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OM

SÅDES QUA RNAK,

- ■ j j ,

ITTnder valet af åmnen for ett Academifkt Specimen,
hafve vi anfett en Afhandling om Sådes Quarnar

vara både tjenlig for ändamålet, och tillika af iå^ all-
mån vigt, att den möjeligen fkulle kunna vinna något
vårde hos Låfare af alla flånd. Ibland månnifko fnillets
uppfinningar åro kanfke fa af fa utmärkt och vidflrakt
nytta fom den af Quarnar: och om fåledes defs hiftoria
famt ådagaläggandet af defs råtta bruk^i Samhållet,, få i
enfkildt fom allmånt affeende, ej förmår våcka Låfarens
uppmårkfamhet, blir det ej ämnets fel utan författarens.
I hvad mån vi kunnat lyckas, att gifva detta förlök
uågon förtjenfi: af forfkning, fanning och öfverensftåm-
melfe med Lagarnes mening, öfverlemne vi nu till All-
månhetens dom: ej utan frugtan att, till åfventyrs, icke
altid hafva tråfFat det råtta , eller uppfyllt kunnige Låfa-
res fordringar; men dock med vördnadsfull förhoppning,
att, fåfom de förfte a), hvilke efter vår Svenfka Lag-
farenhet afhandlat detta åmne, förtjena en mildare granfk-
ning, och, om vi felat, ett fkonfamare omdöme, v

Det fkulle utan tvifvel blifva vidlöftigare ån egen-
fkapen af ett Academifkt arbete medgifver, att i denna
afhandling innefatta hiftorien och Lagarnes förordhanden

A om

a) Hår vid Akademien har vål år 1774. utkommit en Triga Apko-
rijmorum de antiqua molendi ratione utg. af Pitr. Boeing;
men den ar endaft philologifk och något hiftorifk.
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om alla de Verk, Tom undfått benämning af Quarnar.
Ert blott uppräknande af deras fåifkildra ilag i affeen-
de på deras årfkilliga ändamål för Näringar, Ma¬
nufakturer och Slögder 6), (kulle gifva öfverflodig an¬
ledning att efrerhnna mängden öf ämnen, fom dervid
borde förekomma, och tillika vifa omöjligheten att hår
någorlunda fullftåndigt upptaga alla desfa Inrättningar.
Vi infkrånke ofs derföre till endafl Mjöl- eller Sådes
Quarnar, hvarmed förflås fammanfatte och genom åtfkil-
lige krafter rörlige Verk, tjenande att fönderkrosfa de
till månnifkors föda vanlige Sådes-flagen c), fåfom va¬
rande de allmånnafle och tillika af ftörfla vigt för ett
åkerbrukande Samhälle. Alla öfriga Quarninråttningar
måfle vi till undvikande af för mycken vidlöfcighet för¬
bigå: åfven fom dem, hvilke nyttjas till föndermalning
af mindre vanliga födo ämnen, Läkemedel eller Läcker¬
heter. i

Att härvid uppgifva Sådes Qtiarnars förmånligafle
byggnadsfått för att kunna erhålla det måfta mjöl af
den ftörfta godhet: huru de (kola uppföras att med min-
Ila drifvande krafter blifva rörlige: huru kontroller emot

Tull-

b) Cferi fom åftundar ett fullftåndigt uppräknande af alla hittils upp-
funne Quarnar, hänvjfe vi till G. H. Zinkens Grttndr. ein.
Einltit. z. d. Cameral If/tfifenfch. L Th. 2. B. XFll. Hauptfl.
och J, M. Beyers Schauplatz d. Mühlen Bau Kunfl.

c} En mycket anfenligare definition på Quarnar finnes hos J. He-
ringius i hans Träff, de Molendinis eorumque jure; Qttcefl. 3~
j.19. Vi hafve dock håldre vågat ett förfök pä egen hand, än att
affkrifva en författare, om hvars arbete J. Beckman i defs
jBeytr. z. Ge/ch. d. Erfindungen 2. B. pctg. it. alt för rigtigt
yttrar fig, att det ar "ein féhr unordentliches Buch, welches ge-
duldigte Lefer verlangt\
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Tull-förfnillningar kunna vara möjlige o m. d. år ej
mindre utom kretfen af vår formäga, ån utom ändamå¬
let med detta arbete, fom hvarken kan eller bor omfatta
underfökningar, hvilka endaft tillhöra Mechanik och en-
fkild Hushållning. Vårt åliggande fkall derernot blifva,
att, efter en kort Hiftoria om Quarnars ålder, få hos
främmande Folkilag, fom i vårt Fädernesland, i flod af
åldre och nyare Författningar tillfe, hvilka rättigheten
att bygga Quarnar tillkommer: huru den må utöfvas:
hvilka hinder åro derernot: hurudana förmåner desfa
Verk tilhkynda deras ågare, och hvilka Ikyldigheter åt*
följa dem: hvarvid tillika ej kommer att förbigås fådana
Inrättningar och Anhalter, fom i ett eller annat affeende
åga gemenfkap med Quarnar och blifvit vidtagne till
det Allmännas båfta.

Ehuru konften att mala varit högft vigtig för allt
åkerbrukande Nationer, år dock ej anledning att förmo¬
da, det upptäckten af Vatten och Våderquarnar uppfti-
ger till fårdeles hög ålder. I Orienten, hvareft fåfom
troligen förft bebodt, konfter och Vetenfkaper långft va¬
rit odlade, och hvarifrån de fedan flyttats till Europa,
åro desfa flags Inrättningar, om icke lållfynta, åtminfto-
ne ej allmänna: och af hiftorien får man ej (kål att an¬
taga, det ftörre Quarnar derftådes i åldre tider varit
kånde. Af Profana Au&orers vitnesbord, lårer kanfke
ej mer ån en eqda underråttelfe kunna hemtas om en
gammal Vatten Quarn i Afien, ej långt från Mithridatis
Rehdens Stad d): men hårvid bör mackas att fådana

§. i.

A 2 Quar-

d) Vi hafve fagt den enda , emedan denna underråttelfe år fom få-
dau tagen ifrån J. Bäckmans Beytr. z. Gejck, d% Erf> 2. B.
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Quarnar vid denna tid redan torde varir kånde i Rom,
faltån ej allmänna , och att Mithridates var i mycken ge-
menfkap med Romarne, farm en Man af fniile, fom få,-
fcerligen ej föragtat att betjena fig af nyttiga inrättningar,
om ån hemtade från hans fiender. Deremof finnes i"ju-,
difka Lagftiftningen ej ett ord nåmndt om allmänna dor¬
re Quarnar, utan endaft fådana mindre, fom voro i hvart
och ett hushåll, och hvilka det var hvarje Långifvare
forbudit att taga i pant eller förfölja till godrgårande af fin
fordran, emedan de anfågos vara af fadan nodvåndigner,
att Låntagarens lif och bergning af deras bibehållande
tycktes bero e). I anledning af derra Judifka Lagen-s
förordnande, har HofRåd. J. D. Michaölis bedåmt yt-*
trat fin mening, att Vatten och Våderquarnar hosjudar-
ne icke funnos: och år detta få mycket troligare, fom i
fall de varit kånde, omformåldre Hem Quarnar, hvilka
antingen med Trålar eller Åsnor fattes i rörelfe^
ej varit af fa flor oumbärlighet: åfven fom man tvifvel
de ftörre Quarn Verkens inrättning måftc gifvit anled¬
ning till någon fårfkild Lagftiftning, fotn dock ej fin-
aes. Men har Juda Folket faknat kännedom afQuarnars
inrättning, få fynes vara fåkert att Egyptierne, hos hvil¬
ka det viftades fa många år innan fin flyttning till Pa-
laeftina, och under denna tid visft ej kunnat underlåta att
forvårfva fig tillförlitlig kunfkap och erfarenhet om få
nyttiga inrättningar fom denna, icke ågt andra ån
Hand och Håft Quarnar, oagtadt deras då gjorde fram-
fteg i odling, och deras redan förut gjorde eröfringar
och förbindelfer i den måft bebodda delen af Afien.

, Båraf

pag. 12. på hvilken Författares beläfenhet och ornforg att gora
fin Äfnandling: Getreide Mühlen, få fiillftåndig fom möjligt varit,
vi med trygghet kunne lita.

e) J. D, Michaelis Mof. Recht♦ III, Th, /. /50,
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Haraf följer dock ej art förädling af de till föda
beftåmde Sades Hagen långe varit okånd. Månnifkans
bog att genom förfök utvidga fin kännedom af Naturen,
en tidig upptäckt af Sades kornens tjenlighet til föda,
och någon tillfällig omftåndigher, Tom under dagligt
nyttjande kunnat inträffa, göra det högft troligt, art ej
lång tid efter det att åkerbruket, fåfom näring, börjar
idkas, Sädens föndermalning påfunnits. Abraham låt
baka kakor af Semlo -mjöl./) och Manna blef fåfom Såd
förmalit gMen uppfinningen håraf var i fin början
mycket enfaldig och enkel, och i fin fortgång till florre
fullkomlighet, ej annorlunda ån mcfta delen af alla andra
nytrige påfund , långfam. Förmodeligen betjente man fig
dervid ej af andra verktyg ån en con-formig ften, flat
vid fin Bafis, ungefår fådan Målare ånnu nyttja till fårg-
rifning,. med hvilken emot en annan flat Sten, eller
bråde, man fönderkrosfade Såden; eller ock af en Mor¬
tel och Stöt, tillåfventyrs förfedde med Räfflor och In-
fkårningar, för att med mera verkan kunna fonderflota
kornen; och torde på fådant fått egenteligen endafl: kär¬
nan blifvit fkild ifrån Skalet. En lådan Mortel kallades
cå/aos, Pila, Stöten, vTrsqos, vrtegov, Pißillus eller Ptfiillum,
och Stöta eller Mala, fAccco-eiv, pinfere, hvilket fidftaåfven
fom Pinfor, vid de fedan uppfunne egenteliga Quarnarne,
bibehölls. Sedermera jernbeflogos Morden och Stöten,
fom på ofvannåmnde fart rafflades: Såden torkades for
att lättare fönderdelas: och då man funnit att vid ett o-
vårdfamt handrerande jernet låtteligen bräcktes, åfven fotn
att mjölet blef båttre crch finare medelft kringvridning af
Stöten i fiållet för defs nedfällande i Mortelnr har

men-

f) Genes, XVIII. 6, ,

g) Num. II. 8*
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man utan tvifvel förft förfett Ståten med en hvef,4 eller
på en Axel, forn kunde ikringvridas, fåftat en med in-
fkårningar förfedd Con, hvarigenom Sidens krosfande
lättare kunde åftadkommas o. f. v. och fingo desfa
Verktyg då namn af Moia trufatiles, verfatiles, manuarice.
Sädane funnos hos Romarne ett i hvart Hushåll. De dref-
vos förmodeligen förft af Quinnor eher Slafvinnor: men
fluteligen och når de blifvit tilltagne mera i dort, och
behofvet af dem, genom vanan att fortära mjöl, vid-
ftråcktare , nyttjades till dem lifegna Slafvar, om hvilkas
hals man lade ftora Tråfkifvor, på det de ej måtte kom¬
ma åt munnen med fina hinder, och fåledes under ar¬
betet åta upp mjölet. Men på detta fått lårer ej mycket
af en handquarn på en dag kunnat erhållas. 1 Oft In¬
dien Ikola på de der befindtelige Handquarnar, fom
dock torde^vara båttre inrättade ån desfa nu omförmåld-
te åldfte, två perfoner ej kunna mala mer ån 60. fkål-
pund mjöl, dl likväl hos ofs, en perfon enfam kan re¬
gera en Quarn, fom på lika tid förmaler några tufende
(kålpund.

Med tiden fann man, att mjöl ånnu lättare fkulle
kunna tillverkas, om Quarnarne gjordes mera i ftort,
och drefvos med Kreatur, Håftar eller Åsnor. De in¬
rättades derföre i början något ftörre, ehuru i öfrigt ef¬
ter enahanda fått, fom Handquarnarne: men fnart på¬
fanns att emellan a;ne på hvarannan liggande flata Ste¬
nar, hvaraf den underfte var orörlig och af cohcav fi¬
gur, men den öfre rörlig och af convex fkapnad, och
bågge med räfflor förfedde, både fortare och med mera
lätthet, ån förut (kedt, fondermala Siden. Desfa Quar-
nar kallades i Rom Motce jumentaria och aßnaria: och
voro jemte Handquarnar ånnu i 3:dje och 4:de Seklet

der-
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derftådes allmänna. Vatrenqunrnar voro dock redan
före Augufti tid kände , och deras byggnadsfårt af Vi-
rruvius beflcrifvic, faftån, man kan icke uppgifva af
hväd orfak egenteligen, ej få fnart allmånneligen antag¬
ne. Åndreligen och då Rom år 536. belågracies af Gö-
thifke Konungen Vitiges, och denne låtit affkåra alla
vatcu ledningarne till Staden , hvaraf uppkom för de be¬
lägrade en plågfam Mjöl-brift, emedan RomsQuarnverk
voro vid Vattuiedningarne anlagde, påfann Romerfke
Generalen Belifarius, >tr anbringa Fartyg på Tiber flo¬
den, på hvilka han inrättade Quarnar, Tom drefvos af
ftrömen. Denna uppfinning nyttjas ånnu rned fördel,
och har fpridt fig kring hela Europa: och fkall vid den
folkrika ftaden Lyon i Frankrike, för tillverkningen afderas
Mjölföråd ej finnas andra ån få befkaffade Skepps Quarnar.

Vader Quarnar torde deremot ej vara fårdeles gam¬
la. Hvareft de förft blifvit uppfunne år fvårt art be-
ftåmma, emedan den uppgift De la Mare lernnat ofs h)
att deras nyttjande fkulle blifvit fördr till Europa från
Orienten, hvareft ftrömar, tjenlige till Vatten Verks
drifvande, åro mera fållfynte, med dem fom årerkommo
-frän Korsrågen omkring medlet af n:te Seklet, ej år
annat ån en blott gifsning, fom förlorar något i fin trovär¬
dighet derigenom, att i mindre Alien de ej åro i allmänt
bruk,och attmedeltidenshandlingar famtidigt med korsrågenomtala dem. Säkert år likvål att de ej biifvit nåmnde af
någon ibland de Latinfke Au&ores Clasfici, afven fom
att tedan år 1105. visfa klofter i i Frankrike erhållit till-
ftånd att, till förbättrande af deras inkomfter, bygga
Våderquarnar: Och år 1195. förklarade Påfven Ccelefti-

nus

A) Tr. (L k Pol. L. V. T. IX.
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nus III. Pråfterfkapet vara beråftigadt att af fådana
Quarnar erhålla Tionde /).

§. 2.
Hinn långt tillbaka Quarnars ålder i Sverige må

kunna foras, torde forrjpna en fårfkild underföfcning-.
Otvifvelagtigt år det, att Sveriges inbyggare tidigt nog
idkat Åkerbruk, och ifrån åldfta tider förflått att för¬
mäla Säden på Handquarnar. Ett bevis derpå finnes i
Eddans 65. Dämifaga, deråfl: omtalas Konung Frodes
Qiiarn, Grotta kallad, till hvars drifvande han köpte fig
Trålinnorne Fenju och Men ju: hvilken Quam dock va¬
rit af nog fållfam belkaffenher, emedan den åfven malde
hvad fom under arbetet omtaltes eller fjöngs, hvadan
derå maldes åt Konung Frode förfl: Guld och god rid,
men fedan krig och olyckor k). Quern Tiotandi , forri
blifvit öfverfatc med gående quam, formales, hafva fun¬
nits i Kon. Ägantyrs rid /); och brödbaknin^, fom
nqdvåndigt forutfåtter Quarnars bruk, omtalas 'få fom all-
mån åfven för Sjöfarande uti 8:de Seklet n). Ätt till
Sådens föndermalande på desfa quarnar i fynnerhet nyt¬
tjats Trålinnor, upplyfes af åberopade rum i Eddan,
åfven fom af 6. Cap. 4. GB. IVGE. derefl: ftadgas, Then,
barn a Toid Arab#t-, han ßial roardhd hanni til thes är hun
giter kroirn dragit ok ko molkfiu

I mån

i) Beckman p. 33 Hvad for ofrigfc i denna §. ä'r anfordt, ftödjer
•fig pfr denna berömde Författares uppgifter i 5ber»pa<ie Arbete
Be.yir. z. Gefclu d. Erf.

t;|) v. Dalins Su. R. Hiß. I. D. pag. 331. Car. Lunöii Proteg.
in Bullam Agapeti pag. 11.

1) Herv. Sag. fiap. JJ. pag, 162. I det fammanhang desfa ord fö¬
rekomma, torde dermed menas Handquarn. Kanlke betyder
tiotandi, iiorajflad-, hvärmed beteknas något förträffligare ån van¬
ligt var: åtminilone fynes gåends e] «vara val träffadt.

m) Rsgn. Lodbr. Saga, Cap. 4. pag. ?.
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I mån af den ålder, fom kan tilläggas våra gamla
Landfkaps Lagar, år det full korn li gen fåkert art Vattn
och Väder Quarnar varit långe kånde i Sverige. Ingen
enda af dem förbigår att ftadga huru Vatten Quarnar
(kulle byggas, få att de ej tillfogade ofvan eller nedan-
före Quarnen liggande ågor (kada: och i anfeende till den
noggranhet, livarmed detta (kedt, och den mångfaldiga
erfarenhet i desfa ämnen fådant förutfåtter, kan man
med trygghet antaga, att Vatten Quarnar varit nyttjade
lång tid förr ån Lagen (liftades. Om det fåledes kan anfes
vara fåkert, art ÖllGötha och Skåne Lagen, fådane i
det rårmafie vi nu hafve dem, åro från medlet af i2;te
Seklet, och WeftGötha Lagen till åfventyrs ånnu något
åldre.: få (kulle deraf blifva troligt, att Vatten Quarnar
funnits i Sverige alt ifrån iooo talet eller långre tillbaka.
Till dyrka för denna mening må anföras hvad redan
nåmndt år, att famtelige våra Landfkaps Lagar, hvaraf
ingen år yngre ån Sudhermanna Lagen, utgifven af Ko¬
nung Magnus Eriksfon i början af 1300 talet, fårordna om
Quarn Verk rörande åmnen, hvilket bevifar deras all-
månna bruk i hela Landet, fom dock utan långvarig
kännedom deraf, i fynnerhet den tiden då umgänget e-
mellan innevånarne i fårfkildte Landfkap ej var få lått
fom nu, kunnat fke: åfven fom att Vatten Quarnar ockfå
nåmnas i Arke Biikopen Andrem Sunonis i början af 1200
talet »utgifna bekråftelfe på Nydala Klofters gods n) famt
uti ett Kon.-Eriks bref 1223. o} att förtiga flere andra-
till Klofter'i Riket gjorde Donationer, hvilka utan tvif-
vel uppgå till denna ålder p). Det kan vål ej nekas att

B ju
/

«) Lagerbrings Sv, Rik Hiß. II. Del. pag. zpa.
1- o) Bil. N:o i. till Disfert. De antiquis VeßroGoth. Legißeris.

p) Rhyzelii Monaßerologiä. „
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ju desfa^ Frovince Lagar ifrån dera.s for (la fljftelfe under»
gådt^ några, förändringar, efier,tidernas .ombytta {kick
pch åtfkilliga .behof, hyarföre deras nu: .varande, innehåll
ej, bor antagaf^yara, epahapda ;:roedv^å&t?;.de, hade i de-
rai förda ^öjja^}. tircn få hir?drar dock detta ej, att i;
hvad^de. angå Qiiarnar, de biifvit oförändrade ifrån detdi fo t It famm a n fk re fvos. På den na g ru ad (kul le Qua r
härs ålder i. Sverige kunna anfes gå mycket långt till¬
baka , och vara högre in Lagerbring vid åberopande af
öfvannåmnde Andrese Simonis br.e-f fyncs medgifva. An-
4wP in g ' ti ll.de t ta påft åe p d e hemtas de-raf, att ÖftGötha-
tagen,, hufyudfakeiigen fprfatt i. det ick dep nufinnes.
Uti Konung. Knut Ericsfons tid på néo. t let , med-, ur.
t-ryykeiiga anmärkningar i hvilka mål den under Ko¬
nungarne Eric d. Helige, Knut och Magnus Ladulås,
J?irg<K Jarl och efter Gloholms fladga blifvit förbättrad q),
i»Äh alt idY9r^4ditavr;!d©r utan-
apdring bibehå Iii t, fa fulluandigt afhandlav Qyarn -råtti affeende å vid Quarnar timade olyckshindelfer med
våda», köp af Quarnar j), Quarn vågar,r),..fåttet att lag-ligen bygga Quarn Verk i ftrömar, n) , och- be/järnmande
af va ttu d rags. an t age 1 i gh e t till ågofkilnad efter Jv:a myckip
Tcatn fum wdndir wm hiul a qpdrn x): art VeftGötha La¬
gen, (om i anfeinde till innebål|€$c& fpi;^ketT;{y-
nes vara ånnu åldre, och hvilken", fådan den nu finnes,ftkerr ej år yngre ån Kon. Erik Låfpes regering, lika¬ledes noga omtalar Q^rnyågap yi, Quirns laga, .upp-

v V- 6 i & A PyS"
De ai BirgerjTarl ftMte hufva; <3qck

v • u'tafi YSdan'äriifiarknffig Influtet ifyhq&K -B.#. L.
»•) JVadh. o. Sara M. QL FL f ^/.^5.^.. f)xEg^H-
t) Bygd«. B. FL 5. jL u v) Bygd. B, Fl, $. , \ ,,

x) Bygd, B. FL 2g- /♦ y) fyg<i,\ B% Fté $. £, 5*
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byggande och nedrifvande z,), Quarnars uppbrånnnande
och bot derföre a"), Bot å Mölnare fom befunnos med
dolk eller vårja b), Vådabor for dem fom uti Quarnverk
©mkommo c) och Hudrus giftcrrått uti quarnar tillhörige
redfkap d}: att Skåne lagen, fom med mycken fåkerhet
hånföres till Konung Waldemars tid omkring 1160. ta-ået och för hvnrs då varande enlighet med det innehåll
den nu åger, Årke Bifkopen Andrea: Sunoktis i flu¬
tet af ratte Seklet gjorde Latinfke öfverfåttning defaf;
år en tillförlåtelig borgen., i X/7. Bok. 1. o. 4. Cap. utfta-
kar visfa Quarnågare tillkommande rättigheter och fkyl-
digheter; art Visby Stads Lag, Fom ock uran tvifvel
år mycket gammal, ibland visfa andra Borgare åfven
uppräknar Mölnare /); att i Kon. Waldemars Jordébok
omtalas Kronans Skatt af Quarnen vid Laholm g): att,
fom förut år anmärkt, Bere donationer afQtiarnar i ty.åc
feklet gjordes till Klotter och privata, hvarom den tidens
handlingar vitna, och hvilket bevifar att de ej voro fåll¬
fyn te: lamt att änd Sel igen redan år 1414 få rrång*T?«"t M VA /« «V -. ;* TAkA *-»$1 si rv ti ÜCk#*> • - k m < *2 Jv .-i ? —d 4.'."' t» X

WaraÄdL^y Äof ani; .m ^
,f H.:na IJÄ rsk nsfofi 1 n>o ,9,-IDM» 'urm£ «IfiV j«i«Sifiidgsi *!nj .noB al ^4 •>a
«) Bygd. B. Fl. to. ci) Råttl. B. Fl. $.
b) Härd. B. Fl. 5. V) Mandr. Bl. Fl. 1?.
d) Åfd.B. Fl. \Z; $' '• bvareft nåmnes Myllu, redke hvilket Locce-

Niys öfvetfött med inßrumenta rtMica men LuriöVtjs: med mk
la'opera;"hvilket fynes vara rättare. WfFWKi nßw v

A Kofod Ancher Dan/ke Lov. Biß. p. #f.
f ) Wisby St. L XXXlF. Cap.
g) Monumenta ScanenfPF. L pdg. g*. > ^ <&•-
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Eå desfa grunder'våge vi antaga att Vattenquarnaf
åro gänfka gamla i Sverige, och fannolikt deras kånne*
dom forft hit införd igenom dem af våra förfäder, fom å-
tei kom m© ifrån Norrmånnernes berygtade Hår färder till
Frankrikes våftra provincer* Sjelfva namnet på Vatten
Quarnar* hvilka i de åldftä Lagarne kallas Myllnu, Myul-
nu och MoUa-y famt å Mölnare fom namnes Myulharäy
Mollare Slc. hår ledes tydeligen ifrån Franfyfka orden
Meüle och Meulnier, hvarmed de hafva enahanda berydel-
£e. Af desfa hafva Mölnare och Mjöl bibehållit lig i
vårr fpråk anda tills nu-; men Myul nu oCh moll a blifvit
utträngde af det gamla Görhifkå ordc*' kwJrn eller Qinro,
hvarmed i början förmodeligeh^endaft beteknats de in-
hemfke förft nyttjade Handcjuarnarne; h va remor de dor¬
re Quam - inråttningarne med Vatten Verk, undfått de¬
ras benämning efter Språket i det- land , h var t It de biif-
vit kände. Anmårknihgwårdf ändock, atr ftörre Quar-
nar ån nu på Pinfka nåmnas Mylify* hkföm hade deras
bruk fårflr införts \ Finland an ringen ?£a f Könnitg Eric den
Helige eller firätfc efter uti i arie Sckléf^ då Myllnu in¬
nu lårer i Sverige varit det vanliga ordet på desfa inrätt¬
ningar. Skulle nu denna uppgifne gifsning, fom fynes
vara högft fannolik, kunna antagas, art neml. -våra För-

» fäder-därt ftg bygg8 Quarnaf i Norrmandte och Bre¬
tagne, hvarelt de den tiden voto y*U kände, medeift ge*
men fka pen med Romarne; få höre vi hänföra deras ål¬
der i Sverige till g;de Seklet, efter hvilken tid någrat
betydande uttåg till desfa länder ej Ikcdt härifrån.

Åndteligen och hvad angår Våderquarnar fynas de
ock, i förhållande till' deras kånda ålder på andra ftål»
len, vara gamla nog i Sverige, emedan de åfven omta¬

las
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fas i; Landfkaps Lagarne K). Mårkeligt år dock art få-
dant fkédt endaft i yngfte Lagarne, då i de åldre ej
något ord om. dem influtit. Detta kan i få måtto ftyr-
ka vår om Vattuquarnars ålder i Sverige nyfs uppgifne
mening, fom derigenom år uppenbart, att ej några nyare
förordnanden i desfa åmnen i de åldita Lagböckerna blifvit.
inflickade, utan de vid fin urfprungeliga form bibehåll ne.
Lågges nu hårtill att Våderquarnar troligen ej varit kän¬
de i det öfrige Europa förr ån i hörjan af det ia:te .Se¬
klet; få kan af denna omftåndighet den förmodan vinrfla
ytterligare flod, att våra åldfta Landfkaps Lagar, hvari
desfa ej omförmålas, hufvudfakeligen åro åldre ån I2:te
Seklet t famt att desfa Quarnars bruk efter denna rid;
blifvit f Sverige -infördtantingen af utlåndfke hit inflyt¬
tade Munkar y eller tili Fåderlander återkom ne Korstågar
re: hvarefter desfa inrättningar vid fednare Lagarnes ut¬
färdande an fetts förtjena de 1 .agftiftandes uppmårkfam-
het. Af en myaite affkrifr af WGL. fy-nes huru böterne
för mordbrand å Quarnar med riden blifvk förhöjde i),
antingen penntngarne blifvit fåmre, eller brottet mera
ällmänt, åfvéq fom famma Codex Recenrior likaledes i
X. Fl. Bygd. B. innehåller någon vidare fkiljaktighet;
men detta alt fynes ofs juft bevt fa den åldfta affkrifrens
enlighet med det innehåll Lagen från åldfta tider ågtj
och hvilket den trogjt bibehållit.

^ rf * r. -v V ' - » .c- •• i

Älr;
Ifrån uråldriga rider tider tillbaka har, på fått n

XX. Cap, B. B. tillåter, rättigheten att bygga Quarnar i
- »vens r , •< . ftrö--

smsupi^DB•-*• üav-n FIDO ns^iisionÄ
ti) Upl ti. IVidh. B. Fl. 22. jt. j. Sudh. I.. B. B. Fl. zi. fe in fin.

IVm. L. B. B. Fl. 5$, in fin, L. L.B, B. Cap. jy.
i) ffGL RättU B. Fl, g. fi, t
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ftromar och backar, åtföljt ägande råtten till de nårmaft
Va tcqd raget belägna ägor, dä andras i åldr« och båttre
'rättigheter derigenom ej blifvit förnärmade. Then ägher
wattn fum Land ägher, yrtrar fig Lagöifraren i XIV. FL
IVidh. B* £?*{£ L -idenna princip? har i alla tider blif¬
vit följd ; ej dertöre vattnet. foni efter fin natur -ror-
ligt af fig, fjelff bortgår och förfvinner^ egenteligen kan
komma under,någon beflåndig enfkild ägande rått: utan
derfore att -fjelfva grunden eller bottnen hvaröfver det
framflyter , till en vifs utjffråckning anfes tillhöra Jgaren

- »f£ fl:r(and^a:,}: följd, hyarafj åfven. anfes vara hans den
Vattenmas/a? fom betåcker denna Sjö- ellerÅ bort/ten k).
1 frågor om rättighet till Fifke, Quarnar, uppdämningar
o. m. d, tvrflas fåjedes ofta ej egenteligen om Vattnet
titt visit mått af cubik fot, eller vifs yta af quadrat al¬
nar ; utan om rättigheten att hålla en gifven area &£
hoxth'^'och ^et pårmftft apgrån^nde, landet,: vöfverfvåm-
madt med vatten, till hvilket med ;hyad;deruri kan, fm*

rnan,fåflär -fig.^ga ,;-p^t|ja^deFfåimn; cBuru ilåhgr
detta Bor fräcka och ^fter hyllfceji grund; fårfkildte
B^ar mage • tillegna. % Vatten qeh 'QuaroßaHe, utvifarXlL Cap. 4. J • ß* och XX. Cap. -j. £, ß. Jd, neml. till
hälftenJiyard$^futa o af(gfggjj&jpåxsByarnes ftorlekdi då
däremot ipnoa* By, ^dejtggaadet kJädana förmåner, ut¬räknas efter hvars andel i byen, efter den deiningsgrund
i hvar je Landsort år brukelig, och h varefter de öfrige
ågqrne fkiftas, öre och örrug, pund och tunnerånta &c.7).
Undantag ifrån den antagne principen, att den äger vattn

i ^ antirtgen\Kronan eller
iqneha^yefji'ifeiige-li^i^isßi.vatcfeif») eller

e; sb då
k) Blackstone Comm. on the Lttws of Engl. B. XL Ca*. e.
t y l. Gap. X, j. b: b. ■ ■ -*'■ —
m) Ref. på Mm, Befv, -Ki .<& d ■",



då Quam och QuarrtftåUe blifvit afßcilde ifrån fina Bohl-
ftåder, och -äfvérlåt&e åt någon annan ån nårmaRe
jordågaren «)•' • njä-iÖi ilylrfd hraofts<piéb_ -' \

H. l t. : gd -fi# Wöa m■ v
• Kfonaiib råttflörre Sjåa^ oeh Stromar, ftad-

gades^forft genom-allarån Lag på Riksdagen i Stockholm
1282 medeilL det? rygtbar-ai Helge Ands Holms Beliurer.
Arr ingå i pråfnifig éb detta Documents authenticitet: hu*-
ruvida det verkeligen> ågt fin rigtighet: befynnerligheten
deraf att det fyneshafvä1 tvarit aldeles okåndt i nåta 300.
år, då det férå afi^lne^Brikfdn Rofenfiråle mot flutet;
af 1500 talet (oräted&efe , fiwtu 0 ållenaft tid yhgre Lahd-fkaps Lagafj}e&, ^limihha i^hds Lagens och famtelige
åldre Hiftorie fkrifUaroes tyftnad derbm? aro åmnqn, fora'
vid detta dhfåll^ e| kunna eller behofva underfbkas. Bo-1
Tin antager detta* Béflur fåforri åldelesdtvifydägtigt o)'oahi-wllilMii^veii det famtftkeo af jfcon. ^uftåf i. "utgifveh
Eorbrdmngi^årfciy^. *ner> det år 'tåmtbeligen fåkert,'
att; Beflutet då ånnu ejsvar k-åndt; åfven föra att hår dét v
framdrogs ur filt mörker^' deremot prote flerades : Dér-3
mod må dock vara huru fom håldft; få-' marfte 'nian, Ifljfc-yval medgifva att derta Beflut, antingen fannfårdigt elleruoderftucket, ernått verkftalligher och redan öfvér 2iti£v'Sekler anferts: (åfora Lag , Tamt att det verkefigen?år ®at:dend>eftwfierihet, att defs nödvändighet f&v Riket och •
billighet ej kan beftridås. Igehofti denna Akttfllerkåri-''
des lifonan;Hjelmaren, Venern och Vettern, tillika mtd 1
de Stromar, fora derifoån utgå i Salt Sjon, och alla ftör-L"
re; Ert v ar i Wefterbotten och Finland, utom alla betyv
deligare SkåE /ocih Fifken emot1 hafvet. Efter andra Tåii>{
l ders

ümv' \"\ U #*■> &*&•-:»v :V''W5'.:X&Ajfl
»)^Xfr..Gäp. % /. of'."'B. o) om Swnfla Hemtam 1% ^ C« i, £.$a
&) Lagerbring S, R. H*. D. sti påg.-tfjfä. * V; ^ M
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ders lngfarenbet åger Kronan enahanda rätt till fädana
fhörnar, hvilka ej låmpelrgerv 'kunna vårjas under en-
fkudt ägande vnlde, och i anfeende få våi dernll, forn.
dc-t Allmännas behof af dem, antingen för deras fegel-
bar hest, for den bt tydeliga vinft de rill.fkynda Statsver¬
ket, eller andra orfakcr, mafte vara in Dom i nio pubifcoq).
Desfa Snömar och L ågenheter nyttjas af Svenlka Kronan
meråndels på det fart, att de upplåtas på Arrende tili
privata, fom lemna Kronan en vifs fkatt och afkornft af
de Verk hvilka deri uppföras. Likväl och ehuru ågan-
de ratten till fådana Lågenheter ti-llhör Kronan, år den
dock ftundom inikrånkt i anfeende till Kongsådran,
hvilken ibland bör hållas öppen i desfa få val fom min¬
dre ftrémdrag, fafån ej aldeles i enahanda förhållande
till Vatrudragets bredd. I grund håraf bör Kongsåd-ran
hållas öppen till j af Vattnet i Dahl Elfven vid Elfcarle-
by, dår Kronan innehafver - Fifket r): famt likaledes till
befordrande af Laxens uppgång lemnas 3. alnars öpp¬
ning i Mörums å i Blekingen och Småland s).

De Fifkelågen åter, Quamar och Quarnftållen fom
enikildta Perfoner innehafva inom andra Byars rågångar
o.h i andras vatten, hafva utan tvifvel på det fått till¬
kommit, att fådana lågenheter ofta anfetts medföra be-
furtenhet, utan något jordbruk, derföre undergåtr fär-
lkildtå Skattläggningar, famt ifrån åldre tider tillbaka
blifvit köpte^ och fålde, gått i arf, fkifte m. m. Ett an¬
nat fått till åtkomft afQuarnverk, igenom blott occupation,
gifver åfven WGL. tillkänna, då den tillåt, att omQuarn-

Xlålle

q) //. /. 2. Inftitutt. de Divifione rerutn.J. J. Schmaussens Comp,
■f;ur. Publ. S. gf. R. Lib. 3. Cap. I/. /. 3. - 6. Blacksto^e
B. IL Cup. 3. /. 7. De la Make L. V. Ch. 2. / /.

r) Ref, Allm. Befv. /74*. /.34., s) Ref p< Allm. Befv. 1^52, /. 43.



(falle i 6. år ej nyttjades af ågaren, och de till Quarn-
verken hörande byggnader hunnit af röta förderfvas,
(kulle hvilken fom ville få tillegna (ig Quarnhållet och
bygga derå t), hvaiigenom tvifvelsutan fiere quarnftållen
gått ifrån deras naturlige 4gare till fråmmande. Detta
uppiyfér åfven i hvad. mån Quarnars byggande fordom
biifvit gynnadt, då efter Lagen fjelfva ägande våldets
rårtigheter derfö.re målle vika.: och har tvifvelsutan dervid
i (yonerhet varit åfyftad Landets nytra igenom (like inrätt¬
ningar: kanfke åfven kronan deraf haft någon inkomft.
Eljeft och dereft af hvad anledning fomhåldft Quarnverk
gått ifrån en By till en annan, vår jas dé nu medelit urmin¬
nes håfd» hvilken altid förucfåtter något låga fång i bör¬
jan, fom ej kan bevifas, men dock igenom en oquald lång¬
varig befittnings och nyttjande rått, an fes vara tillråckeli-
gen ftyrkt. — b.luteligen torde hår böra anföras den för- .

klaring öfver z.§. XV!C. rj\B. att då dår ftadgas , att håfd
inom by ej år gåiiande, uteflUter; detta dock ej,håfd till
Quam och Quarnllålle, agaren må '.villasutom Byen der
Quarnen år belägen elfer deruti vara delägare: ty denna
Lågenhet år i fådant fall att anfes fåfom fårfkild ifrån

- Byens gemenfama ågor: och år derföre i 3. §. af åbero¬
pade Capitel betragtad på famma fått fom Urfjåll eller
Utjord inom fa och rör, eller gård och vård. till hvars
agande. enår den fåledes år utmärkt, och i Jordeböc-
kerna fåfom fåifkild lågenhet anteknadf någon olaga in-
kråkrning å den gemenfamma marken, eller granaarnes ■

lotter, ej tros hafva kunnat aga rum.

r'"-'-i# .hfb isv/ g

Faftån ågare till Hållet dår Quarnverk kunna upp¬foras, och ehuru lag och billighet fynci nriedgifva ett o- ,

G infkrånkt
t) fPGU B. B. Fl. X. j, i.' 1 N ' '

>\'1 > * >\> u ^ f <yn ,-iuk .VÄ ( ••



fkrånkt nyttjande af det vatten der framflyter, får man-
dock, i anfeende till den fkada fom igenom Vattudåm-
n ingår m.. m. kan tillfogas andra , ej verkftålla fådana-
byggnader utan iakttagande af visfa formaliteter. Hu¬
ru dervid tillgå bor urvifar 4. §. XX. Cap. B. B, hvareft
ftadgas, att then fom ny Vatten eller Fdder A Quam bygga
vill, Jkali kungöra thet ä Tinget, hvareft Häradshöjdingen
med fju- manna Nämnd bör fkåda lägenheten dår byggna¬den fkall fke, och hora grannar theromkring och them fom
gamla quarnar ther närmaft ha/va: och therefter pro/va om
ny Quam, utan theras eller andras fkada, ther byggas må,famt fedan gifva thet Konungens Behallningshafvande till¬
känna, fom äger att therom fårordna..

I affeende å denna forefkrift och till utredande af
råtta förftåndet deraf i åtlkilliga fall, torde förklarings¬
vis kunna; tillåggas: atc få vida ej annat jåf emot en ny
Quarns uppbyggande anföres, ån af gamla Quarnars ån¬
gare deromkringjhvilke beftrida den fåfom blifvande men¬
lig förderas verk, eller om fråga år om en Odes quarns-
återupptagande, anfes faken få fom ett Hushålls mål,
hvilket af Landshöfdingen i orten afgöras bör; och emot
hvars beflut Befvår anföras i Kongl. Kammar Collegiunv
Men fkulle vid den underfökning Domaren å ftället fö¬
retager, ftridigheter fig yppa om Vartu dåmningarnes
fkadligher för nårbelågne ågor: om gammal rättighet att
dåmma vattnet till vifs högd: om Kongsådra och defs
igentåppande, famt fådan rårt och frihet fom andra
fkattlagde Quarnar förund år: böra de handteras i van¬

lig råttegångs ordning, förft vid Hårads och fedan Lag¬
mans och HofRåtterne. De innefatta i desfa fall tvift
om enfkildtes rättigheter, och kunna derföre ej komma
under Landshövdingens eller Kammar Collegii pröf-



ning v). Sedan desfa firidigheter, hvarpå dock ej mera
beror j ån omkringliggande jordägares-rått att förhindra
Quarnbyggnaden, fåfom för dem fkadlig, blifvit afgjor-
de, tillhör dock Landshöfdingen att fluteligen törordna,
huruvida den nya Quarnen, faftån icke menlig för dem*
åndä må få uppföras eller ej. Målet, fedan det tviftiga
blifvit afgjordt, återkommer fåledes till Hans ompröf-
vande och granlkning, och orfaken dertill år, att quarn-
byggnadsfrågor angå hushållningen i Landet, Innevå-
narnes bequåmlighft, Kronans rått &c. hvilka åmnen å-
ro under Landshöfdingarncs omforg. Annorlunda för¬
håller det lig med gamla Quarnar, hvilkas utrifvande
med de dertill nödige Damar och Verk påftås: eller
ombyggnad och flyttning deraf ifrån ett ftålle i Vattu-
draget till ett aonat, fom anfes vara båttre och förmån¬
ligare, Sådane mål höra helt och hållet under Domarens
pröfning, ty i dem förekomma endaft frågor om en-fkildtes rättigheter, och kan Konungens Befallningshaf-
vandes åtgård dervid ej blifva någon annan, ån att med
fkyddande af hvars och ens rått, kraftigt förhindra alt öf-
vervåld eller ingrepp uti Innehafvarens oftörda åtnju¬
tande deraf, intill defs Domaren derom på annat fått för¬
ordnat x).

$• 5-

Laga hinder for nya Quarnars och Vattuverks upp-byggande år förft,o»? armar o/van eller nedan mehn therafhafver. XX. Cap. 2. B. B. Afligten härmed år, att
igenom nya Quarnverks anläggande ej må förorfakas
Ikadeliga uppdämningar å deras ågor, fom ofvanförebo,

C 2 eller
v) InftruSt. for KL Kam♦ Colt. 1734. /. q. ländsk InflruU

x?34' /• 5»
x) Ländsk Inßrutt. /. 13.
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eller menliga öfverfvåmmngar å necfanföre belägna ägor.
Bryter någor häremot af egen rilltagfenhet, bote 10. dir»
och rifve upp thet få byggdt år: och erfStte all cleraf
rimad fkada. Likvåi dereft gamla Quarrrars litrifVande
fkulle påftås, eller om vid gamla Quarnverks ombyggan¬
de eller flyttning tilfacnat ftålle, fråga fkulle uppftå om
men och bcfvår för ofvan eller nedan boende: har det i
påföljande 3. §. blifvit förefkrifvit 3 ait fkattlagde Quarnar
hora bibehållas vid den rdtt och frihet dem forund dr. Kaa
fåledes ej vifas, att ägaren inkräktat ftörre rått ån han
af ålder innehaft, eller att hans nybyggde Verk åro fka-
deligare for andra ån de gamla, bör intetdera fkåligea
kunna påtalas eller utdömas.

Sådant år Lagens förordnande rörande gamla Quar-
nar och utan tvifvel ganfka rigtigt; ty då desfe verk i-
från åldre tider tillbaka blifvit anfedde vara få nyrtige7
att deras underhållande och beftånd förtjent Regeringens
omforg i anfeende till den lätthet de rnedgifva for Sä¬
dens beredande till ett godr och fundt födoämne, och
den betydande inkomft de tillfkynda Statsverket: då deras
inrättande fordrat koftfamma förlag, och Lagarne alt i-
från början anfert dem vara af fådan befkafifenhet, att de
kunnat betragtas fåfom aldeles farfkildta Lågenheter, och
de ej fållan blifvit befvårade med dryga Skattläggningar:
då i anledning deraf, i många Sekler, med ägande rätten
till dem förhållits på famma fått fom med annan faftig-
het y): då deras beftånd ofta helt och hällir beror på
bibehållandet af den Uppdämnings rått Privilegier, Do¬
mar och Urminneshåfd dem tillagt, hvilket alt måfte

y) ÖGL. Egh, Sal. B. Fl. 24. X\ Gap, 2. /. Gift, B> /



fp/flås under de anforde orden: then rått och frihet fom
the h förand år: och då det åndreligen vore lika obilligt
om en Qaarnågare , fom med dryg Köpefkilling, myc¬
ken omkoftnad vid Verkens iftåndfåttande och ftora ut-
(kylder tili Kronan , ganfka riktigt betalt värdet af fin
Ckarn, (kulle nodgas fak na all afkomft deraf, I fall of-
van eller nedan boende kunde utverka Damarnes nedrif-
vande i anfeende till (kadiiga Vattuflöden; fom det vore
obehörigt om desfe, ofvan eller nedan boende, hvilke
förvårfvat fina ågor behäftade med visfa fervituter af
Vatru öfverfvåmningar, hvaraf Quarnens beftånd beror,
kunde, utan erfårtning till Quarnågaren eller hans bi¬
fall, få utrifva och ödelägga hans vatten Verk, och der-
igenom förbättra fina ågor på hans bekoftnad: Så fynes
af alla desfa fkål ägande råtrens helgd fordra Lagens
uttryckeliga hägn för desfa inrättningar. Det kan dock
ej nekas, att ju Quarnverk och Damar ofta förorfaka (kad-
liga öfverfvåmningar genom vattnets bibehållande för Quar-
narnes behof joch fåmedelft i betydlig mån hindra Landets
uppodling, enär ftora fålt, tjenlige till åker och äng,för
fådan orfaks (kull, blifva af vatten fördrånkte. Men för
Landets eller enfkildtes vinft genom upptagor af odlingsbar
mark, få ej de ftora Samhålls föremålen ägande rätt
och fdkerhet uragtlåtas. Om derföre efter öfvervågande

1 af möjligheten för nya uppodlingar på för det närvaran¬
de öfverfvåmmad mark, tillfället till vattnets aftappände
igenom ofta nog af naturen med oofvervinneliga hinder
däremot befvårade åar och ftrörnar, famt behörig uträk¬
ning af annan lågenhet till måld, fom ej (kulle genom
körslor och dagsverken, i etc folkfattigt Land, förorfa¬
ka mera tidsfpillan och koftnad, ån den förväntade upp¬
odlingen kunde blifva vård, någon vinft vore att på-
råkna för Samhållet igenom visfa Quarnverks ödelåg-

gan-
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- • T?-; fa torde,det kanfke förrjena Regeringens efte-r-rnf.nds o nä kke en Lag vore nyttig, fom, i ofvanan-0 fall förpligtade Quarnågare att antingen till någon•del, eller helt och hållet nedrifva fina Quarnverk, dåcfvan eller nedanboende fådant fordrade, emot efteröfvsrenskommelfe eller Måtismåns värdering nöjagrig be-t Ining, får hvad de derigenom kommo art förlora. U-
tan detta fidfta förbehåll blefvo hela anftalren ett våld aoch under detta namn måfte föras alla forfök att quåljaQuarnågare i de rättigheter hvaraf de från urminnes ti¬
der, utan beyislig inkråktning, på god tro varit inne-hafva re.

Tvifter om uppdämningar åro ibland de kinkigaftemål, fom under Domarens pröfning förekomma. För
att erhålla råtta hefkaffenheren deraf, måfte ofta Landt-
matare tillkallas att biträda Rätten med upplysningar,huruvida de öfverklagade Verken åro hinderlige för vatt¬nets affall. Detta iftadkommes igenom få kallade afvåg-ningar, eller utrönande af vatttufallets fluttning, och bördervid åfven komma i beräkning, de i vattnets våg lig¬gande naturliga hinders verkan, i grund af hvilket altberäknas kan om Vattuverken åro vållande till de åtaldteöfverfvåmningarne. Vid fådana förrättningar år dockofta ganfka fvårt att ernå verkeliga förhållandet; ty dåden ytterfta noggranhet vid dem år högft nödig, mendenna ofta uragtlåtes, händer ej fållan att man af j. till4.fkedde afvågningar ej får tvånne lika refulrater. I all¬mänhet kan det ej nekas, att hvar och en Dam år etchinder för Vattnets aflopp, få vida bottnens flutrning,eller lutningen af det plan Vattnet öfverfar, derigenomförändras och minfkas, hvaraf uppkommer uppehåll ivattnets häftighet. Damverken kunna fåledes medgifva

era



23

en total uttömning af dec öfverklagade vattnet, men för-
orfaka dervid längre tids titdrågt ån fom (kulle behöf-
vas, om desfa Verk ej voro uppförde, och juft deraf
kan ofta heia fkadati hafva litt urfprung. En noggran
underfökning år derföre nödig, innan anläggande af nya
Vattenveik beviljas, på det (kadliga öfverfvåmningar ej
må åga rum; men hvad gamla Quarnverk angår kan ej
nog ofta upprepas, att de böra bibehållas vid den rått
och frihet dem förund år, hvartill åfven hörer, att ej
genom nya utlopp för vattnet , eller gråfningar till för¬
ändrande af defs naturliga gång, fådan den af ålder va¬
rit, draga det ur defs förra djup och läge, annan tillfkada och mehn. XX. 7. B. B.

§. 60
Ändra hindret för Qtiarnars byggande år, om för

detta behof Kongsådra eller Farled måfte ftångas, hvil-
ket förbjudes i 2. och 3. §§. XX. C. B. B. vid 10. Daler
S:mts böter och fkyldighet att rifva upp thet få byggdtår;, hvarunder tvifvelsutan åfven begripes (kade erfåttning. (

Kongsådra kallas den tredjedel , eller den del af 8* el¬
ler 12. alnars bredd, i djupafte vattnet af ftörre Strömar,
Elfvar, Åar och Sund , fom af ålder varit * öppen
och hädanefter ej får igentåppas.. Affigten härmed år
tvåfaldig, neml. att communication genom farleder i lan¬
det, ej måtte hämmas: och att fifkens upp och nedfti-
gande emellan de hår i Riket talrika Infjöarne, eller ock
ifrån en Sjö uppföre ett Vattudreg, ej må hindras, till
förfång för dem, fom af filket kunna hafva någon nyt¬
ta; oberåknadt att fkadelige öfverfvåmningars förekom¬
mande härigenom åfven år åfyftadt. I alla desfa affeen-
den år Lagens ftadgande hårom både nödvändigt och

nyt-
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nyttigt, art afböja d-t for enfkildt gagn det allmännas
,, bada ej fkäll vika. Likväl och på det denna hålfofam-
ma författning ej rhå föranleda till kränkning af den rått
någon förut på god tro förVårfvat och innehaft, el¬
ler nyttjas till utförande a;f enfkttd håhjnd oüh" afvuod, på
beké#nad;i&Jn det-' fråfha&j fom ofta" kan vara
mera féiibubdswi^édi Kéngsådriaiik hängande helt och
hållet; rill gägneliga inråttningst, ån att den hålles öp¬
pen .åra rafacinikråoknrngar i Lagens allmänna förord-
n aridensom Kongsådror ftadgadei f ill Kongsådra fordras
detföre\att demxßktül^haßva till af ålder.. 1 åldfia
tider rdå /jelfyå, ordet- Kongsådra vars okåndt zs)\ fynds
Laglfcifta-rants onqfofg end^ft, hafva gått derpå- ut, att bi-'.-
bebåda fri och öppen farled på de ftrömär, fom ge-
no^tero landet, och, någon gång, att de, fom på
ett itåll^i|gde gemenfamt Fifke, ej fkulle meflåuga hvar-
adnlfl-iMråu^åwiéui^ride d«fca£.: J laufende till det förHa
vaij£4f f )o rnforg få mycket nodv å ndiga re?c forn vi g ä r,
ehuru i de gamla Lagarne, dik:våf icke > 1
låra varit lårdeles bequåmt inrättade a) eller få talrike
fosn.bfchöfts;^sWtÄ-.'det att hinder för rcommunieat öns
lätthet åfven kan fokasi plumpai åkdon. Det var derföre
llii §i* ?bo s?Jfe #^}*sibai»g Ebnerisns hcfgflc ■>
im^aameg eebs^Yii rnö) fn^lrt sfc obnshsil ftsbn,

%) LaGehbring i S. R. H. D. 3: pVteh'f. antar "väl ^onängstort'
och Kongsådra < vära (ynonyma; och att? fåledes Kon^sSdrof^uJi'"
le under detta namn hafva funnits redan 1313. tneh Konuitgsfors ;måtte blott hafva varit namn ett visft? falls i.Wifke^åfr- byilkefc -
Muhkarne i Gudhems Klotter ville olagligeh tfllvMä tigf W " '

a) År ofor bro alla brotredh: Ridher Kununger a thom våg, nu låts
färd hans ok fpillas klådhe hans <5. L. B B. Fl. V. in pr. beyifar
att vågarne ej varit breda och vål uppqutfta'de. •** ""■ " > :

b) Gode Bifk opeP Båtldifrers LSIöir* fortjentt^r" af Broaf och Vig¬
byggnader omtalas i Cat, Epifi. ad sali, h. WG. f», 96, I 1

■* S'w\ -'n '*■>. B ,åö (å ii J, . . .B h
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hogft nödigt att förbehålla,.det öppna vågar i Floderna
{kulte finnas, famt att om någon byggde Quärn i A11-
månnings vatten, och andra ej hade annan våg att fär¬
das, fkulle 3:dje delen lemnas öppen och ej mer ån 2.
delar få flängas f): att om någon igenflångde nödigt
rodha-rum ("farled för båtar med årar) fkulle derföre bo¬
tas 3. mark: att om By ägde landet å båda fidor, fkulle
tridjungher af wattne lås lopä, thet /kall mara widh lnulikit
land dghandarr alle fjdlwe wilia dfamt åndteligen att om
fmårre fund funnos, hvarigenom gingo almanna ledh til
hafs ok fra , ligg i tha tridjung obygder a djupi e)9 h vilket
alt, till Ilad fållande af ett onmgångeligt jus transeundi,
var af få mycket mera vigt, fom de hvilka bodde uppe
i landet jetnvåi voro förpliktade att inftålla (igmedfkepp
och folk till Hårtåg/), och fåledes behöfde öppen väg
att kunna fårdas fram och tillbaka: i affeende nvarpå i
Weflmanna lagen utcryckeligen fladgades att i fyra ltöi-
re ftrömar tridjung af vattnet borde lemnas öppen g),

Deremot fynes, hvad angår Fifkens obehindrade
gång i ftrömar och åar, Stiftarne af desfa Lagar ej haf-
va följt enahanda grundfatfer, eller ock infkrånkt fig till
endaft fredande af de Fifken, fom nyttjades gemenfamt
i den By där Vattuverken ville uppföras: ty ehuru i all-
månhet förbjudes att bygga få att Fifke eller Fifkeverk
för andra fpildes; tillåts likväl att bygga i Midhßröme
med lof och tiliftånd k), hvilket dock troligen ej kunde

D utver-

0 IVGL. B. B. FL 10. /. 4.

4) Sud. L, B, B. FL XX. e) Reif. L. Widh. B. Fl f+. /. /.

/) U. L. Kon. B. FL X. Wm. L. Kon. B. FL XII.
g) Wm. B, B. Fl LX. h) ÖL. B. B. FL VIII. in pr.



utverkas af dem, fom bodde långt bort, och tili åfven-
tyrs i andra Provinfer. Möttes två Byar i hröm, fingo
de lågga foryme (djupahe vattnet) der de ville; och var
ej öppen farled til) hafs, då ågd.e hvar By, fom grlnfa-
de till ett Sund hålften deraf, hvareft de fingo bygga
efter godrycko i). Vid jemnforande haraf med det fom
i Wehmånhnds Lagen hadgas om tridjungs öppnande i
blott fyra åar , fom vifar att Lßgen ej var allmån för alla
vattudiag, fy o es ofvananförde mening vinna någon
hyrka, håldh Konung Chrihophers Lag ej heller näm¬
ner något om tridjungs öppnande i allmänhet, utan i
fråga om Sund, dereh en vifs bredd ej fick hångas, till
bibehållande af Farled k) Af denna Lag åfven fom de
äldre Landfkaps Lagarne kan fåledes rned nog fåkerhet
Hutas, att, i affeende på andras fifken, egentehgen blott
blifvit hadgadt, att-man ej fick genom gråfn ingar för¬
ändra vattnets naturliga lopp till fin egen fördel, med
andras fkada,

ifQ&gf . 5*1 lö'moisb onh'iot b'- fe *
Med riden lårer likvål tillragFen heten att uti

hrömar uppröra Verk, fom hindrade vattnets affall,
ftråckt fig nog vida, och fororfakat hora ölägenheter
för ofvanboencfe jordngare: hvaraf blifvit en följd att
någon vifs behemd öppning i alla vattudrag, på hvars
igentäppande håfd eller laglig åtkomh ej kunde vifas,
funnits nödig. Når detta egenteligen fkedt år fvärt
att fåga, åfven fom når namnet Kongsådra uppkommit;
ry ibland alla de klagomål, fom efter gamla hadgars,
föranledande blifvit anförde öfver nya Foot eller Squalt
Quarnar, hvilka voro Odalquarnarne till förfång, finnes
ej något hafva blifvit nåmndt om igentåppande af Vat¬

tudrag
/) Sud. L. B: B. Fl. XX. H. L. Widk. B. Fl, XIP*
k} L% L. B, BX, XXIV, /. 3,



t ig eller Kongsådras flängande. Riksdags Beßatet
16j.j. ß. 8. torde vara den åldha publike handling hvaruti
detta ord förekommer: och efter den tiden årko Författ¬
ningarne rikepå,mål fom angå dem, emedan behändiga
klagomål i fynnerhet af Ridderfkapet och Adeln famt
Allmogen blifvit förde, öfvejr förorfakadt lidande igenom
tiragtlåten efterföljd af Lagarnes fårefkrift rörande Kongs-
ådror: hvarpå lika behändigt följt löfte om råttelfe;
men fom i anfeende till klagomålens behändiga förnyan¬
de ej låter kommit rilj verkställighet.. Att Bergshandrerin-
gens gynnande på Åkerbrukets bekohnad, famt Bruks-
ågarnes omtanka att förfe fina verk med tillråckeligt
vattn, hårtill gifvi't anledning, fynes följa af tiden Och
öfriga omhåndsgheter.

Innan vår nu gällande Lag utkom var redan had-
gadt, att Kongsådror ej behöfde hållas öppna i andra
V|ttudragy ån der de af ålder funnits /). Hvareh deri
ej varit till af fordno, fkulle den deremot Få igenhån-
gas, på det ej förfång måtte tillfogas dem i deras rått,
fom kunde innehaFva nytriga Vatru Verk. Denna prin¬
cip följdes -ytreilignre vid nya Lagens utfärdande: och
bibehölls åfven i Fifkeri Stadgan d. 14. Nov. 1766. hvari
påbjöds, att Kongsådra der den af ålder varit, till en
tredjedel af Vattnet alla tider på året borde hållas fri
från hångfel: och att åfven der den ej af ålder varit,
den fkulle upptagas till hälften, eller | af vattnet, om
något Fifke ofvanföre fkadades, af ålder nyttjad Hottled
ftångdes, eller vamidåmning i brift af fådan öppning
förorfakades, Härvid hafva dock blifvit undantagne få¬
dan e privilegierade Vattenverk och Fifken, fom ifråti

D 2 urmin-

t) Ref. på Allm. Bßfv. 16S3- •$. 4S> ocft rf23. /. 47.
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urminnes tider någon får (kild > rättighet ågt tfr). Men
ehuru i följd af hvad nyfs anfördt„blifvit fall gifvas, ihvilka Köngsådra,'faftån ej af ålder befihdcelig, måftehållas öppen, upphåfyef'detta dock ejr Lagens förordnan¬
de;, att? (kattlagde Quai^iar b^ra njuta den rått och fri¬
het dem år förund,utan angår endaft hvad iagttagas bör.

gång tej" hindras, om få^ötuidvikéligeh rarfvas, byggas

mfraf ¥é% -dét^ej ^^ö-nöfluudå^aiift^
ning af Lagen, om någon påflodo art KongsåtlHa i aåla?
vatten bocöe upragas amingen till £ eller den må iér.rniwti&rJiIivä:A2ä*L,^

£nna rättighet bibehållne, åro llere, ån art några visfaderaf behofva uppräknas. _ Sluteligen må åfven anmär¬
kas, att 'då tvift uppflår • om Köngsådfors hefindcelighetoch huru de åro befkaftade, bör den fåforn annat tvitte-
nff| af Dom åren i arten npptagas och afdömas p).
«4. tfiv

. sibne evlsd s-br^irfma» t *i3b?1?. sbrrBjac®*. 7»-
<)i) m StadgJ d: rk,, Nov, JTéi>;. Cap. 3. f. 5. »!»&
o) Fifk. Siadg. 3. Cap. ^.w^wi^ Jrtév ,1« n&a ihn
jj) ~fCL 'infir. , får. ' QukrnComm.' W Apr. i6g"p: åberopad af

AbrAHÄ&ssöfr i anroarkhingaVne till L. L; Kkngt. JfårkS. d.
24. jjin. i??i. /. 3.
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För det tredje far ej Quarn. byggas, om den finnes

lånda gamla OdalquarnarijilJ förfång« I detta ifleende
år i XX. C. 4. jr, ß. fZ? påbjudit a;t ^vid den bjiefigtning;
Håradsh&fding i; bär . ariftålla l(^ den lagen¬
het, dar ny Quarn byggas vill, the fom gamla Quarnar
tber nårmaft hafvvböra. horas, hvarefter (kall pröfvas,,
om utan deras eller andras fkada > quarnens uppforande
må tillåtas. Angående, andras fkada år i de föregående
§§. redan nåmndr, få yida dermed endaft förftås de ö-
lågenbeter, fora uppkomma igenom Vattu öfverfvamnin-
gar och Kongsådrans igen (fångande: livad åter betralfa r
gamla- rått,, blifver egeoteligen frågan på;
4fÄai"#lfe3gno>l Iis oboflåq . nogåq nid t någsj la gm x

... Jr ... ' ... . I. _ • . , r. • ... m

érjWJcimk WS
w-wmm
iporp en Vifs ^f-yer^\jjapd»tffcfka: *♦*§£ ..pafupd 3$% ;vant
vedertagit;.Mqenk Frau'Kß'keVvSt.y^lan4
har dock, for fg kallade Od a l elier gamla Quarnai; velat
tillvällas en nålfan öiulkrånkt rått att befirida all .ipild 'i
/?"k»r¥ ftagåt?. tis nå'?3ts£ oi* <anlfss-fedid ladgiijih sanrS
•niisfi? nsvii sm ndgjlsiofö — ^SRjfåtqqp® sviörted sr
q) Åléeles fri-a derjfrån äro dock ej1 våra- Foffattnihgsr. Anlednings
.. till BannaHtets tvång förekommer i Hand. Mand. d. 1 r» Aug.

1580. hvareft ibdgas v att Prettt r, och Kronans Ikattfkyldige bön¬
der ej fli'u1]é fi'lrhalä ntafi vid* Kronans egna Tullquarnar, Undan¬
tagande Ståder, fom kuvide hafva andra privilegier. Således var A-
deln ej under detta {vång. detta fynes ej olikt, det Kjonan
låtit förvalta fina' quarnar (jelf: och att ej flc-rg ån Jfrdpah^ Adeln»
och några Städer, varit Quarnågare i Rike^, - , \\w?' '&A

r) «De LAf Maks Tr. d. 1. Pol. L. LP. JT. |x. G. 3. £?us Z)anica.
C. XI. Art. % 4. . Wey&e» Giösf,. Tit. l^hnséaiiii oahi

mm y ' 4 ,
1 -«■ • .V A,
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de trakter de varit belägna. Vinnings lyftnaden Ivar al¬
drig underlåtit att vara vakfam: och då i Sverige Quar-
nar i åldre tider af den rikare Adela eller Romerika
Kyrkans Pråfterfkap i fynnerhet ägdes, och i anfeende
till den omkoftnad deras uppförande fordrade af dem
endaft kunde byggas , år det ej underligt att de högfta
möjliga förmåner tor fådana lågenheter utverkades. Alt
monopolium ar riktande för innehafvaren, och blifver
det i högre grad ju nödvändigare den vara år,hvarmed
handlas, eller ju nödvändigare den n<4fing år fom nian
drifver: och ibland näringar finnes nåftan ingen af få
allmän oumbärlighet, fom den af .Mjöltill verkning. _ Re¬
dan år 1414. förekomma klagomål öfver Footéqu-arnar,
fom voro Odal-Verken till föifång; och bjefvo de ge¬
nom Wexio St adg. then andra, nämnde år, utan nåd ut¬
dömde och förbjudne vid 40. markers bot, hvilken var
tåmme! igen hög, emedan vid denna tiden en god och
gild Oxe g.dlde 4. m:kr. då fåle,des böterne utgöra
värdet för 10, Oxar, eller efter nu varande varu-prifef
3. till 400. R:dr. Rfter Calmare Rec.efs 1474. §. 9 behand¬
lades de likväl något mildare, och då de ej blefvo ut¬
dömde^ efrerlåts ä dem mala för husbehof, under för¬
bud vid 40. m:ks bot att intaga, någon tullmåld; hvilk.et
ån ytterligare bekräftades igenom Calmare Recefs 14s}. fr.12.
med uttryckelig tillftådjelfeVatt om de ej flödade Ödal-
quarnarne i deras mald, fingo de flå, i fall de kunde
nyttjas året om, emot half Tull till Kronan eller Jord-
agaren; men deras öde förvärrades åter iqsg, då fådane
Footequarnar å nyp aldeles utdömdes, och de allenaft
tillåtos, fom lågo få i Landene, att de ej voro Odal-
quarnarne till hinder eller men, och för hvilka Husbon¬

den

5) Jfr. /. it. FL XXIII, Widk. Bl. UL. och Carl Knutsfons Stadga
1450. hos Hadorph.
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den borde få hälfva Tullen. De vigtiga håndelfer, dels
for Politifke Hållningen, dels i Kyrkovåfendet,fom under
hela i'6:de Sekler fysfelfatte Regeringen och Folket, åro
förmodeligen orfaken derrill, att utom den förut af o(s
åberopade Författningen ej något fynnerligt i denna
tidens handlingar finnes till om Qiiarn Verk. ^ På 1600.
talet förekomma deremot få mycket oftare Lagar i des-
fa åmnen. Adeln förlåkrades om visfa friheter i anfeen-
de till Quarnars« uppförande, igenom Adel. Priv. 1612. och
1617., famt år 1625. fcdan återigen blifvit klagadt öfver det
intrång Ödalquirnarne ledo af Vader* och Båckequarnar,
påbods deras affkaifande, få framt Odalquarnäne ej lågo
långr bort, vågen till dem ej vore få elak, ar<t man ej
utan Hort befvår kunde komma dir, Landet krafde me¬
ra miåld ån de gamla Quarnarne' kunde åHadkommap
eller desfe ej altid kunde gå. Men fom detta åndå ej
var mågtigt nog att freda Odalquarnarnes ågäine ifrån in¬
trång af Squalrquarnar ; få blef åter håröm;V*ftadgadt i
Riksd. Bcfmt. i6jS> §-9-, famt dervid den ordning före-
fkrifvétf vid nya Quarnverks byggande , fom i nya La»
gen år följd: ltkvål fingö alla diitils byggde Squ-altquar-
nar åga beliånd, intill defs Konol; Maj:t forordnät en
Comnjiisfion i Lamborterne, hvilken om fådane Verk"/kulle ranfaka och döma. Om flrke underfökningär fe-
dermera alrmånneligen för fig gådt år fvårt att fäga l ty
ehuruvål för QijarnCommisfionen blifvit utfärdad en In-
flru&ion af år 1697., famt en fådan Commisiion finnes
Verkeligen hafva varit til Ifatt i Calmare Lån t)y år dock
ej anledning att förmoda det den Bräckt Hg något vida¬
re, då hv3rken Inflruftionen blifvit tryckt3 eller Sam-

lingar-

t) Kl. Br. 20. Cff. 1698• i Sijer tim. Sami. af Oec. Forordn».
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lingarne af KongL Dre/ och Förordn. hårom innnehålla
några upplysningar. Kanfke hafva for det derigenomåfyftade ändamål an-fetts vara tillråcklige de Jordranfak-
ningar, fom i fednare tider af Landshöfdingarne i derasLån böra hållas och verkeligen underßundom anftålde
blifvir.

Vi hafve tillåtit ofs någon vidlåftighet i uppråknan-der af de åldre lagarne i detta åmne, för att med anled¬
ning deraf9 och i jemförelfe med hvad 1734. års Lagftad-
gar, farnt Adeliga Privilegier ne 172,3. §. 14. fåfom en för¬
mån tillägga Ridderlkapet och Adeln, att neml. få byggahusbehofs quarnar på egna ägor, ådagalägga, det ifrånåidre tillbaka gamla Odalquarnar blifvit anfedde, och än¬
nu verkeligen böra anfes, fåfom medförande en urefiu-
tande rätt till all fådesförmalning i den ort de åro belåg-
r.e. De hafva derföre, fom förut anmärkt år, antagits
vara fiirikildre Lågenheter, och fåfom fådane i Jorde¬böckerna bhfvit anteknadej med dryg befk3ttning blifvit
belagde^: och gådt i Salu och Köp Medborgare emellan.Men då deras vårde ofta helt och hållit beror på dentillgång af måjd, fom vid dem finnes: och denna åter
nödvåndigt^måfte afraga i den mån nya quarnar i ortenuppföras; få följer att det vore ett våld emot ägande'rätten., om utan vederbörligen utrönt behof, nya quarnarfingo inråttas, hVaraf de åldre (kulle lida förfång. På
ena fidan förorfakade fådant de gamla quarnarnes å^are
en oförutfedd minfkning i deras inkomfter, uträknadeefter landets vanliga behof af mald: och på den andramedförde det den ftya quarnågaren en vinff, fom vore
-obehörig, enär den förvårfvades på bekoftnad af andras

oför-
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oförverkade rått. Om häremot invändes, att enahanda
våld derigenom förorfakas den herrtans ägare, fom med
tillgång till vatten och byggnads ämnen till en dy quarn»
ej finge nyttja fudä na. formaner till litt båfiaj få fvarås,
att han ej kunnat köpa en rättighet den fåljaren ej ägt,
och hvilken fåledes aldrig på honom blifvit öfverlåtenr
famt att Samhålls ordningen ofta, med fördel for det
Hela , kråfver visfa. infkrårikningar. i ägande råtrens ut-
öfining. Det rncdgifves garnten ha.de
betydlig, vin fr deraf, argQu ar-nar uran vid 1 öft ig omgång,
och utan att; någoniiri kunna . hindras, finge byggas af
hvem fom håidfl; .ry derigenom blefve ej allensft till¬
gången att få mala lättare ; utan det vore jemvål attföb-.
möda, det
munya Qufy^ågarn^ tiilpytflpbåttredöfmalning kqnde erfiålla^bÄmtiakitdrigaren^fcéd
tull äga rumry, Mén i den fiällning 'fl kerne r,u ha$#te£
och <i å "v åra Lagar och ;Ini ätt n in gar ej ö fvérensftemma '•
i de-nna^Äftfeii^V cä^w hTOg äföråndring i hvad hittils
vifft1 « ku n de d 1 ig ol agén,het för

a^'gamla quarnar, made öfvergången tifl-en
ny princip vara varfam. Att allmänna tankefåtret år;
rigtadt derhån .att gynna nya quafnars anläggande, fora
år 'fö®>iamdet; ganfka- nytrigtv torde kunna flatas deraf,
atr nu mera fållan eller aldrig tillhand'vågras, att byg>
ga fådane verk till hufbehpf, hvilket dock . otvifvelåg-..'
tigt, derefl gamle Qiiarnkr aro i grannfkapet och tillråc-

K kelige



34 l£%Fs%^
kelise for ortens behof, år ftridande emot Lagens me-' tZJ

ning. Ty hade fådant varit ovilkorligen efterlåtit for
hvar och en, få (kulle hvarken lagen åfkat for hvarje
ny quarns anlåggande de gamle Quarnågarnes hårande,
hvilket, om de ej hafva proreftations rått, vore onådigt;
eller tillftånd derrill behoft meddelas ett enda Riks Stånd,
i egenfkap af fårfkildt privilegium v). Af nya Quar-
nars obehindrade uppforande fkulle dock fynas blifva
en följd, att då Odalquarnarne., genom flere i granfka-
pet uppkomne quarnar, lida minfkning i deras Tull in¬
lagt, och dérfpre ej kunna båra den .ranta de förut er-

laggt: borde de erhålla fårmedling i derss utfkylder till
Kronan, fom i fådant fall finge erfåtrning derfore ige¬
nom erhållande af någon fkatt af de rill husbehof gjor¬
de nya Quarn-inråttningarne.

§.8.

v) De åberopade Adel. Priv. 1723, J. 14., hvarmed bor jemforas
Ref. pä Ailm. Befv. 1736. /. 34. Mom. /. fom förbjuder Busbehofs
Sågquarnars anläggande,, utaR nårmafte gl. Såg-ågares horande.

Analogien emellan Såg och Mjöl Quarnar år lått funnen.


