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KONGL
Högtbetrodde Man PRESIDENT i Åbo Hof-Rått,

Högvål-

Så
Välborne och JiogJi/e Herrar

Herr CARL HR.OTTEKIJ&
Herr JOHAN ERLAND TÖRN.
Herr MICHAEL LILIUS.
Herr GUSTAV IDMAN.
Herr NILS HASSELBOM.
Herr JOACHIM Von GLAN.

Nad och livg-

At med de vördnads-vårda Namn, fom af Allmänheten
hatas, ån dem, fom hafva affky för dygden, im-

ma: at i djupafle ödmjukhet diågna EDERS EXCEL-
Rått, fåfom ett prof, af min underdån - ödmjukafle
Strödde Chemifke Anmärkningar, til uplyfmng, i Svenfka
vål borde anfees för ett af de djerfvafle, och i följe der-
tyckey förtjena någon upmårkfäm åtanka, och i fynner-
roed EDERS EXCELLENCE och Höglofl. Kongl.' Hof-
vore nog kraftiga bevis, för at öfvertyga mig, det
varder uttydt.

Allmagcen uppehälle EDERS EXCELLENCE, famt
dade Herrar Ledamöter, i många år och tider, vid all
nerliga önfkan iöm med djupaiie vördnad framhärdar

EDERS
Samt

Högloflige Kongl.

underdan öd-
JACOB DANIEL



MAJ:TS
famt Ridddare af Kongl. Maj.ts Nordffjerne Orden
b orne

LAGERFLYCHT
Ock
Hof-Ratts Rad och Afrjforer.
Herr PETTER fUSLEN.
Herr LARS SCIfULTZ.
Herr JOHAN IGNATIUS.
Herr PETTER Von TORNE.
Herr MAGNUS WILHELM GRIPENBERG.
Herr LARS MAGNUS NORDSTEDT.
gvnftige Herrar

åro ålfkade för Nåd och Råttvifa, och af inga andra
derftå mig pryda deffa blad, eller hvilket år det fåm-
LENCE, famt'Kongl. Maj:ts och Rikfens Höglofl. Hof-
vördnad, detta lilla Academifka arbete, fom afhandlar:
Lagfarenheten: år fannerligen ett företagande, hvilket
af åfven affkråcka mig i dereft icke fielrva ämnet fom
het, det fårdeles nådige och högbevågna välbehag, hvar-
Rårten altid anfedt Bokliga konfrer och deras idkare ;
mitt menlölå och välmenta upfåt icke heller onådigt

Kongl. Maj:ts och Rikfens Höglofl. Hof-Råtts Högtvör-
fielfönfkelig hög fållhet och välmåga, det år dens in-

EXCELLENCES

Hof - Rattens
mjukafte tjenarc

WECKSTRÖM.



Falt Proviantmåftareti
Vid Gamifon i Helfifigforsochpå Svea-Borg

11" MATB l AS
WECKSTRÖM

Mine Huidaflo

Vid detta högfl efterlångtade tilfålle, då ifrån
Mine Huldalte för åldrars forgfålliga möda och

nom förvårfvade infigt, önfkade jag gerna, at för
ras ömhet och kårlek, ån min egen erkånfla, af
friare utrymme få utbrifta, fom hårtiis endaft innom
det upriktigafte och ömmafte ininne af Kåra och
gar emot mig.; men Min ringa förmåga, at råtteii-
faller mig, med vördnadsfult ftillatigande åfven håll-
tilbörligen förmår förklara fådant. Jag gjör mig e-
vanliga ädelmod, och at de antaga viljan för värker,
förfmå henne: I förlitande hvaraf jag ock nu för-
åldrar deffa få blad , fåfom ett prof af Academifk
famma linne, fom med inner) iy; önfkan at DcnHögfte
åldrar vid lif och håiiå, famt gjöra Deras dagar frög-»

Mine Huldalte

ödmjuk lydig

JACOB DANIEL



Dygdådla Frun

JW HEDVIG ULRICA
WECKSTRÖM

Född SUTTHOFF,
Föråldrar

Bok-prålTen framlämnas förfta fkjörden, fa vål, af
ofparda omkoflningar, fom ock, min egen dårige*
ailmånhetens ögon kunna framvila, ej mindre, De-
hvilken fednare de vördnads gniftor, nu föril i ett
mitt egit bröfl varit dålda. Jag återhämtar vål nu,
Hulda Föråldrars flora frikoftighet och vålgiernin-
gen härföre uttrycka Deras våliortjenta beröm, be-
re förbigå detta, då jag med nog rediga ord, icke
medlertid förläkrad, om .Mine Huldafle Föråldrars
famt oanfedt gåfvan år gifvaren lik, De likväl icke
drifkar öfverlåmna och. tilågna Mine Huldafle För-
VitterJek, och tiiiika en ödmjuk tolk af dens tack-
i långliga tider taktes uppehålla Mine .Huldafle För-
defulla och fålla, til dödihmden franilefver
Fåråldrars

ftc SoH
WECKSTRÖM,



PEREXIMIO atqne PRJESTANTISSIMO
Domino AUCTORI & RESPONDENTI

J Jfici nequit, quanta animi voluptate perfufus co-
gnoverim, Te propediem rollra Academica adfcen-
furum.

Egregiae quidcm animi Tui dotes bonis omni-
bus fe dudum probarunt, ex Tuo tamen nomine Te
non prins digne cenferi exiflimafli, guam publicum
animi ad ömnem virtutis difricultatem matcule ex-
furgentis documentum daror. Llinc quemadmo-
d.um optima quaevis artinm Libernlmm ftudia & ta-
lia feftatus es, in quibits excoLr-.dis acumen ingenii
non minus cernitur, guam qua; ad vitae ufum funt
accomodata; ita praefens TuA DilTerta^o, locuples
absque dubio efl teflis feliciiTimi Tui inrenii, res fub-
limes apte rimantis, easque non in umbrofo verti-
ce decircinantis, fed facile & jufta methodo ita ex-
ponentis, ut in intelligentiam, & utilitatem huma-
nam cadere queant.

Faxit DEUS T. O. M. ut affidui Tut laboris,
pulchras eruditionis, ac virtutis fplendide corrufcan-
tis, praemia tandem Tibi contigant überrima!

Dab. Helfingforfia? Die
IX Maji 1770.

Fcftinati calamo gratiilabun<Uis fc.-ipfif.
SAMUEL N. HEURLIN

Ph. Magift. & V.D.M-



$ i.

Lagfarenheten hämtar val måft fitt ljus,
f fa, af den billighet och rattvifa Natur-
fy liga Lagen förefkrifver, fom ock , af

de färfkilte förbindelfer, hvarom til främjande af all-
mån fåkerhet, frihet och välmåga, mennifkior i den
Borgerliga fammanlefnaden öfverenskommiti men i.
anfeende til befhalTenheten af Brått och Sraff: de
iluljatige ting och ämnen, fom begripas under ägan-
de rättens hälgd, och de underråttelfer fom utreda
Lagliga förbindelffr vid deras förvaltning och nytt-
jande: Så äfkar och behöfver Lagfarenheten åfven
ej mindre nyttiga uplysningar af andra Vettenfka*.
per, och förutan hvilka, hvarken nödiga och hålfo-
iåmma Lagar kunna ftadgas, rått förklaras, eller af
dem vid förefallande tiHallen kan fke behörig til-
lämpninii.LJ±_.,i.i<_l .

A . f. *
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§. 2.

I anfeende til de Lagar, fom angå Landets Hus-
hållning, lä xitgjora ovk teconomia, me-
tallurgica, opifehiria och Cokimerciorum fårfkilta Lår-
doms delar i Lagfarenheten. Medkina Legalis för-
klarar och upiyfer beskaffenheten, af en hop brått
och miflgerningar; men i hvad omftåndigheter Che-
wien meddelar Lagfarenheten ljus, det har hårtiis
föga blifvit vidrört. Til et litet förfök åtagar jag
mig friheten at hår anföra nägre fä ftrödde Chemi-
fke anmärkningar, fom torde kunna närmare uplyfa
en och annan omftändighet i vårt Svenfka £fure Pri-
vato, hvilket den G, L. taktes anfce med ett gynne-
fämt omdöme.

§" ?.
Ibland annat fom ganfka värdigt i vår Svenfka

Lag ftadgat år, få förmår Årfd. B:s IX. Cap. i. §.
til bevakande af omyndige och andre Laglige arf-
tagares rått: at efter dödsfall, ehvadfhrord gjorde a-
ro, bör hfver all höets lofa och fafta ågendom noga up-
tekning fke; Men emedan ibland lös ågendom ofta
förekommer, ån Husgeråd, ån ock annat af fkiljak-
tige Sten-rikets ämnen: Metallifk fammanfåttning: de
ädlare metallerné i tilmakade arbeten, åfven ge-
menligen åro ring-haltigare, ån vederborde;Ty kan,
utan någon fullftandigare Chernifk kunfkap, en få-
dan lös ågendom, hvarken rått uptekuas, ån min-

dre



3
dre det i arf, efter den råttvifa och billighet fkiftas
fem åfvan berörde B:s XII. Cap. 4. §. och XIII".
Cap. 1. J. i thy förmår.

Anmärk, i. I Ståderne kan vål efter, kunnige konffc-
nårers omproming en fådan förenåmd lös ågendom,
jtil fin halt och befkafFenhet vårderas; men fom fkiftes-
man, då, ej grundar fkiftet på egit, utan en annans
omdöme; vid "arf-fkiften på Landet ej håller altid til-
fålle år, at tiifpörja flike rådgifvare, utan detta ofta gif-
ver anledning, til peninge dryga omgånger, eller nytt
fkifte, få upfyiler efter Lagens affigt, den Laga fkiftes-
nian, rätt ocn värdigt fin fkyldighet håruti, hvilkenfielf
åger kundikap at granfka och pröfva alt fådant. At
undgå koftfamma och vidloftiga pröfnings-fått af de
lilare Metallerne, få kunde vara nog,om man endaft,
iårate en prof-ffen af [vart fkiorl eller hornbergs art,
hade til hands något af Spiritus Nitri, fkedvattn, fom
uplöier alla andra metaller, utom Guldet då det näm-
ligen år oförfalfkat; men blandas dårtil några falt korn,
blifver dåraf Aqua Regis fom åfven uplöfer djst. Här-
med kan fåledes åkta och oåkta förgyllningar låttpröfvas.
I fall åter Silfver fkaf uplöfes i fkedvattn, och dårtil
fålles några dråppar Salmiak Spiritus, eller få kallad
flink Spiritus, ock fohition dåraf blifvet blåaktlg, ut mär-
ker det mycken kappar halt i Silfret. Om af Tenn nå-
got fkafves och forfökes i definierad eller annan god
vinättika, och ättikan därefter tår en föt fmak, år dat
bevis, jämte Tennets ovanliga tyngd, at det år mycket
bly blandat. Husgeråd af Marmor och Steatites , Ser-
pentin flen, af hvilka de fednare åro af mycket flörre
varde, än de förre, de kunna och lått därigenom åt-
fkiljas, at en dråppa fkedvattn, fåld på de förre ejfer-
vefcerar och gåfer; men få fker det ci med det fedna-

A 2 re



4
re ilen ämnet. f)e förre gå i eld til kalck, det fedna-
re Slaget hårdnar däremot ltarckt i eld; annat dylikt foe
denna gången at förbigå.

§" 4.

Omftåndigheter fom förefalla, då enligt Jord.
B. XII. Cap. i. a. och 3. .i J. Rå och Rör, Byar
och ägor emellan fkola pröfvas *? de kunna icke utan
behörig Chernifk kuudfkap, til befkaftenheten rått
uplyfas, famt förtjena härvid, i fynnerhet fårfkilt up-
mårkfamhet; ån jordfafle flenars art, fom af ålder
för råmärken årkånde blifvit; än bergartens befkaf-
fenhet, hvaruti räfl.rek blifvit inhugne; eller och de
hålle arters gry, på hvilka råflenar finnas anlagde;
ån ock fjelfva Jordmånens art och läge hvarpå rå-
lienarne livila.

Anmärk. 1. I allmänhet kunna jordfafle flenar icke
för rå-märken gillas, med mindre pröfvas. kan, at de
dårfore af ålder hållne varit; men til at urfkilja defle i-
från andra, fä kan ci fåkrare tekn därpå gifvas, ån at
anmärka rådenens gry och halt, om den antingen år
en kalck eller Telgftens art, fteatitesj "Pfamnites Sand-
flen, fom af tydeliga fandkorn blifvit hopgyttrad; Le^
ptamnites, då den beflår af moblandat gry, eller omr
deff hålle art år af Spat, Quarts, Skimmer, eller fkjörl
rådande gråbergs art. I fall på detta fått, dar rå och
rör ci finnes, Berg famt forne flenröfen enligit före-
iiåmnde 81. och Cap. 3. §. dock fér råfkilnad gälla bö-
ra, vore förut behöngen befkrefne til fin art och be-
skaffenhet, {kulle då fåkert hvarken nu eller framdeles,
man kunna milstaga fig om dem och deras rätta läge,

hvar-
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lavarigenom många koflfamtaa ågo-tvifler blefve af
hulpne. - *

Anmärk. 2. Där Berg finnes, och rålinien kom-
mer at fträcka fig öfver bergstracter, få bör i fieifva
berget, där röret fkal upfåttas, rå och våderflreket in-
huggas. Kongl. Majas Bref til Hofrått : af den 10
Maji 1696. jåmfördt med jord. B:lk XII Cap. 1. §. åf-
ven fom ofta krok och knårå ifrån fornåldern fåledes
finnes utmärkte; men om fådane ftrek, Ikoror och iri-
gröpningar i Bergen, hvilka nu ofta under ågotviflec
upvifes och åberopas til bevis af gamla rör och rå- må-
ren, värkeligen åro lämningar af mennifkjo åtgärd med
huggjårn, eller i fall icke en hop af dem, (och til åf-
ventyrs rått många) böra anfees för fölgder af.flen vitt-
ringar, det fkall en Chernifk kundfkap om fådane berg,
och ftenarters befkaiTenhet uplyfa och förklara.

At i deflä omflåndigheter, utom en fådan Chernifk
kunfkap., ofta fl<edt märkeliga mifstag, därpå har man
åfven 1 annat hänfeende tydeliga bevis. Den lärda Pit-
ton Tournefm-ts beråttelfe, om de bokflafver och Cara-
clerer, han fedt i fafla berget af Grottan i Candia, har
iednare tiders rön ådagalagt, endafl hafva varit teknin-
gar af flen vittjing i berget. De olåfliga characlerer.,
hvilka Maupertms under defs Lappfka refa befedt och
afritat, fäfbm en urgammal fornålderns fren-flil i ber-
get Findfo, upp i Lappmarken, och hvilka i Berhnfka.
memoireme han federmera befkrifvit .och utgifvit, for
någre fordom i hedenhös i berget riflade Lappfka ru-
nor, {te:) har man nu mera fåker uplyfning om, at de
åfven åro endafl ritningar i berget af vårkelig ftenvitt-
ring. Igenom närmare granfkning Och behörige rön
torde framdeles jämväl updagas det en hop af de infcri-
ftioner fornåiikare nu föregifva finnas riflade i 'JEgy-

A 3. pten
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pen och Canaans Land, fåfom håfda-tekn af Ifraeiiter-
na, och det Landets ålfla Inbyggare, icke åro tilkom^.
ne, genom konflens åtgärd, utan af naturen, då luften
med omväxling af heta och våta, inträtt i bergets yta,
aiiahanda tekningar, hvilka genom tilhjelp af imagtna-
tion, fedan få någon likhet, af bokftåfver och viflä
flags characlerer.

At få närmare och behörigt ljus om deffa flags
flenvittringar, få ärat anmärka det de då tima och up-
komraa, når i:mo hållearten beflår af hård och falft
Bergart, men i] denfamma fins infpåckadt och inblan-
dat fkårfvor, flenrimfor och fmå klyfter, flrimmor och
ådror af annan antingen löfare flenart eller och fådan
fom på något fått blifvit mineraliferad. Utom vår Sven-
fka mörkgrå granite eller gråflen, hvilken våra] ålfla
runflenar utmärka i ett tidehvarf öfver 200o:de år icke
hafva undergått någon betydande förvandling, få bära
alla andra bergarter både ut-ocb. inrikes, i mer eller
mindre mån vittne om förvittring och förflöring.

2:do ÅU Ovarts och falt Spat då de åro oblanda-
de och utan mineralifation fåfom ock quartsrådande
"bergarter undergå af tiden ingen fårdeles betydande för-
vittring.

3:tio HornjWimrige och talgftenartige berg uthärda i
det längfta all förftöring. Men däremot förvittra och
förtåras" lått af luftens åtgärd, både i affkilt enfamt lä-
ge, fom @ek då de finnas i förenämnde hårda och fa-
lla bergarter infpåckade och infprängde, alt för lått.

i:mo All Conites eller flolagig och fkifrig kalkften.
2:do Alla milda och lola kalk fpoter.

3;tio
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3:tio Orftens klyftor och fplitror.
4:to All järnbaltig fvafvelbunde mica eller fkimmeii.
s:to All Ahin fkiffer.
6:to All märgel fkiffer och mårgeihaltige flenarter.
7:1110 All fvart ■jiirnhaltig fkjörl.
8:vo Hålle flintarter och porphyrer, hvilket y£gy-

p.tifke floderne och bbelifcerne nog utmärka.
9:110 Den fpatblandade groftärnige ljus-grå och rö-

da graniten, hvilken åfven upp i Landet år nog allmän.

Orfakerne til deffe flags flenvittringar ar dels en
calcinatio folaris , dels jdm och fvafvel blandade ftenar-
ters uplofning dels och ftenarnes egen fprödhet och fkif-
righet.

AnmÅRk. 3". Som ej mindre vid om pröfning af
gamla råers befkaffenhet, ån då nya rör och rår anlåg-
ges efter det fejrd. 81. XII Cap. 1. §. jåmfördt med
Landtmätare InftruSiions 16 §. af den 20 Apr. 1725." för-
mår; mycken och behörig upmårkfambet förtjenar: hu-
ruvida i anfeende til jordmåns befkaffenhet, hvarpå rå-
ftenar hvila, antingen hjertflenarne med defT hörn och
knutar eller och utliggarne, hvilka Mven kallas fträk-rä
eller rävifare, hafva kunnat undergå, eller utflållas, at
vid kålllåfsningar blifva rubbade ifrån deras råtta flrek
och flaf-led; Så bör igenom Chernifk kunfkap utredas,
i hvad flags jordmån, vid kall fkått, fådane ofta myc-
ket betydande förändringar af råflrek kunna hända.

År marken fidlånt, få at rår lågges på flenhåll, med
underbygd lafva aftråd, och detta Kommer at hvila på
bottn af färlkilt ilags jord, få iker i ladan Hållning lått
rårubbning vid käUikått.
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Ligga råflenarne på fand jord, få hvila de fåkréfh

Sandmylla, Fennicce, Hjetamaa, gjör icke eller någon be-
tydande ändring, åfven fom hårdiera- Pacara Savi,, och
fandbiandad lera, Hiuka Savi, famt fandblandad/" nio-
jord, Hiuka maa, eller få kallad Auhto kängas maa, ic-
ke bidraga til någon fårdeles rubbning; men däremot
få rubbas altid, då kålan tinar up ur jorden, anfeenligen
hvarje år, alla de råflenar, fom bottn hvila uppå klap-
par myllan, Fen. fåra eller Somerihm malda, klappar le-
ran, Sora Savi, eller pch hvilka finnes änlagde, på få
kallad gjås eller Björkejords bottn och hvilken jordmån
hår i Finland år bekant under namn af Näkemaa, urpa
och Cuohu favi.

De trenne förfl nämnde jordarter, åro lått igen-
kände : af flen klappuren famt myllan eller leran hvar-
af de beflå. At få fåkert och redigt begrep om gjås
jorden, få år at anmärka r.mo at denne jordmån up i
dagen år en med fin mo eller fand upblanda lera, 2:do
grunden eller ■ alfven ligger djupare ån för annan jord-
mån och befhår af lera, 3:tio år gjåsieran altid fyldoch
mättad, i fynnerhet höft och vår, med vatten, hvarföre
ock dåruti altid finnes djupare kala, ån i annan jord-
mån. 4: to I dälder och lägder pöfer denna lera måfl,
ibland ock på högder, famt är jordlaget gemenligen få-
dant, at antingen ifrån öfverliggande högder, och bergs
trader eller at ifrån källor och källiprång, vattn i den
k,an nedlllas. 5:to Om höften hopfryfer den ej få jämt
fom annan lera, utan pipogt famt fpricker och rämnar;
vår tiden pöfer den åter upp, och då våldfamt uplyfter
knut och hörnftenar af flora tunga hus och byggnin-
ningar, famt rubbar och ändrar ror och råflenar, ur
deras förra råtta läge, få at ofta vetter fedan gafvelen
på hjertftcnen af råcn i det väderflrek, hvareft radräk-
nings eller vhåre hörnet förut varit.

Har
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Har och råflenen beflåt af flera knutar och horn»-'

ån råflråkningar varit; få betåckes gemenligen flika blind
hörn,, på hjertftenen, hvilka intet för vifare gälla på tvä-
ran med fårilcilte ftenflifor eller och annan flen; Men
har denne ftenläggning fkedt i pös- jord, få lyftes innom
få år hela denna betäckning up ur jorden och faller i
kull, hvarefter råflenen kan gifva anledning til de orim-
meligafl misfvisningar.

Anmärk. 4. Allmänna Lagen jord81. XII. Cap. 2.5.
förmår, at "vid hvart femftena rår bör en uttiggare fät-

"tas frax därhos, der leden går ut, och hågfl 10 al-
"nar därifrån, och därefter vifare eller ledare til näfta
" fem ftena rår,hvcr vifre ej fdngrs ifrån annan, än
"rop dem emellan hares. Och fom er;:er den fls.lljäkti-

ge jordmån, hvaruti deiTe flråkrår eller utiiegare blif-
vit nidfatte,de med tiden mer eller mindre kunna rub-
bas vid källfkått, och andras ur fitt råtta läge; Så för-
tjenar vid behörig granfkning af flike flråk-iårs befkaf-
fenhet, och directions linier, en farfkilt Stänka huruvi-
da efter förenåmde jordmåners art och benägenhet för
omrubbning, vid kålans uptinande, de i en eller annan
måtto deraf kunnat undergått åndrig i utmärkandet af
fieifva råflreket.

(*) HiiHoire de L' /.cacieniie Roijalcåcs Icieiices <X helies Le-
tres a Berlin année MDCCLVII. pag. 432.

i s
Ej mindre hos alla i en rått hushållning trefne

folkfl agån i vår Foflerbygd, få finnes både i våra
åldfla Lands-Lagar, 'öm ock i den år 1734. på Riks-
dagen antagne Svea Rikes Lag och Bi/g;s 81. IV.
Cap. jämfördt mcd XXV. Cap. famma Bl; vål på

B flerc
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f|eré fatt ftadgat, huru farvåg och allmän Landsvåg
bör födjas, underhållas-och förbättras; men huru-
vida alt detta, med andra därvid förefallande ora-
ilåndigheter, låmpeligafl kan värkflållas, och all-
mån tunga och kållnad härvid efter billighet jäm-
kas delas och fkiftas, Jordägare emellan, det kan i
anfeende til Berg-flen-arter och. jordmånensbefkaf-
fenhet,.. hvarpå allmän våg anlågges och underhål-
las, endaft Chemien "båil utreda.

Anmärk, i. Hos en du Hahl och kircherus i defs
China lUiiflrata, fom ock i Romerfka Hiftoden fins nog
igen vedennålen af. deflä folkflags förfiktiga och goda
anflalter och författningar med allmänna vågars anlägg-
ning och underhållande; men vårt ändamål år icke" at
off med uprepandet deraf nu uppehålla. Vi anmårcka
endafl ibland andra Via Luvkana, Tiburtina, och Her-
culea, fom gick ifrån Italien til galien, ända til de Cel-
tihers och Iberers land, famt den appius Claudius lått
gjöra ifrån Rom til Campanien, ända til det Brunduftfke
liafvet vid. Horatinm, och hvilken var få behändigt
flenlagd, at flenarne derpå fyntes lika fom vara ihop-
våxte. "(*) Den allmåuna flråk och Landsvågen hade
namn af Confularis regia och militaris, famt utmärktes
med Via vicinalis bivägar, fom nu för tiden kallas
Kyrko, quarn och hamn vågar. I början var cura vi-
<irmn väga tilfyn, ålagt det höga och vigtiga Cenfors
ämbetet, hvilkets åliggande ibland annat var, at Juéri
tlrbis templa, vias, pontes, aquarum duclus &c. (**)
I Augufti tid, förordnades vifta curatores viarum, hvilkas
gjöromål var, at med flit tilfe, det vägarne genomhela
Italien, blefvo med Ilen belagde, och flådie vid makt
håilne i kraft af den Sewfronijla^lagen. (***) Konung Ottar

Ven-
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Vendil Kräkas Fader Egil, fbm lefde i början af VII.Se»
culo, förmenes varit den förfla fom i Svea Rike börjat
med Bro-byggnåd och vågars uprögning, (****) fom på
gammal Svenfka kallades Kråka, le Veft. Gjåtha Lag
Tingm. 81. 19 Cap. De författningar, den för Svenfka
hushållningen få mycket förtjente Konung Braut AmunJ
federmera gjorde, de blefvo vidtagne ocd fladfåftade af
famtelige Lyd och fylkis Konungarne. Hvarefter, des-
ih allmänna fladgar i fynnerhet i våra gamla province
Lagar, fåfom Uplands Lag 23 Cap. och Veft-Gjota Lag
3 Cap. finnes intagne, och hvilka omflåndeligare ånför-
ut, förmåla och fladga, få vål en vifs högd och bredd
af broar och vågar, fom ock arbetsfåtter därvid.

Tibele runftenen, i Upland och Rydftenen utmärka,
at deras minne, fom i hedenhös uprögde vågar ochup-
bygde nya broar, riftades dem til evårdelig heder, i
Bautaftenar, åfven fom vid Chriftendomens början få-
dan Borgerlig gierning, anfågs bidraga til fieifva lyck-
faligheten i tilkommande lifvet, fåfom detta kan fes af
gamla Öft-Gjåtha Lag 4 Cap. B. B. och hvareft orden
få lyda "Nu gjår man bro får fin Jiäl, dä äger han den

"ci längre värda, än han fielf vitt j Men de böra hålla
"henne vid makt , fom äga grunden under henne £fe.

Anmärk. 2. Sedan under Konung Carl' den X:des
Regering, allmänna vågar Geometrice förft blefvo af-
måtte och indelte, och behörig våga delning kommit i
gång, få at, enligt Gjäft. Gif. Ordn. af är \ 664. och §.
7. tlufe--fyn Ordn. af \G%\ §. 14.- jämförd med K. Chrift.
Lands Lag Å B. 3 Cap. och Allmänna Lagen Bygl. 81.
25 Cap. hvarje hemman dåruti deff fkifte fått, £°\ för-
falla ofta härvid ännu väga-jämkningar, hvarvid eiiligit
fidftnåmnde 81. och Capes 8 §. bör"ti!fees, at den ena
ej mera betungas, ån den andra. Vid en fådan jämk-

B a ning
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rang kommer då an på jordmåns befkaffenhet och lä-
ge, famt tilgång på låmpeliga ämnen, at kunna förbätt-
ra och underhålla allmän våg i laga flånd.

I ett vattufiukt läge, hvarifrån vattn ej med lampa
kan ledas, få år ler-jord båttre til våg, ån pösderan och
grufig lera. Den förra jordmån kan i ett fådant läge,
iom och hvareft dy och kårrjord möter, ci få beqvåm-
ligen förbättras och underhallas i godt fkick, igenom
fand inblandning,fom icke faft: mera, genom Alris fyll-*
ning, hviikert efter Putrg faßions Lagarne minfl i våta
ruttnar, åfven fom i ler-jord trådarter icke få fnart
murkna, fom i annan jord af fand och mullblandning.

Pös-jord, kan utan bliddiken på tvåran, efter hvar-
je 10 a 12 alnars långd icke förbättras, åfven fbm fand
ej heller gjör gagn i denne jordmån med mindre den
icke åtminftone ett quartcr djupt i jorden inblandas.
Denna väga lagning biifver val något koflfam ; men få
Sdagalåger Herr Profefor Kalnis A?nencanfka ref a pag.
393. atft Engeland folket årligen måfte nidiågga mera
omak och möda vid Landsvågars underhållande ån detta
år.

Sjöfand från hafsftranden år otjcnlig på ler - jord
famt mo-jord ; men klappurgrus och järn hakig fand
har båttre egenfkap ac gjöra vägen torr och faft.

Anmärk. 3. Skall ny våg rödjas, (\cn och berg
bortfprängas eller ihmbroar anläggas, få år at anmärka,
at med berg och (Ten (om äro af inblandat lergry, el-
ler fbm beftå af fpékftem arter, fteatius , få kan genom
e'd och. tiimakning, ej något fårdees uträttas, emedan
de hårdna och icke löfas af eki tii fm fixmmanhang.

Alla de ften arter foni i §. 4. Anmärk. 2. nu blif-
vit
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vit utmärkte vara danade för flenvittring, de kunna ic-
ke heller hvarken til flen broar användas, eller nyt:jas
til någon annan byggnad, fom ämnas at kunna uthyr-
da tidens våldfamhet af luftens, vårmans och våtans om-
fkiften; hviiket alt, om en hop nitifka ämbetsmän rät-
teligen förflått vid milftenars uprefände i Riket, få ha-
de deras välmening fåkert mera gagnat det allmänna,
famt Lifven då icke varit anledning til följande högftbil-
liga anmärkning: Väfter Norrlånfke milftenarne, äro midt
i förra Seculo iipfatte af Ölands feen, och mer pähäftade ,
än ämbetsmän nu torde kunna för/vara j men ftorfta delen
af dem äro redan pä mångfaldigt fått af tidens våldfam-let fårdärfvade (****).

(*} Eutropii Bixriar. Hift. Rom. C**) Ciccro. Öratio. in Rul-
luni. (***) Plutarch Grachis och Joh. Rofenius de Antiqukatibus Ro-
inanonim. (****) I Vilde ad PufFerid. Cap. 9 pag. iöp, (****f) Ti-
laS;, Sveriges Minerfl Ilirtoria pag. 512.



Min Af Hjertat Made BRODER!

Jag vore i fanning icke vård, det kåra Broder«
namnet, om jag förfummade at lyckönfka Dig,

då Du nu til at gagna det allmänna och at hug-
na Hulda Föråldrar, Kåra Syfkon och anhöriga ,
utgifver Dit förfla Lårdoms prof, hvilket afhand-
lar : Strödde Chemifle Anmärkningar til uphjfnlng i
Svenfka Lagfarenheten.

Min hjerteliga önfkan år fördenfkull: det måt-
te Din möda varda få belönt, och Din lefnad få
fåll,- fom jag icke för ån med lifvet (kal aflåta at
vara

DIN.

trognaftc BROR

JOHANNES WECKSTRÖM.
Borgå den

8 Maji 177°-
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