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$. Cap. Bygninga Balken
Orn Laga Vårn, Tåppning och Hägnad.

fnart det Nomadifka lefnadsfåttet, hvilket hos Fol¬
ken altid utgjort förfta fteget till civilifati.on, vid tillta¬
gande folkmängd och upftående begår efter en beqvåm-
ligare lefnad, blifvit otillräckligt till anfkaffande af lifvets
förnödenheter och derföre lemnat rum för Åkerbruket,
har den gemenfamma ägande rätten till jord måft uphö-
ra, famt det blifva ett af den nya Samhålls författnin¬
gens vigtigafte föremål, att genom beftåmda rättsförhål¬
landen, i möjügafte måtto befåfta egendoms fåkerheten,
på hvars oförkiånkta helgd framgången af denna närings¬
gren huf.vudfakiigen beror. Åkerbruket lemnar de förfla
och allmånnafte lefnadsmedlen i ftörre mängd ån någon
annan näring; men ingen fkulle väl anfe mödan vårdt,
att på odlingen af ett landflycke använda arbete, om han
faknade öfvertygelfe derom att i denna fin verkfamhet
få blifva oftörd och ifrån andras intrång fri. Detta åter
flår blott att vinna genom kraftigt fkyddande lagar och
ankommer ofta nog på hvarje ågolotts affkiljande ifrån
andras, och ett af andras hushållnings företag oberoen¬
de brtikningsfätt, famt i fammatihang dermed rättighet
till inhägnande af den upröjde platfen, hvilken rättighet
kan an fes olkiljaktig ifrån fjelfva ägande rätten, fom der-
förutan ofta fkulle vara af föga värde och altför ofull¬
komlig.

A Erfa-



Erfarenheten vifar, att Landsculturen der ånnu gjort
ringa framfteg, hvareft famhåilighet i ägor, och brift på
hågnader att aflkiija enlkilta ågolotter ifrån hvarandra,
hindra nyttiga brukningsfått. Detta oanfedt åro dock,
hvad det fiftnåmnde angår, enfkilidas ftriiiga fördelar,
ikiljaktig öfvertygelfe om förmonerne och olågenheterne
af rtångfel, den mer eller mindre betydliga koftnaden dervid,
famt underftundom olika inenningar om ljelfva hågnads-
iåttet, hinder, fom merendels möta denna nyttiga inrätt-
ning — hinder, hvilka utan något motiv, mågtigare ån
denenfkilta vjljan, fållan (kulle kunna undanrödjas; och
derföre hafva åfven i de flefta Lander Regeringarne,
hvilkas Ikyldighet och rättighet det utan tvifvel år, att
lör Allmänna Hushållningens lyckliga framgång vidtaga
nödige åtgärder, vid betragtande hå^af, dels genom gif-
ne upmuntringar, dels genom meddelte lagliga fö'relkriP
ter, velat befordra hågnaders inrättande — och famma
fyftemål hafva åfven haft de inom vårt Fädernesland i
detta ämne vidtagne, (å väl äldre fom nyare författ¬
ningar. Att af desfa lemna én korrt öfverfigt, famt i-
fynnerhet att framftålla hvad fom af dem ånnu år gäl¬
lande, år det ämne Författaren valt vid utgifvandet af
denna Academilka Afhandling i Svenfka Hushållnings
Lagfarenheten, icke utan förutfeende af de betydliga
fvårigheter dervid möta, men med hopp om den uply-
fte g»-an(karens fkonfamrna bedömmande, enär detta fiöi>
fök till allmän ompröfning nu anfpråkslöft framftålles.

*' i' .

Landlkapslaga^ne, fom i få manga affeenden närma
Mg till inbördes öfverensftåmmelfe, a) åro åfven i fin«

före-

«) Srjernhook de jur. Sveon. & Goth. Vet. p;»g. 21 lämpar pä de»
Ovidii verf. lib. 2 Metham,

Facies non omnibtis nna

nec diverfa tarnen, qualem decet «sfe forornm.
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förefkrifter om vårn och tappning foga olika. Det huf-
vudfakliga ibm i detta ämne af dem hämtas, å*-: att ftäng-
iel omkring befiådd åker bo de vara i ftånd ifrån den tid
om våren, då kåle gick ur jorden och intill defs jorden
åter tillfrös: att äng ikulle vara tappt ifrån vårens början
och åfven fedan bergningen var förrättad tills närmare

t höften: lamt, att hvar och en efter fin andel i By bor¬
de uti ftångningen deltaga b). Väl nämnas för fårlkilu
Landikap fårlkilta tider, lå väl då ftångfel (kulie vara för¬
rättad, fom ock då onderfiållningsikyldigheten bvilade,
men fådant lårer utan tvifvel få tftllkrifvas fjelfva klima¬
tet, fom i anfeende tijl Sveriges långa ftråckning, i olika
Landikaper nog mycket omvexlar. Huru åter fjelfva håg-
naden Ikulle vara belkaflfad, inhämtas af 14Flock.cn Bygda

> Balk. Öftgötha Lagen, der det heter: Nu år thet gilder
garder., jum man bår med allum folkvapnum, fva hogher futn
laghliker madher taker annan vågh a jord tuedh alna langufiapte:

» Tha Jkal ßtidhßaver Jåttia fiåtz frän garde, tha fkal andan a
hankenum vara thuma langer. Sä få och foga utvecklade
desfa ftadganden fynas, voro de dock för fin tid ganfka
tillräckliga. —■ Skog och betesmark nyttjades troligen
famfält, hvilket (annolikt år orfaken, hvarföre några före-
fkrifter om lådan marks inhägnande, i Landikaps Lagar¬
ne ej förekomma, undantagande ollonlkogs, f) iafom en
förmånligare lågenhet. Men

b) Uplands Laghen Widerb. B. 6 och 10 Fl.
Weftgåth. Lagh. Bygd. B. 9 Fl.
Öftgotha Lagh. Bygd. B. 14 Fl.
Sudermanna Lagh. Bygn. B. 1 och 7 Fl.
Wäftmanna Lagh. Bygn. B. 17 och 25 Fl,
Helfinge Lagh. Widerb, B. 5 Fl.
Dale Lagh. Byg. B. 47 Fl.

c) Sudermanna Lagh. Byg. B, 28 Fl,

x



Men om hågnaderne voro fl, fa var åfven fityldig-
heten att upråtta och underhålla dem föga koitfam och
befvärlig, emedan på tjenligt virke nålfcan öfveralt fans
öfverflööig tillgång, och de fotji fådant faknad-e, må hån-
da utan all annan koftnad., ån det arbete fom an vandes
på upphuggning och framförande deraf, om icke a t en-
ikilta, åtmlnflone af gemenfamma (kogarne, kunde er¬
hålla hvad fom erfordrades; hvårföre ock hägnad af ti åd
i desfa åldre tider fonnodeligen varit den enda brukeliga.
Om någon, oagtadt det mindre bsfvår fom ftångfeldcy idighs-
ten medförde, denfamma förfummade, få att fkada däri¬
genom förorlakacfesbelades han derföre med böter,
hvarvid fom regel anfågs: Samu lag.h äru at ånghium furu
akrum ån gardafall kunna i .knma d).

Med några få tillagg blefvo desfa våra åldffa Lagars
ftadganden öfverflyttade till den allmänna Landslag, fom
vid början af Konung Chriftophers regering utkom. Den
mindre fkiljaktighet, fom emellan de förra ågde rum,
fammanfmålte uti den fednare tiil allmänt gällande före-
fkrifter ej. Såfom uplyfande vårt ämne torde ej vara o
tjenligt att utur denna Ing derntinnan anföra det vigti-
gafte. Så förekommer det i affeende på tiden då hägnad
fkulle vara i ftånd: Nu far bonde i garde, medh fådhisfpanne

ßnom tha Jkuli alla granna for fvin tdpt hafva, ån fådhisfpan
atbårs: f) Tha harfvat år innan thera värn, tha fkiilu garda
gilde vara och val/dre: g) Om V'alborgmåsfodag ågka alla garda

gilde

d) Uplands Lagb. Widerb. B. ?o Fl. in fine.
Waftmati L. Bygrr B. 25. Fl.

/) SrjernhÅök df j-ure Sveon. etc. lib, 2 par. prior, cap. 7. pag» 293 sIn fepiendo nihil »ntiquae leges difcrepant t» modernis.
f) Land» L. Bygu. B, Cap» g.
gj ibid,



gilde vara : h) Vari lagh famma om vinterfddh rogh och hvete
att fvintdpt Jkall vara om Sanfte Mathei dag och gilde garda
om Michtlsmdsfo i): Alla Jkulu halda läghii vdrn S/ver ang till
Michehmdsfo, ofver åker cl mädhan korn ute (länder k): hivad
åter vidkom flcyldigheten att i ftångfel deltaga, få bör an¬
märkas, att håga härom blott upfirod vid upråttande af
ftångfel byar emellan, och om deltagande i fådan ikilje-
hågnad nyttjas det uttryck: garde then meer, fom for meerca
ligger, och then minna fom for minna ligger IJ, då orden meer
och minna förmodeligen inneburo, att gjå^dandet fkulle
fullgöras efter öre och örtug, åttung och half åttung
eller andre gillande delningsgrunder inom hy. Om vid
rågången fkng eller hjordavall å ena fidan grånfade till
åker eller ang å den andra, borde den byen fom ågdeå-
kern eller ängen vidkännas hela hågnaden, utur det fkål,.
att denfamma dåraf hade förnåmligafte nyttan. Inftångan-

-de af enlkika ägor inom by, vare fig uti åker, ång, lkog
eller betesmark, undantagande urfjåll, omtalas icke, hvar-
af kan flutas, att lådant icke ännu var vanligt, eller ock
atc den fom i någondera af desfa ågor ifrån byalaget vik
le affkilja fin del , fjelf måfte bekofta den dertill erforder¬
liga hågnaden, till h vilken förmodan 11 C*p. i § Bygn.
B. med de der förekommande orden, utan han Jkogh fm■
fran hdghnar., tyckes gifva anledning, — Samma förhål¬
landen ägde ånnu rum då 1734 års Lsg författades och
derföre åro åfven de flefia af dess ftadganden om laga'
vdm tappning och hdgnad *) nåftan oföråndradt ifrån Lands-
Lagen hämtade. Då

h) ibid. Cap 9. 4 §•
i) ibid.
k ibid. Gap T4 3
t) ibid. Gap. 26 6 %■
*) Ord>n vdm, tappning och hägnad Uro fyronyma, dock tyckes1

med tappning bira forftSs en ftångfel af mindre fullkoanligbetV
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Då likväl under fednare hälften af fiftförflufcne år¬
hundrade, ett förmonligare delningsfätt af ägor, ån den
förut brukeliga teglkiftesdelningen, infördes, jag menar
Storlkifte, och möjlighet fålunda bereddes for en jordä¬
gare att få fine ägor ifrån grannarnes mark affkilde, la J
började man äfven infe otillräckligheten af de i allmän¬
na Lagen om ftångfel innefattade ftadganden. Det fanns
nämligen vara obilligt, att en omtånklåmjordägare, fom
fått lin jordadel ifrån fanihällighets ägor utbruten, enfam
och utan grannars deltagande lkulle vara Ikyldig att om¬
kring denfamma upråtta och underhålla hela hågnaden,
hvaraf hans mindre idoga granne ofta ägde famma gagn;
hvarförutan, åfven i det fall, der Storlkifte icke föregått,
men annan laga Ikillnad uti inägolotter fans tillika med
möjlighet att dem inhägna, det icke fy i tes böra vara
grannar tillåtit att emot upförandet af lådan hägnad läg¬
ga hinder, då agaren af lotten denfamma ålkade. Desla
omftåndigheter, flere andra att förtiga, fordrade ett för- *
åndradt ftadgande om ftängfellkyldigheten och blefvo an¬
ledningen till Kongl. Förordningen af d. 9 Febr. 1802,
hvilken i anfeende till denna Ikyldighet lemnar nödiga
förelkrifter och innehåller det hufvudfakligafte, fotu der-
utinnan ännu tjenar till efterråttelfe.

Men ehuru nyfsnåmnda Kongl. Förordning, om fkyl-
digheten till hågnads upråttande och underhållande lem¬
nar nöjaktiga och på billiga grunder byggda ftadganden,
faknade man likväl tillråcklige förelkrifter om den be¬
skaffenhet hvart och^ett af de flere bruklige hågnadsfått *
borde äga, för att fåfoin laggildt anles. 3 §5 Cap. Bvg-
ninga B. förelkrifver vål om gardesgärd att den bör flän¬

gas

fcvilket kan flutas af 8 Cap, B. B. Lands Lagen famt J Cap. 4 $.B. B, i J734 5rs Lag.
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gas tåt och fall, tvä alnar bog och tvä alnar emellan b vart
par ftör, men för gärd, of ften eller annan efter hvarje orts
lågenhet nyttjad ftångfel, namnes blott, att den bör vara
få faft, att den ej låtteligen kan rifvas, famt få hög och
tåt, att kreatur måge hållas ute. Hår ftadnade man fa-
ledes uti ovifshét om den höjd fådan hågnad erfordrade,
för att fåfom laggild anfes, och denna ovifshét blef icke
afhjelpt genom 1802 års Förordning, dar, vid frågan om
fåttet att hågnad upråtta, flere flag af hågnader vål up-
råknas,»men i anfeende till den befkaffenhet och fam-
manfåttning de böra åga, blott förordnas, att de fkola
vara fådane, att de uppfylla ändamålet till ägornas fredande
for bojkap, får och fvinynf Denna ofullftåndiga förefkrifr,
fom vid upkomne erfåttnings frågor för genom ohägn
tillfogad fkada, vid olika Domftolar gaf anledning till o-
lika beflut, anmåltes hos Kongl. Maj:t i Stats Rådet den
31 Aug. 1809, och hemftållde i följe deraf Kongl. Maj:t
uti propofition till Rikets Ständer af den 26 derpå följan¬
de Sept., om icke Konungens Befallningshafvande uti
hvarje Lån kunde anbefallas, att, efter det hvarje orts
innevånare blifvit vid Hårads Råtterne öfver all flags
ftångfel hörde, inkomma med underdånigt utlåtande,
famt Kongl. Maj;t derefter åga att vidtaga den författ¬
ning, fom med hånfeende till liva*je landsorts bebof och
fårlkilta omftåndigheter, fans med ändamålet närmad
öfverensftåmmande. Sedan denna propofition blifvit till
hela lift innehåll af Stånderne antagen «), tåcktes Kongl,
Maj:t för förenämnde affigr, till famtelige Dess Befall-
ningshafvande låta utfärda nådigt Circolair o), i enlighet
hvarm^d desfe tned egne betånkanden i åmnet inkom-
tno, tillika med de Protocoller, hvilka vid öfverlåggnm*

gen
I 'i ■ II T———~

nt) S* Korgl. Forordningen 10 §.
n) Rikfens Standers underdåniga fkrifvelfc dero» d. 22 Martii
9) daterade d; $ April ig 10,
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garne derom infor Härads Råtterne blifvit förde, hvarefVer
Kongl. Maj;t, efter det Kong!. Landtbruks Akademien
rieröfver ån ytterligare blifvit hörd p), tog allt hvad an¬
förde blifvit i nådigt öfvervågande och med^fåftadc affe-
ende derå låt utgå Kongl. Forordningen af d. 3 t Jan. *|
iS 15 > huru Iaggild ftångfel bör vara befkaffad.

Efter denna i korthet fammanfattade förberedande
ftamftållning af ämnet, fkali det blifva vårt bemödande
att i grund af äldre och nyare forfattningar uppgifva:
grunderna hvarefter hågnadsfkyldigheten fullgöres: be-
fkaffenheten af Iaggild hägnad: tiden då hågnad fkali va¬
ra uti fvarsgildt ftånd: famt procesfen foin nyttjas få vål
vid frågor om hågnads upråttande af nyo, fom ock emot
den fom förfummar att underhålla fina hågnader uti lag-
gildt ftånd.

*• §•
Grunderila huarejter hagnadrfkyldigheten fullgoret

Man har velat härleda ftångfelfkyldigheten ifrån tven-
ne olika fynpunkter. Å ena fidan har den mening blif¬
vit följd, att hvar och en fom kreatur äger, år fkyldig
att anfvara för den fkada, fom af dem åftadkommes, och
fåledes att vårda kreaturen till förekommande af fkada *)}

och

p) Den Mekanifka afdeln. under ilen 5, famt den Sratiftifka under
den 30 Julii 18 >3- Se Korigl. Landtbruks Academiens Annaler for
1814 förra håftet lid. 76 och följande.

*) Ett fteg till efterföljd af denna mening fynes vara tagit genom K.
Forordn. 6 Aug. i8*5» fogn ftadgar, att den fom vintertiden, då
marken icke Sr tilifrufen, utfläpper kreatur, Sr pligtig att om dera
hafva vård, att de icke fa tillfalle 5 annans Sker och Sng fkada göra,
vid anfvar i annor håndelfe, fom för åverkan i allmänhet, famt
IkadeerfSttning efter mådsmanna ordom.
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och finner man denna mening antagen t. ex. uti Frank¬
rike och en del af Tylkland, hvareli genom bruket af
vallhjon och vallhundar, vården om betande kreatur be-
förjes. Å andra fidan däremot har man anfett hågnads-
ikyldigheten åtfölja jord, och att den jordägare, fom ön-
fkar att få fina enfkilta egor, antingen helt och hållet, el¬
ler til! visfa delar med ftångfel omflutne, fjelf år forphg-
tad till hågnadens upprättande. Denna fednare princip
år redan uti våra åidfta lagar följd och ännu i närvaran¬
de tid, ehuru med erforderliga modificatiouér bibehållen.
Kanfke vore åfven i ett land fom Sverige, där llall-ut-
fordring ännu år föga kånd eller införd , famt dår klima¬
tets flrånghet och landets belkafFenhet göra bruket af
vallhjon om icke omöjligt åtminftone ganlka fvårt, den
förra meningen overkftållbar —• en fak hvarom likväl nå¬
got yttrande oss icke tillkommer. —- Detta vare blott
nåmndt i förbigående; men förrån vi företage ofs framflåll-
ningen af de grunder, hvarefter fkyldigheten att upråtta
ftångfel en jordägare tillkommer, torde åfven böra an¬
märkas huru mångtydig och obeftåmd i §. 5 Cap. B.
B., hvilken hårutinnan förut var den enda allmänna före-
fkriften, verkellgen år. 1. Mom. fladgar: grannar fem ligga
i byalag med hvarandra bura (långa och hågna om de ågor fom
de titlfämmans hafva, hvar efter fin ågodel. Hår kunde fåle-
ledes fråga väckas om med ordet ägodel lös flods mantal
eller byamål, famt i förra fallet, förmedladt eller oför¬
medlade 2. Motn. Viil enthera i by fånga något fårfjldi
in af fin lott och thet utan aimars mehn Jke kan etc. Efter detta
fladgande måfte en jordägare IjeJf belörja den liåghad,
fom han omkring fårfkilta delar af finé ågor önfkade up-
förd. Sä obeftridelig en fådan rättighet fy nes , måtte det
dock förut afgöras huruvida han.® grahnar af hågnariéri
fmgo mehn, ett ord fotn fåledes åfyftade billigafie pröf-
ning för hvarje fåilkilt fall fouj koin i fråga, men lora

B r .» • kan-



kanfke alltför ofta olika fårftods. 3 Mom. omtalar hag-
nad uti åker och ang byar emellan och Iemnar det be-
flammande, att den byeti fom åfkade en fådan fkilnads-
bågnad, därtill ägde vitsord, om det kunde Ike utan den
andra byens forfång. Hår fordrades lik a få en foregåen¬
de prdfning, hvarefter den åftundade rågångs hågnaden
ftundom kunde komma att utebhfva. Men i■ handelte den
fkulle verkhållas tillägger momentet i anfeende till del¬
tagandet der uti, gärde ihen by mer fom for mera ligger ock
ihen mindre fom for mindre ligger, hvarvid den tvekan kun¬
de upflå, om detta deltagande fkulle beräknas efter by-
arnes antingen mantal, delningsgrund eller ågovtdd. —
Alla des fa livarken nog tydligt uttryckta eller med bil¬
lighet en liga- ftadganden fordrade visierligen en fullkom¬
ligare utveckling, och den erhölls genom 1&02års Kongl.
Förordning, angående ftångfelfityIdigheten, i öfverens-
Håmmelfe hvarmed nu fkola upgifvas grunderna hvarefc
ter denna Ikyldighet jordägare åligger, och hvilka i all¬
mänhet år o Mantal, Delningsgrund och Ägorymd,

A Mantal

a) Efter förmedlade hemmantalet u prat tas och under»
hålles rågångs hägnad uti åker och äng byar emellan, e-
mellan by å. ena famt enilaka gård å andra fidan, åfven-
fom emellan enftaka gårdar å båda fidor} fom uti nyfs~
nånlnde ägor grånfa till hvarandra q); få att om t. ex.
en by efter förmedling beftår affix och en annan af tvPå
mantal j. den förres deltagande uti fådan fkiijehågnad blif-
ver I lamt den fe dn a res | dera f o. f. v» Det är billigt
att i fldane fall Jflångfelfkyldigheten, i likhet med flere-
andre hemman åtföljande befvår, aller hemmanens ca--

mera-

f) Kougl: Stångf. Forcrdn. 1



meraliftifka ftorlek efcer förmedlingen, då denfafrursa van-
ligafi: år grundad på åkerns eller ängens, mer ån på an¬
dre hemmanen tillhörige lågenheters belkafFenhet.

b) Efter oförmedlade hemmantalet däremot rattar (ig
Mngfélfkyidigheten emellan byar och enflaka gårdar uti
Ikog, utmark oeh beteshage den håndelfe dock un¬
dantagen om desfa byar eller gårdar förut i Ikog och
mark famfållige varit och oflviftade legat, i hvilket fall
rned deltagandet i hågnaden få förfares att hvarje hem¬
mans eller gårds andel uti ftångfeln beftåmmes efter defc
förhållande, foin de förut i fådan famfålt begagnad mark
ågor njutit r). — San ma grunder, fom bår blifvit upgif-
ne för ftångfellkyldighetens fullgörande byar och enfta-
ka gårdar emellan, följas åfven vid upråttande af rågångs-
bågnad emellan byar eller gårdar och dem tillftötande
ftadsågor, då de (ednare till vifst hemmantal åro fatte.
Huru åter deltagandet beräknas för ftadsågor fom fakna
åfatt mantal fikall längre fram upgifvas.

Ytterligare tjenar åfven oförmedlade hemmantalet till
grund, emellan grannar uti By, få vål vid fördelningen
af den ftångfeJ, fom i rå-linien emot angrånfande byar

eller

*) Före 1802 ars Kongl. Förordning raåfte den by fom ifrSn en an¬
nan ville aflkilja fin fkog, utmark eller beteshage, eofam och u-
tan den fednares deltagande upföra den därtill erforderliga hägnaden.
Anmårkningsvärdt är dock att fårfkiit för Vefter Norrlands Län,
till följe af en fed, fom där i orten förut varit öflig, fan t uppå
Bondefiåndets därom gjorde anfökning och Konungens Befallnings
hafvandes lemnade tillfiyrkan en Kongl. Förordn. d. 31 Maji 1793
är utfärdad, hvarigenom ftadgas för denne provins att ftängfellkyi-
digheten uti lkog, utmark och beteshage fkall vara gemenfaro pä
lika fätt fom angäende Sker och äng uti 5 Cap. 2 §. Bygn. B.är

foreikrifvit.
r) Kongl. Stängf. Förordn. 3 §. ,
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eller gårdar uti fkog och utmark, dem gemenfamfc till¬
kommer, (få framt icke byalagets fkog och utmark förut
årfkiftad, då grunden hvarefter fkiftet blifvit verkftåidt
åfven blifver grunden för ifrågavarande ftångfelfkyldig-
bet} /), fom ock vid upråttande af ftångfel uti fkog, ut¬
mark och beteshage, fom emellan dem fjelfve kan kom¬
ma i fråga t).

Härvid bor åfven anmärkas, ej mindre att om vid
hågnads upråttande uti fkog, utmark eller beteshage,
vare fig emellan fårfkilta byar, eller emellan grannar
innom by, den håndelfe inträffar,, att rågångsliniens
ffråckning uppgår till tre tufende famnar eller derutöfver
och det fkulle finnas att den ena byen eller grannen af
ftångningen icke kan hafva. någon fårdeles nytta, FÖrordnin-
gen till förmon för honom medgifver en lindring uti
fidft mppgifne ftångfélfkyldighet, hvilken lindring det an¬
kommer på vederbörande Domare att befVåmrna; ii) ån
ock att fkog, utmark och beteshage, hvilka genom up-
odlingar kunna vara eller blifva förvandlade till åker el¬
ler ång, vid ftångfelfrågor icke anfes efter den vundna'
förbättringen, utan efter markens förra egenfkap, v)emedan den verkftållde odlingen i fådant fall icke bör
komma markens innehafvare till laft. - »

Kongl. StångfelFörordningen omnämner icke huru
med hågnadsfkyldigheten fkall förhållas, då en bys inågor
grånfatillen annan bys fkog eller utmark, och det har håndt

att

j) Kongl. Stångf. Förordn, 3 g,, in fine;
tj ibid. -6 g.
#) ibid. 4 g.
v) ibid. 5 g.
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att domftofar innom famma ort öfver fådane frågor ftadnat'
uti olika beflut, få att den ene, med affeende i fy; wer¬
bet på inledningen till berörde författning, varit af den
mening , att den byen (om till fltogen eiler utmarken
varit ågare, borde emot den andra byens mötande in-
ågor uti hågnaden deltaga; då däremot den andre dorn-
ftolen under åberopande a( fidfta momentet uti 2 §. 5 Csp.
Bygn. B. ålagt åk rens eller ängens ågare att ifrågava¬
rande fkiljehågnad enfamt uppråtta och underhålla. Ofel¬
bart får man antaga den fédnare tillämpningen fåfom
rigtig, då ingen anledning förekommer, att nyfs anför¬
de moment genom 1802 års Kongl. Förordning kan an-
fes upphåfvet, få mycket mindre (om ett mot fa 11 för¬
hållande vore ftridande emot de grunder för frångfel-
fkyldighetens fullgörande, hvilka uti denna författning,
blifvit beftåmde. Likafå bör utan tvifvel nvfs berörde
moment äfven tjena till efterråttelfe vid ikiijehågnads
upprättande emellan grannar inom famma by, få att
där flvogi, utmark eller beteshage möter åker eher ,ång».
den granne fom äger desfe fednare lågenheter, år fkyi-
dig att hålla hågnaden allena.

B. Delning!grund.
Ofvanföre år anmärkt att vid fråga om fkiljehåg-

nads upprättande uti åker och äng byar emellan, b var¬
dera byens förmedlade hemmantal år grunden dårföre;:
nu märkes åter..att vid fördelningen af den andel uti la¬
dan hägnad, fom hvardera byen tillfallit, grannarne lins
emellan dåruti deltaga efter delningsgrunden; x) ty det år
billigt att då efter denfamma livats och ens andel i byamål
beflåmraes, hvar och en granne i faiuma förhållande vid»

bin¬

ar) Kongl. StSngC Förordn. 3
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kännes de befvår fora byen getrenfamt åligga, hvaribland
hågnads belvåretemot angrånfande byar ofelbart bör räk¬
nas. Enahanda förhållande äger ock rum når bågnad
uti inågor kommer att uppforas emellan grannar inom
famma by, nämligen att den fom yrkar Hängningen, af
fin ågogranne efter inågornas delningsgrund därvid erhål¬
ler bidrag; y) och likafå år åfven delningsgrunden det råt-
tefnöre fom följes vid flångfel frågor emellan Bolbys
och afgirda bys inågor. ~) Men vid hägnad uti fkog
utmark och beteshage, deltager afgårda by blott till hälf¬
ten emot bolby, det vill fåga efter famma förhållande
foin afgårda by emot bolby uti fådan mark undfår ägor.
s) Där få händer att hägnad antingen uti inågor eller
Ikog och utmark fkall uppföras emellan tvenne byar af
hvilka uti endera afgårda by år belägen, få rattar fig
den (Utnämndes flångfelfkyldighet med bolbyn, i förra
fallet efter den delningsgmnd fom emellan bolby och af¬
gårda byarne åger rum, famt i det fednare, efter den
lott emot bolbyn fom afgårda byen uti Ikog och utmark
innehafver,

C. Ägorymd,
Därefter (långes emellan utjord och de henne till-

ftötande ägor, i den håndeife utjorden förut år oflångd
och de jordägare fom med fin mark utjorden möta,

väcka

y) ibid. 6 §.
•) DS AfgSrda by vanligaft «pkommit genom upodlingar S Bolbys flcog

och utmark, och den upodlade marken, fom blifvit afgSrda byens
inSgor icke tyckas vara i nSgot likftåmmigt forhållande med bol»
byns inågor få fyDes fråga kunna upftS om icke ägorymder, vore
en naturligare grund for ftångfellkyldigheten emellan nåmnde byar
fti detta flags ägor.

z) Jmfr 19 Cap. 4 §. B. B. och Kongl. Forordn. xo Apr. 18to.
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våcka frågan om hågnadens uppfödande. Utjordens
vidd jåtuföres då med de hemmans mark af famma be-
fkaffenhet, hvaraf hon år omfluten, och hvars ägare
hågnaden åfka. SåCom undantag ifrån denna ftångfel-
grund åro likväl att anfe. i. Om Utjordens innehafvare
yrkar (langningen, då han icke kan förbinda angrånfan-
de jordägare till deltagande uti hågnaden , utan enfatn
målle beförja upråttandet dåraf. 2. Om utjorden för¬
ut varit eiler år inftåtigd, då med hågnaden der-
omkring förhålles i enlighet med hvad (om i hvarje lands¬
ort tiUförene varit brukligt a). Vid ftångfel omkring Ur-
fjåll, fom ftundom, ehuru oriktigt, förblandas med ut-
jord, följas alldeles enahanda grunder, fom för den fed-
nare nu blifvit upgifrte.

Åfven år vid ifrågakommande rågångshågnad emel¬
lan ftadsågor fom fakna åfatt hemmantal och tillftötande
byar eller gårdar å landet, de förras ågovidd i förhål¬
lande till desfa byars eller gårdars lika befkafFade mark,
den grund fom för deras deltagande blifvit ftadgad, få
framt någon annan, i anfeende till hågnadslkyldigheten
träffad öfverenskommelfe emellan ftadsjordens ägare och
angrånfande, förut icke finnes a).

Såfom hörande till denna §. bör anmärkas allmänna
lagens ftadgaride i 6 Cap. 4 §. Bygn. B., att bonde årli-
ligen, ther få tarfvasy (kall upråfcta 50 famnar ny gärdes-
gård och hålla alla de gamla vid magt, hvilken förefkrift
grundar fig på den hemmansbrukare genom lagarne ålagde
nybygnads lkyldighet; och af famma egenlkap år åfven
det förordnande, lom i 1752 års Kongl. Hufefyns och

Bo-

fi) Kongl. SiSngf.. Forordn. 7
ä) Kongl. Stångf,.Förord n. & g>
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Boftålls Ordning 2 Afdeln. 15 §. förekommer och innebår
boftåils innehafvares Ikyldighet att på ett helt hemman
tili vifst famnetal, olika bettåmdt för olika hågnadsfåtO
årligen upråtta ny (långfel, men torde likväl båttre ån
nvtsnåmnde forelkrift kunna befordras till efteriefnad ,

då oftare (keende Boftåiis Hufeiyner därvid bereda en
pålitligare upfigt.

Efter att fålunda hafva uppgifvit de grunder, hvar-
efter fkyldigheten till ftångiels upråttande och under¬
hållande jordägare åligger, återftår endafl, förrån vi lem-
ne denna del af ämnet, att i korrtliet anmärka den ikyl¬
dighet foni tillkommer Ryttare, Dragoner, Soldater och
Båtsman i anfeende till hågnaden omkring deras Torp,
nemligen att då torpen vederbörligen hägnade blifvit af
Roten dem tillilåilde, hvarje innehafvare af en fådan lå¬
genhet, då han år hemma och ej utkommenderad, för-
ivarligen bör underhålja de till torpet hörande gardes-
gårdar — hvilhen fkyidighet det åfven tillhör huftrun,
vid mannens frånvaro, att med Rotens tillbjelp fullgöra

Huru taggild hägnad bor vara be/kcijjvd.
Ändamålet af hägnad år förnemligaft att freda ågor

både för månnifkor och kreatur, faént i fynnerhet fo? de
fednare. Ehuru detta genom hvad flags hägnad fö a»
håldft aldrig med fullkomlighet kan ernås, då en del
kreatur, hvilka lagen benämner för okynnes få, fållan ge¬
nom vanlig bågnad kunna uteflångas, år det dock nö¬
digt, att lagarne förefkrifva den belkaffenhet bågnad bör
aga för att fåfom laggild anfes, och för att berättiga den

o) Kongl. Refol. 5 Allm. BefV. ig Ju^ii 1731 §. g, hvsrroed ym>r-
ligare kan jemforas Kongl. Refol. a Krigs Bef; Bt fy, 20 Febr. 1739.


