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HANDELSMANNEN I STOCKHOLM,
ÅDEL OCH HÖGACKTAD,

HERRJOHAN LIDIN,
SAMT

ADLA FRUN,

FRU CHRISTINA WÅHLBERG,
MINE HULDASTE FÖRÄLDRAR.

1)en otna om/org, [om /, Huldafte Föräldrar, hafven hyfl,
for mig alt ifrån den (lund, Eder kårlek, genom Ehr-

Jynens nåd gaf mig hfvet, ocb den flora koftnad y fom l an*
våndt på min upfoflran, bafva uti mit hjerta uptändt en
vördnad, fom der [kall brinna, få länge'det rares. Känflan
af Eder egen kärlek och fågnäden, at fe Eder Son upfylla
Eder längtan och Edert hopp, medeIß ombefiltande, at ge¬
nom dygd j vetenfkaper och flit förtjena acbtntng ocb befor¬
dran , år all den belöning, fom 1 begären. (Jptagen derfö¬
re , Huldafle Föräldrar, denna min lärofpån, fåfom til et
prof af min lydnad ocb tackfambet, or/> et bevis til min
fnfla förefats, al efterftrafva Eder onfkans fullbordan. Gud
late Eder här långe, fornogdt ocb lyckligt lefva, då {kall
jag dageligen vija den djupa vördnad, hvarmed jag fram¬
härdar,

MINE HULDASTE FÖRÅLDRARS

Lvdigfte Son
JOHAN LIDIN"
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Något om reglor i allmänhet, och Lag•
rubriquer.

Hvad reglor i gemen vidkommer; få ehuru en delaf de gamla Philofopher hålla före, det icke va¬
ra mödan vårdt, at fådana famroanhåmta och famla
fågande, at de ej något bevifa,ej införa någon fedvån-
ja, ej eller andra någon fkrefven Lag , jemf. /. C.
R. B; dock likvål hafva andre flore mån och Aristote¬
les fielf lemnadt dem rum ibland argumenta ktsmoo el¬
ler ett flags lyfande bevis; fåfom ock Fabius de
famma bifogad t vid fina Gudars oracler, af denna
grund: nan duraffent aeternum, nifi vera omnibus vide-
rentur; hvarmed ock Schottel** uttryck inftåmmer:
Ein Sprichwort (nemlich worte, Jo von allen ge[prochen, und
zu einem ja gemacht worden) nimbt fein ankunfft, als ein
eigenes gebohrnes Lands-kind im Lande gewächjet und wird ge¬
fahren den Lands* Leuthen im munde~\ und ifl aljo ein natür¬
lich Klang und Sprache, und ein Ausjprucb und Schluß def-
fem> waßals ein Grund»lehre hekant und beliehet worden .

Eß fan einet großen und wichtigen handels ausjprucb, durch
ein Sprichwort ojt geicheben. Således åro delle la kallade
proverbier, paroecnier, maximer, fententiaj populäres
vn. m. af Erasmus och många flere lårde mån, fåfom

G 2 Her-



# ) IÖ9 ( H
Hertius och n. Grubb i fitt Perm Proverhale^ dels till deras
urfprung och vidftråckta innehåll, dels allegorifka be*
måikelfer förklarade5 ehuru lådana allmänna och ode-
terminerade uttryck , ej något ferdeles bevila. Man må-
fte hafva afleende på de omliåndigheter, (om ett faktura
föregå, med och efterfölja, hvarforutan någon adtio ci¬
vilis föga gifves; och åfven giöta lkiljefång emellan
fubflantielle och tillfålllge: det| år ock etc ordfpråk :
den alt fager, lager intet; låforn och formycket bevill:
år intet bevift, Således använde den Lagknrmige Dua-
renus ett helt åhr, at definiera Judicium$ men mätte
gå derifrån med oforråttadt ärende: fä Iväre åro fåda-
ne allmänna latlers författande i hela deras vidd; lå att åfven
en Lagvitter Marcus. den der i Romerika Lagen kallas Phi-
lolopbifiimus v. L.ult. C.deRepud. bår icke på långt når gior
tillfyllelb Vi anmårke hårjemte, at defTa allmänna ut¬
drag kallas ock Burchardica eller Rrochardica, af Bilkop¬
pen- i Worms Burchardusj. hvilken når i Occidenten
Reginus , Abbas Pramicensis uppå Archie-Bifkoppens i

- Trier Rothbadi befallning, i ordning latteCanonum col-
Jeftion; började han fammaledes, at famla de i Cano-
nibus fhöningora funne påbud, at bringa dem i vifta
materier under fina titlar, till (torre delen mindre nyt*
tige om icke orimlige ; och bora ikiljas ifrån dé Juris
Brochardica, fom Bartholomaus Brixiensis utgifvit , och
nåmne allenaft, at, bvad ordet paroemia angår, få hålla
vi fore, at likalom Lagfarenheten länt många finrika
ord af andra vetenlkaper; altfä har den och håmtadt
detta* ords bemårkelfe utur Schoi-a Muficorumhvilka
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förån de något muficafifkt (Tycke (pela, ofra plåga med'
ett kort prxiudium, förut gifva åhö; aren någon idée
de rom, och tillägga, at bade proverbiorum Lexica och
Comoedias Proverbiorum , hvaruti A&eurerne ej annat
fala ån proverbia, åro tiSlfinnande, fåfom Herr Formey
ofs underrårfadt. Till följe hvaraf, fom man i andra^
fall bor taga fig till vara for auToritas fafli eller argu¬
mentatio a fa&o ad jus, få bör man ock i gemen ach-
ta fig för auåoricas proverbiorum; aldenftund många
gångbara fådana ej- åro fanney fafTån andre tvärtom i fin
råtta mening och beborigen infkrånkte. Vi vilja till ef-
terb/n anföra det, fom i XFIll. C. q, §, H. B. förekom¬
mer: flylle hg fielf, fom fig ej båttre fårefågy eller fom
man eljefl fåger: den fom ej vill fe up med ögonen, får fe
iip med pungen> bvilka båda bafva aldeles fin ricktighet
i hushålls mål , och hvad derunder begripes; hvarfore
det (amma ock erinras (ågs uti nämnde Capitel och §.•
en bvar till varning och eftertänka uti fina tillåteliga gö-
romåh Men når en bedragare, (om i handel och van¬
del upfåteligen narrar och förfördelar fin JåmnChriften
och nåfta, vill med detta ordfpråk, fåfom en moralilk
billighet fig forfvara , mifitager han fig orimligen, hvil-
ket de följande orden i bemålre §. nogfamt utvifa , det
ock /. C. 1. §. «Sfr. B. tydeiigen utur Sedolåran likaledes
tillkånnna gifver. Ordfpråket och Terentii uttryck:
proximus quisque fibi, år och i fin egenteliga mening fant,
få vida ingen kan vara mig till natur och varelfe när¬
mare ån jag fielf;, men når det emot Lag och Rått, af
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en fnål och ging åberopas, och anvåndes, at dermed
beikooja fm karghet och fnikenbet emot den rått fatti¬
ga , liar det for ftarkt i ögonen på den, hvars ögon ej
år o få mörka, fom hans; aldraminft lår han erinra fig
den regeln.* dat bene, dat multurn , qui dut cum munere
vultum i men hårom med mera fe framledne \ Herr Bifk.
och Bro Canc. Do&. ANDR, RYDELII förnufts-Öfnin-
gars 4.öe Del. Emedlertid brukas flika orda former,
f-fom hafvande någon flags auftoritet, når man topice
eller diale£tice talar ; mera bekymrad om bifall, kan hän¬
da, ån fanning. Icke deftomindre fåfom andre vetenfka-
per hafva fina fårfkilte grundflycken och kärnfulla len-
tentier, hvarigenom minnet hielpes, och bildnings
kraften upodias, då man i anfeende till mångfalliga fö¬
rekommande obje&er, omfider hittar på det fom fig båft
paflTar med det man vill fig påminna; hvarthån och
de framför Lagen fatte infcriptioner eller innehåll af
Balkar och Capitel, famt de för hvarje Capitel befinte-
liga rubriquer lyfta, liknande de på brådden i böcker
utfatte Colle&a, i fynnerbet når de flera gånger med efter¬
tänka igenomlåfas. Defle kailas rubrica?, je K. B. d. q..
Nov. 16ßS. ocb L. 2* §. fin. ff, de interd. emedan de äldre
Lagvittre utmärkte dem för florre tydelighets fkull med
röda bokftåfver, at deflo båttre fkilja dem från texten
den de fkrefvo med Ivar ta., hvilken deraf kallades ni¬
grum , fåfbm der förra rubrum. 1 Tyfkland göres ibland
ikilnad emellan rubrum, album och nigrum; då det
om den, fom från Academierne relegeras, heter; ans Svart-
pe Brett gefcblagen, få at taflan kallas album fafl den år
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Cvart« Men vi anmårké, at når deffa rubriquer innehål¬
la plenum tenfum, det år antingen jaka eller neka något,
få kunna de åfven få val aliegeras i domflut och el-
jeft, fom i fielfva texten, enligit de åldre Lagvioxes re*

gel: rubrica continens ut vel ne probat, når de år auchen-
tjqués, det år med Lagftiftareos bifall utfarte; 1 thy,
at de 1 å val fom texten defs vilja och vålbehag uttryc*

. ka. Således varda rubriquerne uti Fand ekterne och Co¬
dice fåfom Lag och rått anfedde, men icke framfor No-
vellerne, emedan de af enfkilte Lagklqke mån författa¬
de blifvit; och hvad Canonifka Lagen vidkommer, få

- åro rubrica; Sixtt och Clementin. men icke Decretorum

Laggille; alt fem Hoppius, Strauchiüs, med flere det när¬
mare utvifa. I fådant fall hålla de fiåfte få före, det man
uti Lagen bor argumentera a rubro ad nigrum , men
icke tvårt om; få at fenfus Legis bor vara fådan, fom
rubrum eller rubrica medgifver; och om rubrica år en
plena oratio, fom innehåller fenfum perfektura affirma¬
tive eller negative, då kan den aliegeras och åberopas
med fådan auktoritet, fora fielfva texten; ty Legislator
har ock den låtit utlåtta. Detta ogillar den berömde Joh.
v. Stiernhöök de Jure Vet. &c. L, 2. C. y. då han talar om
rubriquerne uti II. och IX. C C* J. B. L. L. lågande:
at eburu argumenta eller initia af bemalte Capitler tyc¬
kes handla om arfvejord i allmänhet, vifar dock fielf¬
va texten, at der endaft handlas om arfvejord i fyn-
nerhet; till följe hvaraf målet bör flitas enligit fielfva
texten, och icke rubriquerne eller Legis argumenta, e-
medan i annor hånddfe fkulle det fig lå forehålla, ac
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(i quis facrem vivi hominis corrigere & emendare ve!let ad
pi&uram eins in tabula; erkänner dock , ät confvetudo
eller praxis år honom emot. Men vare härmed huru
det vill, lå har denna controvers i vår nu varande Lag
ej fårdeles nytta; emedan de i Lagen nu befinfeliga ru-
briquer, ej innehålla någon fenhim decifivum, utan alle-
nafl modalem; lålom t. e. uti /. C. G. B. Om Laga
giftermål och b var /om giftoman vara fkal\ huru m. m.
i VII. C.]ib. når i XI. C. ib. at i VI. C. A.B. huru vida i VIII.
C. ib. hvad och huru mycket i XVIL C. ib. huru och hvad
i VI. C. R. B. huru m% m. eller når fkiål tbertil åro i
XXVI. C. M. B. m. m. de gifva allenafl vid handen
hvarora Balkarna och Capitlen bandia, och fåledes ej
egenteligen kunna (ågas fupplera texten, men lemna ofs
underråttelfie om dels innehåll, at finna hvar hvarie
faks råtta Sedes materias eller hvareft hvart Lagåmnehaf-
ver fitt rum och hufvudlåte, låfora ock, at förklara .och
tillåmpa fielfva texten, fåfom till efterfyn X. och XVII,
C. C. B. B. hvaråfl de der nämnde Ikiften betyda del»
ningar; men de uti III. C. J. B. och det i rubriquen
till I. C. H. B. nämnde Ikifte vill fåga det famma, lora
byta en vahra for vahra,, hus, jord med någon, fe IIL
C. J. B. Hårvid bor mårkas hvad Herr Cancellie-Rå~
de tsoch Riddarens Joh. Ihres Gloflarium in v, v. byta
ock dela, ofs vidare härom iårer; likaså af rubriquen
till IX. C. H. B. fes, at der handhs om annat flags
lån ån det, (om förekommer i XI. C. ib. Det lån,
lom omtalas j bemalte IX. C. kallas rnutuum, likafom
man ville låga ex meo tuuift hyilken fignificatus etymo»
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Ibgicus, läntagen af de Stoilka Philofopher, förekommer
uti Pr. Infi, quibus mod. re contrab. obligat. Det lån åter,
(öm kallas cqinmodatum uti nämnde Xk C. fom i
fynnerhet har affeende på Låntagarens cemmodké och
beqvåmlighet, (kal åfven det (amma in fpecie, fom det
förra in genere återflallas. Hårom m. m. år at fe Fram-
ledne Landsh. och Ridd. Herr Bar. Funks* Genvag till
Lagfarenhet: Herr Rev. Secret. Da v. EhrenstrÅles J. Pr,
Civ. oeh Herr Lagm. Christ. Königs Lärdoms öfning
II.. Dely med flere. Vi dllågge allenaft, at ehuruvål e-
mellan delle begge contrader år en mårkelig fkilnad, haf-
va vi, fåfom de Tyfke ej något ord hvarmedvi kun¬
na dem å tik ilja , om man ej kallar det förra borgade
lån eller forftråck, och det fednare fimpliciter lån. Det
förra efterlåter ägande rätten ehuru Sälmasius det nekat;
emedan han icke lårer fig erinrat den 213. L. fE de V.
/£. och hvad det egenteligen ville låga i fkuldfordrings
mål diem ceåere och diem venire. Imedlertid Rår det fa fl:,
at låntagaren år ågare af det honom Ikiedde förftråck:
långifvaren år det allenaft i anfeende till den rättighet
han af Lagen fått, at lom £agc år, rem tequalem ejus-
dem generis återkalla. "Haut följer^ at ett fådant för¬
ftråck horer till långifvarens egendom, och aftive for¬
dringar, Vidare utvilar rubriquen till VIII. C. J. B. at
2. §. derftådes handlar allenaft om faft egendom. Hvad
Fubriquen till XXXI. C. M. B; angår, Om dräp och an¬
nan mijjgiérning af ofvermaga, lä talar fielfva texten
ifrån början till orden: nu fyller ban fnart femton ahr,
och profves hans ond[ka och arghet vara ftvrte^ än emot defs
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ålder [varar\ ftraffes tå fom mogande man, det år, adultus,
fe XIX. C, i. §. Å. B. hvilka ord jåmvål böra och kun¬
na förftås om andra brott, hvilka ex proaerefi,* dolo
malo eller ilika och arghet begås * t. e. om man med
förgift någon afdaga tager, Je XF1L C. M. B., och det
£å mycket mera, (om man af andra Lagens rum har
fig bekant, at (like ofvermagar bota fom åldren och
vanarten år till, (e XXXFIf C. M. B. och XIII. C. 2. §.
J. B. jem}. 111\ C. 2. §. M\ B. m, m.; hit kan ock fö¬
ras infcription på Str. B. fom lyder om ßraffl Når man
nu vet, at i alla Lagens Balkar åro (träff på förbrytel-
fer utfatte, få finner den> fom icke aldeles år dupon-
dius Juris eller alt för liten kånnefvån af Lag, at hår
menes egenteligen låttet,'huru de förnåmligaft uti den
nåft föregående M- B., hvartill denna år, (om en adpen-
dix eller additament> utfatte (träff (kola efter deras bc-
(kaffenbet verkftållas. Hit hörer ock fåiedes den af den
vittre Ehrenstrüle] uti Företalet til Supplementerne til defs
Jurispr. Civih nämnde Jurisprudentia argumentativa, få-

(om ock Herr Schos Forjok till någon uttydning
ocb utredning af tbe åmnen ocb ordafatt,

hvilka Sveriges Lag innehål•
lerajåbr /73^.
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