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SAMMENBRUD
Fardxlsrcglcr cr der ikke m a n p af i de
ældste danske love. Man indskranker aig
tU btstmimelscr om hævdwndcn vejret.
erstatningpansvar for uheldige vognkerere,
der har bragt andres liv og helbred i fare og
andet tignende. For folk, som havarerede
med dereo keretej. er der en særlig beatemmelx. Det skete llbcnban ikke SA sjældent.
&&r en mands vomaksel itu i en indhegnet aknv, Iran han-hugge SB mange aksler, som & itu for ham dCr, og af det træ,
han fælder til aksler, mh han ikke fare
mere bort, uden at han skal bade lo BIT
derforu. hedder det i SkBnske Lov; dens
mj-e
alder k a n ikke fastsi&, men den
b r e t til de aldste danske lonekster, som
kendur. og bygger u t v h h r n t p& gamle,
mundtligt overleverede besiemmelser. At
skoven er indhema betyder jo. at den havde en ejer, men andre &ette isrdes der. og
dc var ikke helt uden miigheder; for el<-

sempei mitte de samle nedder indtil et vist
d.
Problemet med voguaksicrne har htenbart været pzitrenpdc, uheld af den
art indtraf tit. og i stedet for at forbyde akwlhugsten og derved gere mange m e sker til forbrydere, har man aluA valgt at
l o v l i m den. don med vise indrkrænkninger. Det er j o en metode. mm &
c se
nere tidm lovnivere med held har bmvnet
sig af.
SMnbke Lov havde gyldighed for S k h e ,
€idlaud og Bkkinge samt for Bornholm,
og da den godkender jernbyrd som f i s middel, kan SAme@ siges, at den d have
fundet min nu kendte form frx 1216, hvor
Valdunar Sejr p i kirkelig tuskyndek afskaffede denne retspraksis. I de sjkiimdske love, som i hvert fald for deles vedkommende mll være n i a e . er kstcnuntlsniom
vognakalme ikke komma med. og i Jyske
Lov. der blev udstedt af kong Valdemar
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kort far hans ded j li441, er den ogs8 fra- sig erstatte, hvis man kunne h m t e r e akse
værende. Der me~
at v e r e t d e om en og bor - hvad de [leste naturligvis kunne,
gammel sredvane, w m her for sidste gang imer folk pi hadet var i stor udstrækning
btivapudsetafoglagtifasterammer, men henvist til at rære selvhjulpne. M m SB ske
som mart efter har mistet sin betydning. te der noget, mm bragte denne praksis til
Op netop dette forbold kan m&ke belyses ophm. Undervognene andredes. akrlerne
ad arkaologisk vej. vogne^ kulturhistorie bitv gjort kraftigere og fremstillet af tar!
er et forsmmi emne, men interessant og nu iagret trre, der ikke uden videre kunne
omsider taget op.
skaffes og bearbejdes i vejkmm. h p u i 8
serne kom ude fra Europa som led i en
Ved udgravniager rundt om i landet er fremadskridende udvikling af hbdværk og
fundel mange sanderbrudte vognakder: I teknologi: skibene ændrede sig. husene limoser, ved veje over fugtige o d d e r og i geledes. og nye metoder slog igemem i kirgravbjo med sode bevariripsforhold; ved kebvanerict: saven t31bred anvendelse ved
i e sto&u d g m h e r i Jelling fremkom ah- fre&xlling.af bjalker og planker. Det fnledes flere -jorden til hejene er jo bragt til ske træs æra vw ved ai være forbi. Dct bcsiedet Pa vogne. og der er x l w g t sket ad- t d for vognenes vcdkommendt, at de blev
skillie sammenbrud. Akrinne til de simple sotidere, -enbrud
skete nu sjældnere.
arbejdrvogne havde begrirnset holdbar- men fremskridtet havde sin pris: rcparatiohed. de var udrat for slid i hjulnavet, stad neg kunne ikkelængcrc forerages pBstedet.
og sla# fravejbaner, hvis miserable tiisland der har mhttet hidkaldec assistance. varer
vi vanskeligt g@ros begreb om, og h a r k e omlades og d a havarerede koretej ovcriaretejet blot været nogenlunde ruiylastet. des til fagmanden.
kunne lejlicdswse uheld umuligt undg8s.
En skian ændring sker naturiigvis ikke
SA længe akolerne var friske og smidige. gik fra dag til dag, men over en lang brrskke.
det endda, men det var en stakket frist. Arkæologisk kan vi pavisc skiitet omkring
Uheldene er nsppe kommet bag pA de Br 1300, mcn begyndelsen mh være don
vognkereiide, og var man forsydig, havde langt tidiiwe, o g d a kan vangrunden til,
man vel en n y h w e t aksel med sig i vognen at den saxlige aksdbcstemmelse i al stiihed
som reserve. Hvis ikke, var iler kun et at a deda ud af lovgivningen. For rkovejcrgure, nanlig at gribe tusksen og finde en ne har det været en fordel, hoa dem var det
frisk, rank riseg tjeniig til FomiUet.
g a d e rnagtbud næppe rerlig pnpulært.
Vognakslerne Fra jernalder og ældre
middelalder er af den tm. der hurtigt lod
Per Ole Schovsho

