar i a fordrades, beförjt Stenbroars anläggande 5),

hvai;-

3) Lagerbr. a. ft. Del. I. fid. 417.
Sturlefon, Yrigliga Sagan Cap. 37, fid. 43.

4) Lagerbr. a. ft. Del. I. fid. 127.
Sturlef. a. ft. Cap. 46. fid. 53.

5) Rbyzelii Stichts och Bilköps Chronika fid. l6£.
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liVarfÖre han oek ϊ den Biikoparnes Hiftoria, föm år Bi¬fogad VåftGötha Lagen, mycket berömmes. Vägrödjniugoch Brobyggnad iynas fåledes i förfta början ej hafvavarit något tvång underkaftade, utan berott af ett fri¬villigt åtagande. De perfoner dårföre, forn på detta fåttvarit fitt Fädernesland nyttige, voro då för tiden uti ettfå ftort anfeende, att till deras ära Stenar upreftes,på hvilka uti Runor desfa deras företag til! ett vålför-tjent lof hos efterverlden bevarades 6}..

Man vet därjämte att Svenika heman i bégynnelfenkke tillhört Kronan, utan få fullkomligen fine egare,att desfe utan att erkänna någons όίver välde, alldeles
efter eget behag och utan någon inlkrånkning befuttit©ch nyttjat dem. Denna hemmanens äldfta Natur be«
Vifar att deras Innebafvare, hvilke kallades Odal Bonder rMän for fik, befutne Män 7), icke voro underkaftade nå¬
gra andra Ikyldigheter y ån dem de frivilligt åtogo fig>.hvilket då likväl endaft ikedde, med villkor att Konun¬
garne (kulle vårda Landets förfvar och Offrens vidmagt-hållande; hvartill eljeft hufvudfakeligen de få kallade
Upfala Ödesgods voro anilagne och användes. Men då
i längden utgifterne till Hofhållningen och Offren dyme-delft icke tillråckligen kunde beftridas, blef man fmå-
ningom nödfakad, att utgöra ännu flera utikyllder,,hvarigenom den jord, hvartill inan forn fri var odalbu-
ren, omfider blef belaftad med flere onera och åndteli·
gen i vifst affeende kunde fågas förvandla fin Natur till

ikatte^

6) Joransfons Bautil, lid, 4 och 5.

<jr) Dalins Svea Rikes Hiftoria Torn, I, fid"»
^Tilder Hiftoria Pragra, fid, a^i.
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ikatte, ehuru icke juft i den befcydelfe, famma benäm¬
ning nu för tiden eger. På detta fåttet har ock iluteli-
gen vågars och broars underhållande, fom i början var
frivilligt, blifvit en ålagd ikyldighet. Når detta egente-
ligen förft ikett, år fvårt om icke omöjligt att med
vifshet utftaka, alldenftund någre författningar hårutin-
nan före våra Landikaps Lagar icke åro kånde. Desfe,
hvilka ungefårligen på famma tid, nemligen i 7:de år¬
hundrade, blifvit famlade 8), ftadga: Alle agha broa byg-
gid ok wdgha rydhjä, fwa then minne aghar i by fum then me¬
ra aghar 9); Hwar Jum ey rydhev allmanna wågh , bote fiua
fore wågh Jum fore bro icf).

$· '·
Redan i åldre tider indelades vågar uti Landsvåg

fom ock kallas Kungsvåg 11), Allmanna våg eller Hå-
radsvåg, Kyrkovåg, Qvarnvåg, Markavåg och By-
våg ία). Att uprödja och vidmagthålla alla desfa vågar,
utom Byvåg, var en fkylldighet, hvartill allmånheten
Var förbunden, då deremot Byvågar borde underhållas
endaft af hvarje Bys innevånare, fåfom de der hufvud-
fakeligen nyttjade dem. Hvar ock en egde råttighet
att åkåra en briftande ikyldighet i affeende på de förra,
men endaft grannarne kunde tilltala någon för förfum-
melfe i äffende på den fednare 13).

Desfe

g) Vilde, Sveriges belkrifha Lagar, fid. 55 och följande,
9) Sudermanna Laghen Bygninga Balker 24 Flokker.
10) Helfing Laghen Widherbo Balker 18 Flokker 1 g.
11) Uplands Laghen Widherboa Balker 23 flukker 7 §.
12) Upl. L. a. ft.

WåftGotha Laghen, Bygda Balkår 3 flukker 5 §.
13) WåftG. L. a. ft, §. 6.
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Desfa vågars bredd har uti åldre tider i olika Lands-
orter varit olika faftftåld. Helfinge Lagen 14) ftadgar:
Allar broar ok allmanna wäghar Jkulu fju alnar hredhct wara;
Sudermnnna Laghen 15). Kirkiti bro Jkal wara thrigicf alna
fbredh; byå bro Jkat wara fira alna bredh, då i detta ftadgan-
det jämte Brons bredd åfven Vågens utftakas. WåfiGötha
Lagen 16): ränder iväghä Tojftå mälli, kan Jkal fju alind bredhår
ward. Öfigotha Lagen *J: nu Jkal vara quarna väghar ok kirkin fem
alna bredhdr. Grunden till denna i fårfkilda Lagar utfatta
olika bredd affamma flags våg igenfinnes fannolikt dåruti,
att denna var afmått efter ett ftérre eller mindre antal
af refande, forn imellan mer eller mindre bebodda ftållen
kunde förmodas.

Genom Lan dsLagen blef desfa vågars bredd med
mer noggranhet fålunda beftåmd, att Landsvåg och
Tingsvåg ikulle vara 10 alnar och Kyrkovåg 5 alnar
bred 17). Detta ftadgande har federmera uti Gåftgifva-
re Ordningen den 12 Dec. 1734 ■§. 7 på det fått blifvit
åndradt, att Lands vågs bredd dar utftakas till 10 alnar
famt Tings- Kyrko- Qvarns- och annor förvåg till 6 al-

B nar?

14) Widhetbo Balker 18 Flokker 1
15) Bygninga Balker 24 Flokker.
16) Bygda Balker 3 Flokker 1 g.
'*) Bygda Balker 5 Flokker.
17) Lands Lagen Bygninga Balker 3 Cap. 1 och α

Det på detta ftålle af nyfs anförda Lag åfven förekommande ut¬
tryck : Och fkulo alle vågha fex alna högt rudde vara, nråfte för
att ej emot ofvan anförda ftadgande innebåra en motfågelfe, an¬
tingen förklaras rörande den uprödjade vägens bredd imellan de
3 ymfe iidor varande diken, hvarmed 01. Verelii Latinika tolk¬
ning af detta ftålle öfverensftåmmer, eller ock få,att man dårmed
blott affett vägens läge på fumpiga ftållen, der denna höjd varit
.nödvändig till undvikande i visfa årstider af vattufl0.de«



8

nar; hvilket ockfå uti 1734 års Lag blifvit bibehållit,
med tillagg likväl, att där Landsvåg befinnes förut vara
12 alnar bör den lådan förblifva 18). Och då ftörre och
beqvåmare refevagnar i fednare tider allmännare be¬
gynt att nyttjas och en ökad folkmängd åfven ökat de¬
ras antal fom färdas, har det ock blifvit nödvändigt att
på fått fom ftadgadt år öka vågarnes bredd, på det att
refande med någorlunda beqvåmlighet ikulle kunna möta
och komma förbi hvarandra; likväl erkänner man åfven
i ofvanberörde ftadgande det vifa affeende, Lagftiftaren
härvid haft på hushållningen, då till vågar uti Riket ej
mera jord blifvit auflagen, ån fom till ändamålet nöd¬
torftigt fordrats. Om man ikulle kunna med fkål påftå,
att Landsvågar i några orter finnas till ftörre antal
ån fom nödvändigt fordrades t. e. i medlerfta delen af
VåfterGöthland; hvarigenom jordbrukaren dårftådes
icke allenaft ett ftörre onus, utan mycken koftnad och
för jordbruket fkadlig tidsipillan tillikyndas, oberäknad
den förluft, af till håfd tjeniig jord, Landtbruket hårige-
genom lider; år detta en olågenhet nu mera fvår att
afhjelpa, och fom förinodeligen bårrörer dels af en ftör¬
re lätthet att i förfta början på fådana ftållen anlägga
vågar, dels af en tidigare Landets odling dårftädes»
Därjämte och på det ej allenaft: refandes trygghet och be¬
qvåmlighet på alt fått må befrämjas, utan ock koftnad
och befvår få mycket fke kan fkulle lindra^för dem,
hvilka allmänna vågars underhåll åligger, år jämväl
ftadgadt, att fkog och bufkar, där dike år, till 3 alnar
därifrån, och i annat fall, till 6 alnars afftånd från Lands¬
vågen, böra borthuggas 19).

I ftöd

18) Bygninga Balken 4 Cap, 1 25 Cap. 8
19) Gäftgifvare Ordningen den 12 Dec. 1734 §> 7,
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I ftöd af hvad fåledes ofvanföre blifvifc nlmndfc, åro
åfven enligt fednare tiders Forfattningar 20) inge andre
fåfom Kungs- eller allmänna Landsvågar att anfe ån de
fom gå miteii genom Landet, Stapel och Upftåder imellan, och
med Gäßgifvaregårdar åro förfidde eller ock framdeles efter ve¬
derbörlig tillåtelfe anläggas och med Gäßgifvaregårdar forfes;
och bör i detta fall, en fådan ny Landsvåg, innom diken,
utgöra ία alnar. Desfa vågars få vål fom Byvägars beikaf-
fenher och underhållande åro ock nuförtiden enahanda
med hvad förrnt i denna del varit ftadgadt. Då likväl,
där bevislig omöjlighet hindrar ett iiörre utrymme eller
ock detta^ onödigt pröfvas, år tillåtit att Byvägar till fin
bredd i någon mon inikrånkas, hvarvid nemligen affeen-
de bör hafvas på hvarje orts olika beikaffenhet 22).
Broar ikola ock på alla förrberörde vågar hafva med
dem en lika bredd.

§· .«·

Hvad ikyldigheten att upnödja och underhålla Vågar
och Broar angår, få ftadga Landikaps lagarne därom i
allmänhet: Alle ,agha broa byggiä ok wägha rydhiä, fwa then
minne aghar i by fum then mera aghar 23) och jämväl Allir
Präflir ok allir Kirkiu landboar, the äghu broa byggia, garda
gjårda och wägha ryrna : Allas bote äpte Landslaghum 24); Swa

B 2 fkal

ao) Refolution på Ridderfkapet och Adelns Befv. d. B Jan. -1735

22) Refolution på Allmogens Befvår den 16 Mars 1739 39.

23) Sudermanna Laghen Bygninga Balker 24 Flokker.
24) Uplands Laghen Kirkiu Balker 2 Flokker 7

Sudermanna Laghen Kirkiu Balker 2 Flokker.
Väftmanna Laghen Kriftno Balker 2 Flokker.
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fkal praß broar bijggia ok wåga rjmä, fimi botide, dller äpti
LandsLaghim botet: här är praßer i bonda Laghum 25}. Med
desfa våra åldfta Lagar öfverensftåmmer näftan orda¬
grant Lands Lagens ftadgande hårutkman: Alla ägha
Broa bijggia ach wäghn rydhia, fwa then fom minne ägher
i bi) fom then ther mera ägher, hwar efter ägo fina 26) och
vidare alle Preßar och alle Kirkio Landboa the ägha Broar
byggiaoch gardar gjärda, och wäger rydia: eller efter Lands-
laghbm bota 37) härvid tHlågges likväl: warde hwar wdghöm
och Broom och grindom , ä mädhan hans Borlßadher räcker 28)«
Af detta tillägg i Landslagen ikulle dock oriktigt flutas,·
att Vågrédjnrog och Brobyggnad endaft ålegat dem ,hvil¬
kas egor grånfat intill den våg fom ikulle underhållas.,,
då härigenom fnarare fy nes utmärkt det beräknade för»
hållande, i hvilket vågitycken hvar och en ikulle tillde¬
las. Lika oriktigt ikulle man åter af alla förenämnde
Lagars ftadgande draga den följd, att till vågrödjning och
brobyggnad alle* fom befutto jord, voro förpliktade, all-
denftund ingen fannoiik anledning. finnes därtill, att
Frålfemån uti desfa ikyldigheters fullgörande deltagit,
då däremot icke otroligt fynes, att de i affeende på de¬
ras Fäderneslandet gjorda tjenfter i början från denna
tunga, få väl för Säterier fom for Rå och Rörs hemman y
njutit befrielfe; ehuru något uttryckeligt frikallande för
dem härifrån i åldita tider ej finnes-

Åde~

25) Ηel fi η ge Lagken Widherbo Falker 18 Flokker r %.
VäftGöfcha Lagben Kyrkiu- Balker 27 Flokker,

26) LandaLagen Bygr.inga Balker 3 Cap.
27) L. L. Kirkio Balker 2 Cap. 5
28) L. L. Bygninga Balker s Cap«·
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Adelns Landtbönder var likväl ålagdt att, Hka med
Konungens > våg oeh bro hålla 29), faiiån åfven desfe uti
denna ikyldighet, enligt Ädeliga Privilegierna den 11
Febr, 1594, på det fått blefvo lindrade, att Frålfe Landt-
bönder endait till hälften emot Krono oeh Skatte Bön¬
der deruti deltogo. Men fåfom af vågars och broars
anläggning och underhåll alle hufvudfakligen ega lika förde¬
lar , tyckes en fådan inikrånkning, fom den nyfs nämn¬
de, uti deltagandet af desfa ikyldigheters upfyllande,
hvarken vara billig eller rättvis , och Krono och Skatte bön¬
ders både ikada och tunga igenom Frålfe Landtbönders
förenämnde lindring blifva ganika betydelig och kånbar.
Dårföre blef ockfå i Refolution på Allmogens håröf-
ver anförde Befvår af d. 13 Dec. 1672 §. 4 förklaradt,
att Ridderikapet och Adeln endaft för Såfeerierne, e-
hvar de åro belågne, ifrån defsa ikyldigheter befrias.
Håruti har dock federmera genom Adeliga Privilegier¬
na af den 26 Maji 1719 §. 8 och af den 16 Oft. 1723
§. 8 den ändring blifvit gjord , att icke allenaft alla Sä¬
terier i Riket, utom de fomåro belägna i Skåne,Halland *

Blekingen och Bohus Lån 30), åro fkyldiga att uti vå¬
gars och broars underhåll deltaga, utan ock, att enligt
Allmänna Lagens ftadgande i Byggninga Balken 25 Cap-
§ 8 icke ens Konungens Gårdar och Ladugårdar däri¬
från åro befriade. Likväl åro Ridderikapets hus, gårdar
och frålfejord uti Ståderna enligt 1719 års Adeliga Pri¬
vilegier if ån all våg och brohåflning innom Stadens
område frikallade, når de ej någon borgerlig näring dår-
ilådes idka, hvilken befrielfe federmera åfven genom
3723 års Adeliga Privilegier blifvit iladfåilad.

I följd

29) Gripsholms Stadga d. 29 Apr. 1575 §· 6·
30) Refolution på Ridderikapets och Adelens Allmänna Befvår den

8 Jan. 1735 §. 7.



12

I följd af bvad tillförene utur våra åldfta Lagars
ftadgande i närvarande ämne har blifvit anfördt, finner
man, att, ehuru Pråfterikapet i forntiden får fig och fin
jord åtnjutit flera betydliga rättigheter och förmåner,
det likväl för Pråftgårdar, CappellansgårdarochStomnar,
ifrån vågrodjning och brobyggnad icke varit frikalladt.
Härifrån befriades det likväl federmera för alla nyfsbe-
rörde lågenheter famt Klockarebord på landet igenom
de Pråfterikapet af Drottning Chriftina beviljade privile¬
gier af den 28 Nov. 1650 §. 7, hvarpå det ytterligare er¬
höll ftadfåftelfe uti Refolntion på Allmogens befvår den
13 Dec. 167a §. 4 och Präftprivilegierna af den 1 Oft.
1675 §. 7* Men alldenftund denna Pråfterikapets befri-
elfe ej annat kunde, ån för andre medborgare vara
menlig,i fynnerhet öka jordbrukarens pålagor, ändrades
detta uti Pråfterlkapets fednafte privilegier af den 16 Oft.
1723, dock med undantag för Bilköps- Pråfte- Låfemåfta-
re och Klockaregårdar i Städerna, hvilka nu fom förr
åro från våg och brohållning befriade, få långe de af dem,
deras Huftrur och omyndige Barn innehafvas, och de ej
i någon borgerlig näring deltaga.

Då uti Våfterås Riksdags beflut af den 19 och 20
Jan. 1544 faftftålles, att alla allmänna vågar, hvarvid i-
lynnerhet nåmnes, utom andra nödvändiga, den fom
gick ifrån Nylödefe genom Calmar till Stockholm, ikulle
med Menige Mans biträde och omkoftnad uprödjas, ut-
fåttes likväl icke någon fårikildt fördelningsgrund imel-
lan dem fom en fådan ikyldighet tillhörde. Denna blef
förft närmare beftåmnd genom Ivrögare och Gåftgifvare
Ordningen den 29 Aug. 16^64 §. 7, i det, att våghål-
larne Ikulle förmås och tillhållas fine vågparter efter öre
och örtug antaga och rödja, och ikulle Krotio Betjente
vid ett fådant tillfälle infinna fig och med fin åtgärd bi¬
draga till denna fördelnings beqvåmlighet och varaktighet.

För-
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Författningarne haratinnan^ efter denna fördelning?·
grund, blefvo federmera förnyade uti Gåftgifvare Ord¬
ningen af den 12 Dec. 1734, och fynas åfven uti vår nu
gillande Allmånna Lag blifvit följde, dår denna i Bygg-
ninga Balken 25 Cap. 8 §. fåfunda iladgar ζ Hvar Jkall fitt
fkifte af wåg fa efter then del han i By eger. Alle ialedes,
fom ega jord, åto fkyldige, att i mån af fitt hemmantal
uti vågrodjning och brobyggnad deltaga; likväl hvad
Lotshemman vidkommer, har Kongl.Maj:t, i likhet med
åldre författningar hårutinnan 36), genom en fårfkild
Förordning af den 17 Sept. 1783 2 §., i Nåder för¬
ordnat, att Lotfar, få val i anfeende till faran och fvå-
righeten af deras vårf, fom i fynnerhet att de ej ifrån
desfa måga af andra göromåf hindras, ikulle, jämte an¬
dra dem förunnade friheter, jämväl från vågrodjning och
brobyggnad vara frikallade. Bruk åter och quarnar,
med hvilka ej något jordbruk förenas, åro, genom Refo-
lution och Förklaringen på Allmogens Allmånna Befvår
den 20 Nov, 1786 §. 14, åfvenforn fåiikildt ikattlagde
Quarnar och Utjordar åro, genom Kongl. Bref. d. 10
Oft. 1793 famt KammarCoIi. Kung. d. 29 f. m., ifrån
desfa fkyldigheter befriade.

Ehuru någon grund till fördelning af vågars under¬
håll, imellan dem, fom en fådan fltyldighet åligger, i
allmänhet år fvår att upgifva, fynes likväl den ofvan an¬
förde fördelnings grunden dåraf, efter öre och örtug, en-
fam ej vara tillråckelig att göra fördelningen af denna
tunga både billig och rättvis. Härvid bör nemligen flere
andre omftåndigheter komma i öfvervågande, fåfom de
dår ega ett nödvändigt inflytande på en jämn och billig
fördelning af denna fkyldighets fullgörande. Således bör
affeende förit och fråmil hafvas på vågarnes olika läge

och

31) Amir. Colleg. Bref af den g Nov. 1753,
Kam. Colleg. Bref af den 11 Jan, 1757.
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och beikaftenhet, huruvida det förra år högre eller lägre,
jämt elier iluttande, iamtom, hvad den fednaie angår,
jordmånen år faft eller los, hård eller mjuk, ftenbunden
eller icke, ty i n ån af detta olika förhållande af låge eller
foeikaffenhet fordras naturligtvis ett ftörre eller inind e
arbete, flere eller färre dagsverken af både arbetare
och dragare, famt åndteligen ett betydligare eller ringa¬
re anfvar, i anfeende till mer möjliga eller ftö re olyc¬
kor och ölägenheter, hvilka kunna hånda Refande på ett
vågftycke, fom år fvårare att underhålla och fordrar en
forgfålligare famt oftare t ill fyη och hjelp, ån på ett an¬
nat, där desfa fvårigheter ej möta våghållarne.

Darnäft bör åfven härvid komina i beräkning den
ftörre eller mindre tillgång på tjenl igt fyllningsåmne, loin
till vågens vidmagthållande kan finnas, famt därjämte
öfvervågas den fvårare eller lättare åtkomft till nämnde
fyllningsåmne, fom till ändamålet erfordras, hvilka båda
omftåndigheter utgöra eti icke obetydlig del af det, fom
bör ingå uti ofvatinåmnde fördelningsgrund. Åndteligen
måfte i detta affeende det ftörre eller mindre afftånd be¬
räknas, på hvilket våghållarne bo ifrån de fig tilldelte
vågftycken , då det år ganika tydeligt, att ej alle kunna
få dem fig lika nära belägna, utan icke fållan erhål¬
la desfa på ett ganika betydligt afftånd från fitt hetnvift.
Då vi nu raedgifve, att i allmänhet, och få mycket man
trott fig böra och kunna, vid de vågdelningar fom hos
ofs redan blifvit verkftållde, affeende på förenämnde omftån¬
digheter blifvifc gjordt, måtte man likål tillftå, att på fina

■ ftållen, i fynnerhet där vågarne, fom ikola underhållas,
åro månge, återftår mycket i denna delen, till en jämna¬
re fördelning, att önika*

Till


