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KONGL. MAJ.-TS
TRO-TJENARE, HÅRADSHÖFDINGEN

högädle

Her k JOHAN KEIJ,

A t emot välgörare vara tack[am, år vifferligen en af
***- mennifkiors heligare förbindel[er.

Huru fkulle då jag, utan at fela emot den famma, icke
i acht taga et tilfälle fom lemnas mig, at infor allmänbeten för
Herr Häradshöfdingen betyga min vördnad och ärkänfla för
Defs mig bevißa ömhet och Jynnerliga bevågenhet, dåjag nu har
den äran tiligna Herr Häradsbofdingen et Academifkt ar»
bete, fom til en flor del är f rügten af den tid jag varit
nog lycklig hos Herr Häradschöfdingen få använda l At
tackfamt onfka Herr Häradsböfdingen all välgång och fäll»
het, fkall altid vara en angenäm fkyldighet för den Jom
anfer för en lycka at nämnas

mqgJdle herr hJradshöfdingens

vd'mjiiknße tjennre
Pehr Dahlsxedt.
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N åjgo-t vi åare om Lan.

Üti then titfgunde fierde Fortfattningen af befvaradeLagfrågor, har man något om lån i almånhet
handladt, til thefto bettre forftånd, fom vi mene, af
then theri upgifne frågan om enkelt eller fimpelt lån,
Je XL C. H. B., och fkilnad från forftråck, eller borgadt
lån, /dr IX. C.th, fl.\ the ther båda åfven beftå i bruk och
nyttjande af hvad en annan tilhorer, men på olika fått;
varande thenne ordaterm få alman, at then ock nu
blifvit låmpad til locaturn , jemf, XXFII1. C. 3. ff. B. B.t
och precariura, hvarom frambettre. Utom thef hvad
vi tilförene (agdt om conCracter, i anfeende til the Ro¬
mares råttegångs art m. ed. , vilje vi ock något nåm-
na om avhandlingar eller centraler hår i Norden, re¬
lativt til våra åldfia Lagar, ud hvilka likväl mycket li¬
tet therom finnes, få vidt vi ktwnadt utröna: bevis på
våra urgamla förfäders uprichdghet och redeliga förhål¬
lande i thy mål. En hvar til laga ålder kommen in-
geck tå föreningar efter egit behag kort om godf, el¬
ler ånda fram , enligit Naturlig billighet och råttvilans
drift. Munfeligit afcal man emellan, var tå mera ån
lag och fkrifteiig afhandling. The fkyldigheter til bvil-
ka man fig fåledes förbundit, fullgiordes åntå ntan vit-
nen , fom iedermera för fina orfaker raåfte påkallas/, c t

ord ,
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ord, et ord hette thet: mans ord mans åra: en man
var få god fom hans ord , hvadan ordalaget upkommif,
hålla ord, ordhållen. Men fkal thyiik vilshet och for-
(åkran endafl vara af pappers, bleck och pennas bruk uprtin-
nen, hvilket Hobbesius, hvad contra&er angår, kallar
artificium, konflverk til förekommande af bedrägerier,
m. m,, vet jag icke om vi mycket fela, når man fager,
at thet foga hedrar rnenfkligheten. i§

Hufvudgrund til alla iåfliga contra&er år, jemte
behörigt inbördes famtycke , at redeligen, efter al möije-
lighet, hålla hvad man frivilleligen låfvadt, fe l.C. j.
$. G. B., famt 111. C. 10. /. th. fl.; lålom ock, 1. C. 2.
g. H. B. jemf. IF. C. 3. g. Utf. B. Således plågar man
ock (aga: lofven iß guth, aber balten iß besfer. Af then-
na utlago följer dock icke at ju våra åldfta och fedna-
re tiders lagar fokt, få mycket hos tbem (ladt til giö-
rande , förebygga, at någons forhaftade ord vid flika
tilfållen, (kulle mot then iammas alvara vilja, fåfom giål»
lande anfedde varda, och af fig alftra (ådane tviftighe-
ter, hvilka både mot och med, ccqnivocatio, byperbo~
le, vid Doroftolen, når (å omtrångde, kunde uttydas,
utan at å daga lågga en moralilk vifshet; och at alt vo«
ro vål betånkt, hvarthån åfven the Romares (å kallade
pacln non nuda, eller veflita fyftacte, ej mindre ån the-
ras folemne forrauler vid flika tilfållen, ther che icke
for veld , och andra affichter, blifvit med for mycken
utfvåfning af vederbörande krulade. Bemalte våra
åttefåder brukade förthenlkul,Hå långe i (ynnerhct then, i
tekn beflående, eller Symbolifka Lagfarenheten varade, och
(krifvande vid Domkolarne icke antagits^), (luta afband-

lin-

«) For ihr 130o fynes icke fkrift vid Domftolarne varit brukad ,
ej. eller finnes confra&er om fatt egendom ßlunda författade, och myc¬
ket fsillan for hortonhundrade talet, fona then vittre Stiernhook de Ju-
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lingar åfven med handtag, fåfom tekn af redlighet, medelft
talefåttet vid forbindelier, låfva något med hand oeh
mun, ge hand uppå, pvobare aliquid dextra Ö" ore, i thy at
fordom anlågs högra handen, af hög bonoratus, nåftan
fom något Guddomligit, farnt mera kraft och ftyrka
i fig fielf agande ån then' vånftra. Således (ade ock Vir-
gilius , en dextra fidesque. Håraf tyckes ofs at ordet
hand ock hafver något likt med ed, emedan våra tot fä¬
der vid then Romerfk Cåtholifka lårans inkomft, inom
förra medlet af IX. år hundrade, når the gingo til tings och
rings, gemenligen under bar himmel, fub dio , eller vid
kyrkor, ty rättegången var tå kort, ther the lå kallade
heligas ben förvarades, under edgången lade hånder
therpå, eller ock på then Heliga Bibel, hvadan ordala¬
get : (värja med hand ä bok, (e XVII. C. 16. jf. R. B. t
fig hånleder; utan at nu något 'nämna om flere thetta
ordets bemårkslfer. Håraf hafver ock handftreckning ,

handråckning, Je IV. C. 2. §. J. B. fin uprinnelfe ; hvar-
fore ock i /. C. Kiöpm. B. L. L. och flereftådes Bår, at
kiöp måtte gioras med upflag, th. å., når kiopare och
fåljare togo hvarannan i hand, tå fkulle then tridie flå

M m '3 up

re Sveonum vetufto p,. 237, omformåler. Vår beiomde £BRENSTjtåi.s
yttrar fig fåledes härom i fin Jurispr. Civ. p. 47 , §. j>: Men thejfa La.
gar blefvo ej /krifteligen författade, icke af okunnoghet cm tkrifkonflen,
ty at tbenna af Attino I dr vorden hit införd, ar lange fedan af vdra
lurde fulleligen bev iß : men debls var thet onödigt, efter Lagarna voro fd
få, at the i minnet Idtteligen formara 5 kunde: debls hade the ock. briß på
heqvdtn materia , hvar pä tbefie Lagar Jkrifwas borde. Vthi Sten och Trd
rifiades, hvad the antekna ville, men intet tbera var beqvdmligit at föra
med fig til Tings och rings; och the fom ther uti voro rißade, dro fedan
til Jlörfia dehlen förddrfvade eller uphrdnde af munkarne, fom af fd-
kunnogbet böllo runarna för Jvartkonßens Idrejpdn eller ock mente at the
hindrade Chrißna läran. Man kan förthenSkull ey berätta ndgot tilförlå-
teligit om them. Rugman har fuller famlat några, them han kallar Grei~
nur or dein gamlu lagum , om bvilka jag, lemnar andra at dumma..
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öp handen, til bevis at kiopet ej (kulle uprSfvas, ehuru
thet ock kunde i vifsa fall form giltigt' anfes, fafl ån
hvarken upflag fkiedt, eller fåftepenning gifven,/* XIII
C. I. fi. H» B. Hvad ordet upflag nu förnåmligafl: in¬
nebår, fe Kongl. Förordning, w. w., om Aufhonswer-
ket i Stockholm, af är 173t, p. 49. Har ock få åf-
ven i hedentima varit ftädgadt, at ingen, fmårre (sker
undantagne, feck kiöpa, vin, bntfe fidors van, och vitu-
los, utan vitnen, och hårono handlar vins orda B. üßg.L. afvin och for> fvårja, hvadan vin i gamia lagar, Betyder
thet fåmrna fom pararias, proxeneta, nu mäklare, en
fåljare och kiöpare emellan bemedlande man, concilia-
tor, jemf. IF» C. ij jf. UtJ. B»y at alt {kulle gå rått och
lagligen til, m. m. jentf» Exod. XXI. C. v, 22. Thet
brukades och fordom, at affluta thylike årender i dric-
kes lag, fom ock hade namn af lid, bagare, drick, eller
lödkiåp, dels at tå voro vitnen for hand, dels ock ther-
fdre, at, fom Hokatius fåger: lene tormentum vinum,
the kunde få mycket fnarare utforfka hvarsannars finne-
lag och mening i fådane fall, och om några lönliga
förbehåll, refervationes mentales , voro therunder , hvar¬
om våra Fornfagor vidare förmåla\ och fåledes ej altid
til [kamtunmi ock gammans. Vidkommande bånkekiöp ,
fom ånnu underftundoro nåmnes, fä menas chermed et
fådant öfverenskommanJe, fom ej lagligen for fig gått;
eller ock thet vårde fom fåljaren hemma fig foreflål-
ler fkola få, t, e. i kiöpfladen, eller eljeft,for fin vahra,
tå thet heter, fltta hemma och giéra bånkekiöp, hvil-
ke£ ej altid går i lås. Af bemalte hånders fammanflåen-
de, handflag, junclio, comploflo manuum b); hånieder

man

å) Pa fådant lått handlade ock the Romare, at junftis manibusvi fa, then nåra förening, fom ftiftndes emellan arrogantem och arroga-
tum. Adopterande elier uptagande i barns Jflaile fkiedde anten medelfl:
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man ock ordet kiöpfkga, contra&um inive emtionis ven-
ditionis, fluta falü och kiopecontra^; fåfom ock råd-
flå, th. å, 5 fåtta fina hufvoden tilhopa, lata fig til hvar¬
annan at öfverlågga 5 ty flå betyder ock ofta thet farorna
fom råkna, t. e. flå öfver fupputnre, fe Ihres G/off] och
ordet flå thevßädes. Huru fom våra lagar åldre och nya¬
re åro få mycket mera billige c), fom the åro mindre
konfHge; hvarfore ock vår FRIEDERfClANSKA Lag¬
bok , af the fanorna farnmandragen r af alla Lagkloka, fom
faken rätteligen forftå, fkaftas fom er måfterftycke, vi-
far ofs åfven nogfamt thefs forfattning angående inne-
hafvarens af annars egendom erfåttning, når then for-
vårras eller förkommer. The många Romerfka lagens
rått fkiljunde reglor i thy mål, och afficht på fkadans

åter-

enkelt antagande , ndopiio fimplex, når then adopterade flod under faders
macht och myndighet; men arrogatio kallades når then uptagne vnr fui juris,
fig fielf rådande, jemf. XIX. C. 3. §. A. B.; fådant har ej rum efter
vår Stats forfattning; kan dock på annat fått genom gåfvn med vann
hand, teflamente, eller fidei cotnmisf erhållas. Emedlertid hålla vi före,
at ordet dubba of adoptare, i then fallande latiniteten, aåolare, fig hårleder,
jemf, t. e. 2. $. i Forordningen af d. 23 Febr, 17481 angående trenne
Riddare Orden,

c) Billig år thet famma fom squum, och tyckes hånledäs af bi ock
Hg eller lik, analogien proportio, aeqnum & bonum,ye L. I. pr. jf. de
y. & y. Af h v i I k a thet forrft utmärker thet fom til alla delar år ae-
quatum, likt, lika, fullt genfullo, th. å., fom Kon. Bvrger i fin Stad-
fåflelfe på Upl.L. fager; Mädh jämnadh nflaggin mnnnn mifisfiämi: thet
fennre, hvad fom med fnmfundets båfla öfverensftåjnmer; fiorethenßtyld,
at fvn fum titnin , tiden, lidher, ock Man jrnfrdda ock andri tilfiödis, fiva ym-
fitos, ombytes, 'mannet fiwivaru; få at lagen år fom et temperament, eller mått-
flock, at finna thet man med råtta, efter rid och omflåndigheter, föker.
Rättrådighet kallas ock billighet, emedan then famma, med then befal¬
lande lagens tiihielp , jemnlikar alla fambållets ledamöter, th» å„ hindrar
at ej then ena må (kie mera rart ån then andra, fie Kongl, Stadfi. pä väv
Lng, hvarmed ock V. C. 5. §. Str. B. aldeles öfverensflåmmer, Boiliav
fager; dans le nionde, il n'eß rtin de beau, que l1 équitc,.
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återhållande, präßatio culpce^ och många tmdanfagelfer,
exceptiones d), therifrån, hafva gifvit anledning och vål¬
lat fiere génftridigheter, få at thet hos Domaren inhåm«
de målet ofta blifvit nåftan vilkorligit, når man likvcål
vet, at al godtycko, arbitriam, år torbudit }fe I. C, u. f.
K. B., tå vår Lag theremot följer et enkelt billighets
råteefnore, at man, i förmågo af XXII. C. /. /. A. B
fkal vårda annars gods fom fit egit, th. å., (åfora en för¬
nuftig och rattfkaffens ägare och hushållare agnar och
våi anflår. År ock efter vår tanka, med billighet ej nå¬
got mera öfverensftåmmande. Piichterne mot ofs f eltva,
officia erga nos ipfos, åro ju et ögnamårke för piichterne
emot andra , officia erga alios; (å at man i gemen ej
bor giora eller handla båttre eller famre emot them ,
ån mot fig fielf; hvarfore ock Terentius fager: bomo
fum, & nihil butnani a me alienum puto, th. å., jag år
mennifka, och vet at jag åtven få vål om andras fom

egen

ef) Excipere betyder i gemen, at ej inbegripa något, eller en perfon
Je XI. C. 1. §. R. B. ther thet, eller then ej bor var a, fe t. e. XV. C.
i. §. th. fl. Har ock ordet exceptio flere bemårkelfer, fåfom fre (ko ,

tefgtverfatio, jemf. XII. C. 3. §. R. B., urfacht, excufatio, fe XXI. C.
t. 9. A. B. Then fom hnr en elak fak, föker ju then, i få fatta om*
ftåndigheter, (kienbart urfachta, troende fotn Ovidius fager; Caufa pa-
trocinio tion hona major erit. I Lagen kallas egenteligen exceptio , un.
danflycht, invändning, inkaft, jemf. XVI. C. R. B., then motfats,
hvarmedeKf parten formenar kunna vanda från lig luårandens påftående.
Thefle åro förnamligaft tvanne, dilatoria, hvarmed fvaranden fåker en
ren och laga råttegång vid fakens (kiotande och drift, t. e., når invän¬
des at (kulden ånnu icke år bedagad, fe IX. C. 2. §. H. B, och IV.
C. 2. §. Utf. B-; famt k iårandep at therigenom erhålla thet han rätteligen
begiår; och peremtoria, hvarmed fvaranden {oker nt vederlägga och til
intet gi&ra kiårandens påftående, på thet han må rara från bans tiltal,
fe XVII. C. 33, R. B., fri, och at thet på en gång må förfalla, når
han t. e, vifar at (kulden år betald. Huru oförilåndigt någon tagit thenna
exception , fom leder fit urfprung af ordet perimere, menandes at then
famma (kulle angå. lifvet, år tilförene nåmndt.
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egen vålfård bor vara mohn och angelägen;! hvårföre
thet ock heter: quod tibi non vis fieri, atteri ne feceris >
hvilket ock then Heliga Skrift aldrabåft ofs lårer, fågan-
de: Alt tbet J mi viljen mennifkiorna fkolagiöra eder, thet giå-
rer J ock tbem m.m.9Je Math. fil. C. v. 12. i altfå kan ej el¬
ler, i anfeende til innehafvandet eller befittningen af annars
gods, pojfeffio, i almänhet fordras mer eller mindre, ån at
han fkal bara (amroa omforg for thet fomc andra tiikom-
mer, fom for fit egittfe XI. Fl.J.B. fV.gl.. Årock thetta en
grundregel i vår Jag, fom man kan rheraf Huta, at then icke
frikiånner innehafvaren af pant, fe IX. C. . Jf. J. B., famt
X. C. 4. k}. H. B., lego och byro af faft och los egen¬
dom, fe XVI. C. 4. 12. /./. J. B., XXV111. C. 11. /.
B. B. m. fl. famt inlagsfå e) eller förtrodt gods, Je XII. C.
2. jf. H.B., föranfvar når thet vanvårdas, med mindre hans
egit goda tillika omkommer, hvarom ock Sk.L. hand¬
lar Libr. XVI. 71. 5. p. 43., om man ock fkulle emotta-
git en annans löfa gods, at inom lås och nycklar for¬
vara; ty man förmodar, at når man ej kunnat förvara
fit egit, man tå ej eller förmådt förvara en annans, och
tvettom; i fynnerhet hålla vi före orfaken thertilvara, at
then , hos hvilken thet infatt blifvit, depobtariusj thet famma
fig til nytto, utan ägarens famtycke, icke bruka får, fe

N n XII.

e) Ordet få har i våra gamla lagar och handlingar många bemår-
kelfer, fåfom inlagsfå, depofitum , gångande fa, botin mobilia, liggande
fa', bonaimviobilin, fe Jikvål Loxenii Lex. Jur. och ordet fa. Och fom the
gamle anfågo få eller boflkap fåfom tberas fomåmfta egendom, hvilket
ock Tacitus intygar; hvarfore ock, fom man gemenligen håller fore,
the Romare preglade theras mynt, pecunia , med hvarjebenda flags få-
fkiepnader , och thermed forftodo både 16fl" och faft, handel och vandel
underkaftadt, åfven i fterbhus, emedan thetta prctiutti eminens, fådane
tings varde i fig innehåller; altfå a'r thetta ord i fednare[tider brukadt både
for !6s och faft egendom;rhvadan ock fordom fåhirde, i fynnerhet uti
islåndfka fkrifter, kallades thefaurarius, fkattgf6mmare, cuftos opim,
eller then , fom har någons egendom i fin vård.
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XII. C, 4. §. H. B. utan allenaft thet giömma och vål
vårda •> fe 2. ft.tb. f.ß.? hvart och et efter fin art och belkaf-
fenhet ; lamt tilfe, at thet ej medelft tiufnad, eller andra,
märk, vanliga olycks håndeifer, må förloras; men at then
fom något annan tilhorigt, legdt hafver, Ikal ej (vara ther-
til når thet omkommer, XXF11I. C. IL §. in fin. B, B., med
mindre han genom vanryckt, vållande eller förfummelfe,
committendo eller omittendo, varit orfak eller tilfålle at thet
förkommit,• i thy , at non faSlum habetur pro fattot quoties
quis aliquid facere debuit, tb, å., hvad jag icke giordt, fkat-
tas fom giordt, få ofta mig ålegat at thet farorna giöra. Af
hvad (åledes förmåldt blifvit, kan inhåmtas, at the afRo¬
merika Lagvittre utftakade förfuromelle grader, culpa lata^
levis och levifjima^ fom ofta gifvit anledning til hårklyfveri,
fom man plågar fåga, hvarföre ock vår lag them icke egen-
teiigen följer, hår icke pålyftas; utan at innehafvarens oro-
iorg bor fiådfe vara enahanda, når han fin lkyldighet ef-
terfatt, fe X1WFLJ. B. Wg.l. och XF1L C. Tingm. B.% L.,
for anförde orlaker; och har thetta formodeligen varit the
contraherandes vilja, prcejumta voluntas, når the ej uctrycke-
ligen fig til något vilt förbundit; ty i tvifvelachtiga faker,
Je t. e. XFII. C. 32. §. R. B., bor förmodandet ej falla på thet
fom befynnerligen ftort eller litet år, utan på thet fom alroånt
af the flefte Ikie plågar, hvarom then lårde och vida beröm¬
de ConferentzRådet Herr P. Kof. Ancher åfven förmäler.
De cafibus raris non ferenda elf lex, feF,mom. i Städj,på Lagen.

Sedan nu korteligen anfordt blifvit, thet mantrodt, fåfom något ge-
menfamt med thet i fråga varande tominodatam, bora förut gå; bar
jag varit finnad, at thet famma efter förmågan vidare utföra; men fom
mina knappa vilkor mig thet forbiuda, och jag tillika fått förnimma, at en
annan af mina Herrar medltuderande a'r i begrepp at thet lig fåretaga ; alt-
iå, ftadnar jag härmed; inneflutande mig i thengunffbenagna Lalarens vanliga
ynneft, med odmiuk anhållan , at thetta i korthet, efter råd och amne,

författade , til thet balta uttyda.
G. A. A.


