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Något om hordoms heftraffnings fått i vara.
gamla Lagar, 7//. 3«/.

JfcTaturlig hug och böijelfe at lefva förnogd, at möi-
\ jeligen låtta fina axlar från forg och bedrofvelfe^ bördor, år alla menmfkor medfödt, och en ibland
våra gerningars ftarkafte driffiedrar i allmän och enfkild
lefnad. De lå kallade vilda, håftiga och hårda finne¬
lag, bedraga fig merendels i va!cet af fanfkyldiga medel
til detta ändamåls vinnande. Ömma hiertan, och de
fom gifva fig tid och rådrum at på alla fidor vånda
och ikåda föremålet af tingens inbördes förhållande, i
jemnförelfe med bvarannan, de fluta mera ofverlagdt,
de veta at man bor kienna den menfkliga naturen, och
alla de objeåer fom på den famma inflyta och
vercka kunna, föran man dertil låmpar allmånn3 grund-
fatfer. Oupodiade finnen hafva gemenligen ej annat ån
det närvarande för ögonen , och följa ofta fina hugfkåcc
dem cn åchta Philolophie, lund Scdolåra och Lagfa-
renhet aldeles fcrkafla. Ingen år, fom ej har fig be¬
kant huru mycket upfoftran, fedvana och lefnadsarc
hånleda finnesarten dels til goda och ärbara, dels on»
da och ofkiåliga bruk, ock tyckes likafom förändra men-
nilkan til hennes fiåls förmögenheter, m. m.: conjve-
tudo altera natura, hvaraf et allmänt rådande tånkefåtc,

O o 2 och



S§ä ) 370 ( 41
och lagar ofta" tildanas;! i fynnerhet då tcan följer den
okunnighet^, hvaruti foråldrar och förfader någon lika-fom brådflörtade, utan profning af hvarje måls befkaf-
fenhet; och fåledes icke hafver et lefvande och rått
begrepp om hvad fom giöras eller låtas bor, enligit för¬
nuftets forefkrift. En okunnig torde härigenom ftadna i
den tanka, at de förfta och ailmånna enklafte principier
åro emot hvarannan, och ej lika hos alla i når dock de
deraf flytande flutfatfer, i de förra infvepte, åro allcnaft
olika ; i thy at når man betraktar mennifkörs åtfkilliga
gierningar ock författningar, finner man en vifs likfor¬
mighet derutijfom åfven gifver ofs anledning til forfå-
kran om våra varelférs primitiva eller förfta godhet, i
thy fom Kongl. Cancellie Coilegii Företal til Lagen lå-
ger: tben Alswäldiga Gudens och hans heliga viljas natur¬
liga kiannedom dt allom Mennifkiom i hievtat, fa diupt in-
fkrifven, at intet Folk dnnu år funnit, fom fig utan Gud
och Lag hekidnna gittat \ Faß mera hafva alle fin /amman-
lefnad ocb trefnad pä Gudsttenfi och Lag enhälligt grundat.
Ehuru Folk[lagen ifrån Urfiiftaretjs råtta mening federmera
afwikit\ intyga doch tbe hos tbem fundne inrättningar, at tbe
em bägges oumgängclighet vvrit åfvertygade. Öfuer tben för¬
ra hajwa Mennißiorne ingen fribet, utan maße nbdwändigt
llifwa wid tben, fom tben Allwije Uphofsmannen fjorefkrifvit ;
Men inrättningen til tbet borgerliga fäll[köpets warn ocb bä-
fia bar han lemnat thet funda förnuftet på forberorde grund,
at faßfiälla , påbinda och föråndraym.m. Ka fl a vi ögonen på
de Barbarifka famhållen, finner man huru fom barn af-
håndt fine kiörfflige fiuke, af ålder bräcklige och onytti-
ge föråldrar lifvec: huru vidf kunna icke irriga menin¬
gar fig utbreda, når dock lifvet år grunden til både rim-
meligt och evigt vål i den ordning (om er fundt förnuft
och Guds Heliga Ord förefkrifva? Hit höra ock de bår
i Norden från hedenbös nyttjade åttftupor och Odens
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vallbali eller frögdefalar, hvarefi: man trodde alla dens
anlända fom fallit i krig, och efter de tiders fedvana
fig deruti vål fårhållit; at fåledes ibland hieltar niuta all
giådie och förnöijelfe. Journal des Slavans afåhr i777.[för-
måler ock öfverfatt, at en få kallad vild fagdt til fin fon: dräp
tnig och fria din far frän den Jorgen at hlifva til fånga ta¬
gen och upäten af dem , hvilkas föräldrar jag upätif. DefTe
ömkansvårda fkola dock. af hogachtning och kiårlek, vill
jande af en fadaa -gfym cch chyggelig barmhertighet
giora fig ålfkeliga fom tideböcker forn-åfa, giora
det i båfla välmening: de hoppas ock vånta famma yn-
neft af fina barn. De åfka det famma fom en nodvån-

--digher. I Civile eller borgerliga mål, lårer ock ofs Hi-
florien, ibland annat, de Tatarers öfverdrifna fedolåra,
vioral outrée, i anfeende til de förbindelfer fom medelffc
fvågerlag förorfakas: de gifta bort fina afiedna foner,
med andras igenom döden afgångne döttrar, inbillande
fig at med detta dicktade, eller deflejeftcr döden flutade
afbandiingar fammanknyta et verkeligt (vågerlags band,
at ihymedelft defto fåkrare förena fiåchternes inbördes
vånfkap och förtroende, ej vetande at mors omnia fol-
vit. Emedlertid och i anledning af föregående* vilje vi
nu endafl något nämna om våra årtefåders urgamlaoch fållfamma befiraffnings fått i håndelfe af hor¬
dom« Efter våra Lagar i bedentima var mannen fielf
vindex violati thori conjugalis , det år, bade macht at
fielf hamnas fin buftrus otrohet, fom hor begått. Hankunde afklåda och drifva henne ur hufet med affkurit
hår; Konung Magnus Ladulås införde fedan nåfas och
orons affkiårande, fom fes af Defs Stadga införd i VL
C. A.B. Upl, L. och fedan kallades hon horftåka,1 det
år, fiåkt til låckar, nåfa och öron. Sådant var ftraffet
der hon ej måcbtade bota XL. mark. Sedan blef tillåtit
at mannen kunde ftrafFlöft dråpa henne med horkarlen,
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då han fant dem i fielfva gierningen , fe VI. Fl. §. z.fwt. L.
och B. Nu kan mun annan taka i ßäng inadb kunu tinrti,
ok flar han tbår ibal, alla badbin tbom: Tba fkal han thåm
badbin fammanfiåttra, dédb ok ifvik, älta badbin dådb, ok
Jva til tbing?.; fora, »/. m. Romerfka Lagen vifar ock at
man vål intet hade lof at 'dräpa dem; men om det fkied-
de var intet poena ordinaria legis Cornel. de ficariis, utan
excraordinaria, nämligen relegatio in infulam, om hans
vålfård och heder igenom annan kropps plicht kunde
fpillas , perfona bonefttor, fe V. C. jf. 5. Str. B.; våt han af
fåmre vtlkor, perJona vilior, dömdes han til evigt-fån-
gelfe, opus perpetuum, jem. 11. C. jf. 12. G. B. Hvad
annan orfak kunde vål til detta ftraff vara ån at, jemte för¬
ment utrotande.at brottet, en få kallad juftus dolor hår
fkulle aga rum? och efter vår nu varande Lag år ftraf-
fer icke utom ordenfeligit; fe V. Mom. i Kongl. Städj, pä
Lagen, utan uttryckeligen utfått i LV. C. M. É.jemf. XIII.
C. G. B. På den frågan åter om huftrun fordom ågde
famma rått at dråpa mannen och horkonan, då hon fant
dem i gerningen, in flagranti crimine, fe LII. C. jf. 1. M. B.
fvarar X. C. G. B. St.L. hvared fiår; warder ok Mannen afdagum
taken, wari fammit Lag, m.m. enligit regien: ubieadem ratio, ibi
eadem Legis difpofitio; vålforftående, når frågan icke år om
farfkildta rättigheter och privilegier, de dar icke under
denna regel kunna begripas, fe 2. Mom. i högftb. Stad-
jaft pä Lag. jemf, L. 1. jf. 2. jf. de Confl. Princ. och
kallades det fångerån når hudrum giordt hor, ur den grund
at i formågo afV. C. pr. L. L. der orden få lyda: Nu bedbis
Brudgumm». Gifftomdl, tbafkal honom Giftoman yjemf 1. C. G.
B., Fäftekonu hans gifta, ocb i bänder fättia medb tbef]om
ordom: Jak giwer tigh mina Dotter til beahers ocb Huflru,
ocb til balfva Säng , til Läs ocb Nycklam. m., finnes at hon
var äfven gift til halfva fång, af hviiken rået hon nu
giordt fig forluftig, jemf. XIII. C. /. /. G. B; ville ochman-
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mannen på flå fin rått, få fkulle hu'trün fa val fom
horkarlen både mifia Iiivet, få efter X. C. St. L lom
L. L. f. B., och då uphorde bemalte XL. marks boter
efter regien i detta och thylika fall: crimen majus abforbet
minus-, om mannen begeck hor med ogift qvinna mifte
han ej lifvet, fafiån huftrun det påftod, utan XL. mark
och fin fordel, fe XF11. C. i. jf. G. B. Når gift man
lågrar ogift qvinna kallas det i F, Fl. i. /. Ävfd. B Upl.
L. giälftaper, de£-Jr^tfar en gift man otilborligen ålfkar
annan ån fin åchta maka hvarfil kan låggas, hvad fam¬
na a Lag fager i Fl. Fl. 3. jf. f. B: wräker bonde bort bus-
fvu^finä lagbtakna, och tåker i ßadb tindra, ok i fång med
fik lägger , tba ranir han busfru lajå och nykla: kiåri tbet
busfrun ok fränder hånnär, tbet ban haver burit ßol a ßol
d. ä., trrånget fig i en annans ftålle eller åchtenfkap, m.
m.: Om de nu icke orkade botum, fkulle han med
fkymf kring Staden ledas på et fått, hvilket anfiåndig-
het förbjuder at nåmna, enligit Italienfka ordfpråket:
altvi tempi, altre eure-, och på henne Stadfens fienar,
lapides ignominiofi, låggas, at gata up och nedföre ba¬
ras; om hviiken uråidriga fedvana en gammal Lybfk
handfkrefven Lag, fåfom dårfiådes åfven brukad, förmä¬
ler fe Fleir.ec. Praf, til defs Flein, fur. Germ. XJF., jemf.
X. C. Gift B. St. L. Hvad Stadfens fteena angår til anta¬
let tVenne, dem Borkoå Ratten i XF. C. 2. (f. kal¬
lar, St.adfins mantol, få var med dem Lådan befkaf-
fenher. I ht dendömet fkal en flor påla långe Tho-
res benämnd, flått på torget i Ståderne, fåfom i garola
Upfala och Schenninge, hvarå lågo deffe fienar på The¬
res armar, och cogos dådan af byfven, littoris famulitium,
når någon döm förtient, hvårföre ock bödelen 9 jemf.
LFll. C. /. f. Al, B, och byfven anfågs fordom af lika halt;
dels der före st Unn fkulle taga fienarna af nämnde Tho-
res påla , i bvars rå ,e nu kåken, infelix lignum, kom¬
mit, fum ock flår på torgen i en del Ståder, at lågga
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på dem fom t\h glordt, och bara dera fedan dit igen;dels ock derföre, at då milsgerningsman af bodelen af-
ftrafFas ikulie, måfte byfven hålla baljan eller Ikidan,
medan den förra utdrog fvårdet, och når förrättningen,
på råtceplacfen, Heu loca felici non adeunda viro, var
förbi a (kulle han ateibåra fvårdet, at på dels vanliga
allmåana ftålle förvaras, fedan han fatt det åter i fkidan
igen. Denna lång Thore fkal varit en mycket lång
karl, och den förfta fkarpråttare fom hår varit brukad,
och af honom hade denna flod fit t namn. Törenåmnde
Stadlens flena Ikola, efter en Anonymi beråttelle, i förre ti¬
der varit til finnande i Kåmnårs kamaren i Stockholm,
eller, at de når gamla Rådhufet afbran, omkom¬
mit. I anledning af ordet bödel, nu allmänt fkarpråttare,
fe IP.C. i. tf. Str. B; annorflädes nacbricbter, erinras, at de
famma af ven foro de Romares licloresd) uträttade fådan-
na Magiftratens och andra årender, hvilket ock ordets
förfta bruk hos ofs vid handen gifver. Vare derrned huru
det vil, bör embete hans ej för nesligit hållas, y? bemalte
Capitel och $., ej eller hans folkkomma under namn af
rackare, et oqvådins ord hos ofs, jemf. LX. C. 6. $. M.
B.; ehuru det utomlands kan vara i bruk. Dvlika fördo¬
mar , fe XXV. C. 6. §. B. B., låra förmodeligem fig der-
ifrån i thy fall af ålder hånledt, at de foro til detta
gioromål antagne blifvit med, otilbörligit förhållande och-
gierningar belaflade varit, infamia facti eller Juris,
jemf Loccen, Ant. Sv. ocb Stiernh. de J. Sv. v.

G. Å. A:

n) Liclores duodeni Confulis erant, aliorum feni tantum, porfantes
virgarum falciculos cum fecuribus ligatos, magiftrafii)usque praihant, ac
quoties jufli erant fafciculos folventes , primo virgis caedebnnt reum, mox
fecuri feriebant, fåfom Livius formaler. J. X. C. 7. §, Biårk, rått, kal-
Jas Praefe&us carceiis Stupugrevak


